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Stuurpraat 
Deze eerste Natuurklanken van 2018 wordt zo rond Kerst bij u bezorgd. Een tijd bij uitstek om terug 
te kijken maar vooral ook vooruit. Plannen die we al tijden in ons hoofd hadden concreet te maken of 
zelfs uit te voeren. 
Als bestuur horen we heel graag welke ideeën u heeft om onze afdeling aantrekkelijk voor iedereen 
te houden en mogelijk ook het ledenaantal nog te laten groeien. Ons ledenaantal is al jaren stabiel 
rond de 140 en zoals u kunt zien op de eerste pagina hebben we in de afgelopen periode weer vier 
nieuwe leden gekregen. We heten ze van harte welkom. 
Landelijk is het ledenaantal bij veel KNNV afdelingen dalende en het vinden van bestuursleden een 
probleem. Bij ons dus niet en ik vind dat dit een compliment is voor al die leden die zorgen dat onze 
afdeling attractief blijft en bestuurd wordt. 
Blij ben ik te kunnen melden dat Jenneke Kamphuis bereid is de taak binnen het bestuur over te 
nemen van Loes Jansen, die aftredend is. Jenneke is vorig jaar na het volgen van onze eerste 
paddenstoelencursus lid geworden en zeer actief in de paddenstoelenwerkgroep. Zij woont al 
ongeveer haar hele leven in Heerde. Tijdens de ALV op 15 februari zal het bestuur haar voordragen. 
 
Al enige jaren wordt er gesproken over het digitaal verspreiden van de afdelingsinformatie en ook 
Natuurklanken. Ieder nieuw lid wordt gevraagd op welke manier men Natuurklanken wenst te 
ontvangen. Steeds vaker wordt Natuurklanken digitaal aangeleverd. We zijn hier heel blij mee omdat 
het drukken toch een enorme kostenpost is. We weten ook niet hoelang we dit vol kunnen houden 
zonder dat we extra kosten moeten gaan berekenen. Veel informatie wordt al digitaal of via de 
website verspreid. Huisgenootleden kunnen ook hun e-mailadres opgeven bij Herman Snoek 

(info@epe-heerde.knnv.nl) en worden dan meegenomen in de digitale berichtgeving. 
Informatie die voor alle leden van belang is, staat nog steeds in Natuurklanken of er staat vermeld 
dat het opgevraagd kan worden bij de secretaris. 
 
De mensen die al jaren lid zijn van de KNNV kennen nog de gewestelijke indelingen. 
Onze afdeling valt onder het gewest IJsselstreek. De laatste jaren was de betrokkenheid bij het 
gewest tanende en waren er al niet meer zoveel activiteiten. Met de komst van de nieuwe 
Natuurbeschermingswet op 1 januari 2017 worden veel zaken provinciaal geregeld. Met afdelingen 
in drie verschillende provincies is het niet meer mogelijk alle belangen goed te behartigen en heeft 
het gewest IJsselstreek het Landelijk Bestuur gemeld dat ze per 1 
januari 2018 is opgeheven. Het Landelijk Bestuur is in overleg met 
de afdelingen om te zoeken naar een nieuwe vorm; mogelijk in 
combinaties met het IVN. 
 
U bent gewend om in deze Natuurklanken een inlegvel te vinden 
over het voorjaarskamp. 
De voorjaarskampcommissie Wim en Paula Bijlsma, Gerard Plat, 
bijgestaan door Jan Hofstede en Dinie Kornegoor hebben in goed 
overleg besloten om geen voorjaarskamp meer te organiseren. Veel 
jaren hebben zij dit op zeer kundige, hartelijke en goedkope wijze 
gedaan. Heel wat leden en hun gezinnen kunnen er nog leuke 
anekdotes over vertellen naast al die bijzondere waarnemingen die 
ook gedaan werden. Heel hartelijk dank voor al jullie inzet. Wim en 
Paula hebben gezegd dat we altijd een beroep op hen kunnen doen 
als er een ander soort reisje georganiseerd moeten worden.  
Gerard is onderwijl excursieleider geworden bij de landelijke KNNV 
reizen. Ook doet hij veel inventarisaties voor de Vlinderstichting. 

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl


5 
 

Het heeft hem doen besluiten om te stoppen met het organiseren van de algemene ledenavonden. 
Dank Gerard voor al die interessante avonden waarvan je er verschillende zelf hebt ingevuld met je 
lezingen over mooie tochten die je gemaakt hebt. 
 
Tijdens de coördinatoren vergadering is voorgesteld om volgend seizoen iedere werkgroep de inhoud 
van een avond te laten invullen. Dit moet nog verder uitgewerkt worden. Het bestuur zorgt voorlopig 
voor de algemene organisatie. 
 
En onderwijl blijft het “buitenwerk” gewoon doorgaan. De vogelaars gaan naast alle lokale 
wintertellingen eind december naar Zeeland en de plantenwerkgroep doet weer mee met de 
eindejaars bloeiende plantentelling. 
 
Op 14 januari is onze nieuwjaarswandeling in Wenum-Wiesel en aansluitend rond 16.00 uur onze 
nieuwjaarsbijeenkomst in het Eekterzicht in Vaassen.  
Op 15 februari is de ALV. Hierin zal de Statutenwijziging aan de orde komen en vertelt Bea Claessens 
na de pauze over het Heerder bosbeheer.  
Informatie hierover vind je in deze Natuurklanken en de website. 
 
Ik wens jullie een heel natuurrijk 2018 en hopelijk tot ziens op een van onze activiteiten. 
 

Wietske van Apeldoorn 
Voorzitter 
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 
Het bestuur nodigt de leden van de KNNV afdeling Epe-Heerde uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 15 februari 2018 in het gebouw Antenne van de Regenboogkerk, 
Beekstraat 33, 8162HA Epe. Aanvang 20.00 uur.   
AGENDA: 
1 - Opening  
 
2 - Notulen Algemene Ledenvergadering 16 februari 2017 (conceptverslag in Natuurklanken 2017-2) 
 
3 - Bestuursverkiezing 
 -Wim Oosterloo  - Algemeen Bestuurslid -  is aftredend en herkiesbaar. 
 -Loes Jansen        - Algemeen Bestuurslid -  is aftredend en niet herkiesbaar. 

-Het bestuur stelt voor Jenneke Kamphuis te benoemen als algemeen bestuurslid. 
 
4 - Mededelingen 
 - afdelingspluim 
 - landelijke en gewestelijke KNNV 

 
5 - Jaarverslag 2017 (in deze Natuurklanken: 2018 – nummer 1)  
 
6 - Financiën  
 - verslag penningmeester 2017  
 - verslag kascommissie 2017  
 - begroting 2018  
 - benoeming nieuwe kascommissie  
 
7 - Voorstel en stemming Wijziging Statuten/Huishoudelijk Reglement i.v.m. ANBI status 
 
8 - Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 14 april 2018. 
 -Vertegenwoordiging door afdeling.  
 
9 - Bijstelling Meerjarenplan (bijlage plan is te vinden op de website bij “Informatie voor leden)  
 
10 - Jaarplannen 
 -algemeen programma  
 -2e ALV i.v.m. definitieve stemming wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement - ANBI-
  status 
 -1000 soortendag   
 -gewestelijke excursie  
 
11 - Communicatie (Natuurklanken,  facebook website)  
 
12 - Pauze  
 
13 - Een interessante lezing/presentatie door Bea Claessens: zij is “gastvrouw” van de Heerderbossen  
        en houdt zich o.a. bezig met het bosbeheer en bosbeleid van de gemeente Heerde. 
14 -  Sluiting  
 
De nummers van Natuurklanken waar naar verwezen wordt, zijn ook te raadplegen op de website.  
Bijlagen zijn vanwege de omvang op de website gezet bij “informatie voor leden ‘’.   
Als u ze zelf wilt ontvangen, stuurt de secretaris deze graag digitaal naar u toe. 
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Jaarverslag 2017 KNNV Epe-Heerde  
Leden  
Eind 2017 stonden 120 leden, 25 huisgenoten, 1 jeugdlid en 2 tientjesleden ingeschreven in het 
ledenregister. Het ledenaantal is dit jaar vrijwel gelijk gebleven.  
Ook dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van een van onze oud-leden: Els Hendriks. Zij is in 
juli overleden. Zij heeft al in 2016 haar boeken aan de afdeling nagelaten. Zij was een vooraanstaand 
lid, iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in de vereniging.  
 
Een prachtige erkenning voor Adrie Hottinga: Zijne Majesteit heeft hem benoemd tot Lid van de Orde 
van Oranje. Een meer dan terechte waardering voor het vele werk dat Adrie verricht voor de vogels, 
bijen, cultuurhistorie en landschap. 
 
Bestuur  
In de algemene ledenvergadering is Wietske van Apeldoorn herkozen als voorzitter. Bernard 
Verstraete werd benoemd als bestuurslid maar heeft zich later in het jaar helaas weer 
teruggetrokken. Yvonne Zeegers heeft de plaats ingenomen van Herman Snoek als secretaris.  
Ongewijzigd: Loes Jansen-de Smidt en Wim Oosterloo als Algemeen bestuurslid en Ron Roovers als 
penningmeester. 
 
Algemene ledenvergadering  
Op 16 februari 2017 is de algemene ledenvergadering gehouden die bezocht is door 28 leden. 
Belangrijke punten waren het meerjarenplan, de financiën en de begroting, activiteiten m.b.t. 
diverse projecten, de contacten met de gemeenten Epe en Heerde en de ontwikkelingen van het 
samengaan van de KNNV met het IVN. 
De heren Aalberts en Posthuma van de gemeente Epe, hebben een presentatie verzorgd waarin 
wetgeving en beleid en de samenwerking met de KNNV centraal stond. 
 
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar zijn er 5 bestuursvergaderingen geweest. De belangrijkste punten die zijn besproken zijn:  
Voorbereiding en evaluatie van de diverse activiteiten  
Financiën  
Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de Vertegenwoordigende 
Vergadering komen en die meegenomen worden in het programma van Epe-Heerde  
Meerjarenplan  
Natuurklanken, facebook, e-mail en website  
Activiteiten Natuurbescherming, natuurbeheer  
ANBI – wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
 
Commissies 
Kascommissie 
De Kascommissie bestaat dit jaar uit Gerlof Luehof en Menno Boomsluiter 
Programmacommissie  
Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende activiteiten in 2017: 
24 maart: Lezing “Het Gortelsche Bos” door Martijn Horst gevolgd door   
08 april: Excursie in het “Het Gortelsche Bos” 
28 september:  Lezing over “Spinnen” door Peter van Helsdingen 
26 oktober:      Presentatie 2e gedeelte “Langs het Marskramerpad” door Gerard Plat   
30 november: Lezing “Boerenzwaluwen”door B. van den Brink 
Daarnaast stonden op het programma in 2017: 
08 januari: Nieuwjaarswandeling  Schaveren en receptie   
24 januari: Werkgroepenavond 
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16 februari: Algemene ledenvergadering  
05/06 mei: 1000-soortendagen op Schaveren 
07 december: Leden voor Ledenavond 
De Public Relations werden verzorgd door Herman Snoek. 
Evenementencommissie  
Mia Leurs,Geert Kuper,Margriet Maan, Lita Keuskamp, Arriënne Bosch en Ron Roovers vormen de 
Evenementencommissie en organiseerden de volgende activiteiten in 2017: 
14 januari: Aanwezigheid met uitgebreide stand bij het kampioenschap “Heggenleggen” op het 
  landgoed de Bonenburg in Heerde.  
24 januari: De stand is ter informatie opgesteld op de werkgroepenavond.  
17 mei  Ter ondersteuning van onze tuinambassadeur (Elly ter Stege) is de kraam ingericht op 
  de manifestatie voor de nieuwe bewoners van de wijk de Klaarbeek in Epe.  
2 september Pleinmarkt in Epe. De mooie stand met het thema “waterbeestjes” oogstte veel lof. 
  In diverse aquaria kon men ze in levenden lijve bekijken en op naam brengen met 
  zoekkaarten.  
Commissie voorjaarskamp  
Het voorjaarskamp was van 27 mei t/m 02 juni 2017 in De Haan België/ Zeeuws Vlaanderen. Er 
hebben 10 personen aan deelgenomen. Het kamp was weer prima georganiseerd door Wim en Paula 
Bijlsma en Gerard Plat.  
Commissie natuurpad 
Het plan voor algehele renovatie van de natuurpaden Epe en Heerde is in 2017 bij een plan gebleven. 
Wel zijn er oriënterende activiteiten geweest. 
Het onderhoud vond en vindt plaats zoals gebruikelijk, d.w.z. het schoonhouden van de infobordjes 
en waar mogelijk vervanging van wat stuk of slecht is. Helaas kunnen afgebroken palen van de 
infobordjes niet weer worden vervangen wegens gebrek aan materiaal. In 2018 verwacht de 
commissie weer ten volle met het renovatieplan aan de slag kunnen om de natuurpaden 
toekomstbestendig te maken.   
De VVV Epe bestelt regelmatig Natuurpadgidsen. 
 
Andere activiteiten 
Cursussen 
In september/oktober 2017 is een wederom een paddenstoelencursus voor beginners 
georganiseerd. Menno Boomsluiter heeft deze op uitstekende wijze geleid met instructieavonden en 
excursies. Het heeft naast veel kennis en inzicht de vereniging 1 nieuw lid opgeleverd.  
Wandelingen 
Een mooi initiatief van Wim Oosterloo. In 2017 gestart met een maandelijkse wandeling. Elke eerste 
dinsdag van de maand gaan ongeveer 15 deelnemers op pad voor een route van ca. 5 kilometer, 
telkens in een andere gebied tussen Hattem en Apeldoorn. Dit betekent dat er regelmatig even stil 
wordt gestaan bij flora, fauna en landschap. Binnen de groep is hier in de meeste gevallen voldoende 
kennis aanwezig. Leerzame wandelingen.   
Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen. 
De volgende wandelingen werden in 2017 georganiseerd: 
07 maart: Sprengengebied bij Nierssen 
04 april: Eper Natuurpad van de afdeling KNNV Ee Heerde 
02 mei:  Klooster Hulsbergen bij Wapenveld 
06 juni:  Noordoostelijk deel van het Loobrinker Klompenpad bij Emst 
04 juli:  Kortebroek bij Vaassen 
01 augustus: Landgoed Tongeren 
05 september: Zwolse Bos met Tonnenberg 
03 oktober: Wiesel (gem. Apeldoorn); westelijke deel van het Kopermolen klompenpad  
07 november: Rond Heerderstrand en de sprengen van de Heerder beken 
05 december: Voormalig visvijvers en Kievitsveld Emst 
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Tuinambassadeur 
Ondanks de regelmatige oproepen om Elly ter Stege te ondersteunen, heeft er zich niemand 
aangemeld. De activiteiten staan daarom op een laag pitje. 
 
Werkgroepen/commissies en contactpersonen  
Werkgroepen 
Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra)  
Insecten (coördinatie Gerard Plat)  
Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)  
Paddenstoelen (coördinatie Herman Snoek)  
Planten (coördinatie Egbert de Boer)  
Vogels (geen vaste coördinator)   
Zoogdieren Frans Bosch 
Voorjaarskamp (Gerard Plat, Wim en Paula Bijlsma) 
Evenementen (contactpersoon: Margriet Maan) 
Natuurpad (contactpersoon: Tjada Amsterdam) 
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten en 
interessante excursies. Meer informatie hierover in Natuurklanken en op de website.  
Kascommissie 
Voor 2017 bestaat de kascommissie uit Gerlof Luehof en Menno Boomsluiter 
Contactpersonen 
Tuinambassadeurs: Elly ter Stege   
Wandelingen: Wim Oosterloo 
Natuurbeheer  
De volgende acties werden ondernomen: 
 Inspreken raadsvergadering over Natuurbegraafplaats Woesterberg 
 Bezwaar tegen bomenkap Emst 
 Inspraak commissievergadering Heerde over TOP Renderklippen.   
 
Natuurklanken  
In 2017 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers verschenen. De coördinatie is verzorgd door Mariet 
van Gelder met hulp van Lita Keuskamp. Marlon heeft meegewerkt aan de afwerking. De bezorging 
werd door een netwerk van bezorgers geregeld. Natuurklanken wordt zoveel mogelijk digitaal 
verstuurd naar leden en relaties. Er is diverse malen de nadruk gelegd op het ontvangen van een 
digitaal verzonden uitgave, met als voornaamste reden de kosten te kunnen drukken. 
 
Website - Facebook 
Herman Snoek houdt de website bij waarin alle activiteiten in de agenda staan.  
Facebook is opgestart op initiatief van Ron Roovers en Gerjan Petter. Een snelle manier om korte 
berichten direct door te geven 
 
Vertegenwoordiging 
Het bestuur is aanwezig geweest op de landelijke en gewestelijke vergaderingen. 
  
Contacten met gemeenten  
De contactpersonen voor gemeentezaken, zoals beleid en omgeving zijn voor Heerde: Adrie Hottinga 
en Mariet van Gelder. Voor Epe zijn dit Elly ter Stege, Gerard Plat (insectenwerkgroep), Wim 
Oosterloo en de secretaris. Ook de voorzitter heeft de nodige contacten in Heerde en Epe. 
Er is in september een gesprek geweest over diverse onderwerpen met de gemeente Heerde.  
In december heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Epe. 
 
 



10 
 

Contacten met andere organisaties  
IVN Apeldoorn, Nunspeet en Zwolle  
KNNV Apeldoorn 
IVN Gelderland  
Staatsbosbeheer  
Floron  
Sovon  
Ravon  
Vereniging Milieuzorg Epe VME  
Vereniging Landschap en Milieu Hattem VLMH  
Vlinderstichting  
Kerkuilenwerkgroep Veluwe  
Zoogdiervereniging 
Gelderse Natuur en Milieu Federatie  
Landschapsbeheer Gelderland  
BLWG  
OME (Ons mooi Epe)  
  
In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurbeherende 
organisaties zoals Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten en de gemeenten 
Heerde en Epe.  
 
Uitwisseling tijdschriften  
alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek  
Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken  
Rijksherbarium  
Gelders Landschap en Kastelen 
Gegevensverspreiding  
Floron   
Sovon  
Ravon  
Rijksherbarium  
Nederlandse Mycologische Vereniging   
Vlinderstichting  
Trekvlinderregistratie  
Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering   
Waarneming.nl en telmee.nl   
BLWG  
 

 Yvonne Zeegers 
 secretaris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keizersmantel 

https://www.vlinderstichting.nl/
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Jaarverslag werkgroep Geologie & Landschap  
Ook dit jaar hebben een aantal activiteiten weer in het teken van ijzer en ijzerbereiding gestaan. 
IJzer is niet voor niets het meest voorkomende mineraal op Aarde; zuiver ijzer is echter uiterst 
zeldzaam. Waar wij gewoonlijk over praten is ijzeroxide; het materiaal waar ook de werkgroep zich 
de laatste tijd mee bezig hield. 
En het einde is nog niet in zicht. Het bracht ons dit jaar naar een actueel hoogtepunt. 
Het idee ontstond om ook eens op eenvoudige wijze, en op historische gronden gebaseerd, ijzer te 
produceren. Kortom er werden grotere hoeveelheden klapperstenen gezocht en gevonden. 
Onze bron lag aan de Dellenweg, de bezinkingsvijvers van Vitens. Een forse hoeveelheid houtskool 
werd ingeslagen evenals een flinke kluit leem uit een leemkuil ergens tussen Epe en Nunspeet, en 
veel arbeidskrachten om een leemoven te kunnen bouwen. 
Janneke Zuijderwijk, de stads archeoloog van Apeldoorn, was bereid advies en ondersteuning te 
verlenen. Het ‘industrieterrein’ lag aan het kanaal in Heerde bij de familie Kuper. Onder grote 
belangstelling werden hier de activiteiten gevolgd. Het werd een groot succes. In november werd het 
succes geprolongeerd met het smeden van een blokje ijzer(staal) van de ‘wolf’, verkregen uit de 
vorige activiteiten. 
Ook hiervan bleek het resultaat boven de verwachting te liggen. 
In de wandelgangen werd zelfs gerept over een herhaling in 2018. 
In eerste instantie leek het niet een echte KNNV activiteit, echter het geologische, archeologische en 
historische karakter ervan rechtvaardigde deze activiteit wel. Bovendien is het niet verkeerd als de 
KNNV haar werkveld eens wat verbreed. 
 
Waren er ook nog andere activiteiten van de werkgroep te vermelden? Ja zeker. 
Begin 2017 hebben wij Martijn Horst uitgenodigd voor een lezing, gevolgd door een wandeling in het 
bosgebied van Gortel, naar aanleiding van zijn landschapsbiografie over boeren, bosbouwers en 
forensen van Gortel en Niersen. 
 
In februari was er in het Eper Kulturhus een studieavond over Vuursteen, maar ook gewone vondsten 
van interessante zwerfstenen kwamen regelmatig aan de orde als steeds weerkerend onderdeel uit 
het ons omringend landschap. 
 
In dat verband hebben we in augustus weer eens een bezoek gebracht aan de zand en grindzuigerij 
in de Azewijnse broek te Varsselder, waar René van Un ons een bijzondere kijk gaf op het fraaie 
landschap langs de ‘Oude IJssel’. In de grote grindhopen van deze zuigerij zochten we naar fraaie 
zwerfstenen en fossielen. Het bleek dat het echter niet altijd even gemakkelijk is herkenbare 
vondsten te doen en te benoemen, maar met de aanwezige kennis en een dosis geluk werden toch 
leuke succesjes behaald. 
 
In september genoten we op een zonnige dag van een wandeling over het noordelijkste deel van het 
Hulshorsterzand; vanaf het hoogste stuifduin hadden we een schitterend gezicht over dit stuifzand 
juweel. Ook hier werden weer leuke zwerfstenen gevonden, zowel van zuidelijke als noordelijke 
herkomst. 
 
In december brachten we een bezoek aan Villa Jacoba in Heerde, hier ligt namelijk een uitgebreide 
collectie zwerfstenen van Wouter Tol, voormalig KNNV-lid uit Heerde die voorheen een grote 
verzameling heeft aangelegd van de Noord-Veluwe. 
 
Onze activiteiten werden met gemiddeld 10 personen redelijk gevolgd. Toch is het voor enkelen van 
ons, om persoonlijk redenen, lastig om regelmatig aanwezig te zijn. 

Bauke Terpstra 
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Jaarverslag Natuurbescherming 
In 2017 was er één groter onderwerp waar we mee bezig zijn geweest, namelijk de reconstructie van 
de Hoofdweg in Emst. 
De gemeente Epe heeft op 13 december 2016 (bij de gemeente Epe) een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het kappen van 108 bomen in Emst. Het kappen van de bomen is nodig vanwege 
de herinrichting van de Hoofdweg. De weg moet gemoderniseerd en verkeersveiliger gemaakt 
worden. Ook moet het dorpskarakter worden versterkt. Wij vinden dat bij dat laatste het kappen van 
beeldbepalende bomen niet past. 
Vereniging Milieuzorg Epe en de afdeling Epe-Heerde van de KNNV hebben beiden een zienswijze bij 
de gemeente ingediend, waarin we de bezwaren tegen het kappen van bomen uiteen zetten. Beide 
verenigingen hebben hun bezwaren in een gesprek met de gemeente toegelicht. Aangegeven is dat 
de bezwaarschriften gehandhaafd worden tegen de monumentale, beeldbepalende (en niet zieke) 
bomen aan de oostzijde van de weg. Voor het kappen van deze bomen is een vergunning onder 
voorwaarden verleend. Hoewel de gemeente zoveel mogelijk monumentale bomen wil sparen, 
vinden beide verenigingen dat met het verlenen van een vergunning onder voorwaarden in de 
praktijk te gemakkelijk tot kappen kan worden overgegaan. Tegen het kappen van kleine bomen aan 
de westzijde van de weg zijn geen bezwaren. 
Op 20 april 2017 hebben beide verenigingen hun bezwaren in een hoorzitting van de commissie voor 
de Bezwaarschriften toegelicht. 
De Commissie geeft aan dat een voorwaardelijke vergunning vanuit rechtszekerheid en 
handhaafbaarheid in het algemeen niet wenselijk is. Maar voor de bomen langs de Hoofdweg is 
terecht een vergunning onder bijzondere voorwaarden verleend. Het algemeen belang weegt 
zwaarder. Daarnaast wordt door de aannemer in overleg met de gemeente en toezichthoudende 
bomenwachter zoveel mogelijk gedaan om de monumentale bomen te sparen. De praktijk was op 
dat moment (op circa 1/3 van de werkzaamheden) dusdanig dat door inspanningen van de aannemer 
alle monumentale bomen konden worden gespaard.  
Tegen de uitspraak is geen verdere actie ondernomen. Het levert vrijwel zeker niets op en het 
procederen kost een aanzienlijk bedrag. Onze doelen zijn duidelijk bij de gemeente en er wordt veel 
gedaan om de beeldbepalende bomen te sparen. 
 
Daarnaast hebben we met beiden gemeenten contact gehad over een aantal lopende en kleinere 
zaken. Wat lopende zaken betreft bijvoorbeeld overleg met de gemeente Heerde over de 
ontwikkelingen rond de TOP (Toeristisch Overstap Punt) Elburgerweg/Renderklippen, de 
landschapszone bij de hoogwatergeul. En kleinere zaken als het kappen van bomen. 

Wij hebben de acties tegen de vliegroutes van het nieuwe vliegveld Lelystad ondersteund 
door de mogelijkheid een petitie op onze website te kunnen ondertekenen. 

Eind 2017 staat bij ons in de belangstelling de aanleg van een snelle fietsroute tussen 
Apeldoorn en Epe en de ontwikkelingen rond de landschapszone bij de hoogwatergeul. 

Evenals in 2016 volgden we in 2017 de aanvragen voor omgevingsvergunning bij de 
gemeenten, bestemmingsplannen e.d. 

Wim Oosterloo 
 

Jaarverslag Plantenwerkgroep 
OVERZICHT ACTIVITEITEN van de PLANTENWERKGROEP in 2017  
De ledenlijst van de plantenwerkgroep telt momenteel 20 namen waarvan 16 leden de diverse 
activiteiten regelmatig bezoeken. Bij de inventarisatie-excursies was de opkomst gemiddeld 9 (6-13), 
bij de huiskamerbijeenkomsten gemiddeld 12 (8-12). 
In het winterhalfjaar kwamen we op de laatste maandag van de maand bij elkaar. In januari (13 
deelnemers) werden kruisbloemigen gedetermineerd aan de hand van herbariummateriaal. 
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In februari (11 deelnemers) werd gesproken over het programma van 2017 en waren er dia’s van 
Zuid-Afrika. In maart (15 deelnemers) deden we determinaties van Lipbloemigen. In september (10 
deelnemers) en oktober (11 deelnemers) werd er levend materiaal gedetermineerd aan de hand van 
Heukels ’Flora. In november opnieuw determinaties. Gemiddeld waren 11 leden (10-15) aanwezig. 
 
Excursies waren er op  
- 28 december: tijdens de FLORON-plantenjacht vonden we bij De Nijensteen, 26 bloeiende planten 
(10 deelnemers)  
 -15 april: SAMERROTT (Duitsland) (10 deelnemers) 
 -19 april: Zalkerbos  
-3 september: excursie Waaloevers bij Weurt (3 deelnemers) 
 
Determinatie avond 
- GRASSEN  Woensdagavond 21 juni op het erf bij de familie Verstraaten werden grassen 
gedetermineerd aan de hand van Heukels’ flora.  
 
Inventarisaties 
In het zomerhalfjaar (24 april –  4 september) werd er elke maandagavond geïnventariseerd. 
Vanwege de weersomstandigheden ging het eenmaal niet door, maar deze avond kon worden 
doorgeschoven naar de volgende dag.  
Uiteindelijk werd er op 19 avonden geïnventariseerd.  
Gemiddeld waren 9 leden aanwezig (6-13 deelnemers). 
Ook dit jaar werd er regelmatig in kleinere groepjes geïnventariseerd waarbij elk groepje een ander 
deel van het terrein bezocht. Na afloop worden de resultaten vergeleken; het verzameld materiaal 
wordt bekeken en meestal alsnog op naam gebracht. Daarna volgt nog regelmatig een mailtje over 
thuis onderzocht materiaal. 
In de meeste gevallen ging het om inventarisaties van (delen) van kilometerhokken: 
- Hertenkamp (voor het Kroondomein) 
- Vossenbroek (voor Het Gelders Landschap) 
- Particuliere terreinen op verzoek 
- Oevers van de Grift (Deventerstraat, Vaassen; Vemderbrug, Heerde) 
- Dorpshokken in Oene (134 srt), Epe (185 srt), Heerde (138 srt) en Vaassen (219 srt) 
- De ingezaaide bijenveldjes in Epe 
- Omgeving HOOGWATERGEUL, diverse delen 
- Behalve op de 1000-soortendag werd op 4 avonden aandacht besteed aan het verenigings-project 
in Schaveren; daarnaast waren er individuele bezoeken aan deze omgeving. 
 
Enkele leden hebben op individuele basis inventarisaties gedaan (w.o. Het Nieuwe Strepen van 
FLORON). 
 
De verzamelde gegevens werden doorgegeven aan: 
 - FLORON (w.o. het nieuwe strepen)  
 - Het Gelders Landschap 
 - Kroondomein 
 - enkele particulieren 
 - Gemeente Epe en Heerde 
Een deel van de gegevens werd dubbel ingeleverd (naast de opdrachtgever ook aan FLORON). 
 
Er worden o.a. contacten onderhouden met Gemeente Epe, Gemeente Heerde, Gelders Landschap, 
Kroondomein en FLORON. 
 

Egbert de Boer 
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Jaarverslag Vogelwerkgroep 
BIJEENKOMSTEN VOGELWERKGROEP 
Ieder kwartaal wordt in de Eper gemeentewoning een bijeenkomst gehouden. Afspraak is dat een 
roulerend voorzitter en secretaris de bijeenkomsten organiseren. Deze afspraak is gemaakt omdat de 
vogelwerkgroep geen vaste voorzitter, secretaris en penningmeester heeft. 
Het rooster wordt ad hoc opgesteld. 
Excursies 2017  
· Deelname aan 1000 soorten dag Schaveren  
· Deelname aan Nationale  vogelweek; excursie in Schaveren tijdens 1000 soorten dag  
· Excursie in Welsumerwaarden, gecombineerd met oeverzwaluw-kolonietelling – juni  
· Excursie Weerribben – juni   
· Excursie Zeeland - december. 
Vogelreis  
· Met 10 leden van de vogelwerkgroep is een vogeltrip gemaakt naar het Peenedal in de voormalige 
DDR. 
Reisverslag  
· Van de vogeltrip naar de omgeving van de Warta monding is begin 2017 een reisverslag verschenen 
en op de website van de KNNV geplaatst.  
PTT-telling  
· Iedere tweede zondag in december wordt een PTT telling – traject Epe en Heerde uitgevoerd; 
daarna wordt het vogeljaar afgesloten met een stamppotbuffet.  
· PTT-telling Hoenwaard – IJsseldijk: vindt plaats sinds 2016.  
Tellingen  
· Deelname aan maandelijkse ganzentelling – SOVON  
· Deelname slaapplaatstellingen ganzen en grote zilverreigers  
· Deelname aan jaarlijkse huiszwaluw- en oeverzwaluwtelling – SOVON  
· Vogeltellingen in de landschapszone Veessen-Wapenveld  
Inventarisaties  
· Afronding inventarisaties ten behoeve van project Schaveren en samenstelling verslag   
Overig  
· Braakballen pluizen: in mei hebben kinderen in Vorchten in het MFCbraakballen gepluisd en is 
voorlichting gegeven over verschillende uilensoorten.  
· Subsidie verzoek is bij de VIJZ ingediend voor het project Kneu  
· Bezoek SOVON dag in Ede  
Schaveren  
· Afronding verslag broedvogelkartering t.b.v. rapport Schaveren  
Vogelcursus  
· Vogels herkennen en tellen is in ontwikkeling  
 Planning 2018  
· Kwartaal bijeenkomst in Eper gemeentewoning  
· Afronding rapport Schaveren  
· Voorjaars excursie in de landschapszone Veessen-Wapenveld  
· Deelname 1000 soorten dag?  
· Deelname nationale vogelweek vogelbescherming?  
· Inventarisatie Steenuil in gem. Heerde i.s.m. met vrijwilligers 
STONE? 
· Broedvogelkartering landschapszone Veessen-Wapenveld  
· Deelname ganzentellingen  
 

Adrie Hottinga 

Pestvogel               Gerjan Petter 
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Jaarverslag Zoogdierwerkgroep 
De zoogdierwerkgroep is geen werkgroep. Er vinden wel een aantal activiteiten plaats met 
zoogdieren als middelpunt van de belangstelling. De activiteiten worden door andere verenigingen 
georganiseerd; de resultaten worden daar gemeld. Vaak nemen er wel een of meerdere leden van de 
afdeling aan de activiteiten deel. 
 
Braakballen  
Dit jaar zijn er braakballen van kerkuilen bekeken van twee 
locaties: de Brandweg in Hoorn en de Lage Veenweg in 
Epe. Er is aan gewerkt door twee leden en een oud-lid. In 
de partij braakballen uit Hoorn werden tien soorten kleine 
zoogdieren vastgesteld. Dit jaar betreft het vooral 
veldmuizen en huisspitsmuizen (samen bijna 82%). Verder 
zijn er zeven dwergmuizen gevonden. Het hoogste aantal 
sinds het begin van dit onderzoek in 1996. 
Met het onderzoek in Epe is gestart in 2012. Ook in deze 
partij zijn tien soorten kleine zoogdieren gevonden. De 
verdeling van de soorten verschilt echter behoorlijk met 
die van Hoorn. De bosspitsmuis wordt hier het meest 
aangetroffen (35%). Verder vertegenwoordigen vier 
soorten elk meer dan 10% van het totaal aantal kleine 
zoogdieren (huisspitsmuis, aardmuis, veldmuis, en 
bosmuis). 
 
Kerkzoldertelling 
Dit project bestaat uit twee onderdelen: een telling van uitvliegende vleermuizen uit een kerk en uit 
het bezoeken van zeven (kerk)zolders. Voor het eerste onderdeel hebben negen personen zich op 16 
juni rond de Regenboogkerk in Epe opgesteld. Zij telden 71 uitvliegende laatvliegers. Dat is ongeveer 
25 minder dan het gemiddelde van de laatste jaren. De tellers zijn KNNV leden, mensen die actief zijn 
in het vleermuismeldingencircuit van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en leden van 
de Vleermuiswerkgroep Gelderland (VleGel). 
Voor het tweede onderdeel hebben twee of drie leden zolders bezocht. Vaak is daarbij mest van een 
tot drie soorten vleermuizen aangetroffen. Soms zijn ook een of enkele dieren gezien. Meestal zijn 
dat gewone grootoorvleermuizen geweest. 
 
Vleermuiskasten 
Dit jaar zijn we actief geweest in vier projecten.  
Een onderzoek tussen de IJssel en de hoogwatergeul is afgesloten. In vijf jaar zijn daar geen 
vleermuizen in de kasten aangetroffen.  
Op twee begraafplaatsen in Epe hangen twaalf kasten. Die zijn vier maal gecontroleerd. Daarbij zijn 
elf gewone grootoorvleermuizen en 6 gewone dwergvleermuizen aangetroffen.  

In het Eperholt zijn de kasten voor het tweede jaar gecontroleerd. Hier hangen zes kasten die 
eerder op de begraafplaats in Emst gehangen hebben en acht andere kasten die eerder in Epe 
hingen. In totaal zijn hier bij vier controles 60 vleermuizen gezien. Dat zijn vooral gewone 
grootoorvleermuizen en gewone dwergvleermuizen geweest (46 resp. 7). Daarnaast is er een 
franjestaart en eenmaal een zestal bosvleermuizen aangetroffen. Vooral die laatste soort is speciaal. 
O.a. dankzij kastenonderzoek wordt deze soort wat meer vastgesteld op de Veluwe. 

Langs de Heerderweg zijn door de Provincie in 2015 vleermuiskasten opgehangen. Dit jaar is 
toestemming gekregen om de kasten te controleren. Er zijn geen vleermuizen in aangetroffen. In één 
kast lag een keer wel een klein beetje vleermuismest.  
Aan dit onderzoek hebben drie leden, een lid van de VleGel en een deelnemer van SLG meegewerkt. 

Foto: Internet 
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Wintertellingen 
In ons werkgebied zijn een aantal winterverblijven voor vleermuizen bezocht. Dit onderzoek wordt 
uitgevoerd door de VleGel als onderdeel van een landelijk onderzoek. Er hebben twee leden aan 
meegewerkt. Er zijn vooral franjestaarten, watervleermuizen, gewone grootoorvleermuizen en een 
baardvleermuis gevonden. 
 
Schaveren 
Er is meegewerkt aan het rapport Schaveren. De resultaten volgen later. Hieraan is meegewerkt door 
twee leden en een lid van de VleGel. Op de Woesterberg zijn zij een deel van een nacht bezig 
geweest met het vangen van vleermuizen.  

Frans Bosch 

Jaarverslag Mossenwerkgroep 
DE WERKGROEP: 
Deze bestaat uit leden van de KNNV-Zwolle en leden van de afdeling Epe/Heerde. Samen vormen we 
een kleine maar actieve werkgroep. Voor alle duidelijkheid: onze groep houdt zich alleen bezig met 
de ‘echte’ mossen en niet met korstmossen. 
ONZE WERKWIJZE: 
We inventariseren steeds een kilometerhok waar nog niet of weinig naar mossen is gekeken. Om een 
goed beeld van de aanwezige mosflora te krijgen, bezoeken we ieder gebied in het voor- en najaar. 
Verschillende soorten zijn in het veld op naam te brengen, maar er wordt ook veel meegenomen om 
thuis met binoculair en microscoop te determineren. Soms zijn soorten ook dermate klein dat ze pas 
thuis onder de binoculair - tussen een ander plukje mos - ontdekt worden. Daarna komen we dan 
nog een avond bij elkaar om de lijst van het betreffende gebied definitief af te ronden. De 
soortenlijst wordt vervolgens naar de NDFF-Verspreidingsatlas gestuurd waar de ingevoerde soorten 
door de BLWG (vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek) gevalideerd worden. De 
gegevens komen daarna op de kaartjes van de Verspreidingsatlas terecht.  
We hebben in 2017 veel zeldzame tot zeer zeldzame soorten gevonden! Zie hieronder een aantal 
daarvan bij het betreffende gebied. 
BEZOCHTE GEBIEDEN IN 2017: 
Kamperklippen/Tonnenberg, 198-491 (Heerde): 
Kielmos, Glanzend maanmos, Broedkelkje, 
Bosspinragmos, Veendubbeltjesmos, 
Kussentjesveenmos, Gerimpeld gaffeltandmos, 
Gewoon trapmos. Totaal 70 soorten. 
Zandhove, 205-498 (Zwolle):  
Dwergwratjesmos, Kwastjesmos. Totaal 62 soorten.  
Schaveren/Smallertsche Beek, 192-481 (Epe): 
Speldenknopmos, Dik landvorkje, Smal watervorkje, 
Kleine viltmuts, Geel hauwmos. 
Hier betrof de inventarisatie slechts een deel van het kilometerhok in de buurt van de beek. 
Totaal 50 soorten. 
De Dellen, 194-490 (Heerde): 
Zanddubbeltjesmos, Heidefranjemos, Grof draadmos, Hol moerasvorkje. Totaal 73 soorten. 
 
Benieuwd hoe de genoemde soorten eruitzien? Kijk dan op www.verspreidingsatlas.nl/mossen. 
Wie de soortenlijst van een bovengenoemd gebied zou willen ontvangen, kan daarvoor contact met 
me opnemen. 

Herma Visscher, coördinator Zwolle 
Mariet van Gelder, co. Epe-Heerde 

  
 

Broedkelkje   .Foto: Herma Visscher 

http://www.verspreidingsatlas.nl/mossen
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Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep  
Ook in 2017 is een cursus Kennis van Paddenstoelen voor beginners georganiseerd. 
Menno Boomsluiter heeft met hulp van Lucie Wessel 15 deelnemers de basisprincipes bijgebracht 
van het determineren van paddenstoelen in een programma van drie avonden en twee excursies. 
Na afloop heeft een van de deelnemers zich aangemeld als werkgroep lid (en nieuw lid van de 
KNNV). Enkele andere deelnemers waren al lid van de KNNV in een andere afdeling. 
In het programma van de werkgroep is eerst een kelkzwammen excursie gemaakt in de 
Noordoostpolder. 
 
Vanaf eind augustus tot midden november 
zijn tien inventarisaties gedaan en zijn er 
drie determinatie-avonden gehouden. Een 
laatste is afgezegd vanwege de vorst die 
was ingetreden waardoor er weinig 
paddenstoelen te vinden waren. 
 
Een bijzondere excursie in oktober heeft 
plaatsgevonden in paleistuin ’t Loo die door 
Leo Knol is begeleid. Begin november is een 
gezamenlijke inventarisatie gedaan met 
KNNV Zwolle. Deze leverde meer dan 100 
soorten op.  
 
Bij de inventarisaties heeft dit jaar landgoed Schaveren centraal gestaan. Van dit gebied wordt door 
alle werkgroepen een gezamenlijk rapport gemaakt. Hierin wordt gezocht naar aansluiting met een 
eerder rapport dat in 1988 is verschenen. 
 
Uiteraard is er dit jaar ook meegedaan met de 1000 soortendag. 
De algemene excursie voor (niet-)leden in oktober is goed geslaagd hoewel de opkomst niet erg 
groot was. De 12 deelnemers waren enthousiast over het verloop. 
 
Het seizoen van de activiteiten voor de werkgroep Paddenstoelen voor 2017 is voorbij. 
Begin volgend jaar wordt het nieuwe programma vastgesteld en komt dan in Natuurklanken. 
 

Herman Snoek 

Jaarverslag Insectenwerkgroep 
Een kort overzicht van de activiteiten in 2017: 

         Inventarisatie vlinder veldjes gemeente Epe 

         Excursies Woesterberg voor Rapport Schaveren 

         Excursie ijsvogelvlinder  

         Extra excursies voor inventarisatie wilde bijen 

         Publiek excursie 1000 soortendag 

         2x nachtvlinderactiviteit 

         Libellenmonitoring retentievijvers Oranjeweg 

         Organisatie lezing over spinnen 

         5x werkgroepavonden 

         5x algemene excursie op zaterdag 

         Tellen eitjes sleedoornpage 
Gerard Plat 
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Algemeen Programma  
14 januari 2018  Nieuwjaarswandeling gevolgd door nieuwjaarsreceptie  
Op zondagmiddag 14 januari 2018 houden we onze Nieuwjaarswandeling in de buurtschap Wiesel 
tussen Vaassen en Apeldoorn.  
Het is een gevarieerde route langs droge en natte gebieden, door bos, maar voornamelijk door een 
fraai kleinschalig landschap. We lopen langs sprengen en beken en passeren een voorde. De 
wandelroute is ongeveer 5 km.  
Start wandeling:  
Aan de Wieselsekampweg op het openbare parkeerterreintje bij huisnummer 32 om 14.00 uur.  
De Wieselsekampweg is een zijweg van de Zwolseweg. Rijdend/fietsend van Vaassen naar Apeldoorn 
sla je bij bakkerij Breden aan de Zwolseweg 393 rechtsaf; er staat ook een ANWB-bord (Wiesel 2). Pas 
op, dit is een gevaarlijke kruising! De parkeerplaats vind je na huisnummer 32 aan de rechterkant. De 
parkeerplaats is niet zo groot, dus bij voorkeur carpoolen. Eventueel kan ook op het parkeerterreintje 
van kwekerij Vinkenest (schuin tegenover het openbare parkeerterreintje) worden geparkeerd (let 
op; uitrit vrijhouden!).  
De Nieuwjaarsreceptie: wordt gehouden in Eethuis Eekterzicht, Dorpstraat 64 in Vaassen. Parkeren 
kunt u op het parkeerterrein achter AH en Jumbo; tussen beide winkels loopt een voetpad naar de 
Dorpsstraat.  
Om de kosten te drukken vragen wij voor de receptie een bijdrage van bijvoorbeeld €2,50 p.p.  
Graag opgave als je deelneemt aan de wandeling en aan de receptie.  
Opgave bij Yvonne Zeegers, secretaris@epe-heerde.knnv.nl -tel.: 0578 620505 
 
01 februari 2018  Werkgroepenavond 
Ook dit jaar openen we weer met de werkgroepen avond. Alle werkgroepen geven een korte 
presentatie van de werkzaamheden van het afgelopen jaar. Er zullen langer lopende projecten en 
monitoringsgegevens gepresenteerd worden. Het wordt weer een informatieve avond over de 
werkzaamheden van onze werkgroepen. Een goede gelegenheid om weer eens te zien wat er 
allemaal gebeurd binnen onze afdeling. 
Plaats:  Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe 
Aanvang:  20.00 uur 
  
15 februari 2018 Algemene ledenvergadering  
De algemene leden vergadering wordt gehouden in het gebouw “Antenne” van de Regenboogkerk, 
Beekstraat 33, 8162 HA te Epe.  
U bent van harte uitgenodigd om met het bestuur van gedachten te wisselen over het afgelopen jaar 
2017 en de plannen voor 2018. 
Een van de belangrijkste onderwerpen is de stemming over de wijziging Statuten en wijziging 
Huishoudelijk Reglement in verband met het verkrijgen van de ANBI-status. Het verslag van de 
vergadering in februari 2017 staat afgedrukt in de Natuurklanken van 2017 nr.2. 
Plaats:   Regenboogkerk 33, 8162 HA te Epe 
Aanvang  20.00 uur 
 
22 maart 2018  Lezing Vossenbroek en tweede stemming voor Huishoudelijk Reglement 
Het Vossenbroek is een heel bijzondere plek, die bij een nadere beschouwing veel onverwachte 
zaken herbergt. Het Vossenbroek ligt bovendien binnen onze gemeentegrenzen en is eenvoudig te 
bereiken. Het kent een lange ontstaansgeschiedenis. Geologie, Archeologie en bewoning door 
boeren, hebben dit intieme stukje landschap een gezicht gegeven; ook de bodem heeft z’n geheimen 
prijs gegeven. Ook (en vooral) hebben Fauna en flora hun bijdrage geleverd. Bauke Terpstra neemt 
graag iedereen mee voor een indringende kijk op Het Vossenbroek. 
Als de stemming over de ANBI-status – Statutenwijziging en wijziging Huishoudelijk Reglement 
tijdens de 1e Algemene ledenvergadering het vereiste aantal aanwezige leden niet haalt, dan zal 

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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voorafgaand aan de lezing van Bauke Terpstra een 2e stemming worden gehouden. Deze stemming 
zal uiteindelijk de definitieve wijziging wel of niet goedkeuren. 
De avond start dan om 19.30 uur Via de mail krijgt u hierover nader bericht. 
Plaats:   Kulturhus Epe, Stationsstraat 25, 8161 CP, Epe 
Aanvang:  start lezing Bauke 20.00 uur 
 
11 en 12 mei 2018 1000-soortendag 
Zoals elk jaar start dit evenement op de vrijdagavond. In dit jaar 11 op mei.  
Uitvalsbasis en afsluiting vindt plaats bij de Nijensteen. 
Adres: IJsseldijk 1, 8194 LA Veessen 

De Hoogwatergeul, de landschapszone van de Hoogwatergeul of een bezoek aan de uiterwaarden 
van de IJssel liggen binnen bereik. 
Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt. Dit zal in de volgende Natuurklanken 
worden opgenomen. Natuurlijk ook t.z.t. terug te vinden op de website. 
 
09 juni 2018  Gewestelijke Excursie 
Het programma  moet nog verder worden uitgewerkt. Het zal zich concentreren rondom Landgoed 
Tongeren. 
 

Programma Insectenwerkgroep  
Werkgroepavonden: 

 22 januari:   resultaten Schaveren  
 19 maart:    wilde bijen en/of lieveheersbeestjes 
 22 oktober en 19 november 

Alle avonden zijn in het Kulturhus in Epe op de spoorzolder en beginnen om 20.00 uur. 
 
Buitenseizoen. 
-Landschapszone Hoogwatergeul: 
In 2018 komt er een inventarisatie project “Landschapszone Hoogwatergeul”.Hiervoor gaan we 
excursies houden in dat gebied. Plaats nog nader af te spreken. 
Het schema ziet er als volgt uit: 
  1x per maand op donderdag om 10.00 uur op 
  29 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni en 30 augustus. 
 
-Insecten inventariseren: 
Op verschillende plaatsen inventariseren we alle insecten. Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt 
voor publiek.We gaan 1x per maand op zaterdag om 11.00 uur. Startpunt komt op website. 
      28 april, Vossenbroek  

    26 mei, Zuidwolde 
    30 juni, Kraaigraaf 
    eind juli, Weerribben (datum afhankelijk van verschillende vakanties) 
    25 augustus, nog niet bekend waar. 

 
-Retentievijvers  Oranjeweg: 
Libellen volgens methode libellenmonitoring  
   Wekelijks als weersomstandigheden goed zijn op donderdag om 11.00 uur. 
 
-Nachtvlinders: 
11 mei aan de vooravond van de 1000- soorten dag op de Nijensteen. 
Volg de website voor het juiste tijdstip. 

Gerard Plat 

https://www.google.nl/search?q=de+nijensteen+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMnJzc3OKtOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwHQs_7GLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjD_5CB1sXXAhWlBcAKHT-2AAoQ6BMIhQEwEg
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Programma werkgroep Geologie en Landschap 
Donderdag 1 februari, 20 uur, Kulturhus Epe 
Tijdens de werkgroepenavond, waar alle afzonderlijke werkgroepen zich presenteren, komen wij 
voor de dag met onze film over het ijzerwinningsproject 2017. Een première dus. 
 
Twee keer zijn we nu al naar de zandwinning in het Azewijnse Broek in de Achterhoek geweest, beide 
keren met mooie vondsten als resultaat. 
Donderdag 22 februari, leggen we in het Kulturhus (20 uur) alle daar gevonden fossielen en 
zwerfstenen op tafel om ze te bewonderen en te bespreken o.l.v. Bauke. 
 
In maart verzorgt de geologiewerkgroep de inhoud van de maandelijkse afdelingsbijeenkomst. Deze 
keer neemt Bauke dat voor zijn rekening. Hij dwaalt met ons virtueel door het Vossenbroek. 
Donderdag 22 maart, 20 uur, Kulturhus.   
 
Voor de rest van het jaar hebben we een voorlopig programma opgesteld. 
In april gaan we weer naar buiten, op zaterdag 21 april voor een excursie door het paleispark bij Het 
Loo. In het gebied ligt onder meer een indrukwekkend smeltwaterdal uit de laatste ijstijd.  
Het IJstijdenmuseum in Buitenpost stond al lang op ons ‘verlanglijstje’. Zaterdag 19 mei gaan we er 
heen. 
Juni en juli blijven vooralsnog leeg; in augustus pakken we de draad weer op met een excursie naar 
de leemkuil in Welna. Bauke geeft een leemcollege en we nemen meteen een portie mee voor de 
bouw van een tweede leemoven.   
 
Het is de start van het ijzerwinningsproject 2018. Op zaterdag 1 september leggen we de basis voor 
de oven en roosten we de klappersteen. Op zaterdag 22 september bouwen we de oven af en 
smeden we de resterende wolf van 2017. We stoken de tweede oven op zaterdag 13 oktober, 
gevolgd door de opruimdag op zondag 14 oktober.  
Voor november staat opnieuw het zoeken naar fossielen in het Azewijnse Broek geprogrammeerd, in 
december gevolgd door een avond waar Bauke vertelt over het voorkomen van ijzer in de bodem.  
 

 
Tjada Amsterdam 
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Programma Mossenwerkgroep 
Er zijn alleen data afgesproken waarop we het veld in gaan om te inventariseren.  
Zaterdagen 10 februari, 3 maart en7 april. We starten om 13.00 uur 
Waar we naartoe gaan wordt nog bekend gemaakt. Wil je een keer mee, neem dan even contact op . 

marietvangelder@live.nl 
 

Programma Plantenwerkgroep 
Maar eerst is er de FLORON-plantenjacht tussen Kerst en Oud- en Nieuw. 
Ook de plantenwerkgroep gaat op stap: 
DATUM: woensdag 27 december 13.00 uur 
PLAATS: Heerde, Kerkdijk, begin TOLBRUG (kmhok 200-487) 
We gaan in de omgeving van de Hoogwatergeul en de brug op zoek naar zoveel mogelijk bloeiende 
planten. 
 
Tijdens de wintermaanden komen de leden van de Plantenwerkgroep bij elkaar op de laatste 
maandag van de maand.  
 
Maandag 29 januari 2018 
Maandag 26 februari 2018 
Maandag 26 maart 2018 
Onderwerpen: determinatie van herbariummateriaal en dia’s. 
 
We treffen elkaar vanaf 20.00 uur in de Eper Gemeentewoning, Het Kulturhus. 
Heeft u vragen of wilt u graag een keer aanwezig zijn? 
Neem gerust contact op met de coördinator van de Plantenwerkgroep:   edeboer@planet.nl  
 

Egbert de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marietvangelder@live.nl
mailto:edeboer@planet.nl
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Met de Plantenwerkgroep naar Weurt 
 
Op 9 of 16 september staat de dagexcursie van de Planten 
werkgroep op de agenda. Het wordt uiteindelijk 16 
september. Doordat het weerbericht niet erg gunstig is, 
gaan we maar met 3 personen op stap nl. Egbert, Ger en 
Lucie. 
We gaan naar Weurt onder de rook van Nijmegen. We 
komen bij een grindgat, wat net achter de Waal ligt. 
Rijnaken beladen met enorm veel containers varen voorbij. 
De bodem bestaat hier uit rivierzand, wat een heel andere 
vegetatie oplevert dan bij ons op de Veluwe. Het eerste 
wat me op valt is de grote hoeveelheid Kruisdistels. Helaas 
zonder de Kruisdisteloesterzwam. 
 
Ger zei al in de auto, dat hij graag het Bruine cypergras  
zou willen zien. Nou dat heeft hij geweten! Duizenden plantjes stonden er. 
Aangezien ze vrij klein zijn, vallen ze niet zo erg op. 
 
Héél veel Goudzuring en Rechte amant hebben we gezien. Het was ook leuk om het verschil te zien 
tussen de bessen van de Zwarte nachtschade(rechts) en de Glansbesnachtschade. 
In het najaar als er bessen aan de plant zitten, heeft de glansbes grote kelkbladen welke 1/3 van de 
bes omvat. 
 
Totaal heeft Egbert voor het zuidelijk km-hok 158 soorten genoteerd waarvan 5 nieuwe soorten voor 
dat hok. Het noordelijk km-hok leverde 108 soorten op waarvan 7 nieuwe soorten voor dat hok. 
 
We waren bijna rond gelopen toen er wel een hele donkere lucht kwam opzetten. We hebben het 
laatste stukje even wat sneller doorgelopen en op de terugweg kregen we een behoorlijke bui. 
Dus al met al waren de weergoden ons goedgezind. Het was een leuke en leerzame dag. 
 

Lucie Wessel 
Tekst en foto’s 

Bruin cypergras 

Zwarte nachtschade  

Glansbesnachtschade   
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En nu ook echt ijzer 
Begin juli beschouwden we ons project ‘ijzer winnen uit klappersteen’ al als geslaagd. Tenslotte gaf 
de leemoven bij haar ontmanteling aan het eind van een dag stoken twee mooie brokken wolf (een 
nog ruwe vorm van ijzer) prijs. Op de uitdaging om ook de laatste stap uit te voeren - het smeden van 
de wolf tot smeedbaar ijzer - zeiden we geen nee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En zo lag daar aan het einde van de middag op een herfstige zaterdag in november een  

nog roodgloeiend klompje echt ijzer op het aambeeld. 425 gram zwaar. 
 
 
De smeeddag vormde het sluitstuk van een succesvol ijzerwinningsproject van de werkgroep 
geologie en landschap. 
Een jaar eerder vonden (en vergaarden) we aan de Dellenweg in Epe enkele tientallen kilo’s 
klappersteen, dat dankzij ontgraving aan de oppervlakte was gekomen. 
Om de samenstelling van de zeer ijzerrijke klappersteen zelf te beproeven besloten we te proberen 
uit het stenige materiaal ijzer te winnen, zoals dat op de Veluwe in de 7e tot 9e eeuw grootschalig 
gebeurde. 
Dat bood bovendien de gelegenheid eigenhandig met leem te werken. 
We bouwden er een zgn. aftapoven; een bijna 90 cm hoge, kegelvormige en dikwandige oven waarin 
laag voor laag voorgerooste klappersteen en houtskool werd gestort. Het stookproces mondde uit in 
de twee wolven.  
 
Op zaterdag 11 november is de grootste van de wolven uitgesmeed tot ijzer. 
In de open paardenstal bij Wietske stampten we, onder leiding van de ervaren ijzerwinners Janneke 
Zuyderwyk en Wilfred Mengerink, opnieuw leem tot een smeuïge bouwmateriaal, bouwden er een 
oven van en maakten de houtskool gereed. 
 
’s Middags waren we er klaar voor: de wolf werd verhit om op het aambeeld uitgehamerd te worden. 
Daarbij wordt de slak (=vervuilende reststoffen) uit de wolf gesmeed. 
Die bewerking wordt diverse malen herhaald: verhitten, hameren, verhitten, hameren.  
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En ondertussen beurtelings de blaasbalgen bedienen om het vuur flink hoog te houden. 
Bij elke ronde werd de wolf kleiner en vaster, tot rond vier uur daar uiteindelijk een prachtig 
‘broodje’ ijzer lag. 
In de oven bleef een zgn. smeedslak over. Die heeft Janneke mee naar Apeldoorn genomen om 
nader te onderzoeken. Het brokje ijzer gaat begin december al mee met Bauke, als hij voor de 
geologiewerkgroep van de KNNV-afdeling Noordwesthoek in Steenwijk een lezing over ijzer geeft.  
 
Begin februari vertellen we, aan de hand van beelden en materiaal, over het ijzerwinningsproject  
tijdens het (Pre-) Historisch Café in Apeldoorn.  

 
Tjada Amsterdam 

 
 
 

 
 

Achter een scherm van vonken doen Wietske en Arrienne hun best het vuur goed op te stoken 
 
 

Foto’s: Cyntia Wedemeyer 
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Alweer mooie resultaten van de paddenstoelenwerkgroep!! 
 
Eerst zal ik even vertellen hoe ikzelf met de paddenstoelen bezig ben; eigenlijk helemaal niet extra 
veel, wel woon ik in het bos en fiets regelmatig tussen Heerde en Epe heen en weer. 
Langs vrijwel alle routes die ik hierbij neem was het vanaf augustus raak met paddenstoelen. 
Het fototoestel heb ik, als goede gewoonte, vrijwel altijd bij de hand en zodra ik iets onbekends 
tegenkwam kon ik dat vastleggen en raad vragen bij Menno en Lucie. 
 
In mijn eigen tuin kwamen ook allerlei leuke soorten tevoorschijn, dat had ik ook niet kunnen 
bedenken toen ik in 2016 de cursus paddenstoelen heb gevolgd. 
De dag van de laatste determinatie zag ik bij toeval bij de buren iets bruins (bleek later het Donker 
hazenoor) bij andere paddenstoelen staan en die heb ik maar meegenomen voor die laatste avond. 
Al een aantal jaren zag ik boomstammen waar paddenstoelen op groeien die ik niet thuis kon 
brengen. Van die laatste ook maar eentje meegenomen voor de determinatie, er stonden er toch 
genoeg. Dit bleken dus bundelzwammen te zijn die op populieren groeien. 
 
Zie verder het verslag van Menno en Lucie. 
Wietske heeft dit jaar de cursus paddenstoelen 
gevolgd. 
 
Allereerst de bekerzwam die Wietske 
meebracht van de appelboom. 
Het was Peziza ampliata, Voddenbekerzwam. 
Eerste vondst in de gemeente Heerde. 
Eén keer eerder in de gemeente. Epe gevonden 
op 13 april 2005 in het Korte Broek bij Vaassen. 

 

 
 

 
 
Deze bekerzwam is een soort Varkensoor. Het gaat om Otidea bufonia, Donker hazenoor. Eén keer 
eerder in de gemeente Epe gevonden op 2 november 1981 bij de Ossenstal. 
Nu de eerste vondst in de gemeente Heerde. 

Voddenbekerzwam, degene die in Vaassen 
gevonden is.         Foto: Menno Boomsluiter 

 

Donker hazenoor 
Foto: Jenneke Kamphuis  
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De andere paddenstoel bleek een wat oude Wollige bundelzwam, Hemipholiota populnea die op 
Populieren voorkomt. Enige vondst in mijn archief is 6 oktober 1979. 
 
Ik vind het geweldig dat deze vondsten gezien zijn. We nemen ze op in het PAKA formulier wat door 
de Nederlandse Mycologische Vereniging verwerkt wordt en uiteindelijk op de Verspreidingsatlas 
komt. Ik voeg het ook toe aan mijn archief wat momenteel zo´n  18242 soortmeldingen heeft van 800 
soorten. Het zou geweldig zijn daar nog veel aan toe te voegen. 
 
Prachtige resultaten als gevolg van de cursussen toch?? 

Jenneke Kamphuis 

 
 

Waarnemingen 
 
ZOEKPLAATJE 
 
Deze foto werd toegestuurd door Jenneke 
Kamphuis. 
In haar tuin verbleef een bijzondere specht. 
De oplettende kijker kan zien dat er iets niet 
klopt.  
 
Het is niet makkelijk te zien op de foto. 
Het gaat om de snavel. Zal hij het redden?  
 
 
 
 
 
Foto’s van mooie waarnemingen zijn welkom. 
De foto’s zonder vermelding van naam zijn 
toegevoegd door de redactie. 

Wollige bundelzwam    
Foto: Jenneke Kamphuis 
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FOTOWEDSTRIJD: 
In dit nummer drie foto’s die ingestuurd werden n.a.v. de fotowedstrijd.  
Op de voorpagina: een kwak adult gemaakt door Gerjan Petter. 
Op deze pagina nog een foto van Gerjan, nu het jong van de Kwak. 
 
Tijdens een plantenexcursie heeft Ger Breman de foto met de Schotse Hooglanders genomen. 
Hij schreef: het was in het Kroondomein. We hadden best respect voor de dieren met kalveren. 
Met een boog om de dieren gelopen om de foto te kunnen maken. 




