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Stuurpraat 
 
Met een stralende zon en wit berijpte velden is het prachtig weer om buiten te zijn en te genieten 
van het toch ontluikende voorjaar. Verschillende vogels hebben al lentekriebels en laten zich horen. 
Even bekijk ik het vanachter het raam. Na de Algemene Ledenvergadering (ALV) ben ik mijn bed 
ingedoken en het duurt even voordat alle energie terug is. 
In deze Natuurklanken staan de concept notulen van de ALV. Aandachtspunten waren de 
bestuursverkiezingen, de afdelingspluim voor Wim en Paula Bijlsma, onze plannen voor het komende 
jaar en de Statutenwijziging. Maar ook de financiële zaken, door de penningmeester in beeld 
gebracht, onze zorgen hierover en mogelijke oplossingen. In de Beleidsraad hebben we de discussie 
gestart om te kijken of het digitaliseren van Natura een verlaging van de afdracht mogelijk maakt. 
Maar we moeten in ieder geval zelf proberen om meer inkomsten te genereren. Startend met de 
Rabobank clubactie eind maart. Bent u lid, vergeet dan niet op onze afdeling te stemmen. Het zou 
jammer zijn als we deze inkomsten mislopen. Wat de contributie betaling betreft, als u vorig jaar 
geen automatische incasso heeft afgegeven, zou het fijn zijn als u er zelf voor zorgt dat de contributie 
wordt betaald. Herinneringen sturen kost geld en negatieve energie. 
 
Op de ALV kon nog niet gestemd worden over het voorstel tot statutenwijziging, vanwege een te 
gering aantal aanwezige leden. Op 22 maart is om 19.30 uur de tweede ALV met voorstel tot 
statutenwijziging. Het aantal aanwezige leden doet er dan niet meer toe, twee derde moet 
voorstemmen. Daarna zal Ber Verstraete comparant zijn voor het passeren van de akte bij de notaris. 
Vervolgens zal hij de aanvraag voor de ANBI status starten bij de belastingdienst. 
 
Het tweede gedeelte van de ALV werd ingevuld door ons lid Bea Claessens. Aan de hand van 
prachtige foto’s maakte ze ons deelgenoot van de manier waarop de gemeente Heerde het bos- en 
heidebeheer gestalte geeft. Stappen naar een duurzaam en natuurlijk beheer worden soms 
moeizaam gezet. Regelmatig maakt Bea gebruik van ons rapport over de Renderklippen en overlegt 
zij met Mariet van Gelder, onze “gebiedsdeskundige”, over waardevolle en interessante flora en 
fauna in het veld. Ik vond het verrassend dat deze week in de Schaapskooi op de gemeentepagina 
van Heerde een artikeltje van Bea stond, waarin ze aan de burgers uitlegt waarom en hoe er na de 
storm in de bossen wordt “opgeruimd”. Lijkt me een heel goed initiatief om burgers regelmatig te 
informeren over het Groenbeleid van de gemeente. 
In Heerde speelt naast het prikkeldraad in de Landschapszone ook de vraag: “wie wordt eigenaar van 
dit gebied en hoe gaat het beheerd worden?” Adrie Hottinga heeft hierover vragen gesteld aan de 
beleidsambtenaren, Waterschap en politiek. Helaas nog geen duidelijk antwoord. Wordt dus 
vervolgd. 
Tijdens onze 1000-soortendag op 12 mei gaan we in dit gebied inventariseren. 
 
Ons oud lid Micky Marskamp heeft vanwege verhuizing haar natuurboeken aan ons gedoneerd. Al 
een flink aantal heeft tegen een kleine vergoeding een nieuwe eigenaar. Een mooi gebaar en weer 
wat extra kasgeld. Dank hiervoor ! 
 
Op de werkgroepenavond ging onze film over het IJzerwinningsproject in première. Heel veel hulde 
aan de makers Herman Snoek, Tjada Amsterdam en de inspreker Ron Roovers. 
Een dag later oogstte het project ook veel bewondering tijdens het Historisch café in de CODA in 
Apeldoorn. De plannen zijn bijna rond om vanaf september het hele proces te herhalen en in de 
week van de archeologie opnieuw te gaan smelten en smeden. In de volgende Natuurklanken leest u 
er meer over. 

Wietske van Apeldoorn 
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Verslag Algemene Ledenvergadering 
van de KNNV Epe-Heerde op 15 februari 2018 in “De Regenboogkerk” te Epe. 
 
Aanwezig:  30 leden inclusief het bestuur 
Bestuur:    Wietske van Apeldoorn- (voorzitter), Ron Roovers- (penningmeester), Loes Jansen-  
                             (algemeen lid), Wim Oosterloo- (Algemeen lid), Yvonne Zeegers- (Secretaris) 
Afwezig met kennisgeving: Gert Prins, Gerard Plat, Tjada Amsterdam, Anneke-Gerrits-Voet,        
  Gerhard Stegeman, Ep Steenbergen, Jan Polman, Mathijs Bootsma, Erik Murris 
********************************************************************l************** 

1.  Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering en een heet een ieder welkom. Voor de pauze zal de agenda 
worden afgehandeld. Na de pauze houdt Bea Claessens, gastvrouw van de Heerder bossen, een 
presentatie over het bosbeheer en bosbeleid van de gemeente Heerde. 
 

2.  Verslag Notulen Algemene Ledenvergadering op 18 februari 2017 
(Natuurklanken 2017 – nummer 2, bladzijdes 5 t/m 9). Op bladzijde 9 staat een dubbele opsomming 
van de punten in de tekst met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente Epe en de KNNV. 
Verslag wordt verder goedgekeurd. 
 

3.  Bestuursverkiezing 
Wim Oosterloo (algemeen bestuurslid ) is aftredend en herkiesbaar.  
Wim houdt zich met name bezig met zaken op gebied van de natuurbescherming. 
De vergadering gaat met instemmend applaus akkoord met de herbenoeming. 
Loes Jansen heeft na 2 termijnen aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen. Hiervoor in de 
plaats wordt Jenneke Kamphuis voorgedragen. Zij is al geruime tijd lid van de Paddenstoelen-
werkgroep. Ook met deze benoeming gaat de vergadering akkoord.  
De voorzitter spreekt Loes toe en bedankt haar voor de fijne samenwerking. Het waren geen 2 
termijnen maar 2 termijnen en een extra jaar. Loes was altijd direct bereid om bij te springen als er 
op haar een beroep werd gedaan. Zij is een rustig persoon, maar komt heel duidelijk uit voor haar 
mening. Uitgelegd werd dat Loes ook wel “Oude Sok” werd genoemd. 
En natuurlijk Loes de “Lady speaker”. Met haar leuke speeches werden velen in het zonnetje gezet. 
Loes zorgde altijd (met enthousiasme) dat nieuwe leden het welkomstpakketje ontvingen.  
Gelukkig blijft Loes actief bij de KNNV en gaat zij zich o.a. bezighouden met het opzetten van een 
vlindercursus. 
De uitnodiging om de film “Wild” te gaan zien, werd door haar met grote dank in ontvangst 
genomen. 
 

4.  Mededelingen  
a.  Afdelingspluim 
Na uitvoerig beraad binnen het bestuur, is besloten om de afdelingspluim aan Paula en Wim Bijlsma 
toe te kennen. Loes Jansen heeft de eer om de afdelingspluim uit te reiken. 
Uitvoerig werd Wim toegesproken als wegbereider voor de fantastische voorjaarskampen. 
In december begon hij al met het zoeken naar een bijzondere bestemming. Aan alles en iedereen 
werd gedacht. Zelfs de kamerindeling werd weloverwogen gemaakt.  
En Paula……….zij zorgde uitgebreid voor de inwendige mens, menu’s werden samengesteld en 
inkopen gedaan. Niemand kwam iets te kort.   
Wim en Paula gingen zelfs een dag eerder naar het vakantieadres om kwartier te maken. Helaas zal 
het voorjaarskamp op deze manier niet meer georganiseerd worden.  
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En dan, zeker niet te vergeten – de bezorging van Natuurklanken. 
Dankzij Wim en Paula kunnen vele leden elk kwartaal dit mooie blad in de bus vinden.  
Dank aan Loes voor deze mooie woorden. 
 
b.  Landelijke- en Gewestelijke KNNV  
17 februari is er een vergadering van de Beleidsraad. Het bestuur heeft het verzoek neergelegd om 
tijdens deze vergadering een “discussiestuk” te behandelen, ten aanzien van de hoogte van de 
afdracht aan de landelijke KNNV (ca 4/5 van het contributiegeld). Het digitaal verzenden van het blad 
“Natura” zou een optie kunnen zijn om deze afdracht omlaag te brengen. 
Er wordt vanuit het bestuurbureau te Zeist onderzoek gedaan naar de PR en Activiteiten 
(Natuurladder) per afdeling. 
De gewesten zijn opgeheven. Op verzoek zal er een laatste gewestelijke excursie georganiseerd 
worden op 09 juni 2018.  
 

5.  Jaarverslag 2017 (Natuurklanken 2018 nummer 1 – bladzijdes 7 t/m 10). 
Geen opmerkingen. Verslag wordt goedgekeurd. 
  

6.  Financiën 
a.  Verslag Penningmeester 
Ron Roovers geeft een duidelijk beeld van de financiën. Het financiële plaatje geeft nog steeds 
aanleiding tot zorgen. Het positieve saldo is de laatste 10 jaar met een behoorlijk bedrag gedaald. 
 
De volgende punten krijgen extra aandacht: 

• Uitleg wordt gegeven aan de post “Gift GNMF”. Deze moet gebruikt worden voor projecten 
in Heerde. Adrie Hottinga zal hier binnen 3 weken op terugkomen. 

• Inkomsten vanuit de Rabo-clubkas-actie: we kunnen dit geld niet missen. Een bedrag hiervan 
wordt weer aangewend om de bankkosten te betalen.  

• Contributie-achterstand: over 2016 missen we nog betalingen. Eind 2017 is er een bel-actie 
geweest en dat was succesvol. Maar nog steeds hebben niet alle leden betaald over 2017. 
Waarschijnlijk kan een algemene mail met verzoek tot betalen de leden bewust maken van 
de “plicht” tot overmaking.  

De penningmeester roept iedereen op, om na te denken over 
het verkrijgen van meer inkomsten. 
De begroting van het jaar 2018 staat inmiddels ook op de website.  
Dank aan Ron voor het verslag en de presentatie. 
 
b. Kascommissie 
De kascommissie (gevormd door Gerlof Leuhof en Menno Boomsluiter) heeft de stukken 
gecontroleerd en goed bevonden. Decharge wordt verleend. Met dank aan de kascommissie. 
Voor 2018 zijn als kascommissie aangesteld Menno Boomsluiter en Arrienne Bosch. 
 

7.  Voorstel en Stemming Wijziging Statuten/Huishoudelijk Reglement. 
Er is heel lang vergaderd over het verkrijgen van de ANBI-status. Hiervoor moesten de statuten 
worden aangepast. Een mooie gelegenheid om tegelijkertijd het (verouderde) taalgebruik onder de 
loep te nemen. Grote dank aan Ber Verstraete, die dit proces vakkundig heeft begeleid. Ber zal ook 
als comparant optreden bij de notaris. De financiën heeft hij voor zijn rekening genomen. 
Menno Boomsluiter had nog een vraag m.b.t. het Huishoudelijk reglement – artikel 5 -Kascommissie. 
De voorzitter geeft een toelichting. 
Verder zijn er geen vragen/opmerkingen meer.  



7 
 

Stemming is niet aan de orde, omdat er in deze vergadering te weinig leden aanwezig zijn.  
(Vereist aantal bij de eerste stemming moest 92 zijn) Zoals aangegeven zal op 22 maart, voorafgaand 
aan de lezing van Bauke Terpstra, een definitieve stemming worden gehouden. 
 

8.  Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 14 april 2018 
Hiervoor hebben Ron Roovers en Arrienne Bosch zich gemeld. 
 

9.  Meerjarenplan 
Wim Oosterloo heeft in 2016 een meerjarenplan op papier gezet. 
Dit plan is aangepast en loopt nu tot 2022. 
Wim heeft vanuit dit meerjarenplan een jaarplan opgesteld. 
Beide plannen zijn terug te vinden op de website. 
Voor iedere bestuursvergadering wordt dit geagendeerd, maar er is geen afvinkcultuur. 
Heel veel dank aan Wim. 
 

10.  Jaarplannen 
a.  De jaarplannen van de werkgroepen zijn terug te vinden in Natuurklanken – 2018 nummer 1. 
Verdere informatie is altijd terug te vinden op de website. 
 
b.  Algemeen programma.  
Er zal nog duidelijk worden gecommuniceerd wie verantwoordelijk is voor de PR (o.a. persberichten). 
 
c.  2e Algemene ledenvergadering (ALV)  
Zoals eerder aangegeven zal de 2e ALV, (nodig voor goedkeuring van de wijzing Statuten en 
Huishoudelijk Reglement), gehouden worden op 22 maart, voorafgaand aan de lezing van Bauke 
Terpstra, in het Kulturhus. Aanvang stemming 19.30 uur! 
 
d.  1000-soortendag 
De 1000-soortendag zal op 11 en 12 mei worden gehouden, met als uitvalsbasis en plaats van 
afsluiting: de Nijensteen in Veessen. De voorzitter doet een oproep voor hulp bij het organiseren!!!!! 
 
e.  Gewestelijke excursie 
Inmiddels zijn de gewesten “opgeheven”. Wel is de wens blijven staan om voor de laatste keer een 
gewestelijke excursie te houden. KNNV Epe-Heerde is dit jaar aan de beurt. Wim Oosterloo leidt de 
excursie die op 09 juni bij Landgoed Tongeren plaatsvindt. Informatie op de website. 
 

11.  Communicatie (Natuurklanken, website, facebook) 
a.  Natuurklanken 
Een prachtig blad dat door iedereen met veel plezier wordt gelezen.  
Grote dank aan Marlon, Mariet Van Gelder en Lita Keuskamp!! 
De kascommissie heeft o.a. gekeken naar de kosten gemaakt om Natuurklanken te verzorgen en te 
verspreiden. Advies van de commissie: probeer op termijn volledig over te gaan op “digitale” 
verspreiding en stel een datum vast! 
 
b.  Website 
Herman Snoek blijft de website verzorgen. 
Herman geeft aan dat de website zeer veelvuldig wordt bezocht. 
Verzoek om ook alle nieuwsitems door te geven (info@epe-heerde.knnv.nl). 
Alle informatie is terug te vinden op de website onderaan de pagina met als titel: “news”. 
c.  Facebook 
Graag korte berichten/foto’s doorgeven aan Ron Roovers of Herman Snoek. 

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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Vroeger 

 

12.  Pauze 
 

13.  Presentatie van Bea Claessens, gastvrouw van de Heerderbossen 
Een prachtig inzicht in de werkzaamheden die er voor zorgen dat flora en fauna goed beheerd 
worden in de Heerder bossen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prachtige plaatjes en een verhelderend verslag. Met passie voor de natuur! 
Heel veel dank aan Bea! 

 
14.  Rondvraag 
Herman Snoek: hoe staat het met het rapport Schaveren? 
Wim antwoordt: vandaag staat 90% van de tekst op papier door Arrienne Bosch, Wim Oosterloo en 
Adrie Hottinga. Arrienne gaat het rapport samenstellen. De einddatum 01 april 2018 wordt 
waarschijnlijk niet gehaald. Er is hierover contact met de werkgroepen. 
Adrie Hottinga: wie is het aanspreekpunt voor de “1000-soortendag”? 
Wietske antwoordt dat zij voorlopig contactpersoon is, maar dat zij juist in het weekend van 11/12 
mei (waarop de 1000-soortendag gehouden wordt), afwezig zal zijn. 
 

15.  Sluiting 
De vergadering wordt om 22.00 gesloten en de voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en 
bijdrage aan deze vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tegenwoordig  

 

Markeren van bomen (‘blessen’) 

Nieuwjaarswandeling 
2018 
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Algemeen programma 
03 april 2018  Wandelen 
Wim Oosterloo organiseert een maandelijkse wandeling. Elke eerste dinsdag van de maand gaat men 
op pad voor een route van ca.5 kilometer, telkens in een ander 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. Het zijn leerzame wandelingen.   
Zowel KNNV-leden (gratis) als niet-leden (bijdrage € 2,00) kunnen hieraan deelnemen. 
Opgave deelname wimoosterloo@kpnmail.nl. Enkele dagen voor de wandeling ontvangt U per E mail 
de informatie over vertrekplaats en een korte beschrijving van de wandeling. 

01 mei 2018  Wandelen 
Wandelen met Wim Oosterloo, zie informatie bij 03 april 2018. 

11/12 mei 2018 1000-soortendag 
Vrijdagavond en zaterdag diverse excursies gedurende de 1000-soortendagen. 
Uitvalsbasis en afsluiting: de Nijensteen – IJsseldijk 1, te Veessen. 
Programma is elders in Natuurklanken uitgewerkt. 
Actuele programmering op www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag 
 
05 juni 2018  Wandelen 
Wandelen met Wim Oosterloo, zie informatie bij 03 april 2018. 
 
09 juni 2018  Gewestelijke excursie 
Gewestelijke excursie. De excursie zal rond het Landgoed Tongeren worden gehouden. 
Verder informatie terug te vinden op de website KNNV.nl/Epe-Heerde. 
 
03 juli 2018  Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 april 2018. 
 
07 augustus 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 april 2018. 
 
04 september  2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 april 2018. 
 
27 september 2018 Lezing  (Onderwerp wordt nog uitgewerkt.) 
 
02 oktober 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 april 2018. 
 
25 oktober 2018  Lezing Communicatie in de natuur  door Atze Oskamp. 
Atze Oskamp is bioloog, natuurgids en houdt inspirerende lezingen. 
Dat dieren met elkaar communiceren was wel bekend. Maar heel veel levende wezens 
communiceren met elkaar. Er worden signalen uitgewisseld tussen levende wezens van verschillende 
soorten, tussen dieren en planten, planten onderling, planten en schimmels, schimmels en bacteriën. 
Weliswaar geen mensentaal, maar communicatie kan ook anders. 
Daar vertelt Atze op een zeer boeiende manier over, in mensentaal. 
 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Kulturhus – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. 
Deelname € 3,00. Leden KNNV/IVN gratis. 
 
06 november 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 april 2018. 
 
04 december 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 april 2018. 

mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
http://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag
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Programma 1000-soorten dag  
11 en 12 mei 2018 Lokatie “de Nijensteen” IJsseldijk 1 te Veessen 

 

Vrijdag 11 mei  
20.00 -20.30 uur Inloop met koffie/thee 
 
21.00 - 23.00 uur Insectenwerkgroep  
lokt en inventariseert nachtvlinders op 
locatie.  
 
21.15 - 23.00 uur Zoogdierenwerkgroep:  
vanaf de parkeerplaats van de Nijensteen.  
We luisteren m.b.v. de batdetector naar de 
echolocatiegeluiden van vleermuizen.   
Dit gebeurt tijdens een korte wandeling naar 
de Wetering, langs de dijk en misschien door 
de uiterwaarden naar de IJssel. Dit is 
afhankelijk van de omstandigheden.  

 
Zaterdag 12 mei  
06.00 uur    1 Vogelwerkgroep       Vogelexcursie in het kader van de Nationale vogelweek van 
  Vogelbescherming – opgave alleen via de website van        
  Vogelbescherming/Nationale vogelweek.               Excursieleider: Adrie Hottinga  
 
06.00 uur    2.   Vogelwerkgroep        Vogelexcursie voor eigen leden en belangstellenden  
                           opgeven bij Matthijs Bootsma    -  mabootsma1972@kpnmail.nl  
                           Excursieleiders: Matthijs Bootsma en Gerjan Petter  
  Toelichting excursies:  
               De wandeling vindt plaats op het landgoed De Nijensteen en in  
   de Veesser- en  Welsumerwaarden. 
   Waterdicht schoeisel en of laarzen noodzakelijk 
 
09.00 -  09.30 uur   Koffie/thee 
 
09. 30 - 11.30 uur:   Plantenwerkgroep: Planten in de Uiterwaarden (kilometerhok 201/202-486) 
 
11.30  - 13.30 uur:  Insectenwerkgroep inventariseert rondom de Nijensteen. 
 
13.30 -  15.30 uur:  Geologiewerkgroep met als onderwerp: Hoe heeft de IJssel het landschap 
                                  gevormd ? 
 
13.30  - 15.00 uur:  Paddestoelenwerkgroep brengt een bezoek aan het bosgebiedje naast  
               het Bakhuis  
 

13.30 - 15.30 uur:  Plantenwerkgroep:  Planten van de Hoogwatergeul, zuid van de Tolbrug 
        (kilometerhok (201-487)  

 
15.30 uur                  Verzamelen informatie  
 

mailto:mabootsma1972@kpnmail.nl
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16.00 uur                  Nazit en bespreken van de inventarisaties van 11 en 12 mei.  
                                   Kort memoreren aan de inventarisatie de Nijensteen in 2007.  
Voor de nazit stellen wij een vrijwillige bijdrage van € 5,- zeer op prijs. 
 
De excursies zullen vetrekken vanaf de Nijensteen, tenzij anders vermeld.  
Het programma kan hier en daar nog iets veranderen. 
Kijk voor de actuele programmering op: 
www.knnv.nl./afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag.  
 
 

Programma Insectenwerkgroep  
Werkgroep avonden: 22 oktober 
            19 november 
De avonden zijn in het Kulturhus in Epe op de spoorzolder en beginnen om 20.00 uur. 
 
Buitenseizoen. 
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 de volgende dagen: 26 april, 24 mei, 28 juni en 30 
augustus. 
 
Op verschillende plaatsen inventariseren we alle insecten. Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt 
voor publiek! Informatie startpunt is te vinden op de website. 
1x per maand op zaterdag om 11.00 uur:  
28 april, Vossenbroek  
26 mei, Zuidwolde 
30 juni, Kraaigraaf 
eind juli, Weerribben (datum afhankelijk van verschillende vakanties) 
25 augustus, nog niet bekend 

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

Gerard Plat 
 

Rode dennenspanner  
(groene variant, afgekomen op lichtval)) 

http://www.knnv.nl./afdeling-epe-heerde/activiteit/duizendsoortendag
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Programma Plantenwerkgroep 
Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur Opmerking: 

Za 14-04? - - Vechtstreek 10.00 carpool Nunsp. voorjaarsflora 

Wo 18-04    Nader te bep. 19.00 voorjaarsflora 

Ma 23-04  ? Nader te bepalen 19.00 ? 

Ma 30-04 27.34.24 198-488 Heerde  Noordgouw  Kmhok 

      

Ma 07-05 27.43.45 194-481 Emst Or.weg X Kerkhofweg Kmhok 

Za 12-05 27.35.422
7.35.32 

201-486 
201-487 

Naar IJssel 
Zd v. Tolbrug 

Nijensteen 1000-soortendag, 
Nijensteen, e.o. 

Ma 14-05 27.35.13 202-489 Heerde, Plakkenw.   Plakkenweg, z.z. Landschapszone  

Ma 21-05   Vervalt  Pinksteren   

Ma 28-05 27.25.53 202-490 Heerde, Plakkenw.  Plakkenweg, n.z. Landschapszone  

      

Ma 04-06 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst, Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 11-06   Nader te bepalen  Grift  

Za 16-06 27.35.32 201-487 Heerde Tijd? Kerkdijk,Tolbrug  Midzomerplantenj. 

Ma 18-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 25-06   Nader te bepalen  Grift 

Wo20/27-06 Determinatieavond: grassen / zeggen? Woesterbergweg 4 determinatie 

    

Ma 02-07 27.34.25 199-488 Heerde, Wendhorst Wendhorst Kmhok 

Ma 09-07 27.25.33 
27.25.43 

203-492 
203-491 

Heerde, 
Wapenveld 

? Landschapszone 

Ma 16-07 27.44.43 197-481 Vossenbroek Ingang Vossenbroekw Gelders Landsch. 

Ma 23-07 27.35.32 201-487 Veesserbroek Kerkdijk brug-westz.  Ruimte vd rivier 

Ma 30-07 27.25.23 202-492 Wapenveld ? Landschapszone 

      

Ma 06-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 13-08 27.25.23 203-493 Wapenveld Breeweg/Schaatgr.wg Landschapszone  

Ma 20-08 27.25.14 203-494 Werlerdijk Gemaal Pouwel Bakh. Ruimte vd rivier 

Ma 20-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst,Hertenkampsw. Kroondomein 

Ma 27-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

Haaksweide Ingezaaide 
bijenveldjes?? 

Ma 03-09 27.34.24 198-488 Heerde  Noordgouw  Kmhok (vgl 30-04) 

Za 08-09 of 
15-09 

  Nader te bepalen 
Klompenwaard?  

10.00 uur ? dagexcursie 

Alternatief 27.54.51 195-475 Beemte Ramsbrug Grift 

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 juni een woensdagavond af te spreken voor de determinatie van zeggen.  
- Zaterdag 16 juni Midzomerplantenjacht. 
- HET NIEUWE STREPEN – Zo mogelijk proberen we ± 1x per maand een afspraak te maken om 

op een (mid)dag een hok te gaan inventariseren voor HET NIEUWE STREPEN. 
Inlichtingen: Egbert de Boer,   0578 – 57 22 92,  edeboer008@planet.nl 

mailto:edeboer008@planet.nl


13 
 

Programma Paddenstoelenwerkgroep 
Maart di 20 19.30 Dia's en rapport Schaveren Kulturhus 

Mei za 12 nnb Inventarisatie 1000 soortendag 

Juni za 23 13.30 Inventarisatie Abbertstrand - Polder 

Aug za 25 13.30 Inventarisatie Welna 

September vrij 7 13.30 Inventarisatie Motketel 

 za 15 13.30 Inventarisatie Kloosterbos 

 di 18 19.30 Determinatie Kulturhus 

Oktober ma 1 13.30 Inventarisatie Ambtsbos 

 za 13 13.30 Inventarisatie Tongeren 

 zo 21 13.30 Excursie/wandeling Natuurpad Algemeen programma 

 di 16 19.30 Determinatie Kulturhus 

November vrij 2 13.30 Inventarisatie Majuba 

 za  10.00 Inventarisatie met KNNV Zwolle 

 di 19.30 Optie voor avond Kulturhus 

 nnb  Arrien Koeland Ommen Ommen 

 do 4-10 13.30 Excursie/wandeling NES Epe 

 
 

Programma Mossenwerkgroep 
Onze laatste inventarisatie van dit seizoen is op zaterdag 7 april. 
We gaan naar de Wezepsche Heide en verzamelen om 13.00 uur op de parkeerplaats aan de 
Stationsweg. 
 
In september starten we weer met een nieuw seizoen. 
Voor belangstellende; neem contact op. 

Mariet van Gelder /marietvangelder@live.nl  
 

Programma Vogelwerkgroep  
 
 
 
Voorjaarsexcursie Hasbruch Bremen 
7 en 8 april 
 
Excursie Duursche Waarden 
eind mei ( nog geen datum ) 
 
Vogelwerkgroep vergadering 
woensdag 18 april  
 

Mathijs Bootsma  
 
 
 
 

Torenvalk foto:Matthijs Bootsma 

mailto:/marietvangelder@live.nl
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Programma werkgroep Geologie en Landschap 
 
Op de website van onze afdeling staat als informatie over de werkgroep Geologie en landschap 
onder meer dat archeologie tot ons interessegebied behoort. Dat aspect krijgt dit jaar een grotere rol 
dan gebruikelijk.  
Dat we in het komend najaar nog een keer gaan ijzer winnen uit 
lokaal klappersteen was al bekend; nieuw is dat ons ijzerproject 
dit jaar onderdeel wordt van de Nationale Archeologiedagen 
(13, 14 en 15 oktober). We bouwen en stoken de oven deze 
keer op het terrein van museumboerderij Hagedoorns Plaatse 
in Zuuk, waar dat weekend aandacht is voor de archeologie in 
de gemeente Epe. Deze locatie biedt publiek volop gelegenheid 
onze bezigheden te volgen. 
Zaterdag 14 oktober krijgen we tevens bezoek van 
Apeldoorners die deelnemen aan archeologische activiteiten in hun eigen gemeente en 
buurtgemeente Epe. 
Alles is nog in voorbereiding. Meer daarover in de volgende Natuurklanken.  
Doordat we in februari wegens ziekte van Bauke een bijeenkomst hebben moeten schrappen, 
hebben we nog geen tijdstippen kunnen afspreken voor de activiteiten in de komende maanden. 
De werkgroep leden krijgen daarover een mail en de tijden komen vanzelfsprekend op de website te 
staan. De data liggen al wel vast. 
Zaterdag 21 april gaan we naar Apeldoorn voor een excursie door het paleispark bij Het Loo waar het 
Weichselien zichtbaar zijn sporen heeft nagelaten.  
Zaterdag 12 mei leveren we een bijdrage aan het programma van de 1000-soortendag, die 
zich dit jaar in de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld afspeelt. Voor ons is dat aanleiding om te 
kijken hoe de IJssel het landschap heeft vorm gegeven (excursie om 13.30-15.30 uur, de Nijensteen, 
Veessen). 
Zaterdag 19 mei bezoeken we het IJstijdenmuseum in Buitenpost, waar in de omliggende 
Kruidentuin de inheemse flora (o.a. stinsenflora) dan in bloei staat.  
 
Na een zomerstop pakken we eind augustus de draad weer op met in die maand aandacht voor 
leem. In september, op zaterdag 1 en 22 september, bouwen we bij Hagedoorns Plaatse de 
leemoven voor het ijzer winnen en op zaterdag 14 oktober wordt de oven gestookt en gaat de 
klappersteen erin.  

Tjada Amsterdam 

Over natuurvriendelijke oevers langs de Grift 
Op maandag 26 februari kwamen  
Maik Janssen en Michiel 
Verhofstad van FLORON ons iets 
vertellen over hun inventarisatie 
project van  
‘Natuurvriendelijke Oevers’. 
 
Behalve leden van de 
plantenwerkgroep, waren er ook 
enkele andere KNNV-leden en 
belangstellenden van buiten de  
KNNV aanwezig.  
 

Natuurvriendelijke oever van de Grift bij het Vossenbroek 
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De Grift werd in de late 

middeleeuwen aangelegd tussen 

Apeldoorn en Hattem om het 

gebied tussen de Veluwe en de 

IJssel beter te kunnen ontwateren. 

Omdat de Grift minder geschikt was 

voor de scheepvaart werd daarnaast 

tussen 1825 en 1829 het 

Apeldoorns Kanaal gegraven. 

In 1972 (en het laatste deel in 1982) 

werd het Kanaal afgesloten voor de 

scheepvaart. 

 

Diverse Veluwse beken monden uit op de Grift. Om de waterkwaliteit van de Grift te verbeteren 
werden omstreeks 2012 grote delen van de Grift schoon gemaakt en aangepast. 
Daarvoor werden op een aantal plaatsen de oevers afgegraven en extra bochten en nevenloopjes op 
natuurvriendelijke manier aangelegd.  
Onderdeel hiervan was de aanleg van zogenaamde  
natuurvriendelijke oevers. 
Zulke oevers zijn op meer plaatsen in ons land 
aangelegd om de biodiversiteit te vergroten. 
Om de natuurontwikkeling te volgen worden o.a. 
ook de oevers van de Grift op diverse plaatsen 
gemonitord. Als plantenwerkgroep willen we hier 
graag aan meewerken. Op het traject Apeldoorn – 
Hattem zijn acht deeltrajecten geselecteerd . 
In 2016 en in 2017 hebben we al eens een aantal 
gedeelten geïnventariseerd (o.a. bij Vaassen, 
Vossenbroek/Zuuk, en Vemderbroek), dus doen we 
hier graag aan mee. FLORON vraagt behalve de 
namen van de aangetroffen planten ook gegevens 
over de aard van de oever, de bedekking en de 
aantallen van de planten (met aantekening van 
al/niet in het water en al/niet in het overstroomde 
deel). Ook gegevens over andere soortgroepen zijn 
welkom.  
Ik heb inmiddels een afspraak gemaakt met Maik 
Janssen voor maandagavond 11 juni 2018, 19.00 
uur bij het begin van de Vossenbroekweg bij Zuuk. 
We bezoeken daar de natuurvriendelijke oevers 
tussen Grift en Apeldoorns Kanaal. Maik geeft 
nadere uitleg en we vullen er het 
evaluatieformulier in. Het is de bedoeling dat we 
als vervolg hierop deze zomer nog enkele andere 
oevers langs de Grift gaan bezoeken en 
inventariseren. Belangstellenden van buiten de 
plantenwerkgroep zijn natuurlijk ook van harte 
welkom.  
Namens de plantenwerkgroep, Egbert de Boer 
Edeboer008@planet.nl  

Natuurvriendelijke oevers van de Grift in Vaassen ten oosten van het Eekterveld 

 

mailto:Edeboer008@planet.nl
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PTT Telling 
 
Al meer dan 20 jaar doet de vogelwerkgroep van de KNNV 
afdeling Epe-Heerde mee aan het jaarlijkse Punt–Transect 
Tellingenproject (PTT).  
Op 17 december jl vertrokken 5 groepen tellers om in de regio 
op verschillende vaste punten een telling te doen.  
De PTT is het langst lopende monitoringproject van Sovon. 
Het is gestart in 1978, kende enige varianten maar blijft 
tegenwoordig beperkt tot een jaarlijkse decembertelling. Een 
populair project (550 telroutes) voor in de ‘stille’ wintertijd. 
Het levert goed bruikbare resultaten op en onverwachte 
momenten in het veld.  
 
Doel is aantallen en verspreiding vastleggen van min of meer 
algemene wintervogels, in aanvulling op de andere 
wintervogelprojecten (o.a. watervogeltellingen).  

 
 

 
 

 
Alle soorten worden geteld. 
Voor ca. 80 soorten levert dit 
project onmisbare informatie 
op. 
Het gaat zowel om 
overwinteraars uit Noord- en 
Oost-Europa (o.a. Kramsvogel, 
Keep) als Nederlandse 
standvogels (Groene Specht, 
Huismus). 
  
 

 
 
 

 
De werkwijze is eenvoudig: 
-Eenmalige telling in periode 15 december tot en met 1 januari. 
-Telroute met 20 vaste telpunten. 
-Precies vijf minuten tellen per punt. 
-Alle vogels vanaf punt tellen, ook voorbijvliegende. 
De telgroepen leveren hun resultaten in bij Gert Prins. Hij verwerkt ze in de statistieken. 
Onlangs toonde Gert op een werkgroep avond wat de waarde van de tellingen is en welke conclusies 
je voor onze regio uit de verzamelde gegevens kunt trekken.  
Een ware stimulans om hier ook in de toekomst mee door te gaan! 
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de vogelwerkgroep en doe mee! 

Henk van Gelder 
Foto’s: Matthijs Bootsma 

Buizerd 

Waterpieper 
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Waarnemingen 
Sperwer 
Deze bijzondere foto’s en tekst kregen we 
toegestuurd door Carolien Londerman.  
Fijn dat ze deze waarneming met ons wil 
delen. 
 
Toen Peter op een zondagmorgen 
in augustus het rolgordijn optrok in de 
caravan, wist hij even niet  
wat hij zag!!  
Gauw de camera erbij gepakt en foto’s 
gemaakt…….. 
 
De sperwer had het te druk met de duif te 
plukken, om zich te storen aan ons.  
 
 

 
Op een gegeven moment trok hij de duif mee (vloog van ons plaatsje af) en liet ons achter met een 
berg veren.  Wat een mooie waarneming! 

Carolien Londerman 
Camping Beans Hill (Vierhouten) 

 
 

 
 
 
 
Specht 
Deze winter werden wij regelmatig verrast door deze 
Grote bonte specht. 
Terwijl wij heerlijk aan de koffie zaten kwam hij 
regelmatig even langs om te kijken of er nog wat lekkers 
te halen was. 

Henk en Mariet van Gelder 
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Van de redactie  
BRONVERMELDING 
De laatste drie foto’s die zijn ingestuurd n.a.v. de fotowedstrijd staan in dit nummer. 
Voorpagina: Boerenzwaluw van Gerjan Petter, genomen in het Wapenveldsche Broek. 
Achterpagina: Witte kievitsbloem van Arrienne Bosch 
                          Maanlicht boven de IJssel van Mariet van Gelder 
 
Pagina 8: foto’s markeren bomen: afkomstig van internet. 
                 foto nieuwjaarswandeling: redactie. 
Pagina 10: foto Nijensteen komt van de website 
Pagina 14 &15: foto’s Grift: Egbert de Boer; 
illustratie: overgenomen uit evaluatie boekje van het project. 
Overige foto’s: redactie 
 
 
ACTIES  
 
Bijen 
In de Gemeente Heerde worden momenteel vijf insectenhotels 
gebouwd. In een volgend nummer van Natuurklanken willen we hier 
een artikel aan wijden. 
Op vrijdag 20 april zal het eerste hotel officieel geopend worden op 
Landgoed Vosbergen. 
Kinderen van de Jenaplanschool in Hoorn helpen met het vullen van 
het hotel, zodat de insecten geschikte nestelplaatsen kunnen 
vinden. 
 
In het weekend van 21 en 22 april wordt de ‘Nationale bijentelling’. 
georganiseerd. Meer informatie vindt je op: 
www.nederlandzoemt.nl  
 
 
Vogels 
Vogelbescherming Nederland organiseert tussen 12 en 21 mei de Nationale Vogelweek. 
Voor informatie: www.vogelweek.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grote zilverreiger 
Foto: Matthijs Bootsma 

Foto website  

http://www.nederlandzoemt.nl/
http://www.vogelweek.nl/
https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/
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Witte kievitsbloem: Arrienne Bosch 
 
Maanlicht boven de IJssel: Mariet van Gelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




