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Stuurpraat 
Vanochtend start het weerbericht met: “het wordt een broeierige week”. Het is pas eind mei en voor 
mijn gevoel zitten we al midden in de zomer. De luiken heb ik dicht om de warmte buiten te houden. 
De lente is voorbij gevlogen, de bloeiperiode van veel bomen en struiken was veel korter dan 
gebruikelijk. Het weiland wordt geel van de droogte, een zwerm Roeken( of zijn het toch Zwarte 
kraaien?) houdt zich er al een paar dagen op. Vandaaruit hebben ze vrije vlucht naar mijn 
kersenboom en weer terug om in alle rust de meegenomen rode kersen op te peuzelen. De jonge 
spreeuwen, die meestal mijn kersenboom leeg eten voordat de kersen goed op kleur zijn, hebben 
vorige week hun nesten verlaten en zwermen nu met leeftijdsgenoten over de kale groene woestijn 
van het Hoogwatergeul gebied.  
Soms word ik mismoedig van al die signalen, die aangeven dat wij niet zorgvuldig omgaan met onze 
aarde, met onze leefomgeving. Wat blijft er over, wat laten we achter? 
 
Toen ik voorzitter werd, ben ik ook lid geworden van de meeste werkgroepen. Ik wilde weten wat er 
in de werkgroepen gebeurde, maar vooral mijn eigen kennis verbreden en meer samenhang zien. 
Afgelopen week heb ik hiervan enorm genoten. De werkgroep 
Geologie en Landschap ging naar het IJstijdenmuseum in 
Buitenpost. De insectenwerkgroep inventariseerde libellen en 
vlinders in de Landschapszone en ging op excursie naar het 
Luttenbergerveen; daar hebben wij veel Zilveren Maan (foto)> 
en Aardbeivlinders gezien. De vogelwerkgroep inventariseerde 
broedvogels in de Landschapszone en we zagen een Velduil en 
zelfs een tweede; zou het een broedgeval zijn? In ieder geval 
spannend. Vanavond nog planten inventariseren in de Landschapszone. Er staan veel ingezaaide, niet 
lokaal voorkomende soorten op de Westdijk. Een uitdaging om ze op naam te brengen. Vanaf de 
Westdijk heb je ook een prachtig uitzicht op de Landschapszone en het Hoogwatergeul gebied. Het 
verschil in beheer en gebruik is overduidelijk. Ik ben benieuwd naar de belevingswaarde van de 
mensen die hier langs fietsen. Zien zij het verschil en hebben zij ook weet van de gevolgen van de 
groene woestijn? Als afdeling proberen we letterlijk en figuurlijk ons steentje bij te dragen in het 
vergroten van de kennis over onze leefomgeving. 
In Heerde komen groepen basisschoolleerlingen naar het historisch museum en daar vertellen we 
over de ijzerwinning uit klapperstenen. In Epe wordt door het IVN met hulp van een aantal van onze 
KNNV leden voor basisscholen een natuureducatie-project met keuze modules ontwikkeld. Tijdens 
de nationale tuinvlindertelling eind juli wordt er een mini-cursus “dagvlinders herkennen” (theorie en 
praktijk) georganiseerd. 
 
Helaas vertrekken zowel in de gemeente Epe als in Heerde de beleidsmedewerkers “Groen”. We 
zullen dus opnieuw moeten investeren in goede contacten. Met het aantreden van de nieuwe 
Colleges gaan we ook met hen weer in gesprek om meer draagvlak te creëren voor een groener, 
natuurrijker beleid en beheer van onze leefomgeving. Naast een kritisch oog hebben we ook heel 
veel expertise, die we hiervoor graag inzetten. 
 
Onze 1000-soortendag was weer een interessante, waardevolle en gezellige activiteit. Een mooi 
voorbeeld van alles wat onze afdeling te bieden heeft.  
Voor deze heel vroeg gestarte zomer staan de activiteiten in Natuurklanken met een actualisering op 
de website. Van harte welkom om eens mee te doen! 

Wietske van Apeldoorn 
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Mailadressen voor informatie 
Voor de lezingen en het algemene programma ontvangen de leden via de mail een herinnering.  
Ook actuele berichten versturen we op die manier. Dat is actueler omdat Natuurklanken een 
kwartaaluitgave is. Bovendien geven leden aan dat een herinnering voor een lezing of activiteit goed 
werkt. Ontvangt u de berichten nu nog niet, dan hebben we uw mailadres nog niet. Graag nemen we 
dat op in de lijst.  
Als u zelf geen mailadres heeft, kunt u ook het adres van een familielid of bekende opgeven die u kan 
informeren. U kunt het mailadres met uw naam sturen naar info@epe-heerde.knnv.nl  
 

Micky Marsman is verhuisd 
Veel leden van onze vereniging kennen Micky Marsman. 
Jarenlang heeft ze een waardevolle bijdrage geleverd op vele terreinen. Zoals het aanleveren van 
artikelen en afbeeldingen, redactiewerk en activiteiten bij verschillende werkgroepen. Van 1995 tot 
2000 is Micky secretaris geweest en ze heeft 12 jaar lang tot 2006 in de redactie van Natuurklanken 
meegewerkt aan het blad. Jarenlang heeft de werkgroep paddenstoelen bij haar thuis 
gedetermineerd en we komen haar naam in veel Natuurklanken en rapporten tegen.  
Micky is per 1 mei verhuisd naar het zuiden. Zij wil via dit bericht iedereen danken voor de fijne 
contacten die ze in die jaren heeft gehad met de vele KNNV leden.  
Als KNNV willen we Micky bedanken voor haar enthousiasme voor de natuur en het werk dat ze voor 
de KNNV heeft gedaan. Dank voor de gastvrijheid en de vele initiatieven voor onze vereniging. We 
wensen haar een goede tijd toe in haar volgende levensfase. Ook daar in het groen op een landgoed. 
Voor wie haar een kaartje wil sturen is haar nieuwe adres: 
Landgoed Stille Wille Beukenlaan 9   5091 WB Oirschot  

Herman Snoek, coördinator paddenstoelen werkgroep 
 
 

Door Micky Marsman ingezonden waarneming in NK 2010-4 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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Algemeen Programma 
 
03 juli 2018  Wandelen met Wim  
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. Dus 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. 
31 juli 2018  Minicursus dagvlinders 
Aanvang 19.30 uur. Locatie: Regenboogkerk, gebouw Antenna, Beekstraat. 33, 8162 HA, Epe. 
Toelichting: De Nationale Tuinvlindertelling vindt plaats van 27 juli tot en met  
5 augustus 2018.Wij organiseren daarom een informatieve minicursus dagvlinders: 

“Vrolijke fladderaars in tuin en veld”. 
De minicursus bestaat uit een theorieavond en een middagexcursie. 
Tijdens de middagexcursie op 4 augustus heeft men alle kans om  
dagvlinders te herkennen.  
04 augustus 2018  Excursie aansluitend op de minicursus dagvlinders 
Vanaf 14.00 uur zijn we welkom in de prachtige “Refugium Heemtuin”  
te Emst, een belevingstuin met natuurlijke elementen. 
Deelname aan deze minicursus met excursie : € 5,00 p.p.  
Maximaal aantal deelnemers is 20. 
Opgave via de mail: secretaris@epe-heerde.knnv.nl    
of telefonisch bij Yvonne Zeegers: 0578 620505  
07 augustus 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 juli 2018 
04 september 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 juli 2018 
27 september 2018 Flora en Fauna van Noord- en Midden Spanje 
Lezing door Leo Knol 
Leo heeft al meerdere keren een presentatie gegeven bij onze vereniging, waarbij dia’s van hoge 
kwaliteit werden vertoond. 
Meer informatie kunt u t.z.t. op de website nalezen. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Kulturhus – Stationsstraat 25, 8161 CP Epe. 
Deelname € 3,00, leden KNNV/IVN gratis. 
02 oktober 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 juli 2018 
21-oktober 2018 Paddenstoelenexcursie/wandeling langs het Natuurpad 
25 oktober 2018  Communicatie in de natuur 
Lezing door Atze Oskamp. 
Atze Oskamp is bioloog, ook 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 en tussen schimmels en 
bacteriën. 
Weliswaar geen mensentaal, maar communicatie kan (dus) 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. 
 

Bleek blauwtje 

mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
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29 november 2018 Vogels van de IJsseldelta 
Lezing door Herman van der Hart.   
Herman van der Hart, is een landschaps- en natuurfotograaf. 
Hij heeft al zijn beelden voorzien van een titel en een 
uitgebreide omschrijving. Ook voor hemzelf liggen beeld en 
verhaal dicht bij elkaar.  
Deze presentatie gaat over het gebied langs de IJssel, tussen 
Zwolle en het punt waar de IJssel in het Ketelmeer uitmondt. 
Volgens velen is de IJssel de mooiste (grote) rivier van ons land. 
Aan bod komen niet alleen de vele soorten vogels die 
kenmerkend zijn voor deze streek, maar ook de 
verscheidenheid aan landschappen.  
Het platteland blijft boeiend met zijn rijen oude knotbomen en de steeds interessanter  
wordende uiterwaarden, als gevolg van de natuurontwikkelingsprojecten en een 
verbeterde waterkwaliteit. 
Door de laatste factor zien we ook weer bloemen als Dotter, Echte koekoeksbloem en Zwanenbloem. 
De vogelwereld is uitermate divers. Van Steenuil tot Kwartelkoning en van Putter tot Roerdomp. 
De beelden die vertoond zullen worden laten de 4 seizoenen van het jaar zien. 
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 juli 2018 
04 december 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 03 juli 2018 
11 december 2018 Lezing 
Onderwerp wordt nog uitgewerkt. 
 

Programma Insectenwerkgroep 
Maandag 18 september: De eerste avondbijeenkomst van dit najaar.  
We bekijken de eerste resultaten van de excursie op de Woesterberg en 
bespreken de activiteiten voor het komend seizoen. We besteden ook 
aandacht aan de vlinder- en libellen monitoring. En: hoe staat het met 
ons plan om meer aandacht te geven aan spinnen. Daarnaast is er ruimte 
voor korte presentaties over bijzondere waarnemingen. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur 
Maandag 25 oktober: Op deze avond o.a. losse waarnemingen  
binnen- en buitenland, geïllustreerd met foto’s. 
Daarnaast zullen we ook nog aandacht besteden aan het inventarisatie-project Schaveren.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur 
Maandag 20 november: Afhankelijk van de inbreng van de leden wordt een programma voor deze 
avond opgesteld. En plannen voor het volgende jaar. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur 

Gerard Plat    
 

Programma Mossenwerkgroep 
In september starten we weer met de inventarisaties.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met  
Mariet van Gelder marietvangelder@live.nl 
 

Steenuil 

Bosbeekjuffer 

Riempjesmos  

mailto:marietvangelder@live.nl
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Programma Paddenstoelenwerkgroep 
 

Programma werkgroep Paddenstoelen 2018 – 3e kwartaal  
 

     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 

 
Op 30 mei is een bezoek aan de voormalige waterzuivering Vaassen gebracht 
vanwege de herinrichting. Waarschijnlijk vindt op korte termijn een nulmeting 
plaats, waarvan de datum nu nog niet is vastgesteld. Vervolgactiviteiten via de mail.  
Ook niet-werkgroep leden zijn welkom. Handig is om dan vooraf even contact op te 
nemen (zie de pagina met de werkgroepen achterin). 

Herman Snoek 
 

Programma werkgroep Geologie en Landschap 
 
● De geologiewerkgroep begint na de zomerstop met de vijfdaagse workshop ijzer winnen uit 
klappersteen, op de vroeg-middeleeuwse manier. Op vrijdag 24 augustus gaan we naar de leemkuil 
waar we het materiaal mogen verzamelen. We beginnen daar overigens met een leemcollege, waarin 
Bauke Terpstra vertelt over het ontstaan en het voorkomen van leem in de bodem. (exclusief voor 
workshopdeelnemers; zij krijgen vooraf bericht over locatie en tijdstip)  
 
● De volgende dag, zaterdag 25 augustus, wordt een drukke dag. We bouwen de eerste helft van de 
leemoven. Dat betekent: leem kneden, stro hakselen, leembroodjes maken. Die dag gaan we de 
vereiste hoeveelheid klappersteen roosten; hout zagen en hakken dus, om een vuur te kunnen 
maken. Verder moet er minstens 100 kg houtskool worden gehakt. 
Locatie: Veluws museum Hagedoorns Plaatse in Epe, van 10 tot ± 17 uur. Daar is dan ook een 
tentoonstelling over ijzerwinning te zien (tot en met 13 oktober). 
Op deze 25e augustus houdt Hagedoorns Plaatse zijn jaarlijkse “Proef de Culturen-festival”, een markt 
waarop bij kramen hapjes en drankjes uit allerlei streken en landen kunnen worden gekocht. Als we 
menskracht genoeg hebben, voegen we daar middeleeuwse hapjes aan toe. 
 
● Na vier weken drogen bouwen we zaterdag 22 september de leemoven verder af. Ook gaan we 
een smeedoven bouwen, die deze dag meteen wordt gebruik om een wolf (ruw ijzer) uit te smeden 
tot ijzer. En er moet weer houtskool worden gehakt. Locatie: Hagedoorns Plaatse, 10 tot ± 17 uur.  
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● Zaterdag 13 oktober stoken we de leemoven heet om uit de gerooste klappersteen ruw ijzer (wolf) 
te winnen. De hele lange dag (10 tot ± 22 uur) moeten de blaasbalgen bediend worden om tot zo’n 
1100° C te komen. We wisselen voortdurend elkaar af. Het kan wel 9 uur ’s avonds worden. 
Ons project is die dag de “hoofdact” van de Nationale Archeologie dag, waaraan Hagedoorns Plaatse 
dit jaar voor het eerst meedoet. Ook archeologische werkgroepen van de historische vereniging Ampt 
Epe presenteren zich daar, met diverse activiteiten. 
 
● De afsluiting van ons laatste ijzerwinningsproject is op zondag 14 oktober. We halen de laatste 
resten wolf uit de afgekoelde oven, ruimen de boel op en kunnen hopelijk vieren dat het een 
succesvol project was. (exclusief voor workshopdeelnemers) 

Tjada Amsterdam,Bauke Terpstra 

Programma Plantenwerkgroep 
 

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

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 
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? 
Of? 

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.                                                                           Oeverzegge 

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

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

mailto:edeboer008@planet.nl
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Verslagen 1000-soortendag 2018  
Landgoed De Nijensteen in Veessen was de uitvalsbasis voor activiteiten op vrijdagavond 11 mei en 
zaterdag 12 mei. Door alle werkgroepen van de KNNV is een bijdrage geleverd en medio zomer 2018 
zal een rapportage verschijnen van de inventarisaties op de website. Hieronder vindt u een kort 
verslag van de werkgroepen. 
 

EXCURSIE PADDENSTOELEN 

De werkgroep paddenstoelen is met 7 deelnemers naar het bosgebiedje naast het Bakhuis gegaan 
voor de inventarisatie van anderhalf uur. Op het grasveld voor het Bakhuis zijn al de eerste soorten 
gevonden. Vroeg in het seizoen, na een droge periode, zijn er totaal 24 soorten gevonden. De 
Azaleaknopvreter kwam voor in een rododendron die in de afscheiding van het gras stond.         
Enkele soorten zijn met de microscoop gedetermineerd door Menno Boomsluiter en Lucie Wessel, 
de (sporen van)Vogelmelkroest en Gewoon franjekelkje.  

sporen Vogelmelkroest (foto Menno Boomsluiter)        Gewoon franjekelkje (foto Menno Boomsluiter) 

 

 

 

 

 

 

Een bijzondere vondst werd gedaan in een ander deel van De 
Nijensteen, nl. de Zwarte schotelkluifzwam die vrij zeldzaam (z) is.  

Vergeleken met de inventarisatie op de 1000-soortendag van 5 
september 2015 die in het zelfde gebied is gedaan, zijn er 6 soorten 
die overeenkomen. We gaan de lijst met waarnemingen op de 
website zetten als het totaalverslag daar verschijnt.  

Herman Snoek 

Zwarte schotelkluifzwam (foto Herman Snoek) 

 

VERSLAG VOGELWERKGROEP  

Op zaterdag 12 mei zijn twee vogelexcursies verzorgd in het 
kader van de nationale vogelweek van de 
Vogelbescherming en de 1000 soorten dag van de KNNV 
afdeling Epe-Heerde. De KNNV combineerde de deelname 
voor de vogelexcursies van de vogelbescherming met de 
eigen activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd rond  
het thema 1000-soorten dag. 

Wulp (foto Gerjan Petter) 
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Aan de vogelexcursie van de nationale vogelweek van de 
Vogelbescherming (VB) hebben 16 personen 
deelgenomen en aan de vogelexcursie van de KNNV 
vogelwerkgroep(VWG) acht personen. 
 
Er zijn twee verschillende routes gevolgd; de excursie van 
de vogelbescherming startte bij het kantoor van De 
Nijensteen en ging vervolgens in noordelijke richting via 
het parkbos naar de Veesser- en Welsumerwaarden. De 
vogelexcursie van de vogelwerkgroep startte eveneens 
bij het kantoor van De Nijensteen en ging in zuidelijke 
richting rechtstreeks naar de Welsumerwaarden en het 

zuidelijke deel van de zandwinningplas in de Hooge Waard. Hoewel er overlap was in de bezochte 
uiterwaarden, zijn er verschillende waarnemingen van vogels genoteerd. In de totaallijst van de 
waargenomen vogels per deelgebied zijn de waarnemingen van de twee excursies niet afzonderlijk 
opgenomen. 
 
Waarnemingen: 
In totaal zijn tijdens de twee excursies 72 soorten vogels waargenomen.  
Een waarneming betekent dat een vogel is gezien, dan wel via zang of roep is herkend.  
Op de zandwinningplas in de Hooge Waard werden veel Futen waargenomen die hier overzomeren 
en niet broeden. Aalscholvers werden foeragerend waargenomen en Blauwe reigers (die in de 
Welsumerwaarden een broedkolonie hebben), waren goed vertegenwoordigd. Van de gansachtigen 
kan vermeld worden dat er circa 20 Bergeenden pleisterden. Bergeenden broeden vrij laat in het 
seizoen; dus we zijn benieuwd hoeveel broedparen uiteindelijk juvenielen voortbrengen. Er waren 
veel paartjes Krakeenden aanwezig en ook nog twee mannetjes Smienten. De Smient is een zeldzame 
broedvogel in Nederland. 
 
De roofvogels waren deze morgen goed vertegenwoordigd: twee Zeearenden werden door de VWG 
groep verstoord in de Hooge Waard en vlogen vervolgens naar de Duursche waarden. Bij de aanvang 
van de excursie zagen we een vrouwtje Sperwer op De Nijensteen en in de Veesserwaarden 
foerageerde een vrouwtje Bruine kiekendief. Tijdens de koffiepauze na de excursies vlogen twee 
Wespendieven van noord naar zuid boven De Nijensteen. Er werd ook nog een Buizerd  
waargenomen (in de omgeving van De Nijensteen 
broeden Buizerds op diverse locaties).  
 
Er werden veel soorten steltlopers waargenomen door 
de VWG groep die het zuidelijke deel van de 
zandwinningsplas in de Hooge Waard bezocht.  
De VB groep had het genoegen om uitgebreid Kleine 
plevieren te observeren ter hoogte van de betonnen 
brug in de Welsumerwaarden. 

 
Er werden vier soorten meeuwen waargenomen, waarvan de  
subadulte Pontische meeuwen nog niet voor iedereen herkenbaar waren. 
In 2017 hebben Pontische meeuwen een broedpoging ondernomen in de Duurscherwaarden. In de 
uiterwaarden tussen Wijhe en Deventer worden steeds vaker Pontische meeuwen waargenomen. 
Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Oeverzwaluw werdenwaargenomen, waarbij vermeld moet worden 
dat in de Welsumerwaarden de kolonie Oeverzwaluw van > 250 nesten spectaculair genoemd mag 
worden. 

Tureluur (foto: Gerjan Petter) 

Grutto (foto: Gerjan Petter) 
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In de Welsumerwaarden werden in het centrale deel veel 
paartjes Gele kwikstaarten waargenomen. Paap en Tapuit 
zijn waargenomen als doortrekker. In de tuin van De 
Nijensteen zong onophoudelijk een Braamsluiper en in het 
parkbos waren Tuinfluiter en Zwartkop aanwezig. De 
Veesserwaarden is het bolwerk van Kleine karekieten en er 
werden ook vier territoria van Bosrietzangers vastgesteld. 
Niet verwonderlijk dat hier een paartje Koekoeken aanwezig 
was. De Kleine karekiet is als gasthouder voor de koekoek 
favoriet, gevolgd door Bosrietzanger en Heggenmus. Tot slot 
werd ook nog enkele malen een Raaf gehoord die aan de 

     overzijde van de IJssel in het Sallandse broedt.  
Van de 72 waargenomen vogelsoorten staan 15 soorten op de Rode lijst: 

• Tapuit: ernstig bedreigd 

• Slobeend: bedreigd 

• Koekoek: bedreigd 

• Smient: kwetsbaar 

• Grutto: kwetsbaar 

• Oeverloper: kwetsbaar 

• Tureluur: kwetsbaar 

• Grote mantelmeeuw: kwetsbaar 

• Zeearend: kwetsbaar. 

• Raaf: kwetsbaar 

• Boerenzwaluw: kwetsbaar 

• Huiszwaluw: kwetsbaar 

• Huismus: kwetsbaar 

• Gele kwikstaart: kwetsbaar 

• Keu: kwetsbaar 

De KNNV hoopt dat de deelnemers aan de vogelexcursies in de 
toekomst vogelgeluiden beter zullen herkennen en dit weer kunnen 
toepassen in hun eigen omgeving bij het waarnemen van vogels. 

Adrie Hottinga 
 
VERSLAG GEOLOGIE WERKGROEP 
Op verkenning langs de oude IJsselloop 

Een bijdrage leveren aan de soortenlijst zat er voor de werkgroep geologie en landschap niet in. We 

hebben de 1000-soortendag benut om onze kennis over het gebied te verrijken. Na enige uitleg over 

het ontstaan en de gedragingen van een rivier in het algemeen en de IJssel in het bijzonder, zijn we 

op verkenning gegaan hoe en waar in het landschap nog sporen zichtbaar zijn van een voormalige 

IJsselloop. Die oude stroom volgde een traject dat een stuk oostelijker ligt dan de huidige 

IJsselbedding. Vanaf een punt ten zuiden van Veessen konden we daarvan al iets in het landschap 

zien: een pas gemaaid weiland toonde mooi een laagte en een oeverwal. Nabij de kerk in Vorchten 

bekeken we behalve een relict van de oude IJsselloop ook het gloednieuwe insectenhotel, 

ontworpen door en gebouwd onder leiding van Geert Kuper. Dankzij het stralende weer konden we 

meteen zien dat het werkt: voortdurend vlogen insecten in, dan wel uit. Vooral de bamboestokjes 

bleken in trek. Mooie verrassing kregen we te zien vanaf de nieuwe oostdijk van de hoogwatergeul. 

In een recent geploegde akker was duidelijk een donkere verkleuring zichtbaar op de strook waar de 

IJssel (of een belangrijke nevengeul ervan) ooit heeft gestroomd. Nadat de bewoners van de 

oeverwallen en stroomruggen in de Late Middeleeuwen de toenmalige hoofdstroom van de IJssel 

gingen bedijken, heeft de rivier zich nooit meer kunnen verleggen. 

Tjada Amsterdam 

Zeearenden (foto: Gerjan Petter) 

Gele kwikstaart (foto Gerjan Petter) 
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Populierenpijlstaart 

VERSLAG ZOOGDIEREN WERKGROEP 
 
De acht deelnemers aan de vleermuisexcursie hoorden vooral 
gewone dwergvleermuizen en een aantal keren een rosse vleermuis. 
Deze soorten waren ook goed te zien. Twee keer werd kort een 
laatvlieger gehoord. Bij de Grote wetering waren ook 
watervleermuizen actief.  
Tijdens de vogelexcursies zijn ruim twintig hazen, molshopen en een 
ree waargenomen. Ook werden er vossenkeutels en een bewoonde 
dassenburcht gezien. 

Frans Bosch 
VERSLAG INSECTENWERKGROEP 

 
Waarnemingen insectenwerkgroep tijdens 1000-soorten dag. 
De 1000-soorten dag begon voor de insectenwerkgroep op de avond van 11 mei. Op twee locaties 
hadden we onze lampen opgesteld om de nachtvlinders te lokken. De eerste locatie in de tuin voor 
de boerderij leek ditmaal kansrijker dan een aantal jaren geleden. Toen was er een harde wind en 
viel er af en toe regen. Nu was het droog en er was nauwelijks wind. Al direct verschenen er enkele 
meikevers op het laken maar uiteindelijk bleef het vrij rustig en werden er maar 9 soorten 
nachtvlinders gevangen. Allemaal vrij gewone en algemene soorten en ongeveer gelijk aan het aantal 
soorten van de vorige inventarisatie. De 2e locatie bij het parkje voor de boerderij leek een stuk 
kansrijker omdat daar veel meer variatie en structuur aanwezig is. Ook hier werden niet veel 
nachtvlinders gevangen. Het aantal zogenaamde micro’s maakte ongeveer 2/3 van het totaal aantal 
gevangen soorten uit (38).  
Twee soorten wat meer belicht: 
 De Fruitboomdwergspanner: een kleine nachtvlinder die zelden wordt waargenomen, maar wel 
verspreid over het hele land voorkomt. De meeste waarnemingen komen echter uit Gelderland, uit 
de gebieden waar veel fruit wordt gekweekt. Dus eigenlijk was deze vlinder wel te verwachten in de 
omgeving van De Nijensteen maar eerder was er nog geen waarneming. 
De Populierenpijlstaart: geen zeldzame soort maar het is toch altijd wel 

bijzonder om zo’n grote nachtvlinder te kunnen waarnemen. Deze vlinders 
komen pas laat in de nacht op het licht af, zoals bijna alle pijlstaartvlinders 
en werd dan ook alleen maar gezien door de echte nacht-actieve 
vlinderaars. De waardplant is vanzelfsprekend de populier, maar de vlinders 
komen ook wel op de wilg voor. 
De excursie van de insectenwerkgroep op zaterdag vond niet op De 
Nijensteen plaats maar in het aangrenzende deel van de landschapszone 
van de Hoogwatergeul. 
Dit was tevens de eerste excursie voor ons onderzoeksproject. Hiervoor gaat de insectenwerkgroep 
het eerste- en tweede gedeelte van deze zone (gezien vanaf De Nijensteen), deze zomer 3x 
inventariseren op dagvlinders en libellen. Er werden heel wat dagvlinders gezien o.a. het kleine 
Koolwitje, Klein geaderd witje, Icarusblauwtje, Landkaartje en op het laatst ook nog Bont zandoogje 
en Dagpauwoog. Het gebied is ook zeer rijk aan libellen en verschillende daarvan hebben we 
gevangen, bekeken en hun bijzondere kenmerken besproken; vervolgens weer losgelaten. 

Ook vonden we nog een aantal nachtvlinders die ook dagactief zijn: 
de Gamma-uil, St. Jakobsvlinder, Lieveling, Klaverspanner en een 
Gerande spanner. Kevers, soldaatjes, hommels, lieveheersbeestjes, 
zweefvliegen en nog veel meer werd aangedragen en gefotografeerd 
om op naam gebracht te worden. Het leven van een insecten-
excursieleider valt niet mee. In totaal vonden we 53 op naam 
gebrachte insecten plus de 38 nachtvlindersoorten. Dus 91 soorten. 

 Gerard Plat 

Watervleermuis 
 

St. Jacobsvlinder                                                                                               
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Inkarnaatklaver 
 

VERSLAG PLANTENWERKGROEP 
 
Tijdens de 1000-soortendag bij De Nijensteen organiseerde de plantenwerkgroep tweemaal een 
excursie. 
’s Morgens bezochten we een deel van de uiterwaarden tegenover De Nijensteen. Vanaf de ingang 
tegenover de Nijensteen liepen we langs de rivier in noordelijke richting en kwamen we uit op het 
laaggelegen fietspad richting Veessen. Deze route ligt grotendeels in kilometerhok 201-486 (121 
soorten) en een beperkt deel in kilometerhok 201-487 (27 soorten). Er waren 8 deelnemers.   
’s Middags bleven we west van de dijk en bezochten we het gebied tussen De Nijensteen en de 
Terwoldse Wetering en ten zuiden van de dijk van de Hoogwaterkering. Eerst langs het fietspad, 
daarna een vochtig terreintje in kilometerhok 201-486 (160 soorten). Nu waren er 6 deelnemers.  
Het totaal over de hele dag kwam op 216 verschillende soorten. 
 

  Km-hok Aantal soorten 

Morgen 09.30-11.30 201-486 121 

Morgen 09.30-11.30 201-487 27 

Middag  13.30-15.00 201-486 160 

  Totaal  216 

 
UITERWAARDEN (201-486)  
Nadat we de IJsseldijk zijn overgestoken vinden we al gauw Poelruit. Hij bloeit nog 
niet, maar we herkennen de blaadjes: samengesteld met langwerpige driepuntige deelblaadjes. Even 
later zien we Moeraskruiskruid met een min-of-meer dubbel gezaagde bladrand en viltige onderzijde 
(Rivier-kruiskruid heeft een enkel-gezaagde bladrand en een groene onderzijde). Dichterbij de rivier 
groeit Heksenmelk (een Wolfsmelk) en Handjesgras, met zijn wat stijve grijzige uitlopers. Helaas zijn 
de vertakte bloeiaren, die uit één punt komen, nog niet aanwezig. Een niet bloeiende plant met een 
fijn gezaagde bladrand valt op doordat hij massaal aanwezig is: Wilde Bertram. Ook de Echte 
kruisdistel met grijsgroene stekelige bladen bloeit nog niet. Zo ook de Karwijvarkenskervel met zijn 
dwars op de stengel staande onderste bladslippen. Langs de rand van een plas vinden we 
Moeraswolfsmelk. Langs een andere plas staat een eenzame Moerasandijvie te bloeien  
 
DIJK (201-487) 
In de omgeving van de Hoogwatergeul zijn vooral enkele ingezaaide soorten opvallend: Groot 
streepzaad, met zijn paardenbloem-grote bloemen op vertakte stengels. Tegenwoordig te vinden op 
diverse plaatsen langs de IJssel; waar aan dijken is gewerkt is hij volop aanwezig. 
Ook twee recent ingezaaide klaversoorten staan volop in bloei. Het opvallendst is Inkarnaatklaver. 
De fraaie langgerekte roodgekleurde klaver-hoofdjes domineren op veel plaatsen de dijken van de 
Hoogwatergeul. Minder opvallend zijn de klaver-hoofdjes van de Perzische klaver. Ze zijn iets kleiner 
dan de hoofdjes van Witte klaver en hebben iets meer kleur. Vanwege het feit dat bij de 
afzonderlijke bloempjes de vlag onderop zit en de kiel bovenaan (en niet andersom zoals bij klavers 
hoort) werd hij vroeger wel Omgekeerdbloemige klaver genoemd. Hoewel ze fraai ogen, zijn beide 
soorten niet inheems. 
 
LANGS DE WETERING (201-486) 
’s Middags bezoeken we een vochtig terreintje langs de Wetering. Massaal aanwezig is de Echte 
koekoeksbloem met roze-rode franje-achtige kroonbladen. Ook staat er veel Rietorchis: helaas nog 
net niet bloeiend, maar de rozetten, vaak met gespikkelde bladen, zijn al volop aanwezig; zo ook het 
begin van de bloeistengels. Over enkele weken zullen hier veel paarsrode orchideeën bloeien. 
Daartussen vinden we o.a. Geelgroene zegge, Zeegroene zegge, Blauwe zegge en Tweerijige zegge. 
Op iets nattere plekken en langs de waterkant: Valse voszegge, Hoge cyperzegge, en Scherpe zegge.  

Egbert de Boer 
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Stinzenplantenexcursie naar Maarssen 
 
Als je met een groep KNNV-ers op stap gaat kun je soms 
zomaar in een heftige discussie belanden. 
Zo ook op zaterdag 14 april j.l. toen een groep van 13 
personen het landgoed Goudestein ging bezoeken. Het 
gezelschap was de hekken van het landhuis nog niet 
gepasseerd of er werd al hevig getwist over het feit of van 
het Groot hoefblad langs de slootkant het de mannelijke 
dan wel de vrouwelijke exemplaren waren. Boeken werden 
erbij gehaald om het gelijk aan te tonen en eenmaal 

vastgesteld was de discussie net zo plotseling weer ten  
einde als ze was opgelaaid. 
Gelukkig verliep de ochtend verder vreedzaam en genoten de 
aanwezigen van de prachtige stinzenplanten die volop in bloei stonden: dubbele Sneeuwklokjes, 
groepjes Bosanemonen, Bolletjeskers, Prachtframboos, veldjes met Daslook en zowaar een paar 
Maartse viooltjes. 
 
Landhuis Goudestein, in 1754 gebouwd op een eerder buitenhuis met dezelfde naam, is een van de 
buitenplaatsen langs de Vecht. Het omvat een koetshuis waarin nu het Vechtstreekmuseum zit, een 
oranjerie, vijver, bakhuisje en een tuin in Engelse landschapsstijl. Daar bloeien in het voorjaar 
allemaal stinzenplanten. 
Vanaf 1961 was het de gemeentewoning van Maarssen, tegenwoordig is er een conferentiecentrum 
in gevestigd. 
 
Het was een kille dag, misschien dat de Vuurwantsen met hun kunstig ontworpen rode lijfjes daarom 
zo dicht tegen elkaar aankropen? 
En toen was daar opeens die onbekende boom met grote zaden die niet direct op naam gebracht kon 
worden. Wietske zat er dichtbij en Egbert verschafte ons later via de mail de details over deze Anna 
Paulowna boom. 
 
Lunchen deden we in Park Vechtenstein waarna we het natuurpad 
liepen. 
Groepjes Sneeuwroem en Scilla passeerden we voordat we bij de 
plantentuin Commelinhof kwamen. 
 
In twee groepen werden we rondgeleid in deze stinzentuin. 
De oppervlakte van de tuin is niet zo groot, de verscheidenheid aan planten wel. 
Door de vele paadjes in de tuin konden we alles goed bekijken.  
Het was een heerlijke dag met weer heel veel informatie voor deze leek.                   

Ida Visser 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

landgoed Goudestein 
 

                          Holwortel 
(foto Mariet van Gelder) 

Zomerklokje  
(foto Mariet van Gelder) 
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Aanvullende informatie (bron internet) 
Park Vechtenstein, waarin de Commelinhof ligt, is in 1828 door tuinarchitect J.D. Zocher heringericht 
in een schilderachtige, natuurlijke landschapsstijl, met een vijver en een meanderende beek die achter 
bosschages verdwijnt, zodat deze tot in het oneindige lijkt door te lopen. Slingerende paden en 
bruggetjes maken het geheel af. 
De naam Commelinhof verwijst naar de bekende botanicus Johannes Commelin (1626-1692). Zijn 
dochter Cornelia woonde vanaf 1683 met haar echtgenoot Lucas Hondius op Vechtenstein. Haar 
vader Johannes Commelin zal daar geregeld te gast zijn geweest. 
In 1992 wordt de Commelinhof door de gemeente in beheer gegeven van de Werkgroep Milieu 
Maarssen. Onder de bezielende leiding van Jan en Joke Wolters werd gewerkt aan de uitbouw van de 
Hof. Jan Wolters was een deskundige op het gebied van stinzenplanten en hun omgeving. Hij was in 
1977 één van de oprichters van de IVN afdeling Vecht en Plassengebied. Het beheer van de 
Commelinhof is op zijn initiatief in 2010 overgedragen aan deze afdeling. 
Naast heel veel soorten stinzenplanten vindt u in de tuin ook een groot aantal inheemse bos- en 
schaduwplanten, waarvan sommigen zeer zeldzaam zijn. De tuin is zo natuurlijk mogelijk aangelegd 
in een deel van een bestaand parkbos. 
                                                                                                                                                              Ida Visser 

Azaleaknopvreter 
 
Van begin april tot halverwege mei zijn we met leden van de paddenstoelen werkgroep bezig 
geweest te inventariseren waar de Azaleaknopvreter aanwezig is. 
Het gaat om een zwammetje wat in de lentemaanden te vinden is op Rhododendron struiken en wat 
aan het begin van onze zoektocht nog maar in 1 km hok aanwezig was in de NDFF Verspreidingsatlas. 
www.verspreidingsatlas.nl/1297010. Deze soort, Seifertia azaleae, mag dan wel pas twee jaar 
geleden door leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging zijn “ontdekt”……ze is al sinds de 
jaren 80 bekend bij kwekers van Rhododendron struiken. 

De Azaleaknopvreter wordt verspreid door de 
Rhododendroncicade (Graphocephala coccinea). 
Deze cicade is vanuit het oosten van de Verenigde Staten 
vanuit zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied in het zuiden 
van Virginia, Noord en Zuid Carolina en de staat Georgia in de 
jaren 30 met kweekmateriaal in Engeland terecht gekomen. 
Daarvandaan heeft zo’n 30 jaar later de oversteek naar het 
Europese vasteland plaatsgevonden.  

 
 
Uitbreiding over het Europese continent is nog steeds in volle gang. In 1987 is ze voor het eerst in 
Denemarken en Oostenrijk waargenomen. In 1996 in Polen en in 2001 in Griekenland. In 2004 in 
Slovenia en in 2005 voor het eerst in Zweden. 
De Rhododendroncicade is een fraai gekleurde cicade waarvan 
de volwassen exemplaren te vinden zijn vanaf het midden-van 
Juli–Augustus tot ver in de herfst. Ze voeden zich in tegenstelling 
tot cicaden in het oorspronkelijk verspreidingsgebied met 
allerlei planten. 
Rhododendroncicaden planten zich echter alleen exclusief voort 
op Rhododendronstruiken. Daarbij worden eitjes onder de 
schubben van de bloemknoppen gelegd. De nimfen komen uit 
op het moment dat de Rododendron gaat bloeien. De nimfen 
voeden zich op de knop, de bloemen en jonge bladeren.  
 

Rhododendroncicaden 

Azaleaknopvreter 

http://www.verspreidingsatlas.nl/1297010
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Het lijkt waarschijnlijk dat de bloemknoppen tijdens het leggen van de eitjes besmet worden met de 
schimmel. Deze knoppen komen niet uit maar mummificeren. Waarschijnlijk is de zwam het jaar 
daarop pas zichtbaar. 
Tijdens onze speurtocht waren de gemummificeerde knoppen vrij gemakkelijk te vinden hoewel ze 
op sommige plekken ook leken te ontbreken. De meldingen van aangetaste knoppen werden 
uitsluitend gedaan van Rhododendron struiken met grote bladeren. Het gaat om cultivars die heel 
groot kunnen worden en vaak in grote tuinen, parken en begraafplaatsen te vinden zijn. Grofweg 
gaat het om soorten die behoren tot drie belangrijke secties van het geslacht Rhododendron, 
namelijk Pentanthera, Ponticum en Rhododendron. De oorspronkelijke waardplant van de 
Rhododendroncicade is Rhododendron catawbiense. Deze behoort tot sectie Ponticum.  
De meldingen stokten op een gegeven moment toen door 
verschillende mensen gemeld werd dat ze wel in elk 
kilometerhok te vinden waren. Merkwaardig dat teveel 
succes in waarneming kan leiden tot een tekort in het 
doorgeven van gegevens en witte plekken in de 
verspreidingskaart. Vanaf half juli zijn de volwassen cicade’s 
weer te zien en geven daarbij aldus ook het 
verspreidingsgebied van de Azaleaknopvreter weer. 
Let er eens op. 

Menno Boomsluiter 
 

Geologiewerkgroep op excursie in Friesland 
 
Met een geslaagde excursie naar het IJstijdenmuseum en De Kruidhof in Buitenpost, gecombineerd 
met een bezoek aan de gesteentetuin in Moleneind (Mûnein op z’n Fries), heeft de werkgroep 
Geologie en Landschap seizoen 2017-2018 afgesloten. 
Voor de meesten van de acht deelnemers was het museum nieuw; voor wie er al wel eens eerder 
was, was het verrassend vernieuwd. Het IJstijdenmuseum brengt in beeld hoe de voorlaatste ijstijd 
het gebied en zijn bodem heeft gevormd, welke zwerfstenen het landijs achterliet en hoe de eerste 
mensen er leefden en het gebied benut hebben. Aardig zijn kleine selecties vondsten (vooral 
vuurstenen werktuigjes) uit de persoonlijke collecties van amateur-geologen en -archeologen uit de 
regio. In de vroege middag zwierven we door de aangrenzende Kruidhof, een botanische-tuinen 
complex met o.a. kloostertuin, boerentuin, boomgaard, oude agrarische gewassen en diverse 
heemtuinen. Veel mooie kleuren en heerlijke geuren. 
Voor het tweede deel van de middag reden we naar Mûnein, via binnendoor-weggetjes die langs 
enkele pingoruïnes voerden. Bij de gesteentetuin wachtte Jan Faber ons al op. Hij is de bedenker en 
samensteller van de zwerfstenen collectie, die is uitgelegd in de vorm van de Scandinavische landen 
waar de keien vandaan komen. De 90-jarige Faber heeft Mûnein en omgeving –tot dan toe onbekend 
bij geologen– op de geologische kaart gezet door duizenden zwerfstenen te verzamelen en op naam 
te brengen. Gedreven vertelde hij over zijn vondsten en zijn inspanningen om geologen te 
interesseren voor en te overtuigen van het bijzondere van dat stukje Friesland.  

Aan zijn immense collectie hebben we één 
bescheiden exemplaar toegevoegd: een mooie, 
kleine klappersteen, afkomstig uit de flank van de 
Veluwse stuwwal bij Epe.  

Tjada Amsterdam 
Jan Faber (met hoed) te midden van de duizenden 
zwerfstenen die hij in zijn woonomgeving 
verzamelde en onderbracht in de gesteentetuin 
Mûnein, een geologisch monument 

(foto Arriënne Bosch) 
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Velduilen – nomaden in het Vorchterbroek 
 
Begin april 2018 kreeg ik van Nathalie van Dijk, boswachter bij 
Staatsbosbeheer, een melding van een Velduil in het Zijbroek in 
Vorchten. Direct de fiets gepakt en de dijk over. En jawel, in het 
namiddag zonnetje zat een Velduil aan de rand van de sloot. 
Dit was het begin van veel waarnemingen van uiteindelijk drie 
Velduilen in het Vorchter- en Zijbroek in Vorchten. Op 21 mei, 2 en 
3 juni 2018 zijn de Velduilen op de plaat vastgelegd door resp. 
Gerjan Petter, Matthijs Bootsma en Gerrit Jan van Dijk. De 
Velduilen jagen in het agrarisch gebied en ook langs de Oostdijk.  

Op 3 juni waren Frans Bosch, Matthijs Bootsma en Gerrit Jan van 
Dijk op de Ziebroekseweg voor de observatie van de uilen. 
Gerrit Jan had één van de agrariërs op 2 juni gesproken en deze deelde mede dat enkele percelen 
grasland op dinsdag 5 juni gemaaid zou worden. Wij vermoedden dat ook de overige percelen in de 
week van 3 juni gemaaid zouden worden, gelet op het weerbericht voor die week. Wij hebben niet 
kunnen achterhalen of op 2 en 3 juni de Velduilen broeden of al eventueel kuikens hebben. Velduilen 
zijn nomaden die in Europa zwerven en geschikte broedplaatsen opzoeken, afhankelijk waar muizen 
aanwezig zijn. Dit voorjaar zijn er meer Velduilen in Nederland dan voorgaande jaren. Gerrit 
Gerritsen vertelde mij dat er ook Velduilen in het Lier- en Molenbroek bij Windesheim zijn en ook in 
de polder Mastenbroek bij Kampen. Ook in het recente verleden zijn door mij vaker Velduilen in de 
broekgebieden bij Vorchten waargenomen. Voor deze bijdrage van Natuurklanken gaan we niet 
verder in op de overige waarnemingen, de ecologie van de Velduil en de beschrijving van het 
Vorchter- en Zijbroek in Vorchten. 
Veel leden van de vogelwerkgroep hebben genoten van de aanwezigheid van deze drie Velduilen. 

Adri Hottinga 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velduil waarnemers Gerrit Jan en Matthijs 
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Insectenhotels in Heerde 
 
Op initiatief van de KNNV afdeling Epe-Heerde en de NBV afdeling Heerde zijn in 2018 vijf 
insectenhotels gerealiseerd bij vier klompenpaden in Heerde. Respectievelijk bij het Vosbergerpad, 
het Horsthoekerpad, het Elsvoorderpad (in Vorchten en Veessen een insectenhotel) en het 
Markluiderpad. Bij het Kloosterpad is enkele jaren geleden al een insectenhotel geplaatst op het erf 
van Vriezes Erfgoed. Hiermee heeft de gemeente Heerde (cittaslow) een primeur in Nederland. Het 
initiatief van de twee natuurverenigingen is gehonoreerd door de gemeente Heerde en gefinancierd 
uit het omgevingsfonds van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Naast deze primaire 
financieringsbron heeft de Nijensteen ook een financiele bijdrage geleverd voor het vijfde 
insectenhotel. 

De realisatie van de insectenhotels was alleen 
mogelijk door de belangeloze inzet van Henk 
Steenbergen en Jan Koopman, vrijwilligers bij 
Vriezes Erfgoed, van Geert Kuper, vrijwilliger bij 
de KNNV en NBV en van Gerrit Meijer, part-
time vrijwilliger bij het MFC in Vorchten.  
 
Hoewel de insectenhotels geplaatst zijn, is de 
inrichting nog niet voltooid. Het insectenhotel 
op het landgoed Vosbergen is wel volledig 
ingericht en is ook het voorbeeld voor de 
inrichting van de overige vier insectenhotels.  
De inrichting is geen sinecure; in veel 

boomstammetjes moeten gaatjes geboord worden. In bouwstenen moet leem ingebracht worden en 
bamboe en riet moet op lengte gezaagd worden. Het boren van de gaatjes moet zorgvuldig 
gebeuren, aangezien de wanden van de gaatjes glad moeten zijn, om beschadiging aan de vleugels 
van de wilde bijtjes te voorkomen.  
In de insectenhotels in Heerde is ook een vlinderkast gemaakt en er is ruimte voor de plaatsing van 
hommelkasten. Op de achterzijde van de insectenhotels zijn drie panelen bevestigd: een paneel over 
informatie over wilde bijen, een paneel met informatie van overwinterende dagvlinders en een 
paneel over hommels. Op de voorzijde is een paneeltje geplaatst met informatie over de financiering 
van dit project en over de realisatie door vrijwilligers. 
 
In maart hebben wij geconstateerd dat in enkele insectenhotels al rosse metselbijtjes gebruikt 
maakten van de bamboestokjes.  
Op 20 april vond de opening/oplevering van de insectenhotels op het landgoed Vosbergen plaats. 
Schoolkinderen van de Jenaplan school in Hoorn hielpen bij de inrichting(zie het verslag van Ida 
Visser in deze NK). Medio mei is de inrichting afgerond door Peter Maas Geesteranus en Geert Kuper.  
Wat is het belang voor de plaatsing van vijf insectenhotels? Jan Nitrauw schreef in De Stentor van 10 
november 2017 al een interessant artikel over de ingenieuze bouwsels. Vooral de inhoud van de 
insectenhotels is van belang voor wilde bijtjes. Er zijn in Nederland circa 350 soorten solitaire bijen, 
waarvan een groot gedeelte in gaatjes hun eitjes leggen. 
In de gaatjes en holle stengels vinden ze schuil- en broedplaatsen. Het gaat erg slecht met het 
voortbestaan van de wilde bijen en hommels in Nederland. Alle hulp is welkom; maar niet alleen het 
bieden van broedgelegenheid is belangrijk. Ook verbetering van de bijenweide is van essentieel 
belang, omdat insecten afhankelijk zijn van nectar en stuifmeel om te overleven. Wilde bijen zijn 
specialisten en afhankelijk van veel soorten planten en veelal afhankelijk van één soort plant voor 
overleving. Dit betekent dat naast de realisatie van insectenhotels ook nog veel aandacht besteed 
moet worden aan de “natuurlijke” bijenweide.  



20 
 

Voor het stimuleren van de bijenweide in Heerde zijn op meerdere locaties diverse soorten bollen 
aangeplant om ervoor te zorgen dat gedurende het voorjaar stuifmeel aanwezig is in de omgeving 

van de insectenhotels. Ook dit project is 
gefinancierd door de gemeente Heerde. 
Wat staat ons als KNNV en NBV nog te doen? In 
eerste instantie de inrichting van de insectenhotels 
afmaken en als tweede klus een stimuleringsproject 
opzetten om de verschraling van de bijenweide 
tegen te gaan.  
Dit lijkt gemakkelijker gezegd dan gedaan! Maar er 
zijn nog tal van locaties waar verbetering van de 
bijenweide kan plaatsvinden. 
 
Insectenhotel in aanbouw op landgoed de Bonenburg 
 (foto Mariet van Gelder) 

 
Niet alleen aanplant van bijenvriendelijke gewassen is belangrijk, maar ook de afstemming van een 
faunavriendelijk beheer van openbare ruimte is een aandachtspunt voor de KNNV en de NBV. Ook zal 
het beheer en onderhoud van de insectenhotels nog geregeld moeten worden. Hiervoor zullen de 
coördinatoren van de klompenpaden benaderd worden. 
In 2019 is het van belang dat de insectenwerkgroep de monitoring verricht, zodat inzicht wordt 
verkregen over de aanwezigheid van de soorten wilde bijtjes en andere insecten. 

Adri Hottinga 

Vosbergen  
OPENING INSECTEN HOTEL  
 
Toen begin dit jaar bekend werd dat er vijf insectenhotels gebouwd zouden worden langs 
klompenpaden in de gemeente Heerde, waarvan een op landgoed Vosbergen, heb ik Mariet 
gevraagd of de Jenaplanschool in Hoorn hierbij betrokken kon worden. 
En dat was mogelijk!  
Afgelopen april hebben 16 leerlingen van groep 7/8 informatie over bijen en hommels gekregen. Ze 
lazen een lesbrief, konden een dode honingbij in een loeppotje op naam brengen aan de hand van 
een zoekkaart, bekeken filmpjes over het leven van bijen, maakten in de klas kleine 
insectenhotelletjes met bamboe uit de tuin van Mariet en telden rond de school het aantal 
bijen/hommels.  
Op 20 april mochten de kinderen helpen met de inrichting van het insectenhotel op het prachtige 
landgoed Vosbergen. 

In drie groepjes konden ze gaten 
boren in houtblokken, riet snijden 
en bundelen. 
Gerard nam hen mee op excursie 
over het landgoed. Met een netje 
werd er van alles gevangen: Aard- 
en Akkerhommels en bijen. Maar 
ook een Vuurjuffer, een 
Oranjetipje en zelfs een kikker! 
 
Tussendoor serveerde Peter van 
de bijenvereniging limonade met 
honingkoek. 
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Bij de officiële opening direct 
daarna benadrukte wethouder 
Wolbert Meijer van de gemeente 
Heerde het belang van 
natuurbescherming. Maar ook dat 
dit proces meer tijd kost dan 
iedereen graag zou willen. 
 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 
Het was een feestelijke middag 
met heerlijk weer en aan het 
eind een hapje en drankje op 
het kasteel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En wat de leerlingen vonden van het bijenproject? 

• - de workshop was super leuk, ik weet nu hoe een bij een nest maakt in een bijenkorf en hoe 
een bij er van dichtbij uitziet (Laura) 

• - ik vond de bijen heel interessant en we gingen een huisje maken van bamboe (Naomi) 
• - het tellen van bijen vond ik leuk en ook een mini-bijenhotel maken (Ilona) 
• - snap nog steeds niet hoe die bijen in die kleine gaatjes passen, bijen vangen vond ik ook  

leuk (Jeroen) 
• - ik vond het buiten vooral fijn want je hebt vrijheid en bij andere workshops zit je vast (Gijs) 
• - wist niet dat er zoveel bijensoorten waren (Rens) 

Aan het eind kregen de kinderen nog een pakketje mee naar huis met loeppotje, zoekkaart, 
informatie voor de ouders om een insectenvriendelijke tuin aan te leggen en een zakje 
bloemenzaadmix voor bijen en vlinders.  

Ida Visser 
(foto’s Peter Maas Geesteranus) 
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Waarnemingen 
HAAS  
Deze foto is gemaakt in de hoogwatergeul en ingestuurd door Gerjan Petter. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MINI-NATUURGEBIEDJE IN BOOMSTRONK 
Deze foto is afkomstig van Tjada Amsterdam. 

 
 
 

 
 
 
 
KNOTSSPRIETBLADWESP 
Op een mooie woensdag in mei zag ik dit reusachtige 
insect in mijn tuin. Het is zeker 2 cm groot en al van 
afstand goed te zien. 
Het is een soort die hoort bij de 
knotssprietbladwespen. Het zat heel rustig op een 
meidoorn, ik had alle tijd om een foto te maken. 
Mariet van Gelder 

 

Van de redactie 
Bronvermelding: 
Foto voorpagina Matthijs Bootsma  
pag 4   foto Zilveren maan: Vlinderstichting 
pag.6   foto Bleek blauwtje: Vlinderstichting 
pag.7   foto Steenuil: internet; foto Bosbeekjuffer: Vlinderstichting  
             foto Riempjesmos: Mariet van Gelder 
pag 8   foto paddestoelen:.internet 
pag.9   foto Oeverzegge: internet 
pag.13 foto Populierenpijlstaart en St Jacobs vlinder: Vlinderstichting. 
             foto Watervleermuis: Wikipedia 
pag.14 foto Incarnaatklaver: Wikipedia 
pag.18 foto Velduil zittend: Gerjan Petter, vliegend: Gerrit Jan van Dijk 
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Boerenzwaluw (foto Gerjan Petter) 

 
 
 
 

De KNNV stand op de duurzaamheidsmarkt in Heerde-d.d. 8-3-2018 (foto redactie) 

 




