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Stuurpraat 
Hoe vaak hebben we de laatste maanden over het weer gesproken, hoeveel bijzondere 
waarnemingen hebben we gedaan? Planten of dieren die we gemist hebben door de droogte of die 
wij juist hebben waargenomen vanwege de warmte.  
Dit soort overdenkingen maakten dat het bestuur prof. Dr. Ir. Flip Witte gevraagd heeft om op 
dinsdagavond 11 december een lezing te geven over de klimaatverandering, de verdroging en de 
gevolgen hiervan op de Veluwe. U bent gewend om in december de leden voor leden avond te 
hebben, met prachtige foto’s en reisverslagen van onze leden, maar de laatste jaren werd het steeds 
moeilijker om leden te vinden die dit in wilden vullen. Vandaar dat het bestuur dit jaar heeft gekozen 
om zelf een passende spreker voor deze avond te zoeken. En na deze heel bijzondere zomer lijkt ons 
dit een heel geschikt onderwerp. 
 
Graag bedanken we alle leden die op onze afdeling gestemd hebben in de Raboclubkas actie. Het 
heeft het geweldige bedrag van 495 euro opgeleverd. Verschillende werkgroepen en individuele 
leden proberen met activiteiten onze financiën gezond te houden en daarnaast de KNNV meer 
bekendheid te geven. 
De vogelwerkgroep heeft weer de oeverzwaluwenwand aan de Werversdijk broedklaar gemaakt. 
Wim Oosterloo heeft met assistentie van zijn vrouw Greet en mij op camping de Helfterkamp in 
Vaassen een middag sloot- en beekdiertjes gevangen samen met de campinggasten. Een groot succes 
en zeker de moeite waard om vaker te doen. 
De plantenwerkgroep heeft weer 4 avonden besteed aan het inventariseren van weilanden van de 
Kroondomeinen.  
Loes Jansen en Yvonne Zeegers hebben een mini vlindercursus gegeven in de week van de nationale 
tuinvlindertelling. Omdat er zoveel belangstelling voor was wordt hij begin september herhaald door 
Loes met hulp van Herman Snoek. 
Gerjan Petter zal vanuit de vogelwerkgroep een minicursus “tuinvogels herkennen” geven 
voorafgaand aan de nationale tuinvogeltelling in het weekend van 26/27 januari 2019. 
En als heel groot project loopt momenteel de IJzerwinning van de werkgroep Geologie en landschap 
o.l.v. Tjada Amsterdam bij museum Hagendoorns plaatse in Epe. De workshop is volgeboekt, maar 
iedereen is van harte welkom om te komen kijken. Hoogtepunt, het stoken van de oven, zal zijn 
tijdens de archeologie dagen van 12 t/m 14 oktober. Kijk op onze website voor het programma. 
Van 6 t/m 14 oktober is ook de landelijke week van de veldbiologie. Wij doen op zondag 14 oktober 
mee met de jaarlijkse algemene paddenstoelen excursie. 
 
Contacten met zowel de gemeente Epe als Heerde zijn weer opgestart. 
In Epe hebben we toegang gekregen tot de bomen kaplijst en Wim Oosterloo en Jan Polman hebben 
de afgelopen weken de bomen bekeken en advies uitgebracht aan Dennis Martens, 
landschapsontwerper bij de gemeente Epe. Het jaarlijkse gesprek met de wethouder staat gepland. 
We hebben bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening aan “de Buurte” om aan de 
Oranjeweg in het dal van de Smallertse beek bomenteelt te beginnen. 
In Heerde is een kennismakingsgesprek geweest met de nieuwe wethouder mevr. Y. Cegerek en de 
nieuwe opdrachtgever groen Alwin de Winter. Lopende zaken zijn benoemd. Vooral bij bermbeheer 
en wat wij als KNNV hierin kunnen betekenen hebben we wat langer stil gestaan. Binnenkort krijgen 
we schriftelijk antwoord op gestelde vragen en maken we een vervolgafspraak. Als u hiervoor een 
agendapunt wilt aandragen hoor ik het graag.   
Onze lezingen beginnen weer. Zie het algemene programma en onze website. Ook niet leden zijn van 
harte welkom, neem ze dus gerust mee! 

Wietske van Apeldoorn 



5 
 

 

AVG Nieuwe Europese Privacywetgeving 
…….wat betekent dat voor de KNNV? 
Op 25 mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden:  
de Europese wetgeving die er voor moet zorgen dat persoonsgegevens goed en veilig worden   
beheerd en niet voor commerciële doeleinden worden misbruikt. 
De enige persoonsgegevens die de afdeling van de leden heeft, zijn verzameld in een Excel-bestand.  
Hierin zijn opgenomen de gegevens die u als lid bij de aanmelding zelf hebt verstrekt:  
naam, voornaam, achternaam, adres, postcode + woonplaats, mailadres, geboortedatum, 
telefoonnummer, datum van aanmelding, richting belangstelling en lidmaatschapsnummer.  
De gegevens worden gebruikt voor de verzending van de Natuurklanken en het bijhouden van de 
ledenlijst.  
De ledenlijst wordt doorgezonden naar de bestuursleden en de coördinatoren van de werkgroepen.    
Het Landelijk Bureau gebruikt de gegevens voor de verzending van het tijdschrift Natura. Daarom is 
met het Landelijk Bureau een wederzijdse gebruikersovereenkomst afgesloten om voor genoemd 
doel deze gegevens te gebruiken. 
Een soortgelijke constructie zal worden toegepast voor het verzenden van reminders voor excursies.   
De afdeling verstrekt dus geen gegevens aan derden. Ze worden alleen gebruikt voor KNNV-
gerelateerde activiteiten: reminders voor excursies, lezingen,  digitale verzending Natuurklanken  en 
specifieke berichten voor leden. 
De mailadressen, die hiervoor worden gebruikt, worden in de bcc geplaatst. 
Mocht u niettemin privégegevens van uzelf uit het bestand willen laten verwijderen, meld dat dan 
via  secretaris@epe-heerde.knnv.nl   

Yvonne Zeegers 

Algemeen Programma 
02 oktober 2018. 
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. 
 
14 oktober 2018 Paddenstoelenexcursie/wandeling langs het 
   Natuurpad 
   Start: parkeerplaats achter het hertenkamp aan de 
   Dellenweg, Epe  
   Aanvang 13.30  
 
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. 

Gestreept  
nestzwammetje 

mailto:secretaris@epe-heerde.knnv.nl
mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
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29 november 2018 Vogels van de IJsseldelta 
Lezing door Herman van der Hart.   
Herman van der Hart, is een landschap- 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 02 oktober 2018 
 
04 december 2018 Wandelen met Wim – zie informatie bij 02 oktober 2018 
 
11 december 2018 Het grondwater van de Veluwe: onzichtbaar maar van grote waarde. 
Lezing door Flip Witte. 
Flip Witte is onderzoeker bij KWR Watercycle Reasearch Institute (Nieuwegein) en bijzonder 
hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij houdt een lezing over de relaties tussen het 
Veluws grondwater en de vegetaties. 
Witte heeft jarenlange ervaring als onderzoeker op het terrein van de relaties tussen grondwater en 
vegetatie en weet dit op boeiende wijze te vertellen. 
Hij gaat onder andere in op de gevolgen van klimaatverandering en verdroging voor de 
waterhuishouding en vegetaties. Een hot item op dit moment. 
Plaats: Kulturhus Epe, Stationstraat 25, 8161 CP, Epe 
Aanvang: 20.00 uur 
Kosten: gratis voor leden van KNNV en IVN. Andere belangstellenden betalen 3 euro. 
 

Programma Plantenwerkgroep 
Op de laatste maandag van de maanden september, oktober, november, januari, februari en maart 
komen de leden van de plantenwerkgroep bij elkaar om de kneepjes van het determineren beter 
onder de knie te krijgen. Dat doen we zoveel mogelijk met vers plantenmateriaal, maar als dat niet 
meer te vinden is, stappen we over op van te voren gedroogd plantenmateriaal. Wat ook aan bod zal 
komen tijdens die avonden is het bekijken van foto’s van bijzondere planten uit binnen- en 
buitenland met behulp van een beamer. Tenslotte wordt het natuurbeheer van de omgeving en de 
taak die de KNNV daarin kan vervullen, besproken. Ook leden van andere werkgroepen zijn welkom. 
Plaats: De Suite van de Eper Gemeente Woning (Kulturhus) Tijden: 20.00 tot 22.00 uur 
Data: 29 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari, 25 maart  
Wil je een van onze winteravonden bijwonen? Neem dan even contact op met de coördinator: 
Egbert de Boer via edeboer008@planet.nl  

Hetty Verstraaten 

Kwartelkoning 

mailto:edeboer008@planet.nl
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Programma werkgroep geologie en landschap  
De geologiewerkgroep rondt in oktober de workshop ‘IJzer winnen uit klappersteen’ af. 
 
Op de slotdag op zaterdag 13 oktober vindt de 
daadwerkelijke ijzerwinning plaats door het stoken 
van de leemoven.  De stookdag maakt deel uit van 
het programma van de Nationale Archeologiedagen, 
dat in Epe en Apeldoorn de titel ‘Wolven en slakken 
op de Veluwe´ heeft gekregen, met op 12 en 13 
oktober activiteiten in Epe, op 14 oktober in 
Apeldoorn.  
 
Naast het stoken van de oven laten we die zaterdag ook enkele andere historische toepassingen  
van leem zien, zoals het belemen van een vlechtwand en het spinnen van wol met een lemen spintol 
(wol van de schaapskudde Epe-Heerde). 
Museum Hagedoorns Plaatse houdt een bodemvondstenspreekuur waar ieder zijn (bij voorkeur 
lokale) bodemvondsten kan voorleggen aan deskundigen. Bauke Terpstra determineert (in Nederland 
gevonden) zwerfstenen, Cor van Baarle beoordeelt archeologische vondsten. Die dag is in de schuur 
van de museumboerderij voor het laatst de tentoonstelling over de grootschalige ijzerproductie in 
onze omgeving in de Vroege Middeleeuwen te zien. Alle activiteiten zijn bij museum Hagedoorns 
Plaatse, Ledderweg 11 in Epe, 11-17 uur.  Toegang vrij.  
 
● De avond daarvóór, vrijdag 12 oktober, geeft Bauke Terpstra tijdens een lezing inzicht in het 
voorkomen van ijzer in de bodem: waar komt ijzer vandaan, waar vinden we het op onze aarde, hoe 
is het daar gekomen, maar vooral hoe hebben wij het ons eigen gemaakt? De bijeenkomst wordt 
georganiseerd door Hagedoorns Plaatse, in het museum, vanaf 20 uur. Toegang € 2,50.   
 
● Op zaterdag 17 november verricht de geologiewerkgroep onderzoek naar een mysterieuze baan in 
een weidegebied nabij het Apeldoorns Kanaal. Melkveehouder en KNNV-er Jos Mölder is al vele jaren 
gefascineerd door de raadselachtige strook die diagonaal door zijn weiland loopt en graag wil weten 
wat dat geweest kan zijn. We buigen ons eerst over historische kaarten en gaan dan het terrein in om 
boringen te zetten en een bodemprofiel te graven.   
 
● In december liften we mee met het algemene programma van de afdeling. Dr. ir. Flip Witte, eco-
hydroloog, komt vertellen wat klimaatverandering voor de Veluwe betekent en nog gaat betekenen. 
Daarbij komt de rol van water op en in de bodem, op landschap en vegetatie nadrukkelijk aan bod. 
Dinsdag 11 december, Kulturhus Epe, 20 uur. 

foto en tekst: Tjada Amsterdam 

Programma Insectenwerkgroep 
Maandag 22 oktober: Op deze avond mogelijk losse waarnemingen  
binnen- en buitenland, geïllustreerd met foto’s.  
Daarnaast zullen we ook nog aandacht besteden aan een korte presentatie van de inventarisaties van 
het afgelopen jaar zoals het inventarisatie-project Schaveren.  
Plaats: Kulturhus Epe, Stationsstraat 25 in Epe. Aanvang: 20.00 uur  
 
Maandag 19 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 

Een oven bouwen vereist eerst leem delven: met z'n allen aan de slag in de leemkuil. 
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Programma Paddenstoelenwerkgroep  
 

2018 – 4e kwartaal  

Oktober ma 1 13.30 Inventarisatie Ambtsbos 
 zo 14 13.30 Excursie/wandeling Natuurpad 

 

Algemeen programma 
 zo 21 13.30 Inventarisatie Tongeren 
 di 16 19.30 Determinatie Kulturhus 

November vrij 2 13.30 Inventarisatie Majuba 
 za  10.00 Inventarisatie (datum volgt) met KNNV Zwolle 

 
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 Mossenwerkgroep 
Zaterdag 29 september starten we weer met de inventarisaties. Onze eerste doel is de begraafplaats 
in Hattem aan de Kerkhofdijk. In maart zijn we er ook al geweest en we hebben toen leuke soorten 
gevonden. We starten om 13.00 uur. 
Ook op 27 oktober en 24 november gaan we inventariseren. We spreken nog af waar we naar toe 
gaan.  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met:  
Mariet van Gelder marietvangelder@live.nl 
 
 

Gewestelijke excursie naar landgoed Tongeren bij Epe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het is een wandeling die om herhaling vraagt… 
het vlonderpad en omgeving is zo boeiend dat sommigen er geen genoeg van kunnen krijgen. 

 
 

mailto:marietvangelder@live.nl
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Zaterdagochtend 9 juni 2018 verzamelen zich om 10.00 uur 27 leden van de omliggende KNNV-
afdelingen op de onverharde parkeerplaats aan het begin van het Van Manenspad, dat begint op de 
hoek van de le Chevalierlaan en de Molenweg. Namen die nieuwsgierig maken. 
Dit is de laatste Gewestelijke excursie. In de toekomst gaan de KNNV-afdelingen meer provinciaal 
samenwerken, omdat de provincies een belangrijke rol in de nieuwe wet natuurbescherming hebben 
gekregen. 
 
Op deze zonovergoten morgen neemt Wim Oosterloo ons mee naar een particulier landgoed van 
ruim 500 hectare: landgoed Tongeren. Het was Jan Hendrik Rauwenhoff (1730 - 1815) die met zijn 
vrouw in 1768 Tongeren erfde en op zijn manier al een stempel op het landgoed drukte. Nog steeds 
is dit particuliere landgoed in het bezit van de familie, inmiddels een NV met circa 180 
aandeelhouders. In het buurschap wonen momenteel 30 mensen.  
Waar ooit heide en schapen de boventoon voerden, is nu een combinatie van bos- en landbouw, 
natuur- en landschapsbeheer en recreatie de leidraad voor het beheer. Sinds de bosbouw en de 
landbouw minder opleveren is natuurbeheer een belangrijk item geworden. 
 
Al aan het begin van de wandeling zien we uitgebloeide planten van de Zevenster, een Rode 
Lijstsoort. Een groot gagelveld kom je ook niet dagelijks tegen. Ongeveer veertig jaar geleden 
kwamen natuurliefhebbers speciaal naar dit gebied om de toen nog zeldzame Tonderzwam te zien. 
Nu oude bomen mogen blijven staan, zie je ze overal. De wandeling over het vlonderpad geeft goed 
zicht op plantensoorten zoals Moeraskartelblad, Waterbies en Grote ratelaar. Na het verwijderen van 
de bovenlaag ontwikkelt zich in dit hellingveen een rijke flora. Op het vlonderpad geeft Wim aan de 
hand van een kaart inzicht in het systeem van de waterlopen. De u-bocht in het vlonderpad moet 
voorkomen dat dit een racecircuit voor mountainbikers wordt. Gezien het mooie weer laten ook 
libellen zich zien zoals de Platbuik en de Gewone oeverlibel. In het moerasgedeelte is een plastic veld 
zichtbaar. Een poging om de invasieve Watercrussula te bedwingen. 
 
Het is een wandeling die om herhaling vraagt. Een gebied met een rijke flora, fauna en 
cultuurhistorie. De diversiteit in het landschap is bijzonder aantrekkelijk door de droge en natte 
gebieden en het daarbij toegepaste beheer. Wim Oosterloo wist zoveel informatie over dit gebied 
dat het erop leek alsof hij er zelf woonde.  
Wil je nog eens terug, kijk op www.landgoedtongeren.nl/algemeen/wandelkaarten/ en je vindt twee 
routes met de nodige informatie. 

Yvonne Zwikker, I.V.N. Apeldoorn 
 foto: Wim Oosterloo 

 

Minicursus vlinders herkennen  
Op 31 juli 2018 is een minicursus “Vlinders herkennen” gegeven. 
 
Een natuurvriendelijke tuin aanleggen is een ding maar vlinders zijn ook nog eens kieskeurig in hun 
plantenkeuze. Zo zit het Oranjetipje in het voorjaar het liefst op een pinksterbloem, de Citroenvlinder 
haalt zijn nectar bij voorkeur uit de klimop en de Grote vuurvlinder leeft op waterzuring. 
 
We krijgen veel leuke en interessante informatie tijdens deze minicursus vlinders herkennen. 
Deze cursus wordt in samenwerking met de Vlinderstichting gegeven. 
Na de inleiding van Yvonne Zeegers krijgen de 20 deelnemers een prachtige presentatie te zien 
waarbij Loes Jansen het bijbehorende commentaar levert. 
170.000 soorten vlinders zijn er wereldwijd waarvan 2.000 in Nederland: 55 dagvlinders, de overige 
zijn nachtvlinders. Maar van die nachtvlinders zijn er 100 ook gedurende de dag actief. 
Vlinders horen tot de schubvleugel insecten. Hun geur- en voelvermogen om eieren af te zetten zit in 
de poten. Met hun roltong halen zij nectar uit de bloem en zorgen zij o.a. voor bestuiving. 
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In de schubben zit pigment dat de kleur van de vlinder bepaalt. 
Voordat de rups verpopt vervellen de rupsen 4 á 5 keer. 
De complete cyclus is: ei-rups-pop-imago(=volwassen vlinder). 
Sommige soorten vlinders zijn ernstig bedreigd. Juist in deze week zijn door Staatsbosbeheer in 
samenwerking met de Vlinderstichting een zestal bakken geplaatst met tijm, gulden roede, blauwe 
knoop en vlinderstruik in het leefgebied van de Kleine heivlinder, de zeldzaamste vlinder van 
Nederland die alleen nog op het Kootwijkerzand voorkomt. 
 
Heel bijzonder deze avond is ook de collectie opgezette tropische vlinders van Max en Jetty Ammer. 
Gedurende hun verblijf in Nigeria hebben ze prachtige exemplaren verzameld, gedroogd en tussen 
doorzichtig papier meegenomen naar Nederland. Pas 25 jaar later heeft een kenner de dieren 
kunnen opzetten en van de Latijnse en Nederlandse naam voorzien. 
 
Aan de hand van de uitgedeelde vlinderherkenningskaart kunnen de deelnemers vlinders in eigen 
tuin tellen en de aantallen doorgeven op de site van vlindermee.nl  

Na de theorie volgde op 4 augustus het praktische gedeelte in de 
Refugium Heemtuin te Emst. 
Ook tijdens deze middag enthousiasme. Bijna iedereen was 
aanwezig, ondanks de warmte toch naar Emst gekomen! 
Hier werden we om 14.00 uur welkom geheten door Edwin van den 
Elsaker. 
 
De heemtuin heeft de naam gekregen van Refugium (schuilplaats, 
veilig thuis). En als men hier rondloopt, dan begrijp je ook waarom. 
Met veel liefde is de plek van akkergebied omgetoverd tot een waar 
paradijs. 
 
De verwachtingen om vlinders en planten uitgebreid te kunnen 
bekijken waren door de warmte niet al te hoog gespannen. Maar er 
zaten nog pareltjes bij. Diverse soorten kruiden en planten stonden 
nog in bloei. Er vlogen Koolwitjes, Zandoogjes en een enkele 
Atalanta. Bijzonder is dat iedereen na de cursusavond van 31 juli 
heel serieus bezig is met vlinders. En dat was ook de bedoeling. 
 
 
 

Kortom een minicursus vlinders herkennen, die zeker herhaald gaat worden! 
Ida Visser 

foto’s: Ten Zeegers 
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Mooie vlinder 
Door de warme zomer hadden wij ’s morgens en ’s 
avonds ramen en deuren vaak open staan om wat frisse 
lucht binnen te krijgen. Hierdoor fladdert er van alles 
naar binnen. Op een gegeven moment zag ik een mooie 
vlinder op de vloer. Snel een foto genomen en later in 
het archief ‘nog te determineren’ gestopt. Sommige 
foto’s blijven hier lang in staan, doordat dit archief vrij 
groot is en sommige soorten planten en dieren lastig te 
determineren zijn, zeker vanaf een foto. 
Het raadsel van de vlinder was snel opgelost. 
Enkele dagen later zag ik in de dagelijkse mail van Nature Today een vlinder die sprekend op de 
vlinder leek die bij ons op de vloer zat. De titel van het stukje in Nature Today luidde: “Buxusmot nu 
bijna in heel Nederland”. Het kon niet missen, bij ons in huis zat een buxusmot. Wij hebben nogal 
wat buxushagen, dus ik direct naar buiten om te kijken of ik eitjes of larven zag. 
Gelukkig (nog) niet. Deze invasieve exoot werd in 2007 voor het eerst in Nederland gesignaleerd. 
Vermoedelijk is deze nachtvlinder rond 2005 in Duitsland geïntroduceerd via import van Buxus uit 
Azië. Binnen korte tijd schijnen de rupsen buxus kaal kunnen vreten. Dus opletten geblazen. 
Vlinders zijn mooie dieren en het beschermen meer dan waard, maar mijn buxus op te laten vreten 
gaat me te ver. Handmatig verwijderen van de rupsen is de enige oplossing.  
Een paar weken later zag ik opnieuw een buxusmot in de tuin. Gezien het aantal meldingen op 
waarneming.nl zijn mijn waarnemingen niet bijzonder. 
 
In Nature Today van 2 september las ik het volgende: “In pimpel- en koolmezen, verzameld in 
stedelijk gebieden waar buxusmotten worden bestreden, zijn maar liefst 14 verschillende pesticiden 
aangetroffen. Dat is de uitkomst van verkennend onderzoek door CLM Onderzoek en Advies. Geen 
van de middelen is voor particulieren toegelaten; dit wijst op mogelijk illegaal gebruik”. CLM eindigt 
met de conclusie dat vervolgonderzoek hard nodig is. 
Voor degene die Nature Today niet kent: NT is een zeer informatieve website over natuur en milieu 
met dagelijks nieuws. Deze nieuwsberichten zijn kort en bondig en snel te lezen. Zeer 
aanbevelenswaardig! 

Wim Oosterloo 

Gierzwaluwen 
De gierzwaluwen komen laat dit jaar. En in de Burgerenk in Epe, de wijk waarin ik woon, al helemaal. 

Anderen melden hun eerste waarnemingen in de laatste week van april. Ik moet tot 5 mei wachten 

voordat de eerste vogels boven de wijk scheren. 

Het zijn er maar twee, maar het begin is er. Lang blijven het er weinig. Dat komt me slecht uit, want 

ik heb me voorgenomen te zoeken naar hun verblijfplaatsen. In voorgaande jaren is me opgevallen 

dat ze een bepaald type woning graag gebruiken. De dakpannen hebben hier randpannen die over de 

muur buigen. Huizen met een overstekend dak worden niet gebruikt. Hier 

staan veel geschikte huizenblokken waarin vier tot tien huizen aan elkaar 

gebouwd zijn. 

Mijn belangstelling voor de dieren bestond al, maar het zoeken naar de 

nestplaatsen is aangewakkerd door Menno Boomsluiter. Menno heeft me 

gevraagd om in zijn wijk in Vaassen te komen kijken waar vleermuizen van 

huizen gebruik maken. Dit omdat de woningbouwvereniging de huizen gaat 

isoleren. Hij vreest dat dit ten koste zal gaan van vleermuizen, gierzwaluwen en 

huismussen. En daar kan hij gelijk wel eens gelijk in hebben. 

Buxusmot 
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Er is een landelijk actie aan de gang om energie te besparen door beter te isoleren: Actie 

Stroomversnelling. Binnen de Zoogdiervereniging heeft dit tot ernstige zorg voor gebouw 

bewonende vleermuizen gezorgd. In de isolatieplannen wordt niet altijd voldoende rekening 

gehouden met dieren die in de gebouwen voorkomen. Enige aandacht is er wel. Een te renoveren 

wijk wordt, voordat de renovatie plaatsvindt, als het goed is, geïnventariseerd door een ecologisch 

adviesbureau. In Vaassen gebeurt dat. Dergelijke bureaus werken met inschrijvingen en protocollen. 

Het bureau dat het beste (goedkoopste) bod doet, verkrijgt de klus. Het werk wordt vervolgens 

volgens een afgesproken protocol uitgevoerd. Voor vleermuizen staan er vier avondbezoeken en een 

ochtendbezoek in het protocol. Voor gierzwaluwen minimaal drie bezoeken. 

Vanaf half juni maak ik regelmatig tegen zonsondergang een wandeling door de wijk. In de 

soortenstandaard (RVO) staat dat het gebied voor gierzwaluwen tussen 18:00 en zonsondergang 

bezocht moet worden. Ik merk dat de dieren met hoge snelheden over de daken van de 

huizenblokken scheren. Daarbij maken ze luid hun gierende geluid. Opeens verdwijnt er een 

gierzwaluw in een spleet tussen de muur en de dakpannen. Het is lastig waar te nemen, want de 

dieren vliegen over wel drie of vier huizenblokken en hebben dus meerdere mogelijkheden om in 

weg te kruipen. 

Om overzicht te krijgen, print ik eerst maar eens een kaartje van de wijk. Daarop markeer ik de 

huizenblokken die geschikt zijn voor gierzwaluwen. Het zijn er 37. Dat geeft dus 74 mogelijkheden 

waar de dieren kunnen invliegen. Hier en daar staan bomen op de kopse kant van een blok. Als ik die 

als mogelijkheid schrap, blijven er 63 kansrijke nestplaatsen over. Dat is veel om in de gaten te 

houden. Van de MUS-tellingen die ik tot voor enkele jaren deed, weet ik dat er half juli wel 50 

gierzwaluwen boven de wijk konden vliegen. Dat zou 25 broedparen betekenen, als er tenminste 

geen jonge dieren meevlogen. Waarschijnlijk is dat wel het geval geweest, maar dan zouden er altijd 

nog minstens twaalf paar in de wijk moeten broeden, want gierzwaluwen krijgen doorgaans twee 

jongen per broedsel, soms drie of vier. Als ik nu de lucht afspeur naar gierzwaluwen tijdens mijn 

wandelingen door de wijk zie ik ze overal. Dat betekent dat er nog veel meer moeten zijn, want de 

dieren kunnen niet overal tegelijkertijd zijn. Ik schat het aantal vliegende dieren daarom op minstens 

100. Op 20 juli zie ik een grote groep, van naar schatting 60 dieren. 

Bij de tellingen vorder ik geleidelijk. De eerste avond levert bij een paar adressen invliegende dieren 

op. Volgende avonden hebben soms wel, soms geen resultaat. De teller stopt uiteindelijk op 25 juli 

bij 16 adressen. Op die avond zijn er al duidelijk minder gierzwaluwen actief boven de wijk. De 

volgende dag valt de eerste regen na een lange periode met droog en warm weer. ’s Avonds vliegen 

er nog twee vogels rond zonder geluid te maken. De dag erop en dagen erna zijn er geen meer te 

zien. Dat komt precies overeen met een melding op de 

fenolijn van Vroege Vogels. Tijdens een van de avonden 

heb ik een onderzoeker van adviesbureau Ruimte voor 

Advies gesproken. Hij was de gierzwaluwen ook aan het 

tellen. In het belang van de gierzwaluwen deel ik mijn 

gegevens met het adviesbureau. Later zie ik in Vaassen 

bij Menno in de buurt hoe er aan een oplossing 

gewerkt is. De huizen hebben een iets uitstekend dak 

gekregen. Daaronder is een deel afgetimmerd. In het 

ontstane overstek zijn nestkasten voor gierzwaluwen gerealiseerd (zoals op bijgaande afbeelding). 

Het is nog spannend of ze gebruikt gaan worden. Voor de Burgerenk is het afwachten hoe de 

renovatie uitgevoerd gaat worden en wat de consequenties voor de gierzwaluwen zullen zijn. 

Frans Bosch 
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Waterdiertjes vangen 
Maandagmiddag 7 augustus zijn Wietske, mijn vrouw Greet en ik met kinderen, ouders en 
grootouders van de camping De Helfterkamp op zoek geweest naar waterdiertjes. Ik had de 
campingbeheerder gevraagd of onze afdeling excursies voor campinggasten kon organiseren. Doel 
hiervan is tweeledig: natuureducatie en wat geld in kas brengen. Op 10 september a.s. organiseer ik 
een excursie langs de sprengen en beken in Niersen voor de campinggasten. Na deze twee excursies 
gaan we kijken of een herhaling in volgende jaren zinvol is. 

Voor het vangen van waterdiertjes heb je niet zo veel hulpmiddelen 
nodig. Aan een aantal schepnetjes, bakken (om diertjes uit te zoeken), 
loeppotjes en zoekkaarten heb je voldoende. Een groot voordeel is 
dat op het terrein van de camping twee poelen liggen (één in het bos 
en een andere in het weiland) en dat de Hartensemolenbeek over het 
terrein van de camping loopt. Je hoeft met de kinderen dus niet te 
reizen. Wel zo veilig. 
 
Op het centrale plein van de 
camping verzamelden zich in de 
hitte ongeveer 15 tot 20 kinderen 
en evenveel (groot)ouders. Veel 
kinderen hadden zelf al een 
schepnet meegenomen. Geen 
lange verhalen vooraf maar al snel 
op naar de kikkerpoel. 
Met groot enthousiasme 

banjerden de kinderen door de poel op zoek naar waterdiertjes, 
die ze hier volop aantroffen. Tussen het scheppen door 
probeerden we wat uit te leggen over de waterdiertjes. Sommige 
kinderen waren wel erg enthousiast en zaten onder de modder.  
 

Op naar de beek. De Hartensemolenbeek stroomt over het terrein 
van de camping en in een deel (ca. 50 m) kunnen de kinderen 
spelen. Het geeft ter plaatse enige verstoring. In het traject 
schepten de kinderen weinig waterdieren uit de beek, zoals 
verwacht. 
Het was mijn bedoeling iets te vertellen over de relatie verstoring 
en weinig waterdieren. Tot onze verbazing kwam één van de 
kinderen met een volwassen Beekprik uit de beek.  
Een unieke gelegenheid om kinderen en (groot)ouders iets over dit 
zeldzame en ‘prehistorische’ dier te vertellen. De relatie tussen de 
verstoring en weinig waterdieren kwam hierdoor minder goed uit 
de verf. 
 
Vervolgens konden de kinderen waterdiertjes bekijken, die ik ’s 
morgens uit een (ecologisch interessante) poldersloot had geschept. 
 

Hoe groter het dier hoe meer indruk het maakte; een grote spinnende watertor (ca. 5 cm groot) 
maakte de meeste indruk; naast kikkers natuurlijk. 
 
Het is leuk te zien hoe enthousiast kinderen waterdiertjes proberen te scheppen en in een bak of 
loeppotje bekijken. Hoewel het als organisator lastig is een oordeel te geven, heb ik het idee, aan het 
enthousiasme van de kinderen te zien, dat de excursie geslaagd is.  
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Ook menig (groot)ouder was verrast te zien wat er in het water 
leeft. En al helemaal als er dan ook nog een Beekprik wordt 
gevangen.  
Deze is natuurlijk met de andere waterdiertjes teruggezet in 
het water. 
 

Wim Oosterloo 
foto’s: Wietske van Apeldoorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enkele plantaardigheden 
De warme en droge zomer van 2018 ligt achter ons. Met het geleidelijk stijgen van de gemiddelde 
jaartemperatuur hebben we inmiddels veel nieuwkomers in de plantenwereld kunnen verwelkomen. 
Door de lange droge periode heb ik daar dit jaar niet veel van gemerkt. Toch blijven er altijd wel 
leuke dingen over om met u te delen. 
Deze vondsten hebben allemaal min of meer met het droge en warme weer te maken. 
Een kleine selectie uit de alleen en in clubverband ondernomen zoektochten. 
 
Grondster  
Op een bospad bij het Hulshorsterzand vonden we 
in de voorzomer enkele nog nauwelijks herkenbare 
exemplaren van de Grondster. Het plantje komt 
voor op zandwegen die periodiek nat of met 
plassen bedekt zijn. De droge zomer zijn ze hier 
goed doorgekomen: bij ons tweede bezoek, enkele 
weken geleden, stonden er honderden 
exemplaren te bloeien. Een typische bewoner van 
stuifzanden is het Ruig schapengras. Op onze 
eerste ronde volop aanwezig, de laatste keer niet 
meer als zodanig herkenbaar.  
 
Kleine waterteunisbloem (foto achterpagina) 
Langs een retentievijver bij Nunspeet vonden we een aantal bijzondere planten, wellicht ingezaaid. 
Bij de inventarisaties vraagt Floron bij deze soorten achtergrondinformatie als aantal en herkomst. 
Navraag bij de Gemeente over de samenstelling van de gebruikte zaadmengsels gaf slechts 
gedeeltelijke duidelijkheid. De spontane vestiging van bijvoorbeeld Aarereprijs en Polei ligt niet voor 
de hand.  
Een echt bijzondere vondst was de Kleine waterteunisbloem, een zich agressief gedragende 
nieuwkomer, overigens slechts op enkele plekken in Nederland voorkomend. In die zin ook een 
mooie vondst. De plant trekt met zijn gele bloemen de aandacht. Op onze eerste ronde dacht ik dat 
de nog niet bloeiende plant het eveneens zeer zeldzame Waterlepeltje was. Niet zo vreemd, de 
bladen hebben grote overeenkomst en beide soorten behoren tot hetzelfde geslacht.  

 

Beekprik (foto internet) 
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Hetty Verstraaten kwam met het idee van Kleine waterteunisbloem (er is ook een eveneens 
woekerende Grote waterteunisbloem) en na een tweede bezoek kwam, met de nu bloeiende plant, 
een eind aan alle twijfel. De vriendelijke medewerker van de Gemeente Nunspeet heb ik 
geïnformeerd en informatiemateriaal toegestuurd en deze zei maatregelen te zullen nemen ter 
bestrijding. De uitlopers van de waterplant bedekte bij het laatste bezoek al zo’n tien vierkante 
meters van de drooggevallen oever.   
 

Oosterse morgenster Begin september 
bezocht ik Rotterdam, de stad waar ik 
opgegroeid ben. Ik heb daar een paar uur, 
net als vroeger, door haven- en industrie-
gebieden rondgezworven.  
Op een plek vond ik de uitgebloeide 
Morgenster die opnieuw bloeiende 
uitlopers had gevormd. Een extra 
verrassing was dat bij nader onderzoek 
dit een weinig voorkomende, maar ook 
wel uitgezaaide variant was: de Oosterse 
morgenster, waarbij de omwindselbladen 
ongeveer tot halverwege de lintbloemen 
reiken in plaats van dat ze dezelfde lengte 
hebben.  

 
Twee laatbloeiende nieuwkomers vond ik er ook: 
Hoge en Gevlamde fijnstraal; niet steeds even  
makkelijk van de bekende Canadese fijnstraal te  
onderscheiden. Ze hebben minder last van de droogte 
en de eerstgenoemde kan de respectabele hoogte van 
wel twee meter bereiken. 

Hoge fijnstraal 

 
 
Planten uit de Heifamilie (Struikhei, Blauwe bosbes en 
Kraaiheide) – Een ware veldslag: de helft van met name de Struikhei lijkt het niet overleefd te 
hebben. Hier en daar was te zien dat de plekken waar de hei afgestorven was lange en brede banen 
vormden. Een andere structuur van de grond door menselijk ingrijpen? Ik moest denken aan een 
nieuwsbericht deze zomer waarin hier melding van gemaakt werd: dat bij akkeroppervlakten uit een 
ver verleden door de droogte veroorzaakte verandering zichtbaar werden. Misschien weet iemand 
uit de geologiewerkgroep hier wat over te zeggen. 
 
Ik heb de indruk dat stedelijke gebieden minder te lijden hadden van de 
droogte. Zo vond ik in een steeg in mijn woonplaats Moeraskers: forse, de 
hele zomer in bloei staande, exemplaren. Wellicht reikten de wortels tot 
onder de klinkers waar het vocht minder snel verdwijnt. 
Op veel plaatsen eindigde de lange droogteperiode begin augustus door 
plaatselijke stortbuien. De neerslag som van augustus met circa 100 mm 
was in onze omgeving boven gemiddeld en een welkome aanvulling. 
Sommige soorten zijn op dit moment met een inhaalslag bezig. 
Daar kunnen we de komende weken nog van genieten. 
 
 

tekst en overige foto’s: Ger Breman 

Moeraskers (foto: internet) 
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Porseleinhoen 
Op waarneming.nl wordt een juveniel porseleinhoen in het Tongerensche Veen gemeld. Door een 
beetje verder te klikken, is te achterhalen dat het beestje direct aan het vlonderpad gezien is.  
Een porseleinhoen is een soort die je niet makkelijk te zien krijgt. Ik zie nu mijn kans schoon en 
probeer dit door een paar keer het vlonderpad heel rustig af te lopen, maar het lukt me niet. 
Op 27 juli pak ik het anders aan. ’s Morgens om 7 
uur fiets ik naar het begin van het pad. Dan loop ik 
rustig naar de plek waar het dier zich mogelijk 
ophoudt. Dat is met de droogte van deze 
zomer niet moeilijk in te schatten. Het moet wel  
bij de laatste vochtige plekken zijn. 
Ik ga zitten en ben vast besloten net zo lang te 
wachten tot ik hem (of haar) gezien heb. Mijn 
geduld wordt niet lang op de proef gesteld. Op 
een meter of 10 van waar ik me bevind, komt het 
dier uit de hogere begroeiing geslopen. Vrij snel 
loopt het richting vlonderpad, kruipt eronder of 
erlangs – dat kan ik niet zien – en komt recht 
onder me weer tevoorschijn.  
 
 

 
 
Het beestje beweegt zich rustig door een redelijk 
open deel van het beginnend hellingveen. Het is mooi 
te bekijken.  
Alleen de kop verraadt nog dat het een juveniel dier 
is. De tekening van de rest van het verenpak lijkt al 
sprekend op die van een volwassen vogel. 
 
 
 
 
Tweemaal komt er iemand met een hond langs me 
lopen. Het hoentje kruipt dan even in de begroeiing, 
maar is er ook snel weer uit. 
 

 
 
 
 
Kennelijk gedraag ik me zo rustig, dat ik niet als 
een bedreiging wordt gezien.  
Dan komt er een trimmer over het pad rennen. 
De dreunende voetstappen jagen het hoen voor 
de derde keer in de begroeiing. 
En daarmee sluit ik mijn waarneming af. 
 

tekst en foto’s: Frans Bosch 

Het is een prachtig dier met zijn vele witte vlekjes. Het poetst zich 
langdurig en rekt zich eens lekker uit.  

 

Toch heb ik het idee dat het me ziet,  
zelfs dat we even oogcontact hebben. 

Het staartje met de beige-gele onderkant wipt bij elke stap mooi op. 
De foto bij de waarneming toont dat ook…..je kijkt het dier op de rug.  

 
Het staartje met de beige-gele onderkant wipt bij elke stap mooi op. 
De foto bij de waarneming toont dat ook:        je kijkt het dier op de 
rug.  
Het staartje met de beige-gele onderkant wipt bij elke stap mooi op. 
De foto bij de waarneming toont dat ook:        je kijkt het dier op de 
rug.  
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Waarnemingen 
BIEFSTUKZWAM 

Zaterdag middag 25 augustus waren leden van de 
paddenstoelen werkgroep gezamenlijk op stap met 
enkele leden van de insecten werkgroep. Het 
werkterrein was landgoed Welna in Tongeren. 
Een erg mooie waarneming betrof een exemplaar 
van de Biefstukzwam. Dit is een eenjarige 
gaatjeszwam die groeit op beschadigde delen van 
nog levende eiken,of stammen hiervan. 
Het is een vrij algemene soort, hoed wel tot 20 cm 
breed. De meeste kans om een Biefstukzwam te 
vinden is in een loofbos op zandgrond. 
Jonge exemplaren scheiden bloedrode druppels af. 
De kleur is van de bovenzijde roodachtig, de kleur 
van de buisjes is wittig. 

Jenneke Kamphuis 
EIKENPAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medio juni waren er al Eikenpages te zien. Deze foto’s zijn gemaakt door Jenneke Kamphuis in het 

Ambtsbos bij Heerde. Ze worden niet zo vaak gezien omdat ze hoog vliegen rond de kruinen van 

eiken. Soms tref je ze op de grond aan, vooral als het warm is; ze zijn dan op zoek naar vocht. 

Redactie 

 

VLIEGEND HERT  
 
 
 
 
 
Deze foto is ingestuurd door Bauke Terpstra 
Gezien op het Van Manenspad, Welna. 
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KLOKJESGENTIAAN en DOOLHOFZWAM 
 
Ondanks de warmte hebben we op 7 augustus met Wim toch mooie wandeling gemaakt over o.a. de 
Tongerensche heide. 
 

Van Hetty had Wim gehoord dat de 
<Klokjesgentianen volop bloeiden. En inderdaad, 
we hebben volop kunnen genieten van de vele 
hemelsblauwe bloemen. 

Op een bankje van een eikenstam, waarop we even 
hebben gerust, groeiden Doolhofzwammen 
 
 
(foto’s:Wim Oosterloo) 
 

Wim, dank je wel dat je iedere keer weer zo’n mooie wandeling uitzoekt. 
Het is erg gezellig en we leren veel van elkaar!    Mariet van Gelder 

) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZWEEFVLIEG 
(foto genomen in Havelte door Bauke Terpstra) 

 

Van de redactie 
BRONVERMELDING: 
Voorpagina : Eikenpage. foto: Jenneke Kamphuis 
Pagina 6: foto Kwartelkoning: afkomstig van Internet 
Pagina 13 : foto Gierzwaluw: Wikipedia 
Pagina 15 : foto Gestreept nestzwammetje : internet 
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Grote 
weerschijnvlinder 
(Vossenbroek) 
(foto: Bauke Terpstra) 

Lind

epijlstaart (foto: Tjada Amsterdam ) 

 

Kleine waterteunisbloem 
foto Ger Breman 

Beemdooievaarsbek 
(foto: Mariet van Gelder) 

Lindepijlstaart 
Foto: Tjada Amsterdam 




