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Stuurpraat 
Stuurpraat wordt meestal geschreven door de voorzitter. Ik vind het de minst leuke taak die ik als 
voorzitter uitvoer. Schrijven is nooit “mijn ding” geweest zoals je dit tegenwoordig vaak hoort 
zeggen. Ik ben dan ook blij dat we zowel binnen het bestuur als in de werkgroepen leden hebben, die 
dit (ogenschijnlijk?) makkelijk afgaat. Want er wordt wel het nodige geschreven, denk maar aan 
notulen, plannen, rapporten, bezwaarschriften, persberichten en Natuurklanken. 

De werkgroep Geologie en Landschap heeft zelfs tijdens het IJzerwinningsproject eigen 
nieuwsbrieven uitgebracht, geschreven door Tjada Amsterdam, de coördinator van deze werkgroep. 
Tjada heeft ook een heel creatieve geest en veel energie en regelt zo een fantastisch programma, 
niet alleen voor de werkgroep leden, maar ook voor de gehele afdeling. 
Tijdens de ALV werd dit gewaardeerd met de afdelingspluim. 

Het verdere verslag van de ALV vind u in deze Natuurklanken. Ik vond het jammer dat er 
maar ruim 20 leden aanwezig waren. 
Zeker ook voor onze gast Annemiek van Loon, bomenconsulent, die na de pauze een zeer 
interessante lezing hield over “de wereld rond de boomwortels”. 
Annemiek heeft toegezegd ons te willen helpen met het ontwikkelen van een cursus over bomen. 
 
In het colofon mist u de naam van Marlon. Na vele jaren is hij gestopt met het redactiewerk. 

In de tijd dat Natuurklanken steeds meer digitaal werd samengesteld, heeft hij met al zijn kennis 

over ict  de redactie door deze periode heen geloodst. De laatste tijd hoefde hij steeds minder te 
doen omdat Mariet van Gelder en Lita Keuskamp veel deskundiger zijn geworden in het digitaal 

samenstellen. Marlon vond het tijd om het stokje definitief over te dragen aan de huidige redactie. 

Onder het genot van een kopje thee met wat lekkers bij Mariet thuis, is hij bedankt voor al zijn 

werk. We hebben herinneringen opgehaald, laatste adviezen gekregen
 

 
De afgelopen dagen was het echt al voorjaar. Vandaag zag ik de eerste Kleine vos en gisteren viel me 
op dat heel veel Vroegeling opeens in bloei stond. En dan al die jubelende vogels. Wat zijn wij toch 
geluksvogels, dat we dit allemaal kunnen waarnemen. Natuurlijk hebben we onze zorgen over de 
achteruitgang van de biodiversiteit, klimaat verandering, CO2 uitstoot of vliegtuiglawaai. Maar blijf 
toch vooral ook genieten van onze geweldige leefomgeving. 

Wietske van Apeldoorn 
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Verslag Algemene Ledenvergadering  
14 februari 2019 in “De Regenboogkerk” te Epe. 
Aanwezig:  21 leden inclusief het bestuur 
Bestuur:  Wietske van Apeldoorn- (voorzitter), Ron Roovers- (penningmeester), Jenneke  
  Kamphuis- (algemeen lid), Wim Oosterloo- (algemeen lid),   
  Yvonne Zeegers -(secretaris) 
Afwezig met kennisgeving: Matthijs Bootsma, Gerard Plat, Tjada Amsterdam, Anneke Gerrits-Voet,  
                                                 Erik Murris, Andrea Freund, Arrienne Bosch, Marjan Snoek 
********************************************************************l************** 
1.  Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en een heet een ieder welkom.  
Voor de pauze zal de agenda worden afgehandeld. Na de pauze houdt Annemiek van Loon, 
bomenconsulent, een presentatie over: “Bomen in de dynamiek van de stad”. 
 
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018, 
(verslag in Natuurklanken 2018 nummer 2, bladzijdes 5 t/m 8) 
Bladzijde 6 -punt 4b.:uit de vergadering komt de vraag of het verzoek om de hoogte van de afdracht 
te verlagen is behandeld. Dit is inderdaad op 17 februari in de Beleidsraad aan de orde gesteld. 
De afdracht stond niet ter discussie. Advies was om meer inkomsten te genereren,of contributie te 
verhogen. Op onze vraag of het blad Natura digitaal kon worden verspreid, werd niet afwijzend 
gereageerd. Men zou het ter overweging meenemen. 
Bladzijde 6 -punt 6a: de vergadering vraagt uitleg over de “Gift GNMF” . Deze gift moet worden 
ingezet voor een bepaald doel binnen de gemeente Heerde. Bedoeling was om er Sternvlotjes voor 
aan te schaffen. Omdat Staatsbosbeheer deze heeft gedoneerd, blijft het geld van deze gift staan. 
Bladzijde 7 -punt 11: de vergadering vraagt of er inmiddels naar de kosten van “Natuurklanken” is 
gekeken. De voorzitter geeft aan dat het nog in onderzoek is, maar er zijn nog geen verdere stappen 
gezet. 
Het verslag wordt verder goedgekeurd. 
 
3.  Bestuursverkiezing 
Ron Roovers, penningmeester is aftredend en herkiesbaar. 
Ron heeft goed werk gedaan o.a. door de financiële administratie te digitaliseren. 
De vergadering gaat met instemmend applaus akkoord met de herbenoeming. 
Wietske van Apeldoorn, voorzitter is volgend jaar aftredend. Zij zal zich niet herkiesbaar stellen. 
Vergadering wordt verzocht uit te kijken naar een nieuw bestuurslid c.q. voorzitter. 
 
4.  Algemene Mededelingen       
a. Afdelingspluim 
Binnen het bestuur is besloten om de afdelingspuim uit te reiken aan Tjada Amsterdam. Zij heeft 
geweldig werk gedaan met de werkgroep Geologie en Landschap. Was succesvol met het 
“IJzerwinning – project”. Dit project heeft veel bekendheid gekregen op lokaal en zelfs landelijk 
niveau. Financieel heeft Tjada hierdoor ook een mooie bijdrage kunnen leveren. 
Jammer dat Tjada niet aanwezig is. Een kort woordje van Ron Roovers: hij memoreert een aantal 
leuke dingen van Tjada. Opgeleid als docent biologie, natuur- en scheikunde is zij later in de 
journalistiek beland. Ze is zeer druk met de Fietsbond. Altijd actief tijdens de Pleinmarkt, met het 
Natuurpad, en de 1000-soorten dag. Verzorgt regelmatig de innerlijke mens met heerlijke hapjes 
versierd met eetbare bloemen. Om het zo voordelig mogelijk te houden, doet ze boodschappen bij 
vele winkels, hetgeen resulteert in een chaos van bonnen, waarmee de administratie dan aan de 
gang kan. 
Dank aan Tjada voor al het mooie werk afgelopen jaar en de pluim is meer dan verdiend. 
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b. Landelijke- en Gewestelijke KNNV  
Het landelijk thema in 2019 blijft: “Bescherm de Natuur in je eigen omgeving”. 
KNNV Epe-Heerde draagt op diverse manieren haar steentje bij. 
In de laatste VV is de aanpassing van de statuten aan de orde geweest, maar dit is nog niet afgerond. 
Punten waren bijv.: het terugbrengen van het aantal bestuursleden van minimaal 5 naar minimaal 3. 
Ook de zittingstermijnen zouden moeten worden teruggebracht van 5 jaar naar 3 jaar. 
De gewesten zijn opgeheven. De afdelingen zijn nu op provinciaal niveau ingedeeld. Wim Oosterloo 
is vertegenwoordiger in de provincie Gelderland voor de afdeling Epe-Heerde. Veel afdelingen doen 
niets aan natuurbescherming maar willen dat wel graag gaan doen. Er is een vergadering geweest 
met de GNMF met als doel te onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wim Oosterloo 
zal samen met Peter Pfaff ideeën hierover in een voorstel uitwerken en dat aan de afdelingsbesturen 
voorleggen. 
 
5. Jaarverslag 2018 
(Natuurklanken 2019 nummer 1 – bladzijdes 6 t/m 10) 
Bladzijde 7 -Minicursus Vlinders Herkennen: Loes Jansen heeft een woord van dank voor Ten Gevers, 
die de techniek verzorgde. 
Bladzijde 10 -Rijksherbarium heeft nu de naam Nationaal Herbarium 
Verslag wordt goedgekeurd.  
 
6. Financiën 
a. Verslag Penningmeester 2018 
Ron Roovers geeft een duidelijk beeld van de Financiën.  
Het jaar is afgesloten met een positief saldo van euro 1.508,07.  
Mede te danken o.a. aan verkregen subsidies, Raboclubkas, cursussen en excursies. 
Er is een stijgend aantal automatische incasso’s. 
1 persoon is geroyeerd vanwege jaren achterstallige betaling en geen reactie op meerdere pogingen 
het geld te innen. 
Het ledenaantal is stabiel.  
Opnieuw wordt de vrijwillige bijdrage aan de papieren uitgave van Natuurklanken benadrukt. 
Met name bij de “oude “ leden is een digitale uitgave vaak niet wenselijk. 
b. Kascommissie 
De kascommissie (gevormd door Menno Boomsluiter en Arrienne Bosch) heeft de stukken 
gecontroleerd en goed bevonden. Decharge wordt verleend. Met dank aan de commissie.  
Opmerkingen:  
advies van de kascommissie: de financiële huishouding is niet echt gezond. De grootste 
kostenposten zijn de afdracht naar de landelijke KNNV en de uitgave van Natuurklanken. 
De afdracht is een vast gegeven, maar kent de meeste jaren een indexering. Dus als we niets aan het 
contributiebedrag doen zal dit een steeds hogere verliespost worden. 
Voorstel aan het bestuur om de contributie te indexering met de afdracht. 
Wat betreft Natuurklanken: zoveel mogelijk digitaliseren. 
Het bestuur zal hier op terugkomen. 
c. Begroting 2019 
De begroting is moeilijk op 0 te krijgen. We geven meer uit dan dat er binnenkomt en onzekere 
secundaire subsidie stromen zijn gewoonweg niet te berekenen en mee te begroten. 
Het banksaldo bedraagt euro 8.400,--. Zodra de ondergrens van euro 5.000,-- wordt bereikt, zal 
(zoals afgesproken is), het bestuur maatregelen nemen. 
Er zal naar manieren moeten worden gezocht om inkomsten te genereren. Dus we moeten hiermee 
actief blijven. 
Alle stukken zullen op de site worden geplaatst. 
d. Benoeming nieuwe kascommissie 
Voor 2019 zijn als kascommissie aangemeld Arrienne Bosch en Herman Snoek. 
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7. Vertegenwoordigende Vergadering KNNV op zaterdag 16 februari 2019 
Ron Roovers zal deze vergadering bijwonen. Verder meldt niemand zich aan om mee te gaan 
 
8. Bijstelling Meerjarenplan en goedkeuring Jaarplan 2019 
Beide zijn terug te vinden op de site. 
Een en ander is noodzakelijk i.v.m. de ANBI-status. 
Geen op- en/of aanmerkingen vanuit de vergadering.  
Met dank aan Wim voor het opstellen van deze plannen. 
 
9. Activiteiten:  
a.  Jaarplannen werkgroepen – 
      De jaarplannen 2019 van de werkgroepen zijn terug te vinden op de website. 
b.  16 maart 2019       Lezing en excursie Werkgroep Geologie naar Uddel > Pingoruïnes. 
c.  eind september 2019    Lezing door Egbert de Boer (plantenwerkgroep):”Planten op de rode lijst”. 
d.  04/05 oktober 2019      1000-soortendagen.  
e.  eind november 2019     Lezing verzorgd door de vogelwerkgroep. 
f.  elke eerste dinsdag van de maand : Wandelen met Wim. 
Verdere informatie is altijd terug te vinden op de website. 
 
10.  Communicatie (Natuurklanken, website, facebook) 
Geen opmerkingen 
 
11.  Rondvraag 
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend. 
Elly ter Stege maakt melding van een Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart. 
Vanuit de vergadering geen interesse. Als Elly met een plan komt, zullen we daar melding van maken. 
Wim Oosterloo verzoekt eenieder een zienswijze in te dienen, m.b.t. de luchthaven Lelystad. 
Bauke Terpstra geeft aan dat wandelingen op aanvraag een mogelijkheid is om inkomsten te 
genereren.  
Benadering van de deelnemers aan de cursus “Gastheer van het Landschap” geeft mogelijkheden.  
Een aantal mensen uit de vergadering stemt in met het eventueel doen van publiekswandelingen. 
Tijdens de lezingen afgelopen jaar waren ook veel niet leden aanwezig. Plan: deze mensen tijdens de 
bijeenkomst meer informeren over de KNNV. 
Deze suggesties neemt het bestuur mee en komt hierop terug. 
 
12. Pauze 
 
13.Presentatie van Annemiek van Loon - Bomenconsulent 
Een boeiende presentatie over het leven en overleven van 
bomen in de stad. 
Heel veel dank aan Annemiek. 
 
14. Sluiting 
De vergadering wordt om 22.00 gesloten en de voorzitter 
dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan deze 
vergadering. 
 

Yvonne Zeegers, secretaris 
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Algemeen Programma 
 
02 april 2019  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 andere gebied tussen Hattem en 
Apeldoorn. Dit betekent dat er regelmatig even stil wordt gestaan bij flora, fauna en landschap. 
Binnen de groep is hier in de meeste gevallen voldoende kennis aanwezig. 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 mail de 
informatie over vertrekplaats en een korte beschrijving van de wandeling. 
07 mei 2019  Wandelen met Wim 
 
04 juni 2019  Wandelen met Wim 
02 juli 2019  Wandelen met Wim 
 
06 augustus 2019 Wandelen met Wim 
03 september 2019        Wandelen met Wim 
18 september lezing   Lezing “Rode-Lijst Planten” door Egbert de Boer  
01 oktober 2019 Wandelen met Wim 
04/05 oktober 2019      1000 soorten dag  
Nadere informatie zal t.z.t. op de website worden geplaatst. 
 
 
Publieksexcursie bij de Hoogwatergeul  

Op zaterdagmorgen 20 april organiseert onze afdeling een algemene publieksexcursie bij Veessen.  
De excursie start met een ontvangst op IJsselhoeve De Nijensteen. Hier wordt een bezoek gebracht 
aan het informatiecentrum over de Hoogwatergeul. Vervolgens maken we een wandeling van 5 tot 6 
km in de omgeving. We lopen over het terrein van De Nijensteen en Villa Bakhuis, de weteringen, de 
inlaat van de Hoogwatergeul, de Veesserwaard en de IJssel. Een gebied waar veel te zien en te 
beleven valt. Onderweg schenken we aandacht aan flora en fauna, landschap, hydrologie e.d. 
 
Startpunt: De Nijensteen, IJsseldijk 1, 8194 LA Veessen. 
Tijd: Zaterdagmorgen 20 april begint de excursie om 09.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. 
Informatie bij wimoosterloo@kpnmail.nl  of 06-53322836 
 
Bij heel hoge waterstand in de IJssel gaat de excursie niet door. Kijk bij twijfel, voordat je naar het 
startpunt vertrekt, even op onze website www.knnv.nl/epe-heerde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klapekster, gezien op de Renderklippen 
Foto: Jenneke Kamphuis 

mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
mailto:wimoosterloo@kpnmail.nl
http://www.knnv.nl/epe-heerde
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Programma Paddenstoelenwerkgroep 
De activiteiten van de werkgroep paddenstoelen concentreren zich in het najaar. 
Hier volgen de data die voor 2019 zijn vastgesteld en ook op de website staan.  
Tussentijds zijn activiteiten mogelijk die per mail aan de leden worden gestuurd en ook op de 
website verschijnen. Wie nog geen lid is en graag een keer mee wil lopen, is van harte welkom. 
Informatie bij Herman Snoek, info@epe-heerde.knnv.nl  

Planning inventarisaties  
 

  

 Tijd uur 

Zaterdag  24-aug Kloosterbos 13.30  

Zondag 01-sep Motketel 13.30 

Dinsdag 03-sep Determinatie avond 19.30 

Vrijdag 06-sep Ambtsbos 13.30 

Donderdag 12-sep Tongeren 13.30 

Vrijdag  20-sep Erf van Daendels 13.30 

Zaterdag  28-sep Vossenbroek 13.30 

Vrijdag 04-okt Gortel 13.30 

Dinsdag 08-okt Determinatie avond 19.30 

Zondag  13-okt Paleistuin 't Loo 10.00 

Zondag  20-okt Publieksexcursie alg. programma 13.30 

Vrijdag 25-okt Majuba 13.30 

Zaterdag  02-nov Schaveren 13.30 

Dinsdag 05-nov Determinatie/bespreking resultaten 19.30 

    Combi met Zwolle word in het voorjaar overlegd 
 Arrien Koeveld, Ommen als de omstandigheden goed zijn 
  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwavelzwam 

mailto:info@epe-heerde.knnv.nl
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Programma Insectenwerkgroep  
       18 maart – mini cursus rupsen. Harm Werners en Ati Vijge hebben deze cursus, 

met groot succes ook al bij afdeling N.W.Veluwe gegeven. 
Harm verzorgt de algemene inleiding over rupsen en Ati gaat ons 
leren hoe we met de rupsentabel van de Vlinderstichting 
kunnen werken. 
Opgave bij Gerard Plat g.plat@chello.nl of 0341-253583. 

       21 oktober en 18 november - werkgroepavond 
Alle avonden zijn in het Kulturhus in Epe op de spoorzolder en beginnen om 20.00 uur. 
 
Buitenseizoen. 
In 2019 gaan we ook weer inventariseren langs de dijk van de “Landschapszone Hoogwatergeul”, 
hiervoor gaan we excursies houden in dat gebied.  
Het schema ziet er als volgt uit: 
  2x per maand op donderdag om 11.00 uur bij goed weer.  
  Verzamelen bij de Tolbrug. Eerste keer donderdag 2 mei. Altijd even bellen. 
 
Algemene excursies. 
Deze excursies zijn ook bijzonder geschikt voor publiek. 
Zaterdag 27 april. Algemene insectenexcursie naar het Vossenbroek. 
Zaterdag 25 mei. Algemene insectenexcursie Smitsveen.  
Zaterdag 29 juni. Algemene insectenexcursie Speulderveld. 
Zaterdag 27 juli.  Algemene insectenexcursie Nijensteen en landschapszone Hoogwatergeul 
Zaterdag 31 augustus. Algemene insectenexcursie Woesterberg en omgeving 
Zaterdag ? september. Kuinderbos of ander excursiedoel i.s.m. plantenwerkgroep (moet nog 
afgesproken worden). 
Verder met Carolien afstemmen voor excursies naar Kroondomein voor Bosparelmoervlinder en 
Tauvlinder en eventueel ook voor de Kleine heivlinder in het Kootwijkerzand. 
 
Alle excursies beginnen om 11.00 uur en het startpunt moet nog gepland worden. 
 
 

Inventarisaties 
 
Retentievijvers  Oranjeweg:  
Libellen volgens methode libellenmonitoring:  
Twee wekelijks als weersomstandigheden 
goed zijn op donderdag. Om 11.00 uur. 
 
Eerste keer afwijkend woensdag 1 mei. 
Altijd even bellen. 
 
Nachtvlinders: 
Aan de vooravond van de 1000- soorten dag 
(4 oktober). 
Volg de website voor het juiste tijdstip. 
  

Gerard Plat  
 
 

 

mailto:g.plat@chello.nl
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Programma Plantenwerkgroep 
Datum: Kmhok Coörd. Locatie Start, 19.00 uur tenzij 

anders vermeld 
Opmerking: 

Ma 25-03   EGW 19.30   

      

Za 06-04 - - De Lutte / Twickel  09.30 Heerde, 
transferium 

arboretum 

Ma 22-04  2
e
 paasd vervalt    

Ma 29-04 27.34.54 198-490 Heerde, Hoornerveen  Rotonde Molenweg Kmhok / dorpshok 

      

Ma 06-05 27.44.51 195-483 Epe , Klaarbeek Schaatsenrijder 10 Kmhok /dorpshok 

Ma 13-05  27.35.32 202-487 Hoogwatergeul Kerkdijk, Tolbrug Landschapszone  

Ma 20-05 21.52.42 186-502/3 Flevopolder-strand P. At Sea / Oase  

Ma 27-05  27.25.33 202-492  Hoogwatergeul 
Breeweg 

P. Breeweg Landschapszone  

      

Ma 03-06 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst, Hertenkampsw Kroondomein 

Ma 10-06  2
e
 Pinkstr vervalt    

Ma 17-06 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst, Hertenkampsw Kroondomein 

Wo19-06 Determinatieavond: grassen  Fam. Verstraaten determinatie 

Ma 24-06 27.54.51 194-475 Beemte,  P. Ramsbrug Grift, Nat.Vr.Oevers 

      

Ma 01-07 27.53.44 193-476 Vaassen,Kortebrk Kouwenaarsweg Gelders Landsch. 

Ma 08-07  27.35.42 201-486 Nrd van Nijensteen P.IJdijk N.v.Nijensteen Landschapszone 

Ma 15-07 27.44.42 196-481 Vossenbroek P. Wiemansstraat Gelders Landsch. 

Ma 22-07 27.25.32 201-492 Wapenveld – Z Brug Apeld.Kanaal - 
Revelingsweg 

2 srt sinds 1990  

Ma 29-07    n.t.bep. 
Hoogwatergeul? 

 Landschapszone 

 Altern: 204-490 Vorchten  12 srt sinds 2000 

Ma 05-08 27.43.53 
27.53.13 

192-480 
192-479 

Hertenkamp 1+2 Emst, Hertenkampsw Kroondomein 

Ma 12-08 27.54.23 197-497 Vaassen, afslag 26 P. carpoolplaats 49 srt sinds 2010 

Ma 19-08 27.53.13 192-479 Hertenkamp 3+4 Emst, Hertenkampsw Kroondomein 

      

Ma 26-08 27.44.21 195-483 Epe, Haaksweide  
+ Vegtelarij? 

 Ingezaaide 
bijenveldjes?? 

 Altern: 194-483 Of Wisselse Enk   

 Altern: 197-497 Wezep, sportv  27 srt sinds 2000 

      

Ma 02-09 27.44.51 195-483 Epe , Klaarbeek Schaatsenrijder 10 Kmhok (vgl 30-04) 

Za 07-09 of 
14/21-09 

  Exc. Bijland, of … 
… 

 dagexcursie 

Vr 4 /za 5 okt  ? 1000-soortendag   

      

 
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. 
- 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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Programma werkgroep Geologie en Landschap 
Water speelt een belangrijke rol in bodem en landschap. Daarom heeft de werkgroep geologie & 
landschap de komende maanden enkele ‘waterprojecten’ op de agenda staan.  
Vrijdag 12 april bezoek aan het Watermuseum in Arnhem en een wandeling door park Sonsbeek met 
speciale aandacht voor de beken, die het water van de Zuid-Veluwse stuwwal afvoeren en worden 
benut voor fonteinen, watervallen en een watermolen. We gaan het zien. Voor plaats en tijd van 
vertrek zie t.z.t. de activiteitenagenda op de website van de afdeling.  
 
Woensdag 15 mei staan we op de grens van zout en zoet water: de Afsluitdijk. Daar bezoeken we het 
nieuwe bezoekerscentrum met een schat aan (interactieve) informatie. Op de terugweg bekijken we 
de kliffen van Gaasterland, hoge, steile oevers waar de voormalige Zuiderzee de (in de een-na-laatste 
ijstijd) opgestuwde keileem afkalfde. Ook hiervoor geldt: kijk voor nadere info t.z.t. op de 
afdelingswebsite.  
 
Op een mooie zomeravond ergens in midden juni laten we ons door Evert Kluin rondom Twello 
rondleiden langs, en attenderen op landschapsvormen die kenmerkend zijn voor oeroud 
rivierlandschap. 
Niet-leden van de werkgroep G&L zijn van harte welkom om aan te haken bij een (of meer) van 
bovengenoemde activiteiten.   

Tjada Amsterdam 
 

Programma Mossenwerkgroep 
Zaterdag  23 maart 2019          13.00 - 15.00 uur: 
Heerde, De Dellen  (km-hok 196-491) 

Verzamelen: Nieuwe Zuidweg, de tweede parkeerplaats  
vanaf de Kamperweg  
 
Zaterdag  13 april 2019             13.00 – 15.00 uur:  
Hattem, Vuursteenberg  (km-hok 198-497) 

Verzamelen: parkeerplaats van het Gelders Landschap aan  
de Keizersweg (bij de kruising met de Voskuilersteeg) 
Determinatieavonden vinden in overleg plaats. 

Herma Visser en Mariet van Gelder 

Vogelwerkgroep 
De vogelwerkgroep is druk in beraad over een meerdaagse excursie. 
Er zijn verschillende mogelijkheden geopperd. 
Voor verdere informatie: zie de website www.knnv.nl/epe-heerde  

 
 
 
 
 
 
 
Gerrit Jan van Dijk beklimt de ladder om de 
uilenkast op de Nijensteen schoon te maken. 
 
Foto: Adrie Hottinga 

 

http://www.knnv.nl/epe-heerde
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Nieuwjaarswandeling 
(zondag 13 januari) 
Iets voor 2 uur in de middag verzamelden 
de deelnemers aan de wandeltocht zich bij 
het voormalig pompstation in het Zwolse 
Bos. Het leek een kletsnatte tocht te 
worden maar gelijk bij het vertrek stopte 
de gestage regen en het bleef vrijwel 
droog gedurende de hele wandeling, toch 
wel zo fijn. 
 
Wim Oosterloo had de wandeling uitgezet 
en gaf ook informatie over het gebied 
waar we ons bevonden. Het landgoed 
Petrea is een mooi bos- en heidegebied, in 
eigendom van stichting Het Geldersch 
Landschap.  
 
Het bleek een mooie tocht te zijn, ruim 6 km lang,door gemengd bos en over heideterreinen. 
Paddenstoelen werden ook nog gevonden, vogels lieten zich niet zien. Enkele wandelaars werden 
bijna omver gereden door voorbij razende mountainbikers. Dit liep gelukkig goed af maar het was 
wel schrikken. 
 
Iets na 4 uur was het tijd voor koffie met wat lekkers erbij, de niet-wandelaars bleken al gearriveerd 
te zijn in het restaurant. 
Wietske van Apeldoorn hield een toespraakje en blikte terug op een goed verlopen 2018. 
Het was gezellig zo met elkaar aan de koffie of wat anders. 
Rond half 6 maakten de meesten zich klaar voor vertrek. 
Op naar nieuwe activiteiten dit jaar.  

Tekst en foto: Jenneke Kamphuis 
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Vlindereitjes tellen 
Op zondagmorgen 3 februari kwamen Menno 
Venema en Sicco Ens, twee mannen van de 
Vlinderstichting, naar Epe voor de jaarlijkse telling 
van de eitjes van de Sleedoornpage. 
 
Begonnen werd in het park van de Vegtelarij. Dit jaar 
werden daar slechts 3 eitjes gevonden en wel op een 
jonge sleedoornstruik. De meeste struiken zijn 
inmiddels te oud geworden en te veel overschaduwd 
door hazelaar, meidoorn en andere struiken en 
bomen. 
 
Tegen de middag werd overgestoken naar de nieuwe wijk, de Klaarbeek. Daar is een paar jaar 
geleden een singel aangeplant met sleedoorn, meidoorn, els en liguster. 
Vorig jaar hebben we daar voor het eerst geteld en vonden we 60 eitjes! 
Dit jaar waren het er 29. 
Er moet op gelet worden dat vooral de snelgroeiende meidoorn de sleedoorn niet gaat 
overwoekeren. Gelukkig had Sicco een goed snoeizaagje meegenomen om de sleedoorn vrij te 
zetten. 
 
Tegen lunchtijd nodigde Elly ons uit bij haar thuis aan de Haaksweide. Na de koffie en een stuk 
heerlijk appelgebak bekeken we de twee sleedoornstruiken in haar tuin. Er werden 7 eitjes 
gevonden!!! 
Heel bijzonder voor een vrij kleine tuin in een gewone woonwijk. Hoewel hemelsbreed niet ver van 
de singel van de Klaarbeek. Wel heel gunstig voor de vlinders is de aanwezigheid van guldenroede als 
nectarplant en die heeft Elly volop in de tuin staan. 
 
Het was een prachtige, zonnige voorjaarsdag en er kwamen dan ook mensen naar ons toe om te 
vragen wat we aan het doen waren. Natuurlijk kregen de buurtbewoners alle informatie over het 
voorkomen van deze zeldzame en beschermde vlindersoort in hun wijk. 
Mia heeft gezien dat bij de nieuwste huizenblokken dezelfde singels zijn aangeplant. 
Als er dan nog guldenroede en koninginnekruid bij komt zouden we trots kunnen zijn op 
een vaste, en waarschijnlijk, groeiende populatie van de Sleedoornpage in Epe. 
 

Loes Jansen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s Sleedoornpage: Mariet van Gelder 

Foto: internet  
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Het Kuinderbos en het Vuurgoudhaantje 
Ooit zei iemand tegen mij dat ik naar 
het Kuinderbos moest als ik 
Vuurgoudhaantjes wilde zien. Dat moet 
al lang geleden zijn want inmiddels heb 
ik ze meerdere keren gezien. Op de 
Veluwe (met Gert Prins) en vaker nog in 
Zuid-Limburg, de Ardennen en de 
uitlopers van de Noord-Eifel onder Aken 
en zelfs een in Pont de Gau in de 
Camargue. 
Ondertussen was ik nog nooit in dat 
Kuinderbos geweest, hoewel ik er 
regelmatig langs kom als ik vanuit 
Fryslân door de polder naar Kampen 
rijd. Ik nam het advies ook niet zo 
serieus want zoiets kan best een 
toevalstreffer zijn geweest. Maar goed, 
nu moest het er maar eens van komen. 
  
Ik parkeer de auto aan de oostkant tussen de weilanden en het bos en zie en hoor meteen een witte 
kwikstaart langs vliegen (5 jan. 2019). Verder tijdens het lopen wat pimpelmezen, koolmezen, gaaien, 
grote bonte spechten, enz. en boomklevers. Op die laatste had ik niet gerekend maar ik hoorde ze 
meerdere keren. 
  
Het is een gemengd bos. In het deel waar ik liep zag ik verspreid eik, haagbeuk, populier, lariks, 
sitkasparren, berk en wat niet meer. Veel bomen zijn oud en groot, valt mij op. Het bos is in de jaren 
40 aangelegd zodat sommige van de berken en populieren misschien wel tegen de 70 jaar lopen. De 
sitkasparren waren niet zo groot maar mogelijk zijn het trage groeiers of doen ze het in de 
polderbodem niet zo goed. Ze kunnen in Europa toch wel 40 à 50 m hoog worden! 
  
Vlak voordat ik terugkwam bij de auto ineens een groepje goudhaantjes. Druk en beweeglijk. De 
groep trekt verder maar één blijft tijdelijk achter en fladdert rond en foerageert. Ik krijg de kans om 
hem goed te bekijken met de verrekijker en het blijkt overduidelijk een vuurgoudhaantje te zijn. 
Ze zullen in heel veel bossen met goed zoeken en geluk te vinden zijn, maar ik vind het bijzonder. 
  
Mijn goede voornemen voor dit jaar is om eens wat vaker naar dat bos te gaan. Dat moet de moeite 
waard zijn. 
 

André Lagerburg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Matthijs Bootsma  

Foto: internet 
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Voorjaar 
Het was genieten de laatste week van februari. Wat een heerlijk zonnig weertje. Met natuurlijk wel in 
ons achterhoofd, dit klopt niet, het is veel te vroeg. Dit weer hoort bij eind maart. 
Maar goed, wetende dat wij het slechts in beperkte mate in de hand hebben, er toch maar van 
genoten. En natuurlijk het nodige werk gedaan om de tuin op orde te brengen. 
 
De eerste vlinders lieten zich zien. In mijn tuin was dat de Citroenvlinder. Maar ook de Atalanta en de 
Dagpauwoog zijn al gesignaleerd. 

s’ Morgens worden we weer wakker met 
het geluid van de vogels. Heerlijk om de 
Zanglijster weer te horen. Hoog in een 
eikenboom zat hij uitbundig te zingen. Nog 
steeds zien en horen wij ze, het zijn er 
twee. Eten vinden ze o.a. in de klimop. De 
bessen staan op hun menu. 
 
De voedertafel is nog steeds in trek. 
vinken, merels, mezen en de boomklever 
maken er graag gebruik van. 
Het heggenmusje trippelt over het terras 
om wat van zijn gading te pakken en 
verstopt zich dan onder de tuintafel om 
het op te eten. 

 
 
De tuin moet wat worden vrijgemaakt van blad om de bolletjes de kans te geven hun bloemen te 
showen. De sneeuwklokjes en krokussen zijn alweer op hun retour. Zo ook de Winteraconiet. 
De knoppen in het Leverbloempje zijn al zichtbaar. Als je dit leest bloeien ze waarschijnlijk al. 
We moeten altijd voorzichtig te werk gaan, we willen de natuur zo min mogelijk verstoren. 
Er kunnen vlinderpoppen in de grond zitten en onkruid bestaat niet. Kiemplanten mogen dus hun 
gang gaan, maken ze het al te bont dan kan het altijd nog verwijderd worden. 
Maar wel met zachte hand! 
 
Als je op zo’n mooie dag druk aan het werk bent is het een feestje als je een 
Hazelworm tegen komt. 
Heerlijk in het zonnetje om zich op te warmen en dat op 27 Februari! Tot nu 
toe moesten we tot april wachten om er überhaupt een te zien. 
 
Op een van die “mooi weer dagen” hebben we de gelegenheid aangegrepen 
om een wandeling te maken in het Reestdal rond De Wijk in Drenthe. Bij veel 
lezers bekend vanwege het ooievaarsstation. 
Het eerste wat we hoorden toen we uit de auto stapte was het geklepper van de ooievaars. 
In oude bomen - ook in woonwijken - zaten veel nesten. Ze waren al flink aan het bouwen geweest. 
Af en toe werd er nog een takje aangevlogen. Op de weilanden rondom zag je ze fourageren. 
 
Nu afwachten wat het verdere voorjaar en de zomer gaan doen. 
Mocht je wat moois zien, maak een foto, een klein verhaaltje, erbij en stuur het naar de redactie. 
Voor het maken van een mooi gevuld afdelingsblad zijn wij afhankelijk van de leden. 
Een verslag van een excursie is ook heel welkom.  
Mail s.v.p. naar redactie@epe-heerde.knnv.nl en eventueel naar marietvangelder@live.nl  
als er foto’s met WeTransfer worden gestuurd.  

mailto:redactie@epe-heerde.knnv.nl
mailto:marietvangelder@live.nl
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Bladpootwants 
Afgelopen maanden kwam ik regelmatig een keverachtig insect 
tegen in huis (zie foto)                                                                            >> 
Even was ik bang dat het een boktor zou kunnen zijn. Maar bij 
nazoeken in mijn insecten boek lijkt het een Bladpootwants te zijn. 
Sindsdien heb ik enkele mensen gesproken die deze diertjes ook 
over de vloer hebben. 
 

Internet +Stichting EIS  gaf mij nadere informatie: 
 
De Bladpootwants (Leptoglossus occidentalis) is een uit Noord- en Midden-Amerika afkomstige 
wants. Vanuit Noord-Amerika is ze op onbekende wijze versleept naar Italië, waar ze in 1999 voor het 
eerst werd gesignaleerd en van waaruit ze zich in korte tijd verspreid heeft over een groot deel van 
Europa. Sinds 2007 wordt de wants ook in Nederland waargenomen. De soort gedraagt zich dus erg 
invasief. 
 
Met een lengte van rond de twee 
centimeter is het een voor 
Nederlands begrippen erg grote 
soort, die ook nog eens opvalt 
door de opvallend afgeplatte 
achterschenen. Vandaar de 
Nederlandse naam 
Bladpootwants. Ze leeft van de 
zaden van naaldbomen, niet alleen 
op dennen en sparren, maar ook 
op allerlei soorten sierconiferen. 
De volwassen dieren overwinteren 
op allerlei beschutte plaatsen. Ze 
worden dan ook vaak in de herfst 
in en rond woningen aangetroffen. 
Ze beschikken bovendien over een aggregatieferomoon, zodat ze in aantal bij elkaar kunnen komen 
op gunstige overwinteringplekjes. In ons land is de soort echter nog niet zo talrijk, dat dit al is 
waargenomen. 
 

Verspreidingskaart van de Bladpootwants. De grootte van de stip 
weerspiegelt het aantal waarnemingen (kaart: EIS-werkgroep Wantsen)  
 

 
Ter kennisgeving: de stichting EIS Kenniscentrum insecten doet 
onderzoek naar insecten en andere ongewervelde dieren en geeft 
voorlichting en adviezen over beheer en beleid.  
De EIS-werkgroep Wantsen verzamelt gegevens van alle 635 in 
Nederland voorkomende wantsensoorten, zo ook van de 
Bladpootwants. Ondanks dat de soort al vrij algemeen is, blijven 
zij graag meldingen met foto’s ontvangen om de opmars van deze 
opvallende soort verder te volgen. 

Lita Keuskamp 
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Waarnemingen 
Elzenkatjesmummiekelkje 
Op 27 februari jl. gingen Menno en ik een 
eindje fietsen. Het was één van die zeldzaam 
mooie dagen, waarin ik mijn eerste bloeiend 
Speenkruid en Klein hoefblad vond. En de 
vlinders massaal vlogen. We kwamen langs het 
poeltje op de kruising Pollenseweg/Oranjeweg. 
Hier zijn we even afgestapt om te kijken of er 
nog wat leuks te ontdekken viel. Onder een els 
lag veel vochtig blad en oude elzenkatjes van 
het jaar daarvoor. We gingen een beetje 
rommelen en Menno vond het 
Elzenkatjesmummiekelkje (Ciboria amentacea).  
Dit soort kelkjes kun je op de grond vinden op de oude katjes van de els van het vorig jaar, als de 
bijbehorende boom op dat moment weer bloeit. Er zijn een flink aantal soorten mummiekelkjes. 
Zodoende kan je het Elzenkatjesmummiekelkje vinden als de els bloeit en het Gagelmummiekelkje 
als de Gagel bloeit. Dit geldt ook bij wilg, populier, hazelaar en berk  
 
De strekking van dit verhaal is, dat paddenstoelen niet alleen in het najaar, maar het hele jaar door 
vóórkomen. 

Lucie Wessel en Menno Boomsluiter (foto) 
 
Beekprikken 

 
Een heel bijzondere foto van Wim 
Oosterloo. Hij schreef erbij: 

Ik ben vanmiddag (6-3) op stap 

geweest met Vaassense 

ondernemers voor het maken van 

een belevingspad en zag in de 

Geelmolenbeek drie clusters van 

parende Beekprikken, in totaal 35 

tot 40 stuks! Fotograferen is lastig 

door de golfjes in het water. 

 
 
 

Sporen van een Steenmarter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het zijn de sporen van de steenmarter, die het leven van de uilen op zijn erf zuur maken.(redactie) 

Van Adrie Hottinga 
kregen we deze 
winterse plaatjes met 
de volgende tekst: 
Sporen in de sneeuw; 
mijn schuurvriendje 
maakt mooie 
uitstapjes. 
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Torenvalk.  foto: Matthijs Bootsma 
 
 
Ooievaars in De Wijk, Drenthe.  foto: Mariet van Gelder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




