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Terugkijken op een geslaagde 1000-soortendag 2017  
 
De 1000-soortendag 2017 op vrijdagavond 5 en zaterdag 6 mei leverde een flinke input aan gegevens 
op voor het project Schaveren. Zeven werkgroepen kwamen in actie en speurden op beloftevolle 
locaties naar hun interessesoorten. Samen scoorden ze zo’n vierhonderd soorten. 
 

De woonboerderij van Frans en 
Hetty Verstraaten, aan de rand 
van het projectgebied, 
fungeerde als uitgangspunt 
voor de excursies van de 
werkgroepen. 
Wat een fijne plek, want het 
was er tevens goed en gezellig 
toeven, voor en na de excursies 
of er tussendoor. Even 
uitblazen, bijpraten, andere 
excursie gangers ontmoeten, 
wat  neuzen tussen de boeken, 
 de beestjes in aquarium en 
terrarium bekijken of kijken 
naar de tentoongestelde 

zwerfstenen die de geologiewerkgroep al eerder had gevonden op de Woesterberg.  
 
Drie locaties in het gebied waren favoriet bij de werkgroepen tijdens de 1000-soortendag: de 
retentievijvers langs Oranjeweg/Pollenseweg, het ven ’t Rengel en de Woesterberg. De laatste 
locatie konden de deelnemers, dankzij regelwerk van Hetty en de support van haar buren, via een 
weiland rechtstreeks bereiken.  
 
Leuk dat enkele “Schaverenbewoners” zich bij een van de excursies aansloten om zo wat meer over 
hun woongebied te weten te komen. Cor Matse en Yvon van de Meer meldden zich zelfs aan voor 
vier excursies: vleermuizen, vogels, geologie en planten. Iets te ambitieus, moesten ze ervaren, maar 
het tekent hun enthousiasme. En we hebben hen 
meteen als lid van de afdeling kunnen verwelkomen. 
 
Was het vrijdagavond en zaterdagmorgen van koud 
tot fris, in de loop van de zaterdag werd het warmer 
en zonniger. Onder stralende omstandigheden sloten 
we de 1000-soortendag af met een goedbezochte en 
gezellige nazit. De coördinatoren gaven een impressie 
van hun excursies en met een drankje en een hapje 
vierden we een geslaagde activiteit.   
 
 
 
Alle coördinatoren doen hieronder verslag van hun excursies/inventarisaties. 
Op de website van de afdeling www.knnv.nl/epe-heerde staan hun volledige lijsten met 
waarnemingen tijdens de 1000-soortendag 2017.  

 
Tjada Amsterdam 

 

Foto:  Ger Breman 

Foto: Tjada 
Amsterdam 

http://www.knnv.nl/epe-heerde
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TE KOUD VOOR VLEERMUIZEN 
 
De vleermuizen-excursie van de werkgroep zoogdieren startte op vrijdag 5 mei 
om 21 uur bij voormalig restaurant Schaveren. Het was een koude avond en er vlogen weinig 
insecten.Dat gaf de acht deelnemers niet veel hoop op een succesvolle onderneming.  
 
We liepen van de parkeerplaats naar de retentiebekkens aan de Pollenseweg. Onderweg en de 
eerste tijd daar waren er geen vleermuizen te horen of te zien. Gelukkig meldde zich toch een 
Gewone Dwergvleermuis op de detector. Na het eerste exemplaar hoorden en zagen we nog enkele 
dieren foerageren of voorbij vliegen. Toen ook de Rosse vleermuizen verschenen, was het verschil in 
vlieggedrag en geluid voor iedereen mooi waarneembaar.  
We wandelden een klein stukje door, de Steenderbultweg op in westelijke richting. Bij het eerste huis 
hoorden we een Laatvlieger. Het leek niet zinvol de excursie verder voort te zetten. Daarom liepen 
we rechtstreeks terug naar het startpunt. Er werden verder geen vleermuizen meer gehoord. 

Frans Bosch 
 
AANDACHT VOOR BIJEN EN WESPEN 
 
Voor de insectenwerkgroep begon de 1000-soortendag al een dag eerder. Op vrijdagavond 5 mei 
werd op twee plaatsen bij Hetty in de tuin een opstelling met lampen geplaatst om nachtvlinders te 
lokken. Het weer werkte echter niet mee; het was te koud en te winderig. Desondanks werden er 
nog vijftien soorten nachtvlinders gespot. De tandvlinders waren goed vertegenwoordigd met drie 
soorten, waarvan de Eikentandvlinder de grootste nachtvlinder van de avond was. 
 
De excursie van 6 mei begon al in het weiland op weg naar de Woesterberg. Hier vlogen enkele Klein 
geaderde witjes, een Gevlekte langsprietmot en een paar Dagpauwogen.  
Op de Woesterberg keken we vooral uit naar wilde bijen en wespen. Hieraan besteden we als 
insectenwerkgroep dit jaar extra aandacht, in verband met het project Schaveren. Toen de zon 
doorbrak, kwamen de eerste soorten al te voorschijn.  
 

De Witbaardzandbij en de Borstelspinnendoder waren goed herkenbaar. 
Andere soorten zijn in het veld moeilijk op naam te brengen en moeten 
vanaf foto of op andere wijze gedetermineerd worden. Mooi was ook de 
vondst van de Stekelbremkokermot, een klein bruin motje waarvan je 
moet weten dat hij/zij op Stekelbrem zit, want anders zie je hem over 
het hoofd. Een Braamsprinkhaan en een Zanddoorntje werden er ook 
gezien. Verder  een aantal vlinders, waarvan de Groentjes en de 
Boomblauwtjes de opvallendste soorten waren.  
Een andere opvallende waarneming was de vondst van een dode 
rugstreeppad en twee vuurjuffers die je eerder in een waterrijk gebied 
zou verwachten. 
In een zonnig weiland vol bloeiende paardenbloemen, aan de 
Steenderbultweg, vonden we tien soorten vlinders, in totaal achttien 
exemplaren. Ook troffen we daar nog twee grote mierenhopen van de 
Rode bosmier aan. 

 
Bij de retentievijvers aan de Oranjeweg zagen we niet alleen Oranjetipjes maar ook de eerste juffers 
op de libellenroute. In totaal vier soorten: Variabele waterjuffer, Azuurjuffer, Houtpantserjuffer en 
de Vuurjuffer.  
In totaal zijn er 62 soorten insecten waargenomen.  

Gerard Plat 

Witbaardzandbij 

Laatvlieger 
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VOGELAARS IN TWEE GROEPEN OP PAD  
 
De vogelwerkgroep organiseerde twee excursies: een in het kader van de Nationale vogelweek van 
Vogelbescherming (veertien deelnemers) en een georganiseerd door en voor leden van de eigen  
werkgroep (zeven deelnemers). Excursieleiders waren Adrie Hottinga, Matthijs Boomsma en Gerjan 
Petter. Beide groepen volgden dezelfde geplande route maar in tegengestelde richting.  
  

 
 
 
De waarnemingen van de twee groepen zijn genoteerd en na afloop van de excursies op één lijst met 
waarnemingen gezet. De totaallijst van de vogelexcursies is nog aangevuld met waarnemingen van  
KNNV-leden die deelnamen aan andere 1000-soortendag activiteiten. 
 
 In totaal zijn in projectgebied Schaveren 63 vogelsoorten waargenomen. Van een aantal 
broedvogelsoorten zijn ook de aantallen genoteerd, als aanvulling op de broedvogel kartering in 
2016. 
Tijdens de vleermuizenexcursie op voorafgaande vrijdagavond werden juveniele Bosuilen gehoord en 
bij het parkeerterrein van restaurant Schaveren riep een Ransuil. Kieviten werden op de grens van 
Schaveren in het Wisselse Veen waargenomen.  
 
Er zijn enkele opvallende verschillen vastgesteld ten opzichte van de broedvogelkartering in 2016.  
Enkele voorbeelden:  
Van de Bonte Vliegenvanger werden drie territoria in het projectgebied en 1 territorium in de directe 
omgeving daarvan genoteerd; op 6 mei werden resp. 5 territoria en 1 territorium genoteerd. 
In 2016 was een paartje Zwarte Spechten aanwezig in het westelijk deel van het inventarisatiegebied; 
op 6 mei, en ook niet daarvoor, zijn geen Zwarte spechten  waargenomen. 
Dit geldt ook voor de waarneming van Raven; toen werden vrijwel ieder weekend Raven gezien, 
maar op 6 mei en ook niet tijdens eerdere bezoeken zijn geen Raven gezien. 
In 2016 was een paartje Dodaarzen in de retentievijvers aanwezig; maar dit seizoen afwezig. 
Ook broedde dat jaar een paartje IJsvogels in de vijver bij een woning aan de zuidzijde van de 
Oranjeweg, tegenover de retentievijvers; dit seizoen zijn geen IJsvogels waargenomen die een 
broedpoging hebben ondernomen.  
 
Zo blijkt dat de vestiging van broedvogels elk jaar anders verloopt en de waarnemers attent moeten 
zijn op deze veranderingen. Al met al zijn tijdens de excursies veel vogelsoorten waargenomen en 
was herhaling van vogelgeluiden de inspiratie voor deze 1000-soorten dag. 

 
Adrie Hottinga 

Bij de retentievijvers Foto: Matthijs Bootsma 
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Waargenomen vogelsoorten – 6 mei 2017 
 Appelvink 

 
Grauwe gans  8 Ooievaar 1 

Blauwe reiger 1 Groene specht 4 roepend Pimpelmees 
 Boerenzwaluw 

 
Groenling 

 
Putter 4 

Bonte vliegenvanger  5 Grauwe vliegenvanger 1 Ransuil (5 mei)  
 Boomklever 

 
Grote bonte specht 

 
Roodborst 

 Boomkruiper 
 

Grote lijster 1 Roodborsttapuit 2 

Boompieper 3 Havik  1 Sijs  1 

Bosuil  (5 mei)                                        
 

Heggenmus 
 

Sperwer 1 

Buizerd 
 

Holenduif 1 pr Spreeuw 1 

Ekster 1 Houtduif 
 

Staartmees 2 

Fitis 
 

Huismus 
 

Tjiftjaf 2 

Fluiter 1 Huiszwaluw 2 pr Torenvalk 1 

Gaai 
 

Kievit W. veen  Vink 1 

Gekraagde roodstaart 1 Kleine karekiet 1 Vuurgoudhaan 2 

Gele kwikstaart 6 ex Koekoek 1 man Waterhoen 1 

Gierzwaluw 1 ex  Koolmees 
 

Wilde eend 2 pr  

Glanskop 1 Kuifmees 2 Winterkoning 
 Goudhaan  

 
Meerkoet 3 pr Witte kwikstaart 

 Goudvink 1 Merel 
 

Zanglijster 
 Grasmus 1 Nijlgans  6 Zwarte kraai 
 Graspieper 5 ex Oeverloper 1 Zwarte mees 
 

 

 

 

 

Zwartkop 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boompieper 

Vuurgoudhaan 

Roodborsttapuit man 

 

Huiszwaluw  
Foto’s: Gerjan Petter 
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MEER PADDENSTOELEN DAN VORIG JAAR  
 
Voor de paddenstoelenexcursie vertrokken leden van de werkgroep paddenstoelen  om 9.45 uur van 
de centrale locatie naar Schaveren, met drie personen (To Crum, Jenneke Kamphuis en 
ondergetekende). Mariet van Gelder was met de fiets gekomen en wachtte ons daar op.  
De inventarisatie begon bij ’t Rengel. Het paddenstoelenseizoen is natuurlijk nog niet echt begonnen, 
dus de oogst was niet overvloedig. Na een uur hadden we de ronde rond het vennetje gemaakt en 
volgde het tweede deel (na 11 uur), bij de retentievijvers aan het begin van de Pollenseweg. 
 Lijst van de vondsten:  

 

datum tijd aantal soort km hok 

06-05-17 11:45 1 Kastanje inktzwam 192-481 

06-05-17 11:41 1 Fopelfenbankje 192-481 

06-05-17 11:32 1 Gewone zwavelkop 192-481 

06-05-17 11:20 1 Groot mosklokje 192-481 

06-05-17 10:58 1 Vergroeide kogelzwam 193-481 

06-05-17 10:55 1 Witwollige dennenzwam 192-481 

06-05-17 10:34 1 Berkenzwam 192-481 

06-05-17 10:33 1 Ruig elfenbankje 192-481 

06-05-17 10:31 1 Waaiertje 192-481 

06-05-17 10:25 1 Echte tonderzwam 192-481 

06-05-17 10:17 1 Gewoon elfenbankje 192-481 

06-05-17 10:06 1 Paarse dennenzwam 192-481 

 

We hadden in het gebied eerder geïnventariseerd op 6 mei 

en 6 oktober 2016. 

 
 Opvallend was dat er in beide inventarisaties maar twee 
soorten hetzelfde waren. Nu, bij de 1000-soortendag, 
hadden we meer soorten dan een jaar geleden, maar in 
oktober was de verzameling groter, zoals te verwachten. 
We gaan dit jaar nog een paar keer in het onderzoekgebied 
inventariseren, op plaatsen die in 1988 ook zijn gedaan. In 
het rapport dat gaat verschijnen, maken we een 
totaaloverzicht en proberen we conclusies te trekken over 
het verloop. 
 
 
Gewone zwavelkop 

 
Deze 1000-soortendag leverde niet te veel soorten op, 
voor een deel waren het ook overjarige exemplaren. 
Door de zonnige dag was de inventarisatie goed te doen 
en gezellig.  

 

Herman Snoek 

 
Groot mosklokje 

http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=27053
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15792
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=80785
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15263
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=672805
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=14902
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15742
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15939
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=13776
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15779
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15821
http://waarneming.nl/user/view/108231?sp=15909


15 
 

ZWERFSTENEN EN GRONDBORINGEN 

 

Na een vroege en frisse vogelstart in Schaveren was het omstreeks 10.00 uur aan de werkgroep 
geologie & landschap om op stap te gaan. Doel: een diepere verkenning van de Woesterberg, een 
min of meer geïsoleerde puist in het omringende vlakke landschap. Deze ‘berg’ van 15 m boven NAP 
ligt los van de verder weg en meer westelijk gelegen Veluwse stuwwalresten. 

 
We hebben Toine Jongmans, ons scheidende 
en zeer gewaardeerde lid van de werkgroep,   
gevraagd met ons een aantal boringen uit te 
voeren, die ons meer inzicht kunnen geven 
over ontstaan en aard van de Woesterberg.  
Over het resultaat van de grondboringen 
later meer in het rapport Schaveren, dat in 
2018 zal verschijnen. 
 

 
 
 
 

Vorig jaar al zocht de werkgroep op de Woesterberg naar zwerfstenen. Om te voorkomen dat er op 
de 1000-soortendag een doos met naamloze keien op de kraam kwam te liggen, moesten die eerst 
worden gedetermineerd.  
De gevonden zwerfstenen kunnen worden onderscheiden naar hun twee herkomstgebieden,  
namelijk als ‘zuidelijk’,  aangevoerd door Rijn en Maas en ‘noordelijk’, lang geleden meegevoerd met 
het ijs uit Scandinavië.  
De zwerfstenen uit beide gebieden kunnen dan weer worden verdeeld (in termen van 
stenensystematiek) in stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten en omzettings- of metamorfe 
gesteenten. 
De vondsten van de Woesterberg: 
stollingsgesteenten   afzettingsgesteenten  metamorfe gesteenten  
Graniet      Melkkwarts   Kwartsiet 
Apliet     Kwarts met ijzerkiezel  Kwartsiet met kwartsgang 
Pegmatiet    Zandsteen   Taunus kwartsiet 
Schriftgraniet    Windkanter   Revinienkwartsiet 
Granietporfier    IJzerkiezel   Gneis 
Kwartsporfier    IJzerkiezel  met  xenoliet Glimmerschist 
Lonnebergaporfier   Lydiet 
Venjanporfiriet    Vuursteen 
Nahe kwartspofier   Maaskeitjes 
Veldspaat porfier   Limoniet 
Rode eerstelingen rijke porfier 
Gabbro 
Rapakivi 
 
Het zijn over ‘t algemeen geen spectaculaire vondsten met uitzondering van de Rapakivi die 
afkomstig is van de Ålandeilanden of Zuidwest Finland;  ook een aantal Zweedse porfieren en de 
Schriftgraniet zijn verre van algemeen te noemen. 
Met 29 gesteentesoorten heeft de werkgroep een bescheiden aandeel kunnen leveren aan deze 
telling in  Schaveren. 

 Toine Jongmans en Bauke Terpstra 

Bodemprofiel Woesterberg 
Foto Tjada Amsterdam  
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MEER DAN TWEEHONDERD PLANTENSOORTEN 
 
De plantenwerkgroep deed ’s zaterdags een inventarisatieronde via de Langeweg (bermen), 
Pollenseweg (eerst bos, daarna retentievijvers), een gedeelte Oranjeweg (bermen), 
Hertenkampsweg, ‘t Rengelt, deel Veldweg, en via Schaveren-rotonde en Woesterbergweg terug. Dat 
leverde 207 verschillende plantensoorten op. 
▪ Langs de Langeweg hebben zich diverse uit tuinen ontsnapte planten gevestigd. Soms is dat 
overduidelijk omdat de soort ook in aangrenzende tuinen staat. Maar soms is de oorsprong niet 
meer te achterhalen. Soorten: Dicentra formosa, Glanzige ooievaarsbek, Lievevrouwebedstro, 
Struisvaren, Roze winterpostelein, Bos-vergeet-mij-nietje (zowel met blauwe, als met witte 
bloemen), Lelietje-van-dalen. 
▪ Opvallend vaak vinden we dit jaar in deze omgeving Groot 
nagelkruid, een soort in opmars. Groot nagelkruid is van Geel 
nagelkruid te onderscheiden door de veel grotere bloemen; 
vegetatief door de brede ronde top van het middelste blad van de 
stengelbladen (tegenover de puntiger top bij Geel nagelkruid); en 
uitgebloeid door de vruchtjes: tot 80 bij Geel nagelkruid, tot 200 bij 
Groot nagelkruid.  
▪ In /bij de retentiepoelen aan de Pollenseweg staan o.a. 
Dotterbloem, Egelboterbloem, Echte koekoeksbloem, Grote muur, 
Snavelzegge, Ronde zonnedauw. Maar ook Watercrassula komt er voor (een te bestrijden exoot). 
▪ Langs de Oranjeweg groeien diverse soorten die oorspronkelijk zijn uitgezaaid: Knoopkruid, 
Gewone margriet, Gewoon barbarakruid, Muskuskaasjeskruid, Moespimpernel. Maar op de 
voedselarme, oorspronkelijke gedeelten, groeien ook nog soorten als: Klein tasjeskruid en Klein 
vogelpootje.   
▪ Langs de beek die de Hertenkampsweg kruist, groeit volop Bittere veldkers (vrij zeldzaam in onze 
omgeving).. 
▪ In de omgeving van ’t Rengelt vonden we: Blauwe zegge, Ronde zonnedauw, Kleine zonnedauw en 
Moeraswolfsklauw. 
▪ Aan de Veldweg (zuid van Schaveren) staat een andere te bestrijden exoot: Reuzenberenklauw. 
 
De daaropvolgende maandagavond werd de wekelijkse excursie ook besteed aan project Schaveren.  
Groep 1 ging naar het heideterrein met heuvels ten noorden van de Langeweg (met Buntgras, 
Heidespurrie, Stekelbrem en Kruipbrem). Groep 2 liep langs de Steenderbultweg en stak door naar 
de Langeweg (in het bosperceel tussen deze wegen vonden we Bosanemoon en Dalkruid). 
Er kwamen nog minstens 36 soorten bij. De volledige lijst van vondsten op 6 en 8 mei is te vinden op  
de website van de afdeling. 

Egbert de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vruchtjes Groot en Geel nagelkruid 

1 2

2 
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MOSSEN: 35 SOORTEN  
 
’s Morgens heb ik (tijdens de Paddenstoelenexcursie) gezocht bij ’t 
Rengel, waar erg veel Fraai haarmos en Grijs Kronkelsteeltje staat. 
 
‘s Middags heb ik vooral in en rond de retentieplassen gekeken. 
Daar zijn de zeldzamere soorten te vinden. In één van de plassen 
groeit vooral Hartbladig puntmos, een soort die we niet vaak 
vinden. Het is gebonden aan beekdalen. 
In en rond de plassen groeien verschillende Veenmossen. 
Op de wat lemige plekjes staat Kleipeermos. 
Door de aanwezigheid van kapsels en omdat de soort  
karakteristieke broeddraden heeft, was het mogelijk dit mos  
uit een moeilijke soortgroep op naam te brengen. 
 

Mariet van Gelder 
 

1 Kruipbrem Genista pilosa 
2 Stekelbrem Genista anglica 
3 Bittere Veldkers Cardamine amara 
4 Moeraswolfsklauw Lycopodiellainundata 

Foto’s: Ger Breman 

Sporenkapsels Fraai haarmos 

3 4 

De glasharen van het Grijs 
kronkelsteeltje  




