ONDERZOEK

De flora en fauna van het heidegebied Render klippen, op de
grens van Epe en Heerde zijn door vrijwilligers in kaart gebracht. Zaterdag werden de rapporten gepresenteerd.

'Bijdrage leveren aan onderhoud'

'Te goed onderhouden'

is bovendien belangrijk dat niet alleen de toeristen van buitenaf het gebied bezoeken, maar ook onze eigen inwoners. Met
z'n allen moeten we bovendien een belangrijke bijdrage leveren
aan het onderhoud."

"Sommige stukken heide zijn té goed onderhouden.
Dan heb je ineens een keurig gemaaid stuk ter grootte van een voetbalveld. Tja, zo jaag je reptielen
weg."

"Het

Wethouder René de Vries van Epe

Gert Prins van KNNV Epe/Heerde

Natuurgids geeft 't onbekende een naatn
hoort sinds
van de Vlekkert

Duizend soorten

Zowel toeristen als inwoners van Epe en Heerde kunnen de natuur op de Renderklippen veel beter beleven als ze weten welk dier
of welke plant ze zien.
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eer dan duizend soorten planten en dieren
hebben vijftig vrijwilligers in een jaar tijd
gespot op de Renderklippen tussen Epe en Heerde. "Met erg veel
soorten die op een rode lijst staan
en dus worden bedreigd", vertelt
Gert Prins van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Epe/Heerde.
De vereniging bestaat uit allerlei
werkgroepen, die eens in de drie
jaar samen een groot project oppakken. De voltooiing en presentatie van het rapport 'Flora en fauna
van de Renderklippen 2009' werd
zaterdagochtend aangegrepen om
meteen de nieuwe Natuurpadgids
uit te brengen.
Met een knipoog naar het verleden, want volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat voor het eerst
wandelpaden in het gebied werden voorzien van informatieborden. "Dat was een heel mooie en
goedkope manier om wandelaars
iets over de Renderklippen te vertellen", zegt Margriet Maan van de
KNNV. "Het was niet meer dan
een houten paaltje met een hardboard plank, waar met viltstift wat
op stond."
Gert Prins declameerde bij uitspanning de Schaapskooi enthousiast
uit het dikke rapport dat werd gepresenteerd. "Wat te denken van
meer dan driehonderd soorten
paddenstoelen en 318 soorten insecten."
"Hee, hoort u?" onderbrak hij zichzelf. "Dat is de grote lijster", wijzend naar een groepje bomen ver-
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de Renderklippen' zijn meer dan
duizend soorten planten en dieren
opgenomen.
Het gaat onder meer om ruim driehonderd soorten paddenstoelen
en zo'n 260 soorten planten.
Daaronder bevinden zich al drie
verschillende heidesoorten.
Insecten zijn ook goed vertegenwoordigd: KNNV-vrijwilligers telden 318 soorten. Het merendeel
daarvan is een nachtvlinder.
Amfibiën en reptielen komen in
kleinere getale voor: zeven soorten.
De werkgroepen hebben 64 soorten broedvogels gespot. Trekvogels op doorreis zijn niet meegeteld.
De Renderklippen kent 27 soorten
zoogdieren. Daaronder verschillende soorten muizen, waarvan veel
woelmuizen.
Het rapport en de nieuwe natuurpadgids zijn gratis voor KNNV-Ieden. Niet-leden betalen 7,50 euro
voor het uitgebreide rapport en
3,50 euro voor de gids.
Informatie over een lidmaatschap
is te vinden op de website.

~ www.knnv.nlfepe-heerde

derop. Als Prins begint over woelmuizen port een vrouw in het publiek de man naast haar. "Ik heb er
weer acht in de tuin. Pffff."
Nu de flora en fauna in het gebied
goed in kaart zijn gebracht en voor
wandelaars ook een compact gidsje is uitgebracht, hoopt de KNNV
dat mensen meer betrokken worden bij het markante heidegebied.
"Er is zoveel meer te beleven in de

natuur als je beter om je heen
kijkt. Het ongekende krijgt een
naam", zegt Maan.
"Iemand die zijn hond hier uitlaat
ziet ineens niet meer een vlinder,
maar een heideblauwtje. En niet
een vogel, maar een boompieper.
We hebben te maken met een fascinerend systeem, waar alles in elkaar grijpt," aldus de enthousiaste
woordvoerster van de KNNV.

Wethouders René de Vries van Epe (met micrfoon) en Herman van der Stege van Heerde namen het eerste exemplaar van het KNNV-onderzoek in ontvangst.
foto eigen foto

"Het is meer dan alleen maar het
kale decor van heide en bomen."
Wethouders Herman van der Stege van Heerde en René de Vries
van Epe namen zaterdag het eerste
exemplaar van het KNNV-onderzoek onder begeleiding van loven-

de woorden in ontvangst. "Ik
word wel eens gevraagd of wij de
beheersadviezen van de vereniging
wel serieus nemen. Volgens mij
hebben we afgelopen jaar met verschillende ontwikkelingen laten
zien dat we dit zeker doen",
meent Van der Stege.

"We moeten de hei en het bos
niet alleen consumeren, maar ook
behouden voor de toekomst. Het
is altijd zoeken naar een goede balans: zowel het vlindertje als het
hagedisje moet zich hier kunnen
redden."
Zijn Eper collega De Vries sluit

zich aan. "Het is bovendien belangrijk dat niet alleen de toeristen van
buitenafhet gebied bezoeken,
maar ook onze eigen inwoners.
Met z'n allen moeten we bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhoud."
Gert Prins plaatste overigens een
kanttekening bij dat onderhoud.
"Sommige stukken heide zijn té
goed onderhouden. Dan heb je ineens een keurig gemaaid stuk ter
grootte van een voetbalveld. Tja,
zo jaag je reptielen weg. Terwijl
we in het hele gebied toch zeven
soorten amfibiën en reptielen hebben aangetroffen."
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