
 
 

Jaarverslag 2014 KNNV Epe-Heerde 
Leden 

Eind 2014 stonden 145 leden ingeschreven in het ledenregister. Het ledenaantal is vrijwel constant.  
Ook dit jaar moesten we helaas afscheid nemen van leden. Marjan Faber, oud-voorzitter en Wout 
Boomsluiter zijn dit jaar overleden.  
 
Bestuur 
In de algemene ledenvergadering is Wietske van Apeldoorn benoemd als voorzitter. Herman Snoek 
wordt herkozen als secretaris.  
 
Algemene ledenvergadering 
Op 11 februari is de algemene ledenvergadering gehouden, die bezocht is door 22 leden. Belangrijke 
punten waren de plannen van de werkgroepen voor 2014, Natuurklanken en het jaarthema. Er zijn 
goede contacten opgestart met de gemeenten Epe en Heerde over resp. de vlindervelden en het 
groenbeheer. 
  
Bestuursvergaderingen 
Dit jaar zijn er 4 bestuursvergaderingen geweest op 28-1, 15-4, 8-7 en 14-10. De belangrijkste punten 
die zijn besproken: 

 Voorbereiding van diverse activiteiten 

 Onderwerpen die uit de Beleidsraad, Gewestelijke Vergaderingen en de 

Vertegenwoordigende Vergadering komen en meegenomen worden in het programma van 

Epe-Heerde 

 Rabobank Clubkas Fonds. We hebben dank zij de leden een bedrag van € 324 mogen 

ontvangen 

 Natuurklanken, e-mail en website   

 Condoleance overleden leden van de vereniging 

 Bestuurswisseling en invulling ledenadministratie 

Commissies 
Programmacommissie 

Gerard Plat organiseerde met medewerking van de werkgroepen de volgende zaalbijeenkomsten: 
20 maart Dia lezing door Bauke Terpstra en Gerard Plat over Kamtsjatka en Alaska 
16 juni  Fietsexcursie met als thema planten door Ger Breman 
19 juni  Tweede fietsexcursie onder leiding van Bauke Terpstra 
25 september Dia lezing over het Overijssels Havezatenpad door Gerard Plat 
30 oktober Presentatie over de Weerribben door Evert Ruiter 
27 november Lezing over Ganzen op Spitsbergen door Maarten Loonen 
Daarnaast stonden op het programma: 
Nieuwjaarswandeling en receptie op 12 januari 2014  
Werkgroepenavond op 30 januari 
Algemene ledenvergadering op 11 februari 
Duizend soorten dag op 6 september 
Publieksexcursie paddenstoelen op 19 oktober 
Leden voor ledenavond op 11 december 2014 
De public relations wordt verzorgd door de secretaris.  
Evenementencommissie 
De KNNV Epe/Heerde werd vertegenwoordigd met de stand op de 
Bijenmarkt in Epe op 6 augustus en op de Pleinmarkt in Epe op 6 september. 



  
 

De Pinksterfair had voor deelname een te hoge kraamhuur. 
Het thema voor de Pleinmarkt was “Geen tegels, maar egels”.  
Geert Kuper had een fraai egelhuis getimmerd, wat met name door de mannelijke bezoekers zeer 
werd bewonderd. De commissie bestaat uit Mia Leurs, Geert Kuper en Margriet Maan 
(contactpersoon).  
Hand-en spandiensten werden verleend door Lita Keuskamp. 
Commissie voorjaarskamp 
Het voorjaarskamp was van 17 mei t/m 23 mei in de omgeving van Hombourg (Teuven) in België. 
Wat later dan eerdere jaren om meer bloeiende planten aan te treffen. Er hebben 7 personen aan 
deelgenomen. 
Commissie natuurpad 
Er wordt jaarlijks hard gewerkt aan het opknappen en bijhouden van het vernieuwde natuurpad. De 

commissie bestaat uit Geert Kuper, Margriet Maan en Tjada Amsterdam. Marchien ter Velde helpt 
mee bij het onderhoud. 
 
Werkgroepen en contactpersonen 
Onze vereniging heeft de volgende werkgroepen:  

 Geologie en Landschap (coördinatie Bauke Terpstra) 

 Insecten (coördinatie Gerard Plat) 

 Mossen (coördinatie Mariet van Gelder)  

 Paddenstoelen (coördinatie Janus en To Crum-Hendriks) 

 Planten (coördinatie Egbert de Boer) 
Daarnaast zijn er contactpersonen voor: 

 Zoogdieren: Frans Bosch  

 Vogels: vacature 

 Vissen, amfibieën en reptielen: Gert Prins 
De kascommissie bestaat dit jaar uit Gerlof Luehof en Arienne Bosch. 
 
Alle werkgroepen hebben een gevarieerd programma verzorgd met diverse bijeenkomsten. Meer 
informatie hierover in Natuurklanken en op de website. 
 
Natuurklanken 
In 2014 zijn er weer 4 goedverzorgde nummers, deels in kleur verschenen. De coördinatie is verzorgd 
door Mariet van Gelder met hulp van Lita Keuskamp. De afwerking en redactie werd verzorgd door 
Marlon. De bezorging werd door Wim en Paula Bijlsma met een netwerk van bezorgers geregeld. 
Naar relaties wordt Natuurklanken zoveel mogelijk digitaal verstuurd. 
Website 
Herman Snoek houdt de website bij waarin alle activiteiten in de agenda staan. Voor leden en 
belangstellenden staat op de website de meest actuele stand van zaken. Ook het archief van eerder 
verschenen Natuurklanken, rapporten en reisverslagen staat op de website. 
Vertegenwoordiging 
De Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV was op 5 april in Nijkerk. Cintia Wedemeijer 
heeft deze bezocht. De Beleidsraad vond twee keer plaats, op 15 februari en 8 november. Bezocht 
door resp. Herman Snoek en Wietske van Apeldoorn. De Gewestelijke Vergadering op 3 november in 
Harderwijk is bezocht door Herman Snoek. 
Contacten met gemeenten 
De contactpersonen voor gemeentezaken, zoals beleid en omgeving zijn voor Heerde Mariet van 
Gelder en Ida Visser. Voor Epe zijn dit Elly ter Stege, Jan Polman en Gerard Plat (insectenwerkgroep) 
 
 
 



 
 

Contacten met andere organisaties 

 Staatsbosbeheer 

 Floron 

 Sovon  

 Ravon 

 Vlinderstichting 

 Kerkuilenwerkgroep Veluwe 

 VZZ (Vereniging voor Zoogdierkunde) 

 Gelderse milieufederatie  

 BLWG 
 

In de rapporten en publicaties van onze afdeling staan beheeradviezen voor natuurinstanties zoals 
Staatsbosbeheer, Gelders Landschap en Natuurmonumenten. 
 
Uitwisseling tijdschriften 

 alle afdelingen van KNNV Gewest IJsselstreek 

 Vogelbeschermingwacht Noord-Veluwe 

 Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken 

 Rijksherbarium 
 
Gegevensverspreiding 

 KNNV Veldbiologische Commissie 

 Floron  

 Sovon  

 Ravon 

 Rijksherbarium 

 Nederlandse Mycologische Vereniging  

 Vlinderstichting 

 Trekvlinderregistratie 

 Streekarchief Noord Veluwe voor de archivering  

 Waarneming.nl en telmee.nl   

 BLWG 
 

Jaarverslag werkgroep Geologie en Landschap  
 Wat betreft het jaar 2014 hebben we door allerlei omstandigheden de activiteiten van de werkgroep 
nogal terug zien lopen. Desondanks zijn we gestart met een combi avond “Landschappen in Alaska en 
Kamsjatka”. 
       Een andere binnen activiteit hebben we gevuld met informatie en discussie over het 
veranderende klimaat op mondiaal en nationaal niveau met een hoog gehalte “Wat, Hoe en 
Waardoor”. 
       Een dag naar Drente (Hunnebedmuseum, Geopark Hondsrug en zwerfstenen zoeken (nabij 
Weerdinge) ging niet door wegens gebrek aan deelnemers. Deze dag hebben we in het najaar met 
groot succes herhaald. Onder zomerse omstandigheden genoten we van het Drentse landschap en 
vooral van de grote hoogte verschillen die vanaf de Hondsrug in oostelijke richting zichtbaar werden. 
       Zoals reeds eerder aangegeven, kwam het niet meer tot buiten activiteiten en ook een 
binnenbijeenkomst kwam te vervallen. Op 17 dec. zal onze laatste binnenbijeenkomst plaats vinden. 
De vondsten van Drente zullen we dan evalueren en het programma voor 2015 bespreken. 
 

 Bauke Terpstra 
  




