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V Voorwoord van het bestuur 
Jacob Ruijter  

 
 
Uiteraard had ik gehoopt dat ik enkel had kunnen terugblikken op een periode, waarin we zowel privé als als 
vereniging met veel beperkingen te maken hebben gehad, maar dat we geleidelijk aan al onze activiteiten 
als vereniging weer hebben kunnen oppakken. Dat wil zeggen weer fysiek vergaderen, bijeenkomen op 
werkgroepavonden en organiseren van lezingen.  
Gelukkig is dat ook wel het geval geweest, maar helaas worden we tijdelijk teruggeworpen door 
aangescherpte maatregelen, omdat de pandemie nog niet onder controle is. 
Toch heb ik er alle vertrouwen in dat we in 2022, met de nodige voorzorgsmaatregelen, al onze activiteiten 
zowel buiten als binnen kunnen ontplooien.  
Fysieke bijeenkomsten zullen de eerste periode wellicht nog niet mogelijk zijn. De voor januari geplande 
‘leden-voor-ledenavond’ wordt daarom verplaatst naar medio maart.  
Verder wil ik hier Jan Noorlander bedanken voor het feit dat hij de afgelopen jaren de ledenadministratie 
voor onze afdeling heeft verzorgd. Door het vertrek van Jan en zijn vrouw Mieke bij onze afdeling komt daar 
een eind aan per 1 januari a.s.  
Vanaf die datum is de ledenadministratie ondergebracht bij Gerrian Tacoma, onze penningmeester.  
 

 
 

 
Programma 1e kwartaal 2022 

 
Het is weer onzeker hoelang de corona-maatregelen van kracht zijn.  
Daarom is er geen kwartaalprogramma gemaakt. 
De leden van de werkgroepen krijgen van hun werkgroepcoördinator bericht als er iets wordt georganiseerd. 
Dat zal dan ook op de website worden gepubliceerd. 
De avond 'leden-voor-leden' is gepland op: donderdag 24 maart 2022 
 
 
 

 

Fijne Kerstdagen  

en een gezond 2022 
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M 

             In Memoriam Fons Kolkman (1936 – 2021) 
                     Ruud Knol 
 
Toch nog onverwacht is Fons Kolkman op 23 oktober 2021 
op 85-jarige leeftijd van ons heengegaan. In hem verliezen 
wij een markante persoonlijkheid, die tientallen jaren de 
wereld van de paddenstoelen heeft bezocht en 
gefotografeerd. Het is niet exact na te gaan, maar Fons was 
ruim 40 jaar lid van onze KNNV-afdeling, en bijna even 
zoveel jaren lid van onze Paddenstoelwerkgroep. Heel vaak 
als 'Einzelgänger', maar ook dikwijls in excursieverband. 
Door al zijn veldwerk heeft hij een schat aan ervaring 
vastgelegd. Aanvankelijk in de vorm van duizenden dia’s en 
later digitaal, met als onmisbare attributen zijn Canon en 
macro-objectief. Tot het laatste moment heeft hij onze 
excursies meegemaakt, hoewel het zeulen met statief, 
fototas en zware camera hem steeds zwaarder vielen. Eén 
van zijn laatste excursies was die naar het Kroondomein, de 
Dassenberg om de kammetjesstekelzwam vast te leggen. 
En velen van ons kennen hem van zijn tochten door het paleispark Het Loo, waar hij in de afgelopen 
tientallen jaren honderden kilometers heeft afgelegd. In het begin vooral met wijlen onze leden Leen Bos en 
Gerrit Ilbrink. 
Pauline Essenstam portretteerde hem in september nog in het paleispark, even uitrustend op een 
omgevallen beuk. 
Eén van zijn laatste escapades was die naar de Motketel nabij Vaassen, waar hij in zijn eentje enkele steile 
taluds langs sprengen beklom om de blauwzwarte stekelzwam te fotograferen. Natuurlijk wilde hij deze 
vondst met ons delen en ging hij opnieuw op pad naar die vindplaats. Het klim- en klauterwerk liet hij over 
aan de 'jongelui'. Hilarisch is zijn actie in de oever van zo’n spreng, toen hij voor de zoveelste keer een 
close-up wilde maken van het beekmijtertje, een zeldzaam paddenstoeltje van 3 cm groot. Hij gleed 
langzaam weg in de modder; we moesten hem met veel pijn en moeite uit de drab halen. Het tekent Fons, 
tot het uiterste gaan, niet bij de pakken neerzitten. Maar het leverde wel vaak prachtige foto’s op. 
Voorbeelden daarvan zijn te zien in ons jubileumboek '100 jaar natuurbeleving van Apeldoorners'. 
Zijn diacollectie heeft hij ook nog jarenlang gescand, en vaak scande hij ook beelden van en voor anderen. 
Verder werd zijn zakgeld besteed aan een grote collectie boeken in zijn werkkamer. Zoveel mogelijk bezocht 
hij ook onze studie-avonden. Hij was in oktober nog bezig om een kleine collectie aan foto’s op een usb-stick 
te zetten voor vertoning in onze zaal in ORCA;  helaas… 
Wij zullen hem erg missen in onze werkgroep. 
 
Ook aan het afdelingsbestuur heeft Fons een bijdrage geleverd. In de jaren negentig is hij een paar jaar 
penningmeester/ledenadministrateur geweest.  
 
Foto: Pauline Essenstam 

 
 

 
 
Ledenmutaties 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe leden (t/m 01-12-2021) 
Jan-Willem van Velzen (overgekomen 
uit Haarlem) 
Annelies Botschuijver (huisgenootlid) 
(overgekomen uit Haarlem) 
Thom Janssen (overgekomen uit Delft) 
Renate Alferink 
 
Overleden: 
Fons Kolkman 
 

Lidmaatschap beëindigd per 01-01-2022 
Henry Brinkman 
Henk Dorrenboom 
Mieke Noorlander 
Jan Noorlander 
Ab van Ittersum 
Riet Weimer-v.d. Linden 
Christine van Moorselaar 
Fred Bontenbal 
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J      Januari 2021 
         Patrick Meertens 
 
Een jaar geleden verheugde ik mij op het komend jaar. In mei op vakantie en daarna samen met de andere 
liefhebbers het veld in en aan zoveel mogelijk excursies en inventarisaties meedoen. Helaas het liep anders. 
Vanaf mei in de lappenmand en fysiek niet in staat om het toch meestal bescheiden tempo van de groepen 
te volgen. Daarom besloten om dan maar thuis eens goed rond te kijken naar: "al wat leeft en groeit en ons 
altijd weer boeit". En dan blijkt dat je huis en tuin een schat aan planten en dieren huisvesten. Ik vind zonder 
onderscheid alle dieren mooi en heb heel veel gezien de afgelopen maanden. Een aantal springen er om 
diverse redenen uit. Hierbij een klein overzicht: 
 
Het klein geaderd witje. Ik had een aantal potten beplant met 
palmkool. Na de slakken hebben de witjes zich hier en masse 
opgestort. Geraffineerd zoals het diertje de eitjes verspreid over 
de planten legt en het is echt een hele mooie rups, maar er is niet 
veel meer over van de aanplant. Daarom een foto van zijn 
familielid de citroenvlinder (Gonepteryx rhamni) zittend op de 
pronkbonen. 
De pronkbonen zijn ook al 2 jaar de favoriete verblijfplaats van de 
groene schild/stinkwants (Palomena prasina). In diverse stadia 
van hun ontwikkeling heb ik ze daar inmiddels mogen 
waarnemen. In alle stadia van zijn ontwikkeling een mooi insect. 
 

In een aparte kweekbak staan de kruiden. Tijm, 
munt, oregano, peterselie, basilicum, rozemarijn, 
bieslook, marjolein en dragon. Het is dan ook geen 
verassing dat daar de muntvlinder (Pyrausta aurata) 
regelmatig komt buurten. Vreemd genoeg trof ik ze 
net als in 2020 veelal aan op tijm en niet op de munt 
of de marjolein. Vandaar de oudere naam tijmmotje 
misschien? 
De stadsreus (Volucella zonaria). Ook wel 
hoornaarzweefvlieg genoemd. Vermoedelijk 
verdwaalt. Waarschijnlijk afkomstig uit Arnhem of 
Deventer. 
 
De lindepijlstaart (Mimas tiliae). Slachtoffer van een 
stevige westzuidwesten wind van 17/18 juni 2021. 
Hij lag uitgeteld op de grond leefde nog wel, maar 
was behoorlijk gehavend. Wat foto’s gemaakt en 
weer uitgezet op een beschutte plaats. Ik had hem 
wat graag in zijn volle glorie gezien; wat een fraaie 
vlinder. 
 
De meriansborstel (Calliteara pudibunda). 
Aangetroffen in een het bos. De naamgever is Maria 
Sybilla Merian (1647-1717). Insectenkenner en 
kunstschilder, schrijfster, drukker en uitgever. De 
eerste die de ontwikkelingsstadia van eitje tot vlinder 
zelf heeft gevolgd en haarscherp heeft vastgelegd 
met een zelfontwikkelde waterverf techniek. Hiermee 
is zij van grote betekenis voor de entomologie 
geweest. En zoals iemand het heeft verwoord: 
Terecht dat deze prachtige rups naar haar is 

vernoemd. Carl Linnaeus heeft haar naam zelfs meer dan 10 keer gebruikt in planten- en dierennamen. Er 
valt heel veel meer over Maria Sybilla Merian te vertellen. Zo is er in 2017 o.a. een conferentie geweest in 
Amsterdam (haar laatste woonplaats) naar aanleiding van haar overlijden 300 jaar daarvoor. 
 
 

 
citroenvlinder op pronkbonen 

 
muntvlinder 

 
stadsreus 

 
lindepijlstaart 
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Het blijkt dat Europese arachnologen (spinnendeskundigen) al sinds jaren een 
spin van het jaar kiezen. De zebraspin of harlekijnspin (Salticus scenicus) was 
de spin van het jaar 2005. Ik heb de spin in 2021 voor het eerst bewust gezien. 
Ik had hem veel eerder moeten ontdekken. 
 
Er zijn nog veel meer insecten gepasseerd. Ieder jaar komen de atalanta, het 
boomblauwtje en de dagpauwoog langs. Dit jaar voor het eerst bewust 
waargenomen de gewone spikkelspanner, de huismoeder, het leliehaantje, het 
bont zandoogje en de kleine wintervlinder. En ik denk dat ik het groene 
verfdrupje heb vastgelegd. 
Ik verheug mij nu al op 2022. 
 

Foto's Patrick Meertens 

 

 
 
 
     Knikkend nagelkruid 
            Joke Tammen 

 
Knikkend nagelkruid (Geum rivale) is een zeldzame inheemse plant uit 
de Rozenfamilie; ze bloeit vanaf de lente, met nabloei tot 
oktober/november. 
Ze groeit in een bosrijke, natte tot zeer vochtige omgeving met wat zon 
of halfschaduw. Ze wordt zo'n 20 tot 40 cm hoog.  
De stengels zijn meestal rood aangelopen en behaard. Rozet en 
stengelbladeren zijn afgebroken geveerd met gespleten topblaadje en 
hebben kleine steunblaadjes. 
De bloemen zijn knikkend klokvormig, de kroonbladeren zijn een soort 
roze/lichtgeel met donkere bruinrode kelkbladeren; het lijkt wel wat op 
een onder- en bovenrok. 
De bloemen zijn goed toegankelijk voor insecten, vooral voor de 
metselbijen en diverse hommels. 
Na de bloei richt de bloem zich op en groeit de as van het 
stamperhoofdje uit, zodat het vruchthoofdje op een steel boven de 
bekervormige kelk uit steekt. De vele dopvruchten hebben in eerste 
instantie zachte haren, waarvan het bovenste deel lijkt op een 
vogelveertje. Ja, ja totdat ze een fase verder zijn; dan zijn ze hard en 
haken in je kleren vast. Het kost heel wat moeite om ze uit je kleren te 
plukken (ik spreek uit ervaring). 
 
In de tuin is de plant makkelijk te 
houden bij de vijver en voelt ze 
zich goed bij o.a. Wilde akelei 
en Lievevrouwenbedstro (laat ik 
dat nu per ongeluk goed hebben 
geplant in mijn tuin). Ik kon deze 
plant jaren geleden tot mijn 
verbazing kopen bij een 
verkoper voor natuur-
beschermingsproducten; ik heb 
het dus niet ergens uitgegraven. 

 
Haar Nederlandse naam dankt ze aan de knikkende bloemen. 
Geum is afgeleid van Geuin (Grieks) en betekent "proeven of genieten 
van"; dit met een verwijzing naar de aromatische wortelstok, die 
etherische olie bevat en een klein beetje naar kruidnagel ruikt. 
 
 

 
zebraspin 

 
Knikkend nagelkruid 
Ecologische flora 
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Lang geleden groeide het Knikkend nagelkruid uitbundig in het Beekbergerwoud. 
In 1869 werd het Beekbergerwoud op een veiling gekocht door Barend van Spreekens, die in dat jaar 
voortvarend te werk ging met, zoals toen werd gezegd, het slopen van het woud en het graven van sloten, 
waarbij overtollig water naar de IJssel werd afgevoerd en het natte reliëfrijke bos veranderde in strakke 
graslanden. Daarmee verdween ook het Knikkend nagelkruid. Het verhaal wil dat een erfgenaam van Van 
Spreekens daar wroeging over kreeg en heeft gezorgd dat het Knikkend nagelkruid er weer werd geplant. 
Het Beekbergerwoud is nu in handen van Natuurmonumenten. Of er nu nog Knikkend nagelkruid groeit, 
eerlijk gezegd heb ik het nog niet ontdekt. 
Al met al lijkt het verdwijnen van Knikkend nagelkruid veroorzaakt te worden door ontwatering, bemesting en 
watervervuiling. 
In Nederland wordt ze sinds kort aangeplant om de kleine, oorspronkelijke, populaties die er nog zijn te 
versterken. 
 
Dit is nog niet het hele verhaal. 
Knikkend nagelkruid kan namelijk ook hybridiseren met Geel nagelkruid (Geum urbanum). 
Geel nagelkruid is een zeer algemene soort, die voorkeur heeft voor droge en beschaduwde plaatsen. 
Door verdroging van de natuurgebieden gaan de beide groeiplaatsen van nagelkruid elkaar overlappen, 
maar in de mate waarin dit plaatsvindt is nog niet bekend. 
In 2017 en 2018 heeft er onderzoek plaatsgevonden naar belangrijke standplaatscondities, 
vegetatiesamenstellingen en vitaliteit van de vier van oorsprong Nederlandse populaties (Ulvenhoutsebos, 
Wijboschbroek, Beekbergerwoud en Landgoed Middachten) en van vijftien buitenlandse referentie 
populaties. Er is bladmateriaal verzameld voor genetische analyses en zaad voor onderzoek naar 
kiemkracht voor het opkweken van populaties. 
Winter 2020 is er onderzoek gestart in de provincies Gelderland en Noord-Brabant naar kansrijke locaties 
voor herintroductie. 
De wens is om Knikkend nagelkruid terug te brengen in het bosbeeld. 
Het zou natuurlijk prachtig zijn om in de, hopelijk, nabije toekomst te kunnen genieten van het zo mooi 
bloeiend Knikkend nagelkruid. 
 
Foto’s: Joke Tammen 
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      Grote Zilverreigers stelen de show 
          Yvonne Zwikker 
 
 
Gesprek onder vogelaars in het veld: 
"Kijk daar staan drie Grote Zilverreigers." 
"Oh, ja! Prachtig! Wat zijn ze wit!" 
"Ik dacht even dat het schuine witte paaltjes waren, maar 
er ging er ineens een lopen." 
"Kijk daar een Blauw Reiger." 
"Oh, ja." 
"Wat geweldig dat die Grote Zilverreigers nu ook in 
Nederland broeden." 
Over de Blauwe Reiger wordt verder gezwegen, terwijl ze 
ook schitterend en boeiend zijn. 
 
Het is niet te voorkomen dat Grote Zilverreigers met hun intens witte verenkleed de show stelen. Wit is in 
feite geen kleur maar staat toch symbool voor zuiverheid, waarheid, onschuld en het heilige of goddelijke. 
Met hun witte vleugels, hun afmeting en vliegbeeld zijn ze goed te herkennen en te volgen. Ze zijn terug van 
weggeweest. Als je het artikel van Henk van der Kooij en Berend Voslamber in Limosa 70 (1997) leest wordt 
duidelijk dat ze het slachtoffer werden van een modegril. ‘Rond de eeuwwisseling liep de populatie 
broedvogels echter sterk terug. De sierveren van de rug waren in die periode zeer gewild om dameshoeden 
op te sieren. Gigantische aantallen volwassen vogels werden geschoten om aan de vraag vanuit de 
modewereld te kunnen voldoen. Schattingen aan de hand van de aantallen veren die aIleen al in 1902 op de 
Londense markt werden verhandeld, lopen op tot 200.000 geschoten vogels in een broedseizoen’ Met de 
eeuwwisseling wordt het begin van de 19e eeuw bedoeld. Er is nergens te achterhalen waar de vogels 
geschoten werden. Het is aannemelijk dat de zilverreiger een gewone verschijning moet zijn geweest, die 
misschien ook wel hier gebroed heeft. 

 
Geen twijfel 
Bij het noteren van waarnemingen is er 
zelden verschil van mening over een Grote 
Zilverreiger. Hij is goed te herkennen aan 
zijn gele snavel en zwarte poten. Er is geen 
verschil tussen mannetjes en vrouwtjes. In 
de broedtijd is gedurende een korte periode 
de snavel zwart en zijn de poten rood. Maar 
zijn kleed blijft hagelwit. En als die opvliegt 
of overvliegt heeft deze vogel een rustige 
vleugelslag en brede afgeronde vleugels. 
De Kleine Zilverreiger is net zo wit maar 
heeft gele tenen, die echt wel opvallen als 
hij opvliegt. Hij is aanzienlijk kleiner en komt 
veel minder voor. 
 
Voorkomen 
Meestal beent de Grote Zilverreiger solitair 
en statig door de weilanden, rietmoerassen 
en ooibossen op zoek naar vissen, kikkers, 
muizen, mollen en kleine vogels. Dat ook 
kleine vogels op het menu staan nemen 
vogelaars hen niet in dank af, maar dat 
geldt ook voor de blauwe reiger en zeker 
voor de ooievaars. In de winter zien we er 
veel meer. Volgens Sovon ligt het geschat 
maximum aantal overwinteraars tussen de 
4900 en 9500 (2013-2015). Deze 

wintergasten komen onder andere uit Polen, Oostenrijk en Frankrijk. Het aantal doortrekkers wordt geschat 
op 5800 tot -12.300, volgens tellingen die dateren uit 2012 tot 2017. 
 

 
Grote zilverreiger   foto: Nel Appelmelk 

 
    Grote en kleine zilverreiger                     foto: vogeldagboek.nl 
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Solitair versus kolonievogel 

Voedsel zoeken doen ze graag solitair. Maar om te broeden 
verkiezen ze de veiligheid van een kolonie. Je kunt ze vinden in 
rietmoerassen, langs oeverzones van meren en plassen, in 
bossen langs rivieren (ooibossen) en aan de kusten bij de 
mondingen van rivieren. Een flinke hoeveelheid overjarig riet is 
zeer geschikt, maar ook wilgen bieden plekken voor een nest. 
Volgens Sovon werd in 2019 het aantal broedparen geschat op 
285 -300. De eerste plek waar ze zich vestigden waren de 
Oostvaardersplassen in 1978. Maar het duurde tot 1990 voor er 
een vaste kolonie bezet werd. Ze troffen hier een nat en rustig 
rietland in combinatie met voldoende voedsel; vissen en kleine 
zoogdieren. Van hieruit bezetten ze andere gebieden, zoals het 
Lepelaarsplassen-gebied, De Wieden, Makkumer Noardwaard, 
Nieuwkoopse Plassen en het Volkerakmeer. Dankzij 
herinrichtingsmaatregelen in het kader van het 
Beschermingsplan Moerasvogels staat deze soort sinds 2017 
niet meer op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. 
Geweldig weer een vogel die het goed doet! 
 
Bron:  
Artikel van Henk van der Kooij en Berend Voslamber in Limosa 70 (1997); 
Recordaantal broedende Grote Zilverreigers in 2015, Sovon 
Sovon: Grote Zilverreiger 

 

 
 
 
 

     Beekprikkenbijvangst 
          Hilde Ham 
 
Beekprikken zijn zeldzaam. Het grootste deel van hun leven zitten de palingachtige visjes als larven in de 
beekbodem. Na zo’n zes jaar maken ze een metamorfose door om als volwassen prikken te paaien en te 
sterven. 
 
Donderdag 14 februari 2019. Exact half twee. Het wekelijks monitoren van paaiende beekprikken is 
begonnen. Coby Kuipers leert ons de kneepjes van het vak. 
"Je begint met het noteren van de omgevingstemperatuur en het meten van de watertemperatuur. Hang de 
thermometer vijf minuten in het water en schrijf meteen de temperatuur op. Anders vergeet je die. Aan het 
eind van de route doe je dat nog een keer." 
We schuifelen voort en turen in het stromende water van de Koppelsprengen. 
"Hier en daar zie je wat donkere plekken. Bladafval hoopt zich op bij boomstronken en andere obstakels. 
Stroomopwaarts zwemmende, volwassen beekprikken kunnen zich gemakkelijk daaronder verschuilen. 
Soms blijf ik daarom een poosje staan. Gewoon wachten. Kijken. En wachten". 
Het bochtige parcours ligt in een bosrijk gebied. 
Traag slenteren we verder. 

"Kijk. Dat is een hele geschikte plek om een nest te 
bouwen en te paaien." 
In het kraakheldere water zien we een verzameling bont 
gekleurde steentjes liggen. 
"Je telt alleen op de heenweg richting sprengkoppen. Als 
je dezelfde route terugloopt, tel je niet nog een keer." 
We luisteren, slaan alle informatie op, speuren in het 
water, bewegen ons in een slakkengang voort en maken 
een vreugdesprongetje, zodra we de eerste beekprik zien. 
"Dat is leuk voor jullie" zegt Coby. "Maar… hoe 
interpreteren jullie het gedrag van deze beekprik? 
Vrijzwemmend? Paaiend? Rustend? Nestbouwend? … 
Soms zie je een beekprik die al dood is in het water 
hangen, want na de paai zit hun functie op deze aarde 
erop. Ja. Ja. Alles draait om het in stand houden van de 

 
Blauwe en grote zilverreiger 
Foto: Nel Appelmelk 

 
Beekprik 
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soort. Hun voortbestaan. Het voorkomen van uitsterven … en o ja, voordat ik het vergeet … ook de dode 
exemplaren noteer je op het formulier". 
Het duizelt ons. Wat moeten we veel bijhouden. Bij thuiskomst kruisen we de gegevens aan in een door 
RAVON opgesteld schema. 
 
Gaandeweg de jaren groeit een vast patroon. Met een getraind oog monitoren we inmiddels ontspannen en 
met veel plezier. Het monitoren van paaiende beekprikken levert ook leuke bijvangst op, die nog niet 
vermeld is in het boek De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied (pp. 17-19). 
 
 
Bijvangst 
 
Turend in het water zien we uit onze ooghoeken langs de oevers 
met levermossen en op de glooiende hellingen razendsnel iets 
voorbij schieten. Maar wat is dat? Wij staan stil. Wachten. 
Fantaseren er fluisterend op los. Bosmuis? Veldmuis? Spitsmuis? 
Woelmuis? We besluiten om net zolang te blijven hangen, totdat we 
een fraaie foto voor determinatie hebben kunnen maken. Ons 
geduld wordt beloond. Op de foto staat een niet schuwe, dagactieve 
Rosse woelmuis met een roodbruine rugvacht, grijzige flanken en 
gele of gebroken witte buikzijde. 
 
De Rosse woelmuis (Myodes glareolus) is een niet-bedreigde soort 
die behoort tot de Woelmuisachtigen. Het zoogdiertje houdt geen 
winterslaap; heeft korte poten met aan de voorvoet vier tenen en 
aan de achtervoet vijf; zijn kop is relatief lang en spits; heeft grote, 
donkere ogen, duidelijk zichtbare oren en een roze neusspiegel met 
lange snorharen; zijn staart is redelijk lang (35 tot 60% van de kop-
romplengte) en tweekleurig: boven donker en onder wit. 
Het gemengde bos van de Koppelsprengen, met daaronder een 
struik- en kruidlaag, vormt een ideaal leefgebied met veel beschutting van Dubbelloof (een varensoort) en 
kreupelhout voor de snel klimmende en dalende viervoeter. 
We volgen het stille, kriskras rennende diertje in zijn territorium. Zodra hij (het kan ook een zij zijn) zich 
verbergt in een ondergrondse gang, zijn we het beestje kwijt. Even later duikt hij toch weer op uit een ander 
holletje. Kijkt zenuwachtig om zich heen. Knabbelt ergens op. Een vrucht? Eikel? 
Het plantaardige voedsel is gevarieerd en bestaat uit zachte zaden, vlezige vruchten, noten, mossen, 
bladeren, kruiden en boomschors (tot op vijf meter hoogte). Maar ook dierlijk voedsel staat op het menu: 
insecten, wormen, slakken en paddenstoelen. Zou de Rosse woelmuis van het Weerhuisje snoepen? We 
ontdekken geen vraatsporen. Voor mensen is het Weerhuisje in elk geval niet eetbaar. 

 
Het Weerhuisje (Atraeus hygrometricus) met fraaie craquelé 
oppervlak valt onder de groep Buikzwammen en verwanten; is 
bedreigd en staat sinds 2008 op de Rode Lijst van het NEM 
(Netwerk Ecologische Monitoring) De vrij zeldzame 
paddenstoel begint ondergronds in uivorm. Bovengronds lijkt 
het op een aardster. Het heeft een samenwerkingsverband met 
diverse loofbomen De schimmeldraden, bestaande uit een 
aaneenschakeling van meestal langgerekte, slanke cellen die 
alleen microscopisch zichtbaar zijn, omhullen de cellen van 
planten en boomwortels, maar dringen niet binnen 
(Ectomycorrhiza). 
 
Het Weerhuisje doet zijn zeer toepasselijke naam eer aan en is 
hygroscopisch (water-absorberend). Bij droogte krullen de 6-16 
slippen omhoog en sluiten een bolletje met een dunne gladde 
huid en onregelmatige opening aan de bovenzijde af. Op deze 
wijze beschermen de slippen de sporen in het ca. drie 
centimeter grote, bolvormige reservoir. Zodra de 

luchtvochtigheid in het bos weer toeneemt, spreiden meerdere slippen zich uit en wordt het ongesteelde, 
bolvormige reservoir met dunne draden en donkerbruin sporenpoeder opnieuw zichtbaar. 
Droogte kunnen ze dankzij hun slippen dus goed opvangen. Tegen verzuring en vermesting zijn de 
Weerhuisjes helaas niet opgewassen. 

 
Rosse woelmuis 

 
Weerhuisje 
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Andere paddenstoelen die er voorkomen zijn o.a.: Gele en Bruine trilzwam, Eiken- en Kerntrilzwam; 
Botercollybia; Gele aardappelbovist; Oranje aderzwam, Berkenzwam etc. 

 
Zodra we een roffelend geluid horen, zijn we alert. Een Grote 
Bonte Specht, die we nagenoeg elke keer tijdens het slenteren 
waarnemen. Even later horen we weer een timmerman op hout 
bateren, maar deze roffel is kort en klinkt vele malen zachter. 
Na wat speurwerk met onze verrekijkers blijkt het deze keer om 
een Middelste Bonte Specht te gaan. De knalrode pet en 
zalmkleurige broek vallen meteen op. Deze, in vergelijking met 
de Grote Bonte iets kleinere soort, is in Nederland in opmars. 
Broedt in oude, weelderige loofbossen met oude eiken, 
haagbeuken, iepen in combinatie met open plekken, weiden en 
dichte bosschages. Bomen met ruwe basten genieten hun 
voorkeur. Het voedsel van de Mibo (vogelaarsjargon) bestaat 
uit insecten, rupsen, bessen, noten en boomsappen. 
Vinken, Staart-, Kool- en Pimpelmezen, Boomklevers en 
Buizerds behoren eveneens tot de vaste bewoners in dit fraaie 
ecosysteem. 
 
 

 
Zonder geluid te maken fladdert een Bont zandoogje voorbij. 
Deze algemene en wijdverbreide soort neemt op dit moment het 
sterkst toe van alle dagvlinders. Hij heeft voorkeur voor 
beschaduwde plekken met zonnevlekken. Leeft bij bosranden en 
vliegt, in twee tot drie elkaar overlappende generaties, vanaf eind 
februari tot begin oktober (afhankelijk van plaats en hoogte). 
Mannetjes zijn zeer territoriaal en koesteren zich graag in de zon. 
De rups is groen met fijne lichte en donkere lengtestrepen. 
 

 
 
 
Naast vele andere soorten kruisen ook Kelderpissebedden of 
Gewone glanspissebedden ons pad. Deze kleine kreeftachtigen 
leven vooral in groepen op vochtige plaatsen. Hun menu bestaat 
voornamelijk uit organisch materiaal, zoals afgestorven plantendelen. 
Uit mest, aas, schimmels en bacteriën halen de . pissebedden hun 
broodnodige eiwitten. 
 
Jaarlijks stoppen de wekelijkse twee uur durende wandelingen in 
april. We zijn benieuwd naar de aantallen paaiende beekprikken en 
bijvangst in 2022. 
 
Foto’s: Edo Kreuzen 

 
 
Gebruikte bronnen: 
 
https://www.zoogdiervereniging.nl/zoogdiersoorten/rosse-woelmuis 
Eekelen, Hans van, Kuipers, Theo en Weltje Henk: De Apeldoornse Grift en haar stroomgebied. (2018, pp.16-19). 
Dam, Nico. en Kuyper, Thomas. W.: Veldgids Paddenstoelen deel II ( 2018 2e druk, p. 85). 

Svensson, Lars, Mullarney, Killian & Zetterström, Dan: ANWB Vogelgids van Europa. (2010, 4e geheel herziene druk). 
Tolman, Tom en Lewington, Richard, De nieuwe vlindergids (1999, p.273 ). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Middelste Bonte Specht 

 
Bont zandoogje 

 
Kelderpissebed 
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T 
 
   Tuin in beeld 
       Gerrian Tacoma 
 
Het wildcameraproject in Apeldoorn draait nu ongeveer een half jaar. Sinds half juni zijn er acht wildcamera’s 
in omloop, die door vrijwilligers steeds voor een periode van een maand in diverse tuinen geplaatst worden. 
Een paar meter voor de camera staat een paaltje waarop een blikje sardines geschroefd is. Het is de 
bedoeling dat zoogdieren door de vislucht worden aangetrokken en dus voor de camera langs lopen. Als de 
camera beweging detecteert, worden er kort achter elkaar vijf foto’s gemaakt. 
Het uitlezen van de camera is iedere keer weer spannend. Hoeveel foto’s zijn er gemaakt, zitten er leuke 
soorten bij of staan er vooral katten op? De huiskat is 
inderdaad het meest gefotografeerde zoogdier en daar 
lopen vrijwilligers en tuineigenaren meestal niet warm 
voor. Er was zelfs een tuin waarin minstens zes 
verschillende katten werden gefotografeerd, terwijl je 
natuurlijk hoopt dat er ook foto’s van bijvoorbeeld een 
egeltje tussen zitten. Meerdere tuineigenaren hadden dit 
geluk inderdaad en er waren zelfs tuinen met leuke 
soorten als das, vos, ree, steen- en boommarter.  
Het effect van de vislucht is wisselend. Ik had verwacht 
dat katten er sterk door zouden worden aangetrokken, 
maar ik heb in mijn eigen tuin maar één keer gezien dat 
een kat interesse toonde. Ook in andere tuinen liepen de 
meeste katten het blikje voorbij zonder er aandacht aan 
te schenken. Een steenmarter vond het blikje echter zo 
interessant dat hij het met enige moeite open wist te 
maken. In een aantal tuinen gingen honden helemaal los 
op het blikje, wat zeker niet de bedoeling is. Behalve een vernield blikje levert dit ook veel te veel 
oninteressante foto’s op. Het project is bedoeld voor dieren die de tuin bezoeken, niet voor honderden foto’s 
van een huisdier. We weten dus inmiddels dat het plaatsen van een camera in een tuin met een loslopende 
hond weinig zin heeft.  
Als je ook nieuwsgierig bent naar het dierenleven in je tuin en geen hond los in je tuin hebt lopen, kun je je 
tuin bij mij aanmelden:  
gerrian@tacoma-krist.nl 

 
 
 
 
 

 
Muisje 

 
            Steenmarter bij blikje 

 
Eén van de vele huiskatten 
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KNNV - boeken 
Ben Keizer 
 
Boeken van de KNNV Uitgeverij 
Wil je een boek aanschaffen bij de KNNV Uitgeverij? Bestel 
die dan via onze afdeling, want dat heeft voordelen voor 
jezelf en voor onze afdeling. 

 Je krijgt de boeken voor de ledenprijs (10% korting)  

 Je betaalt geen verzend- en of administratiekosten. 

 Als de boeken binnen zijn krijg je bericht over de 
bezorging of het afhalen van de bestelling. 

 Betaling per bank bij levering. 

 En … de afdeling Apeldoorn wordt er ook nog 
financieel sterker van. 

 
Kijk op de website www.knnvuitgeverij.nl voor een overzicht 
van alle boeken en volg periodiek de e-mails met 
boekennieuws. 
Bestellen kan bij Ben Keizer: b.keizer9@gmail.com of 
06-37419143. 
Het kan gebeuren dat de bestelde boeken enige levertijd 
hebben, omdat gratis verzending door de uitgeverij 
afhankelijk is van hoeveel boeken er op onze bestellijst 
staan. Bestel daarom wel tijdig. 
 

 
 
 

 

OUDE BOEKEN SERVICE 
 
Wat doe je met die mooie maar wellicht oude 
natuurboeken die u niet meer leest? Zonde om ze 
weg te gooien. De OUDE BOEKEN SERVICE helpt 
je om een KNNV-lid te vinden die jouw mooie 
boeken wil overnemen. 
Wil je boeken aanbieden? 
Neem contact op met Jan Kerseboom, tel. 055-
5338323 of mail j.kerseboom6@chello.nl. Overleg 
met hem wanneer de boeken bij hem gebracht 
kunnen worden. Hij maakt een lijst van alle titels en 
bepaalt de prijs. Tijdens lezingen en op 
natuurmarkten, waar wij als afdeling aan meedoen, 
worden de boeken aangeboden. De opbrengst is 
voor onze eigen afdeling. 
Wil je boeken overnemen? 
Op de website staat een lijst van beschikbare 
boeken (onder "overige info/ boeken"). Maak je 
keuze en neem contact op met Jan. Maak met hem 
een afspraak om het boek te bekijken en op te 
halen. 
Wat gebeurt er met de onverkoopbare boeken? 
Wanneer de boeken binnen 1 jaar niet verkocht zijn 
dan worden ze afgestaan aan de landelijke KNNV. 
Zij verkopen dan onze overgebleven boeken en de 
opbrengst is voor de landelijke KNNV. 

 

Lidmaatschap 
 
Contributie per jaar: € 32,00, huisgenootleden € 18,00 jeugdleden (jonger dan 25 jaar) € 15,00. 
 
Opgeven als lid van onze afdeling Apeldoorn bij Gerrian Tacoma, tel. 055-534 0943, 
ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl of via de website. 

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (wordt definitief als dit per 

e-mail bevestigd is) en wel per 1 januari met een opzegtermijn van 2 maanden (dus uiterlijk 

31 oktober). 

Betaling vóór 1 februari van het lopend jaar op IBAN rekeningnummer NL88 TRIO 0338 7457 34, ten name 

van KNNV, afd. Apeldoorn te Apeldoorn. 
 

 
Verkade-albums van Jac. P. Thijsse 
Eén van onze leden wees ons erop, dat bij De Tweede Lezer (een winkel met veel tweedehandsboeken aan 
de 1e Wormenseweg 102) Verkade-albums van Jac. P. Thijsse te koop zijn.  
Op de Boekenlijst van onze 'Oude Boeken Service' staan ook nog 2 Verkade-albums. Niet van Thijsse, maar 
wel origineel en compleet. Zie nrs. 901 en 902. Die gaan volgend jaar naar de landelijke KNNV en zijn nu 
dus te koop voor de helft van de genoemde prijs 
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Algemene informatie KNNV afdeling Apeldoorn 
 
Doel van de KNNV is het verbreiden van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en 
meewerken aan de bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties, die hierop 
gericht zijn. De afdeling Apeldoorn van de KNNV is opgericht op 16 december 1911. 
Afdeling Apeldoorn heeft een Insecten-, Paddenstoelen-, Planten-, Vogelwerkgroep en een Werkgroep 
Sprengen en Beken. Iedere werkgroep organiseert excursies en lezingen. Deze worden als regel in de 
algemene agenda opgenomen. Alle leden en huisgenootleden van de afdeling mogen aan deze activiteiten 
deelnemen. 
De werkgroepavonden zijn 1 x per maand op dinsdagavond; alleen de werkgroepavond van Sprengen en 
Beken is 1 x per kwartaal op maandagavond. Voor tijdstip, plaats en over wat de groepen doen, kunt u 
informatie krijgen bij onderstaande werkgroepcoördinatoren en op de afdelingswebsite: 
https://apeldoorn.knnv.nl/ 
 
Locatie :  Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn 
 
 
Bestuur 

Voorzitter Jacob Ruijter 06-2217 2410 voorzitter@apeldoorn.knnv.nl 

Secretaris Patrick Meertens 06-4145 4399 secretaris@apeldoorn.knnv.nl 

Penningmeester /  
Ledenadministrateur 

Gerrian Tacoma 055-534 0943 
penningmeester@apeldoorn.knnv.nl 
ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 

Activiteitencoördinator Hans Coppens 06-4312 9217 jjm.coppens@icloud.com 

 
 
Werkgroepcoördinatoren 

Insectenwerkgroep Koos Middelkamp 055-366 7693 midtip@planet.nl 

Paddenstoelenwerkgroep vacant   

Plantenwerkgroep Marchien van Looij 055-355 0149 m vanlooij@hetnet.nl 

Vogelwerkgroep Rein van Putten 055-541 2454 rein.van.putten@online.nl 

 Ineke Klaver 055-541 2107 icklaver@hotmail.com 

 Paul Vermeulen 06-5181 5440 paul.vermeulen@hetnet.nl 

 Evelien Schermer 055-533 6273 evelienschermer@hetnet.nl 

Werkgroep Sprengen en 
Beken 

Hans van Eekelen 
 

055-533 0988 hans.veek@gmail.com 

 
Commissies en overige adressen 

Activiteitencommissie 
 

Hans Coppens 
Miep Verwoerd 
Klaske de Jong 
Philip Claringbould 

06-4312 9217 
055-533 7328 
0578-61 4190 
06-3617 3548 

jjm.coppens@icloud.com 
m.verwoerd3.1@kpnmail.nl 
klaske.de.jong@gmail.com 
p.zonnig@gmail.com 

Promotiecommissie Jacob Ruijter 
Jan Kerseboom 
Evelien Schermer 

06-2217 2410 
055-533 8323 
055-533 6273 

voorzitter@apeldoorn.knnv.nl 
j.kerseboom6@chello.nl 
evelienschermer@hetnet.nl 

De Vier Jaargetijden  
Redactie 

Hans Coppens 
Ineke Klaver 
Nina de Vries (opmaak) 

06-4312 9217 
055-541 2107 
06-8194 1222  

redactie@apeldoorn.knnv.nl 
redactie@apeldoorn.knnv.nl 
redactie@apeldoorn.knnv.nl 

Bezorging 
 (coördinatie) 

Jannie Aalders 
Ineke Klaver 

055-366 4140 
055-541 2107 

j.aalderstamboer@upcmail.nl 
icklaver@hotmail.com 

Boekenverkoop Ben Keizer 06-3741 9143 b.keizer9@gmail.com 

Webmaster Paul Vermeulen 06-5181 5440 webmaster@apeldoorn.knnv.nl 

 

 


