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Voorwoord 
Jan den Held 
 
Met in de eerste helft van januari een mossenexcursie, een 
vogelexcursie naar Zuidwest Friesland, een 
nieuwjaarswandeling en de traditionele Leden voor Leden-
avond maken we in 2019 een vliegende start! 
Andere plannen voor 2019 behelzen het opstarten van een 
(afdelings-breed) monitoringsproject van een terrein van 
waterwinbedrijf Vitens, het samen met afdeling Epe-Heerde 
organiseren van een lezing met aansluitende excursie over 
pingo-ruïnes (waarvan het Uddelermeer een mooi voorbeeld 
is), en het opnieuw organiseren van een plantencursus in 
zomer. Daarnaast gaan de werkgroepen natuurlijk door met 
lopende projecten en inventarisaties, van gierzwaluwen tot 
gentiaanblauwtjes. 
 
Het blijkt steeds moeilijker om een algemene excursie te 
organiseren met voldoende deelname. Daarom hebben we 
besloten dit voorlopig niet meer te doen.  
 
De nieuwe redactie van De Vier Jaargetijden begint vorm te krijgen, met Nina de Vries als vormgever en 
Joke Tammen als degene die zorgt dat de kopij op tijd beschikbaar is. We zijn nog wel op zoek naar een 
eindredacteur, die het ingeleverde materiaal redigeert. Als je denkt dat dit iets voor jou zou kunnen zijn, 
aarzel dan niet en neem contact op met één van de redactieleden. (redactie@apeldoorn.knnv.nl) 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwe banner voor de website gezocht 
 
Op onze website worden, behalve het bijhouden van agenda- en nieuwsberichten, van tijd tot tijd ook andere 
aanpassingen gedaan. De meeste wijzigingen zijn zo klein dat ze de bezoeker amper opvallen, maar soms 
is het tijd voor een iets grotere aanpassing. Zo’n aanpassing zit er nu aan te komen: een nieuwe banner, dat 
is de foto die bovenaan iedere pagina staat. 
De huidige banner voldoet om een paar redenen wat minder. Ten eerste is de foto, een groepje 
excursiedeelnemers, al enige jaren oud, ietwat gedateerd dus. Verder is deze foto eigenlijk niet zo geschikt 
om er witte letters overheen te plaatsen, het geeft een vrij onrustig beeld. Daarom zijn we op zoek naar een 
nieuwe foto of eigenlijk naar meerdere nieuwe foto’s. En daarvoor vragen we de hulp van de fotografen 
onder jullie. Er zijn vast wel leden die mooie foto’s hebben die ze beschikbaar willen stellen voor de website. 
 
We willen een paar keer per jaar van foto wisselen en deze dan aanpassen aan het seizoen. Op de foto 
kunnen, net als op de huidige banner, mensen staan, maar er zijn ook afdelingen die een landschap, plant of 
dier gebruiken. Sites van andere afdelingen zijn te vinden via de landelijke site van de KNNV.  
Het is de uitdaging om te zoeken naar een foto waarop de letters goed leesbaar zijn, maar waarop ook wat 
te zien is. Het formaat moet bij voorkeur 940x214 pixels of een vergelijkbare lengte/breedte verhouding zijn. 
Als je foto’s beschikbaar wilt stellen kun je die sturen naar webmaster@apeldoorn.knnv.nl. 
 

 
de redactie wenst u  

Prettige Feestdagen en een  
gezond en ‘natuurrijk’ 2019 

 

mailto:redactie@apeldoorn.knnv.nl
mailto:webmaster@apeldoorn.knnv.nl
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Programma 1 e kwartaal 2019 
 
Voor alle excursies geldt: raadpleeg de website  http://www.knnv.nl/agenda/310 of informeer bij de 
werkgroepcoördinator, in het bijzonder leden die deel willen nemen aan een activiteit van een werkgroep 
waar ze geen lid van zijn. 
Voor de excursies van de Insectenwerkgroep geldt dat pas op het laatste moment wordt besloten of deze 
doorgaan en naar welke bestemming. Zie daarvoor de website. 
 

datum activiteit toelichting 
vr 4 jan Plwg Mossenexcursie Nationaal Ereveld 

Loenen 
9:45 uur Parkeerterrein bij Denksportcentrum 
Apeldoorn, Dubbelbeek 24; 10:00 uur aanvang 
excursie vanaf ingang Ereveld, 
Groenendaalseweg 64, 7371 EZ Loenen 

za 5 jan Vwg Excursie naar westelijk Friesland 
aanmelden verplicht bij  
icklaver@hotmail.com  

8.00 uur Meubelboulevard 

zo 6 jan Nieuwjaarswandeling bij Vierhouten olv 
Jan en Jannie Kerseboom;  
opgave verplicht, zie pag. 6 

Vertrek: 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij 
Kwantum, Europaweg 

di 8 jan Plwg Werkgroepavond mossen 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

di 15 jan Iwg Werkgroepavond 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

do 17 jan Leden voor Leden 
 

20.00 uur De Groene Hoven, zaal 3 (boven), 
Koninginnelaan 280 

ma 21 jan Pawg Excursie tegenover Ei van 
Columbus, Beekbergen 

Vertrek: 13.30 uur 

ma 21 jan Wg S&B Excursie vernieuwde 
Zwaanspreng - Kayersbeek 

Vertrekplaats en -tijd: zie website 

di 22 jan Pawg Studieavond 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

za 26 jan Vwg Wandeling Hoog Buurlo Vertrek 8.30 uur van Carpoolplaats Europaweg 

ma 4 feb Wg S&B Werkgroepavond 
 

20.00 uur De Groene Hoven, 
Koninginnelaan 280 

di 5 feb Vwg Werkgroepavond "Vogels en 
nesten" door Paul Vermeulen 

20.00 uur Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360 

za 9 feb Vwg Excursie naar Oud Reemst Vertrektijd: zie website 

za 9 feb Plwg Mossenexcursie Vitens-terrein  9.30 uur Meubelboulevard 

di 12 feb Plwg Werkgroepavond mossen 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

ma 18 feb Wg S&B Excursie naar vernieuwde 
Jansbeek Arnhem-centrum 

Vertrekplaats en -tijd: zie website 

di 19 feb Iwg Werkgroepavond 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

za 23 feb Vwg Wandeling De Poll Vertrek 7.30 uur vanaf Meubelboulevard 

ma 25 feb Pawg Excursie Radio Kootwijk Vertrek: 13.30 uur 

di 26 feb Pawg Studieavond 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

di 5 mrt Vwg Werkgroepavond "Steenuilen" door 
Geert van Dijk en John Schelfhorst 

20.00 uur Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360 

za 9 mrt Vwg Excursie naar Arkemheen Vertrektijd: zie website 

di 12 mrt Plwg Werkgroepavond - Presentatie 
Knoppen door Gert Reijnen 

19.30 uur Torricellistraat 2-26 

vr 15 mrt Plwg Knoppenexcursie in het Woudhuis 10.00 uur Parkeerplaats Woudhuis bij de 
Woudhuizermark vlak bij de A50 

za 16 mrt Lezing over pingo-ruïnes, met 
aansluitend excursie naar het 
Uddelermeer 

13.30 uur. Voor exacte locatie: zie website 

di 19 mrt Iwg Werkgroepavond 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

http://www.knnv.nl/agenda/310
mailto:icklaver@hotmail.com
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ma 25 mrt Pawg Excursie Kleiberg Vertrek: 13.30 uur 

ma 25 mrt Wg S&B Eerste avond van de 
Applicatiecursus Sprengen & Beken 

Voor tijden en locatie: zie website 

di 26 mrt Pawg Studieavond 19.30 uur Torricellistraat 2-26 

wo 27 mrt Algemene Ledenvergadering 20.00 uur De Groene Hoven, zaal 5, 
Koninginnelaan 280 

za 30 mrt Vwg Wandeling Hoog Buurlo Vertrek 6.30 uur van Carpoolplaats Europaweg 

za 30 mrt Wg S&B Eerste excursie van de 
Applicatiecursus Sprengen & Beken 

Vertrekplaats en -tijd: zie website 

ma 1 apr Wg S&B Tweede avond van de 
Applicatiecursus Sprengen & Beken 

Voor tijden en locatie: zie website 

di 2 apr Vwg Werkgroepavond - Eigen werk van 
Evelien Schermer 

20.00 uur Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360 

za 6 apr Wg S&B Tweede excursie van de 
Applicatiecursus Sprengen & Beken 

Vertrekplaats en -tijd: zie en website 

 
 
 
KNNV-boeken 
Ben Keizer 
 
Informatie over KNNV-boeken gaat veranderen 
Het was tot nu toe gebruikelijk om u in De Vier Jaargetijden ook 
op de hoogte te houden van publicaties en aanbiedingen van de 
KNNV Uitgeverij. Dat gaat veranderen. In het vervolg zal het 
boekennieuws periodiek in een aparte e-mail naar de leden 
worden gezonden. 
 
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 u en voor 
onze afdeling. • U krijgt de boeken voor de ledenprijs (10% korting)  • U betaalt geen verzend- en of administratiekosten. • Als de boeken binnen zijn krijgt u 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. 
 

http://www.knnvuitgeverij.nl/
mailto:b.keizer9@gmail.com
mailto:j.kerseboom6@chello.nl
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Nieuwjaarswandeling bij Vierhouten 
 
De nieuwjaarswandeling vindt plaats op zondag 6 januari 2019. 
We vertrekken om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Kwantum, Europaweg in Apeldoorn. 
De wandeling is ca. 10 km en begint en eindigt in Vierhouten. Eten en drinken zelf meenemen, voor 
oliebollen wordt gezorgd. 
Opgave is wenselijk i.v.m. weersomstandigheden. Dit kan telefonisch 055 5338323 of  
per e-mail: j.kerseboom6@chello.nl 
 
Graag tot 6 januari! 
Jan en Jannie Kerseboom 
  
 

Pingo-ruïnes  lezing en excursie op 16 maart 2019 
 
Het Uddelermeer en het daar nabijgelegen Bleekemeer zijn 
zogenaamde pingo-ruïnes, overblijfselen uit de laatste 
periode van het Weichselien-glaciaal, ruwweg zo' n 15.000 
jaar geleden. In deze regio lag hier toen geen ijs, maar 
heerste er een toendraklimaat met metersdiepe permafrost. 
 
In samenwerking met de afdeling Epe-Heerde van de 
KNNV organiseert onze afdeling op zaterdagmiddag 
16 maart 2019 een lezing in Uddel over dit fenomeen. 
De start van de lezing is 13.30 uur en aansluitend is er een 
excursie van ca. een uur naar het Bleeke- en Uddelermeer. 
 
De lezing wordt gegeven door een van de autoriteiten in Nederland op het gebied van pingo-ruïnes,  
Anja Verbers van o.a. Landschapsbeheer Drenthe. 
 
Op onze website staat t.z.t. de exacte locatie voor deze lezing. Kijk ook eens op www.pingoruines.nl 
 
 
 

Applicatiecursus Sprengen en Beken 
 
Mede door vragen van leden van de werkgroep Sprengen en Beken is besloten een applicatiecursus, een 
ander woord voor korte aanvullende cursus, te gaan organiseren. Omdat we eerst willen ervaren hoe zoiets 
wordt ontvangen, maken we deze applicatiecursus de eerste keer beperkt toegankelijk: alleen voor leden 
van de KNNV afdeling Apeldoorn. 
De duur van deze cursus is twee maandagavonden en twee excursies van een dagdeel op zaterdagen. 
 
Tijdens de eerste avond besteden we aandacht aan de geologie van Nederland, van de Veluwe en specifiek 
het voorkomen van boven- en ondergronds water en het gebruik daarvan door de industrie in de loop van de 
eeuwen. 
De daaropvolgende eerste excursie besteedt aandacht aan de tijdens de eerste avond benoemde aspecten. 
 
De tweede avond is gewijd aan de flora en fauna in en direct bij de sprengen en beken. 
De tweede excursie die daarop volgt, behandelt het bestuderen van de macrofauna van waterlopen en het 
door middel daarvan bepalen van de waterkwaliteit door gebruikmaking van de methode Cuppen. 
 
Als je interesse hebt om aan de hierboven genoemde activiteit deel te nemen, noteer dan vast onderstaande 
data in je agenda: 
1ste avond : maandagvond 25 maart 2019; 
1ste excursie : zaterdag 30 maart 2019; 
2e avond : maandagavond 1 april 2019; 
2e excursie : zaterdag 6 april 2019. 
 
De informatie over locaties en tijden staat t.z.t. vermeld op onze website. 
 
 

 
Uddelermeer (foto Wikipedia) 

mailto:j.kerseboom6@chello.nl
http://www.pingoruines.nl/
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De sympathiekste vogel van Nederland 
Jan den Held 
 
Nu Nederland zijn nationale vogel heeft (grutto) en ook Apeldoorn 
voor een bepaalde soort heeft gekozen (boomklever) wordt het tijd 
om eens na te gaan welke vogel de eretitel ‘sympathiekste vogel 
van Nederland’ krijgt. 
 
Net zoals het heel goed mogelijk is om schoonheid te kwantificeren 
door middel van goed gekozen objectieve criteria – voor iedereen is 
het direct duidelijk dat de mooiste vogel van Nederland de ijsvogel 
is – kunnen we ook op basis van uiterlijk en karakter onpartijdig 
vaststellen of een vogel meer of minder sympathiek is. 
 
Zo vallen om voor de hand liggende redenen direct alle roofvogels, 
uilen en kraaiachtigen af. Ook meeuwen komen niet gauw in 
aanmerking: de zilvermeeuw bijvoorbeeld is zo’n type dat je liever 
niet op een eenzame plek wilt tegenkomen. 
 
Reigers en ooievaars hebben te grote en scherpe snavels. Al die 
kleine zangertjes – tjiftjaf, fitis, grasmus, rietzanger enz. – zijn 
weliswaar lief maar op een of andere manier leven ze toch in een 
andere wereld dan wij. Mezen zijn nogal druk, goudhaantjes 
ronduit nerveus. 
Eenden of steltlopers sympathiek? Mmm, nee.  
Duiven dan? Die zijn best aardig, maar wel een beetje onnozel. 
 
 

 
 
 
 
Voor veel mensen zal de roodborst – of liever: het roodborstje – een ijzersterke kandidaat zijn. Maar iets wat 
zo voor de hand liggend is moeten we alleen daarom al wantrouwen. Toegegeven: die grote zwarte ogen 
doen heel onschuldig aan, maar wie verder kijkt zal in de literatuur tegenkomen dat het lieve roodborstje een 
behoorlijk agressief ettertje kan zijn dat zijn concurrent desnoods doodmaakt. 

… ook niet sympathiek 

… wolf in schaapskleren? 

… niet sympathiek 

… niet onsympathiek, maar … 
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Wat we zoeken is een vogel met een 
sympathieke gelaatsuitdrukking, een prettig 
gedrag en een zekere intelligentie. Hij hoeft niet 
supermooi te zijn.  
Op grond van deze maatstaven kun je niet 
anders dan concluderen dat er maar één soort 
echt in aanmerking komt: de grauwe 
vliegenvanger. 
Hij heeft zijn naam niet mee (wie heeft die 
eigenlijk verzonnen?), maar slaat zich 
blijmoedig door het leven. Hij is vertrouwelijk, 
gaat altijd op een goed zichtbare plek zitten, 
kijkt pienter en oplettend uit zijn ogen en maakt 
elk jaar een reusachtige trektocht naar tropisch 
Afrika en weer terug. Dus: leve de grauwe 
vliegenvanger! 
 
 
 
 
 
 
 
(foto’s: roodborst – Johannes Klapwijk 
Natuurfotografie; grauwe vliegenvanger – 
Jankees Schwiebbe Birdphoto.nl;  
overige foto’s internet)  
 
 

 
Natuur om ons heen 
Gerard Koops 
 
Een record zomer hebben we gehad. Zowel qua temperatuur als qua neerslag. En dat heeft ‘natuurlijk’ 
invloed op de natuur. Voor veel planten en dieren is dat best negatief. Daarover is ook in de pers het nodige 
verteld. Nu ben ik niet zo’n liefhebber van warmte, dus ben ik vrij 
veel thuis geweest. Maar niet altijd. Zo ben ik een keer naar twee 
vennen wezen kijken. Het Salamandergat bij het Leesten en het 
vennetje bij de Reeënberg dicht bij de Vrijenbergerspreng. Eigenlijk 
hoopte ik wat reptielen te zien: ringslang, hagedis, hazelworm. In 
beide locaties is dat niet gelukt.  
 
Natuurlijk heb ik op die plekken ook wel andere dingen gezien. Eén 
ding was voor mij nieuw: een mieren-snelweg! Dat was daar bij de 
Reeënberg over een voetpad. Die mieren liepen daar blijkbaar een 
vaste route. En dat was aan een spoor over het zandpad goed te 
zien. Waarschijnlijk helemaal niet bijzonder, maar voor mij was het 
nieuw! 
 
En dat is dan weer een signaal, dat je wel kan denken een hoop te weten. Maar je ziet toch steeds weer 
nieuwe dingen. 
 
Zoals al gezegd had het weer behoorlijk veel invloed op planten en dieren. Zo werd er veel gesproken, over 
veel vlinders. En het grappige is, dat ik zelf toch niet veel vlinder soorten heb gezien. Ja, koolwitjes waren er 
altijd en overal. Maar verder heb ik eigenlijk niet zo gek veel vlindersoorten gezien. Een paar maal 
dagpauwoog en kleine vos. Toch kwam ik onlangs in mijn tuin een vlinder tegen, die voor mij iets minder 
dagelijks was. Dat was de gehakkelde aurelia. De braam waar hij op zat, was eigenlijk een verwilderde 
opkomst in mijn tuin. Van de vruchten heb ik geeneens veel gegeten. Maar die gehakkelde aurelia was toch 
wel een welkom cadeautje!  
 

Geen twijfel mogelijk: de sympathiekste vogel van 
Nederland! 

 
mierenspoor 
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En dan, vlak in de buurt, ook nog een landkaartje. Beide soorten zijn dus niet zeldzaam. Maar het is 
natuurlijk enorm leuk om ze zo in de buurt te kunnen waarnemen! 
 
Recent zag ik boven de Ugchelse beek, vlak bij de Derk Kamphuisweg een ijsvogel. Op zich worden die 
vaker bij de Veluwse beken gezien. En ook wel bij ander water. Helaas is het me niet gelukt, daar een foto 
van te maken. Enige tijd geleden, bij een reünie-wandeling bij Niersen, had ik ook al een ijsvogel gezien. 
Maar, gezien het weer, het wordt echt geen nieuwe ijstijd. Helaas heb ik in beide gevallen geen (behoorlijke) 
foto kunnen maken. In Ugchelen helemaal niet; in Niersen had ik slecht blauwe vlekken op de foto. En heel 
recent, half november, heb ik er weer één gezien bij de Ugchelse beek. 
 
Vlak bij huis trof ik ook een bundel paddenstoelen aan rond een 
beuk. Ik wist het zo gauw niet, maar gelukkig kon Ruud Knol me 
behulpzaam zijn. Het was de reuzenzwam. 
Een paar dagen later waren ze veel meer uitgegroeid. Toen kon ik 
ze ook herkennen. Voor die beuk is het echter geen goed nieuws. 
De boom gaat er zeker aan kapot. En dat bleek ook wel, toen ik 
naar boven keek. Er zat bijna geen groen blad meer aan. En wat 
er aan zat was zo te zien hele jonge noodgroei. Over die boom 
heb ik contact gehad met de gemeente. Die beuk ging inderdaad 
gekapt worden. Dat kon ik zien op 22 oktober! 
 
Overigens heb ik de indruk, dat de warme zomer wel een goede 
bijdrage heeft geleverd aan de productie van de vruchten aan 
bomen. Of die bijdrage komt, doordat de omstandigheden goed 
zijn voor de zaadvorming weet ik niet. Het kan ook zijn, dat er 

zaad wordt 
gevormd uit 
armoede: de 
boom wordt 
‘bedreigd’ en 
zorgt daarom 
voor 
nageslacht. 
Van diverse 
bomen heb ik 
enorme 
zaadproductie 
gezien. Dat 
geldt met name voor eik, beuk, en Spaanse aak. De 
laatste gaf flink wat zaad in mijn voortuin. Er staan er drie 
zo’n 50 meter verder op mijn pleintje. 
 
 

 
Gehakkelde aurelia 

 
Landkaartje  

 
Reuzenzwam 

Spaanse aak 
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In mijn eigen tuin herken ik de laatste jaren ook regelmatig 
de zakdrager. In mijn geval is dat de gewone zakdrager, en 
wel de rups daar van. Trouwens, niet alleen in mijn tuin, in 
de buurt kom ik die rupsen regelmatig tegen. Als je zo iets 
voor het eerst ziet, dan sta je er echt tegenaan te hikken: 
wat is dat nou!  
Gelukkig heb ik dat terug kunnen vinden. En dan blijkt, dat 
zakdragers een fikse familie van kleine vlinders is. Wat ik 
zie, zijn de rupsen. Gelukkig lijken die rupsen niet zoveel op 
elkaar, zodat ik kom tot de gewone zakdrager. Een dag 
nadat ik het bovenstaande geschreven had, kwam ik er 
weer één tegen. In mijn eigen schuurtje! 
 
Heel recent, begin november, zag ik bij mij thuis een paar 
koperwieken overvliegen. Ik realiseerde me toen, dat ik hier 
in de buurt deze wintergast best weinig zie. Vroeger, in mijn 
jeugd, zag ik ze heel veel. Ik woonde toen nog in Den 
Haag; daar was het een heel gewone wintergast. En hier in 
Ugchelen had ik ze volgens mij nog niet eerder gezien. En 
eigenlijk zie ik zo vaak dingen, die ik weinig of nooit gezien 
heb. Heel recent nog de bladpootrandwants. Ik zag dat 
beestje in de tuin, zonder dat ik wist, welke wants het was. 
Ik heb er maar een foto van gemaakt. Want je kan denken 
best wat te weten (mijn oudste genoteerde waarnemingen 
zijn uit februari 1960), maar er is zo veel, dat ik niet weet! 
Bij planten is meestal de Flora nog redelijk behulpzaam. Bij 
vogels kom ik er meestal zelf wel uit. Maar de rest is best 
moeilijk. Gelukkig zijn er dan mensen, die me kunnen 
helpen om iets op naam te brengen. Want er zijn geen 
‘totaal’ boeken voor allerlei (andere) planten en dieren. Dit 

was dus die bladpootrandwants! Dat is een exoot uit Amerika, die tegenwoordig in Nederland best veel voor 
komt. Ik heb hem (haar?) inmiddels driemaal bij mijn huis gezien. En zo zie ik maar weer: ik ben nooit te oud 
om te leren! 

 
Zakdrager 

 
Bladpootrandwants 

Jubileumexcursie paddenstoelenwerkgroep    (verslag op pag. 19) 

 

https://waarneming.nl/user/view/126673?sp=84148&from=2017-11-16&to=2018-11-16&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/126673?sp=84148&from=2017-11-16&to=2018-11-16&prov=0&month=
https://waarneming.nl/user/view/126673?sp=84148&from=2017-11-16&to=2018-11-16&prov=0&month=
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Witjes herkennen… wordt het lastiger? 
Nina de Vries 
 
Binnen de dagvlinders staat de familie van de witjes eigenlijk niet als de moeilijkste familie bekend. 
Blauwtjes, dikkopjes, of erebia’s, zijn soorten waarbij zelfs de deskundigen menige zucht slaken voor ze het 
beestje met zekerheid op naam hebben gebracht. Als dat al lukt… 
Toch gaat dit artikeltje alléén over witjes en dan ook nog maar alleen over witjes in Nederland. Daar moeten 
we toch uit kunnen komen? Meestal lukt dat ook wel, maar door de opwarming zijn er ‘nieuwe’ witjes bij 
gekomen in Nederland, die ook in de omgeving van Apeldoorn gezien (kunnen) worden. Afgelopen zomer is 
er bijvoorbeeld in Park Zuidbroek een (oostelijk) resedawitje gezien. Rob Versteeg van de 
insectenwerkgroep hoorde het van een bevriende fotograaf en samen zijn we toen op zoek gegaan, na twee 
uur zoeken hebben we het opgegeven, was vast een doortrekker…echter op een akker bij Planken 
Wambuis heeft meerdere weken een aantal resedawitjes gevlogen. En ook het scheefbloemwitje is al een 
aantal jaren bezig met een opmars vanuit het zuiden.  
Kortom goed opletten dus! Maar ja, waar moet je dan opletten? Dat zal ik proberen uit te leggen aan de 
hand van een aantal foto’s. Een stoomcursus witjes herkennen. 
 
Laten we eenvoudig beginnen: het oranjetipje, een voorjaarssoort, waarbij het mannetje makkelijke te 
herkennen is aan de oranje vleugelpunten. Het vrouwtje is alweer wat moeilijker omdat de vleugelpunten niet 
oranje, maar zwart gevlekt zijn, waardoor de soort te verwarren is met het klein geaderd witje. Gelukkig heeft 
de onderzijde van de vleugels bij zowel het mannetje als het vrouwtje van het oranjetipje een kenmerkende 
gemarmerde tekening. Eén van de nieuwkomers, zwerver resedawitje lijkt wat onderzijde van de vleugels 
betreft wel een beetje op het oranjetipje, de vliegtijd overlapt -gelukkig- niet. Wel zijn resedawitje en oostelijk 
resedawitje, die beide in Nederland kunnen voorkomen, niet op uiterlijke kenmerken te onderscheiden. 
Daarna het algemene, maar in de vlucht soms ook lastige drietal: klein koolwitje, klein geaderd witje en groot 
koolwitje. Nieuwkomer scheefbloemwitje maakt van dit trio een kwartet, want de tekening van het 
scheefbloemwitje lijkt op die van het klein koolwitje, maar ook weer niet helemaal. Voor juiste determinatie 
moeten de beestjes dus echt wel meewerken en rustig gaan zitten drinken. Wat daarbij helpt is de plaats 
waar je de vlinder ziet: het scheefbloemwitje is voornamelijk een bezoeker van stedelijk gebied, omdat de 
waardplant (voedingsplant voor de rupsen) scheefbloem (Iberis sempervirens) een veel gebruikte 
bodembedekker in tuinen is. 
Voor de volledigheid bij de ‘nieuwkomers’ het boswitje dat in Zuid Nederland te vinden is. Daarnaast ook 
aandacht voor de trekvlinders die Nederland bezoeken: de gele- en oranje luzernevlinder. 

 
Oranjetipje  
Vliegtijd: half april – eind mei in één generatie 
Biotoop: vochtige weilanden met pinsterbloem 
Waardplant: pinksterbloem, look-zonder-look, 
soms andere kruisbloemigen 
 
 
 
 
 
 
Klein geaderd witje 
Vliegtijd: april – juni en juli – oktober, drie 
generaties, de tweede en derde overlappen 
elkaar 
Biotoop: vooral vochtige terreinen, hooilanden en 
langs bosranden, tuinen, parken en heiden 
Waardplant: look-zonder-look en pinksterbloem 
en andere kruisbloemigen 
 
Zwarte vlek vleugeltop ‘verbrokkeld’ 
 
 

 
 

 
Oranjetipje man  

 
Oranjetipje vrouw  

 
Oranjetipje onderzijde  

 
Klein geaderd witje vrouw 
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Klein koolwitje 
Vliegtijd: begin april – begin juni en half juni – 
half oktober, drie generaties, 2e en 3e 
overlappend 
Biotoop: ruigten, tuinen, parken, dijken, 
bloemrijke graslanden, bos- en akkerranden 
Waardplant: wilde en gecultiveerde 
kruisbloemigen en reseda 
 
Zwarte vlek vleugeltop ‘recht’ afgesneden 
 
 

 
Groot koolwitje 
Vliegtijd: eind april – half juni en begin juli – begin september, twee generaties, soms een 3e generatie 
Biotoop: bosranden, houtwallen, ruigten, (moes)tuinen, parken, bloemrijke graslanden 
Waardplant: wilde en gecultiveerde kruisbloemigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zwarte vlek vleugeltop loopt bij het groot koolwitje ver naar door achteren 
 

Scheefbloemwitje 
Vliegtijd: half april – oktober in meerdere 
generaties  
Biotoop: voorkeur voor (rots)tuinen met 
scheefbloem 
Waardplant: scheefbloem (Iberis sempervirens), 
rucola schijnt ook gebruikt te worden 
 
De zwarte vlek op de vleugeltop loopt minstens 
tot aan de middenvlek. 
Middenvlek is groot en vierkant 
 
 

 
 
 

 
Klein geaderd witje  

 
Klein geaderd witje man  

 
Klein geaderd witje  

 
Klein koolwitje  

 
Klein koolwitje  

 
Groot koolwitje vrouw  

 
Groot koolwitje man  

 
Groot koolwitje  

 
Scheefbloemwitje  

 
Scheefbloemwitje  
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(Oostelijk) resedawitje 
Vliegtijd: zwervers worden meestal waargenomen in juli en augustus 
Biotoop: warme, stenige, schrale en droge plaatsen met een open begroeiing, zoals wegbermen, 
braakliggende terreinen of steengroeven. 
Waardplant: wouw (Reseda luteola), soms kruisbloemigen als raket en zandkool  

 
Qua tekening kan het resedawitje verwarring 
scheppen met het vrouwtje van het oranjetipje.  
Vliegtijd is verschillend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boswitje 
Vliegtijd: eind april – begin juni en eind juni – half 
augustus in twee generaties 
Biotoop: kalkgraslanden, open plekken in bos, 
zonnige bosranden, groeven 
Waardplant: gewone rolklaver, veldlathyrus en 
andere vlinderbloemigen 
 
Kleine vlinder, iel lijfje 
Vleugeltoppen rond 
 
 
 
Citroenvlinder 
Vliegtijd: begin februari – begin juni en eind juni – 
begin oktober, twee generaties, overwintert als 
vlinder 
Biotoop: zonnige plaatsen in open bos, parken en 
tuinen 
Waardplant: sporkehout en wegedoorn, vooral 
jonge struiken 
 
 
 
 
 

Gele luzernevlinder 
De gele luzernevlinder is een trekvlinder die ieder voorjaar vanuit Midden-Europa naar het noorden vliegt. 
Deze vlinder wordt af en toe in (Zuid) Nederland waargenomen. 

Vliegtijd: de eerste generatie arriveert in mei- juni 
en de volgende generatie juli-eind oktober 
Biotoop: open terreinen, bloemrijke graslanden, 
luzerne- of klaverakkers 
Waardplant: vlinderbloemigen o.a. luzerne, wikke 
en klaver 
 
Zwarte rand voorvleugel loopt smal weg en heeft 
lichte vlekken. 
 
 
 
 

 

 
Oostelijk resedawitje  

 
Oostelijk resedawitje  

 
Boswitje  

 
Boswitje  

 
Citroenvlinder  
 

 
Citroenvlinder  

 
Gele luzernevlinder man 

 
Gele luzernevlinder vrouw 
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Oranje luzernevlinder 
De oranje luzernevlinder is een zwerver uit Zuid-Europa die goed te herkennen is aan de brede zwarte rand 
langs de voorvleugel. De oranje luzernevlinder wordt vrij regelmatig in Nederland gezien. 

 
Vliegtijd: de eerste vlinders arriveren in mei en juni 
in ons land. De volgende generaties vliegen van 
begin augustus tot eind-oktober 
Biotoop: open, kruidenrijke terreinen, 
braakliggende ruigten. Tijdens de trek komen ze 
overal voor 
Waardplant: vlinderbloemigen, o.a. luzerne en 
wikke 
 
Brede zwarte rand, schijnt door als vlinder 
gesloten zit. 
 

(foto’s Nina de Vries) 
 
 
 
Op de site van de vlinderstichting is meer informatie over deze witjes te vinden, o.a. dit overzicht met de 
verschillen groot koolwitje / scheefbloemwitje / klein koolwitje. 
 

 
 
https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/scheefbloemwitje 
 
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5bdc4a3f-2dda-49da-a0e0-1dcf0e61ef65.pdf 
 
https://images.e-vision.nl/vlinderstichting/images/optimized/806db659-5bb8-48ff-bf2a-
729d6219f19b.JPG&w=870&v=1506416222 
 

 

 

 
Oranje luzernevlinder 

 
Oranje luzernevlinder man 

https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/scheefbloemwitje
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/5bdc4a3f-2dda-49da-a0e0-1dcf0e61ef65.pdf
https://images.e-vision.nl/vlinderstichting/images/optimized/806db659-5bb8-48ff-bf2a-729d6219f19b.JPG&w=870&v=1506416222
https://images.e-vision.nl/vlinderstichting/images/optimized/806db659-5bb8-48ff-bf2a-729d6219f19b.JPG&w=870&v=1506416222
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Foutje, bedankt! 
Jannie Kerseboom 
 
Het determineren van planten vind ik leuk. Ik ben nieuwsgierig welke naam een plant heeft en waarom. 
Hierbij komt mijn interesse in puzzelen ook naar voren. Of het nu een legpuzzel is met heel kleine stukjes 
(vooral de puzzels van Jan van Haasteren zijn mijn favoriet vanwege de vele details) of een 
kruiswoordpuzzel, ik ben daar altijd voor te vinden. Net zo lang zoeken tot je het juiste woord hebt gevonden. 
Zo gaat dat ook bij het determineren. Bij de cursus “Hoe heet deze plant?” leer je te kijken naar de details 
van een plant en leer je de botanische termen om te kunnen determineren. Daarna begint het puzzelen. 
Vooraan in het determinatieboek beginnen, goed lezen en het juiste “wegstrepen” en dan zou je op de 
goede naam moeten komen. Als je de naam weet kun je dat controleren door een plaatjesboek er bij te 
nemen om te zien of de plant overeenkomt met het plaatje in het boek. Is dat niet hetzelfde, dan is het: 
“foutje, bedankt” en overnieuw beginnen.  
 
Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden om achter de naam van een plant te komen. Tegenwoordig er is 
ook een app: Pl@ntNet. Je maakt een foto van een plant, stuurt hem door middels de app en, als het goed 
is, krijg je enkele suggesties. Het nadeel hiervan is dat er geen details/kenmerken bij staan en je weet nog 
niet waarom het deze is en niet een andere plant die er veel op lijkt. 
Daardoor wordt volgens mij de herkenning in het veld er niet makkelijker op. 
Met het determineren daarentegen kom je er wèl achter waarom het bijvoorbeeld grote pimpernel is en niet 
kleine pimpernel. 
 
Kenmerken: 
Grote pimpernel     Kleine pimpernel  
-4 meeldraden     -10/30 meeldraden 
-alle bloemen tweeslachtig   -mannelijke en vrouwelijke bloemen 
-onderste bladen met 7-15 blaadjes  -onderste bladen met 9-25 blaadjes 
-bloeitijd: juni-sept    -bloeitijd: mei-juli, soms tot de herfst 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo zie je dat als je in juni een pimpernel tegenkomt je er niet vanuit kan gaan dat het de grote is. Je moet wel 
degelijk naar de andere kenmerken kijken en die herkennen. Maar als je het aantal meeldraden onthoudt 
(veel=klein, weinig=groot) moet dat lukken.   
  
De KNNV heeft ooit een botanische termenlijst uitgegeven, “Beknopt overzicht van veel gebruikte botanische 
termen” (WM nr. 166; o.a. geschreven door ons inmiddels overleden lid Theophile Vethaak). Het beknopte 
naslagwerk heeft 44 pagina’s! Maar ik gebruik het nog steeds en het gaat overal mee naar toe.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanguisorba_officinalis.jpg
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Vooral in het voorjaar kijk ik er regelmatig in om de verschillen in mij op te 
nemen. De KNNV-uitgeverij heeft tegenwoordig een botanisch woordenboek 
met 1500 botanische termen en hun betekenis en honderden tekeningen. 
Niet zo handig om mee te nemen, maar wel thuis te gebruiken 
als je het plantje in je botaniseertrommel (een leeg boterkuipje is hier ideaal 
voor) hebt meegenomen. 
Ook in de determinatieboeken staan de kenmerken beschreven. 
 
De plantenwerkgroep heeft zich de afgelopen jaren in de winter gestort op 
het determineren van bladmossen. Nou, ik kan jullie zeggen, dat is pas 
puzzelen! 
Mossen zijn zo klein dat soms met het blote oog, zelfs met loepje, de 
verschillen die voor de determinatie van belang zijn niet te zien zijn. Gelukkig 
beschikt de werkgroep over een aantal stereoloepen waardoor e.e.a. wat 
duidelijker wordt. 
Dankzij goed en geduldig onderwijzen van Jan den Held komen we achter de naam. Ook hier weer nieuwe 
kenmerken om te leren. 
Heb je het bij planten over gaaf, gegolfd, gekarteld, gezaagd of dubbel gezaagd van een bladrand, bij 
mossen gaat het ook over gezoomd, gewimperd, teruggebogen of ingebogen, teruggerold of ingerold en nog 
een “moeilijk” woord: resorptiegeul. 
Het gaat ook vaak over randcellen; hoe zien die er uit, zijn ze er wel of niet en ga zo maar door.  
Maar het is LEUK!!! En je leert weer eens wat anders. Nu nog onthouden… 
Maar ja, bij alles telt: herhaling is de kracht van het leren! 
En als je er niet uitkomt? “Foutje, bedankt” en overnieuw beginnen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Een samenwerking tussen twee werkgroepen 
Hans Coppens 
 
Aanleiding 
Op 25 mei 2018 is, in het Apeldoornse stadhuis, door de KNNV werkgroep Sprengen en Beken het boek "De 
Apeldoornse Grift en haar stroomgebied" gepresenteerd. In dit boek wordt voor 18 sprengenbeken onder 
andere de flora en fauna kort beschreven. Daarin kon uiteraard de aanwezigheid van de ijsvogel niet 
ontbreken. 
De voorzitter van de Apeldoornse KNNV afdeling werd tijdens de presentatie gevraagd hoe het gesteld was 
met de populatie van de ijsvogel en dit werd door leden van de KNNV vogelwerkgroep (Vwg) en de KNNV 
werkgroep Sprengen en Beken (WgS&B) opgepakt. Het eerste idee was om een ijsvogelwand te maken, 
inmiddels heeft een aantal enthousiaste leden van beide werkgroepen zich beschikbaar gesteld. 
In 2004 heeft de Vogelwerkgroep Oost Veluwe ten behoeve van de Gemeente Apeldoorn al een rapport 
geschreven ter voorbereiding van het Apeldoornse Waterplan 2005-2015. Het rapport is een basis voor een 
vervolg door de KNNV Apeldoorn. 

 

javascript:;
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Na de eerste fase van het Waterplan zijn er diverse sprengenbeken hersteld en is daardoor het potentiële 
leefgebied van de ijsvogels vergroot maar tegelijkertijd zullen er verstoringen hebben plaatsgevonden. De 
winter van 2017-2018 was funest voor de populatie; in 2018 zijn landelijk (!) slechts 300 broedparen geteld 
t.o.v. 1800 in 2017. Dit soort schommelingen is overigens wel normaal voor de ijsvogel. 
 
Het lijkt een goed plan om alvorens een ijsvogelwand te plaatsen eerst te kijken naar de populatie. Het 
registreren van een diersoort gebeurt inmiddels ook al in de WgS&B met de beekprik. Elk voorjaar worden 
ze meerdere keren per week geteld. Een vergelijkbare werkwijze is ook voor de ijsvogel bruikbaar. 
Er zijn wel wat problemen bij een inventarisatie van ijsvogels. IJsvogels zijn nogal zeldzaam, en in 
combinatie met een erg groot gebied maakt dit het waarnemen en de monitoring lastig. 
Ondanks de felle kleur zijn ze moeilijk te ontdekken. Ze vliegen zeer snel op ongeveer een meter hoogte 
boven het water. Op takjes boven het water zitten ze dan doodstil op prooi te wachten, en je ziet ze pas als 
ze bewegen (blauwe flits). 
Daarbij zijn ze erg schuw en vliegen zo maar honderd meter voor je uit; het vraagt oefening om ze goed te 
kunnen horen of zien.  
De verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes zijn minimaal. Of er sprake is van permanente vestiging en 
een broedpaar is lastig vast te stellen vanwege het grote foerageergebied. 
Hans Coppens van de Vwg heeft de registratie van de meldingen op zich genomen. Henk Weltje onderhoudt 
de externe contacten en de website. 
 
 
Waar staan we nu ? 
Er is een beschrijving van het project gemaakt. Van beide werkgroepen hebben mensen zich beschikbaar 
gesteld. 
De website is up en running (http://www.ijsvogel.henk-weltje.nl), hierop staat informatie waar de ijsvogels 
zich bevinden en is er een mogelijkheid om een waarneming te melden. We vragen dan ook iedereen om 
een melding door te geven; deze gegevens moeten dan een beeld opleveren waar de vogels zich bevinden. 
Op de website zijn de waarnemingen voor iedereen zichtbaar, de broedplaatsen zijn afgeschermd om 
verstoring te voorkomen. 
Aan de hand van de waarnemingen kunnen we gaan bepalen waar een ijsvogelwand de meeste kans op 
broedsucces heeft. 
Een geschikte plaats moet aan een aantal voorwaarden voldoen: 
1. afgeschermd, zo min mogelijk verstoring in de omgeving, zoals hoge beekoevers, stronken van 
omgevallen bomen e.d. 
2. open water in de winter, sprengenbeken vriezen zelden dicht aangezien het water uit de sprengkoppen 
een stabiele temperatuur heeft van 10 a 12 graden C. 
3. takjes boven het water om te kunnen jagen 
4. voldoende voedsel (stekelbaarsjes en dergelijke) 
5. tegengaan van predatie door marters, ratten, katten, e.d. 
 
 
De activiteiten van de vrijwilligers zullen hoofdzakelijk bestaan uit het monitoren van de ijsvogel en dan 
vooral de broedplaatsen.  
Eén van onze leden heeft inmiddels ook al plannen voor een ijsvogelbroedplaats in Ugchelen. Verder is een 
aantal "derden" bij het project betrokken. 
De Gemeente Apeldoorn en het Waterschap verlenen ondersteuning in de vorm van kennis en het verlenen 
van toegang. 
We zullen het gebied moeten bepalen waar we willen monitoren (webcams?). Dat kunnen we afhankelijk van 
het aantal medewerkers aanpassen. Bij voorkeur tellen de medewerkers in hun eigen (woon)gebied. Ook de 
tijden waarin de ijsvogels paren en nestelen zijn belangrijke parameters. 
De website (http://www.ijsvogel.henk-weltje.nl) is in elk geval al een aftrap voor het project.  
Door de inmiddels opgedane contacten is duidelijk dat de ijsvogel in Apeldoorn op een warme belangstelling 
kan rekenen. Het blijkt dat er (ongecoördineerd en onafhankelijk van elkaar) meerdere mensen met een 
broedwand bezig zijn. Of wij een rol in de coördinatie willen spelen is onderwerp van discussie. 
 
Doordat dit een lopend project is, verandert er steeds iets. 
Wie meer wil weten kan terecht bij Hans Coppens (coppens@outlook.com), Henk Weltje 
(weltjehenk@gmail.com) of de respectievelijke werkgroepen. 
Nogmaals: geef waarnemingen door ! 
 
 
 

http://www.ijsvogel.henk-weltje.nl/
http://www.ijsvogel.henk-weltje.nl/
mailto:coppens@outlook.com
mailto:weltjehenk@gmail.com


 
  18                              De Vier Jaargetijden 2019-1 

 

Project Monitoring Vitens-terrein bij Twello 
Jacob Ruijter 
 
Bij de presentatie van het boek ‘De Apeldoornse Grift’ eerder 
dit jaar ben ik contact gekomen met een ecologe van Vitens. 
Vitens bezit in hun werkgebied (w.o. Gelderland) tal van 
waterwingebieden, wat doorgaans natuurterreinen zijn en die 
ook als zodanig worden beheerd. Wel is het zo dat continuïteit 
in de drinkwatervoorziening daarbij altijd voorop zal staan.  
 
Op de Veluwe heeft Vitens meerdere terreinen waarvan tot op 
heden maar beperkt ecologische inventarisatiegegevens 
voorhanden zijn en daar is wel degelijk behoefte aan.  
Concreet ligt er nu een vraag van Vitens op tafel of wij als 
KNNV zijn geïnteresseerd in het inventariseren van meerdere 
soortgroepen in één van hun terreinen. 
Dat zou dan moeten leiden tot een rapportage.  
In genoemd overleg kwam naar voren dat binnen ons 
werkgebied de locatie Twello het meest geschikt voor een 
mogelijk (eerste) project.  
 
Inmiddels hebben we een en ander ook in het bestuur en in de 
werkgroepen besproken en wij zien dit als een heel 
interessante optie voor onze afdeling.  
Als we dit als KNNV-afdeling willen oppakken zal dit als een 
heus project (met een trekker) moeten worden ingericht, met 
betrokkenheid van meerdere werkgroepen om ook zoveel 
mogelijk soortgroepen te kunnen inventariseren.  
 
Voorlopig is op 2 februari 2019 een startexcursie gepland voor alle betrokkenen om gezamenlijk het terrein 
te verkennen en een idee te vormen hoe we een en ander gaan aanpakken.  
 

 
Overzicht SNL Beheertypen Vitens-terreinen locatie Twello  

 
LEGENDA SNL Beheertypen en  
Flora/Fauna – soortgroepen SNL 
soorten  

 
N12.02 Kruiden- en faunarijk 
grasland  (planten | dagvlinders)  
 
N14.02 Hoog- en laagveenbos 
(planten incl. (veen)mos| 
broedvogels)  
 
N15.02 Dennen, eiken en 
beukenbos (planten | broedvogels)  
 
N16.03 Droog bos met productie 
(broedvogels)  
 
N16.04 Vochtig bos met productie 
(broedvogels)  
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KNNV-werkgroep paddenstoelen 40-jarig jubileum (vervolg) 
Ruud Knol 
 
In het vorige nummer van DVJ hebben we melding gemaakt over het 40-jarig bestaan van onze werkgroep. 
Niet écht een groot feest, maar wél een gebeurtenis om op ’n bijzondere manier te vieren. Dat deden we op 
15 oktober 2018 tijdens een excursie in het Roggebotzand in de Noordoostpolder, een bosgebied op een 
voormalig stukje Zuiderzee. Eens iets anders dan een excursie op de schrale Veluwse zandbodem. Want de 
polders herbergen zo hier en daar nog restanten van wat ooit kalkrijke schelpenbanken waren. En die 
restanten komen in het Roggebotzand aan de oppervlakte.  
 
Met ons achten togen wij naar het startpunt van 
de excursie, die begonnen werd met een kop 
koffie en appelkruimeltaart, die Ans speciaal voor 
deze gelegenheid had gebakken. Het was een 
prachtige dag, met zonnig weer en 18°. Het 
Roggebotzand wordt getypeerd door diverse 
percelen loofhout zoals, eik, beuk en esdoorn, 
afgewisseld door een enkel perceel naaldhout. 
De verwachtingen aan soorten waren niet hoog 
gespannen, het was immers al maanden 
gortdroog, maar langs de beschaduwde paden 
vonden we gelukkig nog het een en ander. We 
werden direct al verrast door een grote groep 
narcisridderzwam, ‘monstrueus’, met soms een 
hoeddoorsnee van zo’n 10 cm. Rina, trouwe 
‘noteerster’ schreef uiteindelijk 63 waarnemingen 
op in haar veldboekje. We zullen de lezer al die 
namen maar besparen, maar één soort sprong er 
toch wel uit: de holsteelkluifzwam, die we op één 
locatie met zo’n 10 exemplaren vonden. Een vreemduitziend gedrocht, verwant aan de ook op de Veluwe 
voorkomende verwant witte kluifzwam. Verder troffen we miezepieters aan zoals oranje dwergmycena, 
suikermycena en gekarteld leemkelkje. De gegordelde parasolzwam was voor velen een nieuweling, en dat 
gold ook voor diverse soorten vezelkop. Rond 14:00 u begonnen we aan onze wat verlate lunch op een 
slagboom, om uiteindelijk rond 16:30 u weer in Apeldoorn te zijn. 

 
De holsteelkluifzwam, bizar gevormd gedrocht 

 
Foto’s van Pauline Essenstam 
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Foto’s van Fons Kolkman 
 
Nog even terugkomend op het artikel over ons jubileum in de vorige DVJ:  
In al die jaren van ons 40-jarig bestaan haalden de werkgroep diverse keren de pers, zoals in een bericht uit 
de eerste jaren, t.w. over de rijke mycoflora van de begraafplaats aan de Soerenseweg, destijds uitgebreid 
geïnventariseerd door twee heren van het eerste uur: Leen Bos en Gerrit Ilbrink.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uit d’oude doos, zo’n 30 jaar geleden 
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Ook Fons werd ‘beroemd’ in paddenstoelenkringen vanwege de ontdekking van een nieuwe soort in 
Nederland: Psathyrella berolinensis (what’s in a name…), die werd breed uitgemeten in De Stentor van 19 
mei 2009.  
 

 
 

 
Paddenstoelen: je raakt er niet 
op uitgekeken, uitgestudeerd, 
gefotografeerd. Geen wonder 
dat de werkgroep floreert, met 
momenteel 15 leden. 
Paddenstoelen: pfffff, waar 
begin je aan, met inmiddels 
zo’n 8000 soorten. Een 
uitdaging om tijdens onze 
excursies en werkavonden 
telkens weer soorten te 
kunnen determineren en een 
naam te geven. 
 
Namens de KNNV 
paddenstoelenwerkgroep 
Ruud Knol 
 

 

 

 

 

 
Linksboven de bundelmycena, linksonder het zwerminktzwammetje 
foto’s van Ruud Knol 
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Cursus wilde planten KNNV-ARNHEM 
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd hoe een plantje heet dat 
u langs de kant van de weg ziet staan? 
De afdeling Arnhem van de KNNV organiseert al meer dan 
dertig jaar jaarlijks een determinatie cursus. Hier leert u, met 
behulp van een flora, zelf de naam van wilde planten vinden. 
Daarnaast komen ook andere onderwerpen aan bod zoals: de 
bouw van planten, de voortplanting, de relatie met insecten en 
de systematiek. Verder is er ruimte voor bewondering en 
verwondering.  
De cursus wordt gegeven in de periode begin april – begin juni 
2019. 
De cursus omvat negen lessen op woensdagavond 
van 19.30 tot 22.00 uur en drie excursies op de 
zaterdagochtend 
De lessen beginnen met een (meestal korte) inleiding.  
Daarna volgen praktische oefeningen in het zelf determineren 
van planten. 
Dat doen we in kleine groepjes met ervaren mensen.  
Tijdens de excursies bezoeken we plekken met een voor 
Nederland bijzonder rijke flora. 
 
Praktische informatie:  
De cursusdata zijn: 27 maart, 3, 10, 17 april, 8, 15, 22, 29 mei en 5 juni. De excursies zijn op 13 april, 18 mei 
en 1 juni.  
De cursus wordt gegeven in de Thomas a Kempisschool, Thomas a Kempislaan 25, 6822, LR Arnhem. 
De cursus kost €60. Echter voor leden van de IVN of KNNV is de prijs €55. 
Bij de prijs is een reader inbegrepen. 
Als flora gebruiken we de achtste tot en met de elfde druk van de KNNV-uitgave: "Veldgids Nederlandse 
Flora" van Henk Eggelte. Verder zijn nodig een loep (vergroting 10x) en een spits pincet. De Flora, loep en 
pincet kunnen via de cursus worden besteld. 
 
Inlichtingen en aanmeldingen bij:  
Wil Wamelink 026-3643990 of w.wamelink2@upcmail.nl 
Bgg: Margiet Dernee 06-42564226 tussen 18.00 u. / 20.00 u of mailto:margrietdernee@upcmail.nl 
 

 
Programma Kampeervakanties KNNV 2019  
Houd je van kamperen? 
Houd je van de natuur? 
Vind je het leuk om met andere mensen op excursie te gaan? 
 
Overweeg dan eens mee te gaan met een kampeervakantie, 
georganiseerd door een aantal enthousiaste leden van de KNNV 
en IVN. Je kiest dan voor een vakantie in een mooi natuurgebied 
ergens in Europa en kampeert in een tent, caravan, camper of eventueel een huisje of appartement op de 
camping of in de buurt. Met elke dag de mogelijkheid met andere natuurliefhebbers te gaan wandelen of 
fietsen in de omgeving van de camping. 
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. Variërend van een paar dagen tot twee 
weken. In Nederland, Frankrijk, België of elders in Europa. Maar altijd in een schitterend gebied. Je reist er 
zelf heen en zorgt voor je eigen eten en drinken. En iedere dag is er de mogelijkheid mee te gaan met een 
(deel van de) groep en te kiezen uit één van de excursies, die een excursieregelaar voor je uitzoekt. Je kunt 
je wensen voor het programma ‘s avonds bij de koffie of chocolademelk, die we meestal gezamenlijk 
drinken, kenbaar maken. 
Kamperen is een goedkope manier van vakantievieren, je bent heel dicht bij de natuur. Omdat de 
kampeervakanties voor en door leden van de KNNV en IVN worden georganiseerd, zijn de inschrijfkosten 
beperkt tot een paar tientjes. In ruil daarvoor krijg je de gezelligheid en kennis van de andere deelnemers. 
Op de website: www.knnv.nl/kampeervakanties vind je alle KNNV Kampeervakanties voor 2019.  
Kijk snel en schrijf je in!  
Voor vragen kun je terecht bij Volkert Bakker: kampeervakanties@knnv.nl 

 
foto: Wil Wamelink 
 

 

mailto:w.wamelink2@upcmail.nl
mailto:margrietdernee@upcmail.nl
http://www.knnv.nl/kampeervakanties
mailto:kampeervakanties@knnv.nl
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Stichting Fondsen KNNV 
 
In de Beleidsraad van 10 november 2018 werd ons gevraagd de mogelijkheid van giften en donaties aan 
Stichting Fondsen onder de aandacht van de leden te brengen. 
 
De Stichting Fondsen KNNV beheert de gelden uit giften en legaten. Doel van de Stichting Fondsen is het 
financieel ondersteunen van alle geledingen van de KNNV en van KNNV-activiteiten. 
 
Focus  
De nadruk van de activiteiten van de Stichting 
Fondsen KNNV ligt op: 
• het verlenen van subsidies voor publicaties 
van afdelingen en werkgroepen van de KNNV 
en van de Stichting KNNV Uitgeverij; 
• bijdragen aan bijeenkomsten op het gebied 
van natuurbeleving; 
• natuurstudie en natuurbehoud; 
• ondersteuning bij de aanschaf van 
noodzakelijke apparatuur (zoals 
microscopen). 
Voor subsidiëring komen projecten in 
aanmerking die binnen de drie doelstellingen 
van de KNNV liggen: 
• natuurbeleving 
• natuurstudie 
• natuurbescherming 
 
Voorwaarden subsidie  
Voor de voorwaarden voor toekenning van 
subsidie verwijzen we naar het document onderaan deze pagina. 
 
ANBI-status  
De Stichting Fondsen KNNV heeft, net als de KNNV, de ANBI-status. Wij zijn dus erkend als Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Dit betekent dat u uw gift aan de Stichting Fondsen (en aan de KNNV) kunt aftrekken 
bij de aangifte van de inkomstenbelasting, en dat legaten zijn vrijgesteld van successierechten. 
Klik hier voor onze kerngegevens. 
 
Word donateur  
Wilt u de Stichting Fondsen KNNV voor een langere periode steunen? Meld u hier dan aan als donateur. 
Eenmalig schenken  kan via rekening NL19 ABNA0498 3289 88 t.n.v. Stichting Fondsen van de KNNV, te 
Driebergen-Rijsenburg 
 
Meer weten?  
Heeft u vragen aan of wilt u een gesprek met de Stichting Fondsen KNNV? Neem dan contact op met de 
secretaris Marchien van Looij: 
Stichting Fondsen van de KNNV 
Secretaris mw. M. (Marchien) van Looij 
Postbus 310 
3700 AH Zeist 
e-mail: secretaris@fondsen.knnv.nl 
 
 
 

 

 

 

 
Aanschaf van een usb-microscoop voor onderzoek van 
bijvoorbeeld (kleine) insecten m.b.v. het fonds 

https://www.knnv.nl/kerngegevens-stichting-fondsen-knnv
http://www.knnv.nl/aanmelding-als-donateur-stichting-fondsen-knnv
http://www.knnv.nl/aanmelding-als-donateur-stichting-fondsen-knnv
mailto:secretaris@fondsen.knnv.nl
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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 paddenstoelen-, planten-, insecten-, vogel- 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: 
www.knnv.nl/apeldoorn. 
Locaties: Gebouw ’t Hoefijzer, Torricellistraat 2-26, Apeldoorn 
 Wijkcentrum De Groene Hoven, Koninginnelaan 280, Apeldoorn 
 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 Gerrian Tacoma 055 534 0943 penningmeester@apeldoorn.knnv.nl 
Activiteitencoördinator Jan den Held 0575 517 750 jdenheld@lijbrandt.nl 
Lid vacant   

 
Ledenadministratie 

Ledenadministrateur Jan Noorlander 055 533 1497 ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl 
 
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 055 578 9978 paul.vermeulen@hetnet.nl 
 Evelien Schermer 055 533 6273 evelienschermer@hetnet.nl 
Werkgroep Sprengen en 
Beken 

Hans van Eekelen 
 

055 533 0988 hans.ve@upcmail.nl 

 
Commissies en overige adressen  
Activiteitencommissie Jan den Held 

Miep Verwoerd 
Klaske de Jong 
Philip Claringbould 

0575 517 750 
055 533 7328 
0578 614 190 
06 3617 3548 

jdenheld@lijbrandt.nl 
m.verwoerd3.1@kpnmail.nl 
klaske.de.jong@gmail.com 
p.zonnig@gmail.com 

Promotiecommissie Jacob Ruijter 
Jan Kerseboom 
Evelien Schermer 
Frank de Vries 

055 576 1383 
055 533 8323 
055 533 6273 
055 360 1640 

voorzitter@apeldoorn.knnv.nl 
j.kerseboom6@chello.nl 
evelienschermer@hetnet.nl 
franklindevries@hotmail.com 

De Vier Jaargetijden  
Redactie 

Jan den Held 
Nina de Vries  
(opmaak) 
Joke Tammen 
Ineke Klaver 
(tijdelijk waarnemend  
voor Jannie Aalders) 

0575 517 750 
055 301 3259 
 
055 366 4087 
055 541 2107 

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

Bezorging Ineke Klaver 055 541 2107 icklaver@hotmail.com 
Boekenverkoop Ben Keizer 06 3741 9143 b.keizer9@gmail.com 

 
Contributie per jaar: € 32,00, huisgenootleden € 18,00 jeugdleden (jonger dan 25 jaar) € 15,00. 
Contributiereductie is mogelijk voor leden die gebruik kunnen maken van RegelRecht. 
 
Opgeven als lid van onze afdeling Apeldoorn bij Jan Noorlander, tel 055 533 1497 of 
ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl. 

http://www.knnv.nl/apeldoorn
mailto:redactie@apeldoorn.knnv.nl
mailto:redactie@apeldoorn.knnv.nl
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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. LET OP:  dit is een nieuw rekeningnummer! 

 
 
Ledenmutaties 
 
Lidmaatschap beëindigd per 1-1-2019 
Monique Claringbould 
Tom Cleton  
Paul Emans (overgeschreven naar afdeling Epe-Heerde) 
Roloff Kratzsch 
Els Schelfhorst 
Linda Smit (overgeschreven naar afdeling Zwolle) 
Kees van der Kamp (overgeschreven naar afdeling Zwolle) 
Monique van de Waarsenburg (overgeschreven naar afdeling Amersfoort) 
Niko Visser (overgeschreven naar afdeling Amersfoort) 
Wolter Termaat 
Wilco Zwaneveld 
 
Nieuwe leden 4e kwartaal 2018 
Jannie Adema 
Nel Appelmelk (Vogelwerkgroep) 
Peter Loman (Vogelwerkgroep) 
 

 

 
Niet vergeten! Belangrijke data! 

 
 
Donderdag 17 januari Leden voor leden  
 
De werkgroepen presenteren weer aan alle leden waar zij mee bezig zijn (geweest).  
Daarnaast natuurlijk weer een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje!  
Op een mooi natuurjaar 2019! 
 
Locatie: De Groene Hoven, zaal 3 (boven), Koninginnelaan 280. Aanvang 20.00 uur 
 
 
Woensdag 27 maart Algemene ledenvergadering 
 
Locatie: De Groene Hoven, zaal 5, Koninginnelaan 280. Aanvang 20.00 uur 
 
 
 

Tot ziens! 

 


