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Voorwoord
Gerrian Tacoma
In het septembernummer van vorig jaar beklaagde ik me over de
schoffelaars van de gemeente die andere ideeën hadden over de
inrichting van de groenstroken achter mijn huis dan ik. Ik schreef toen
dat ik van plan was om deze groenstrook aan te melden bij het
groeninitiatief om zo te bewerkstelligen dat we dit stukje met de buurt
mochten onderhouden. Zoiets blijk je nog een aardige tijd voor je uit te
kunnen schuiven als je niet precies weet hoe je het aan moet pakken,
maar begin januari was er ineens een aanleiding om actie te
ondernemen. Die aanleiding was iets heel kleins: een ei. Op een
Sleedoornpage
sleedoornstruikje, dat ik ooit in de groenstrook heb geplant, vond ik een
eitje van een sleedoornpage.
Dit maakte de groenstrook vanuit natuurbeschermingsoogpunt ineens heel interessant, want de
sleedoornpage is een beschermde soort. Ik moest dus zien te voorkomen dat een ijverige groenbeheerder
het betreffende struikje zou rooien. Ik nam contact op met de gemeente, waarna er binnen een week iemand
langskwam. Het ei werd ingetekend op een kaart en ik meldde, samen met twee buurtgenoten, de
groenstrook aan bij het groeninitiatief. Het was de bedoeling dat er een officiële overeenkomst zou worden
afgesloten, maar dat is er tot dusver niet van gekomen. Want inmiddels was het maart en de coronacrisis
barstte los. Gelukkig lukt het ook zonder officieel document wel om een stukje groen te onderhouden. Het
ziet er al best mooi uit.
Intussen was ik wel benieuwd hoe het verder zou gaan met het ei, dus ik hield het goed in de gaten. Op
11 april constateerde ik dat er een gaatje in zat; het was dus uitgekomen. Vanaf toen wandelde ik dagelijks
met krukje, loepje en fototoestel naar de groenstrook en ging een poosje naar het struikje zitten kijken.
Stiekem hoopte ik toch dat rupsje te vinden, al leek de kans daarop me niet
zo groot. Maar het viel mee. Op 15 april zag ik in een aangevreten knopje
een piepklein rupsje. De volgende dag zag ik het nog een keer in hetzelfde
knopje, op 21 april in een blaadje wat hogerop en dat was het dan. Ik heb nog
een paar weken regelmatig bij het struikje gezeten, maar het rupsje zag ik
niet meer. In die weken had ik wel ontdekt dat het heel ontspannend is om
rustig op één plek te zitten en te kijken naar wat er voorbijkomt. Ik zag van
alles, zoals bladluizen die gemolken werden door mieren, een goed
gecamoufleerde rups en diverse andere kleine beestjes. Na een tijdje besloot
Rupsje sleedoornpage
ik dat ik net zo goed met mijn krukje in de tuin kon gaan zitten en daar was
het al net zo leuk. De look-zonder-look zat vol luizen waaraan een heleboel
larven van lieveheersbeestjes zich tegoed deden. Doordat in deze periode
veel afspraken buiten de deur waren afgezegd, had ik ineens veel meer tijd
om rustig naar de natuur in mijn tuin te kijken. Ik kan het iedereen aanraden;
er gebeurt meer in de tuin dan je op het eerste gezicht zou denken.
Naar de rups van de sleedoornpage heb ik verder maar niet meer gezocht.
Het is goed mogelijk dat hij is opgegeten door een hongerige mees. Maar het
kan natuurlijk ook dat hij zich buiten mijn blikveld verder heeft ontwikkeld. Op
3 augustus zat er een prachtige vlinder in mijn achtertuin: een
sleedoornpage. De kans dat dit de vlinder was die ik nog als rups
gekend heb, lijkt me niet zo groot, maar het zou natuurlijk kunnen. Ik
ga in ieder geval komende winter kijken of deze vlinder ergens in
mijn tuin eitjes heeft afgezet.
Inmiddels is het gelukkig weer beter mogelijk om ook buiten de
eigen tuin de natuur te bestuderen. Er gaan weer groepjes KNNVers het veld in en er zijn zelfs al weer een paar werkgroepavonden
geweest. Maar wat het najaar verder gaat brengen, is nog volstrekt
onduidelijk. Lang vooruit plannen is niet zinvol in deze periode. Als
er binnen onze afdeling iets georganiseerd wordt, komt dat op de
website, dus houd die in ieder geval in de gaten.
Foto’s: Gerrian Tacoma
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Programma 4e kwartaal 2020
De werkgroepen zijn voorzichtig weer gestart met het plannen van hun activiteiten.
Voorlopig kunnen alleen de eigen werkgroepleden daaraan deelnemen.
Omdat de ontwikkeling rondom het virus nog onzeker blijft, staat hier geen kwartaalprogramma.
De leden van de werkgroepen krijgen van hun werkgroepcoördinator bericht over geplande activiteiten. Die
zullen dan ook op de website worden gepubliceerd.

Algemene Ledenvergadering KNNV afdeling Apeldoorn
Noteer alvast in uw agenda!
Datum:

woensdag 21-10-2020

Aanvang:

20.00 uur

Plaats:

De Groene Hoven, Zalen 3 + 4
Koninginnelaan 280, Apeldoorn

Zie voor de agenda pagina 18

Besmet
Jannie Kerseboom
Toen Jan, mijn man, in 1984 de
insectenwerkgroep startte, had ik nog niet veel
belangstelling voor insecten. Planten bekijken en
determineren was wat ik leuk vond en nog steeds
vind. De groep begon met het determineren van
o.a. (zweef)-vliegen, bijen, wespen, wantsen etc.
en de avonden werden beurtelings bij een van de
deelnemers thuis gehouden. Naar mate er meer
mensen bijkwamen, werd de kennis groter en
uitgebreider en kwam er meer specialisatie. De
avonden werden ook niet meer bij iemand thuis
gehouden maar in een lokaal van het Biologisch
Lescentrum aan de Maasstraat.

Nachtvlinderen op de camping

Tijdens de algemene excursies, die toen nog door de afdeling werden gehouden, werd niet alleen naar
planten gekeken maar ook naar insecten en zo leerde ik al doende van alles een beetje. Ik volgde een
libellen-cursus, maar daar hield het ook zo’n beetje op.
Jan breidde zijn interesses uit naar dagvlinders en later ook nachtvlinders en hij deed mee aan de
nachtvinderinventarisaties van sectie Ter Haar van de Nederlandse Entomologische Vereniging, meestal in
eigen tuin.
Al die jaren ging Jan alleen naar de werkgroepavonden en hij kwam altijd met enthousiaste verhalen terug.
Maar mijn interesse voor insecten kwam pas “laat” opgang. In 2014 gingen wij nachtvlinderen op de
verschillende campingplaatsen. Niet alleen om te zien wat er zoal voorkwam, maar ook om andere
"campeurs" te laten zien hoe mooi een nachtvlinder is; het is geen enge mot die per se dood moet of uit huis,
tent of caravan worden verjaagd. Tja, en als je man daar dan staat met z’n vlinderscherm, dan doe je ook
mee. En zo is het bij mij eigenlijk begonnen.
Je kunt dus zeggen dat Jan mij heeft besmet met het insectenvirus!
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Rolspin

Jan kwam nog steeds enthousiast van de werkgroepavonden terug maar
pas in 2017 ben ik ook mee gegaan; ik wilde die leuke en interessante
verhalen ook wel horen. Ik ben geen specialist, heb weinig kennis van
insecten, maar vind alles leuk om naar te kijken en te ontdekken hoe mooi
sommige beestjes kunnen zijn. Zo geniet ik van de presentaties die door
andere deelnemers worden gegeven en leer je anders kijken naar die
kleine prutsdingen, zoals lieveheersbeestjes en spinnen! Spinnen vond ik
van die enge dingen! Ik vind ze nu nog steeds griezelig maar zie nu wel
hoe mooi zo’n spin kan zijn. En dat er zelfs van die minuscule beestje van
een paar millimeter worden gevonden vind ik helemaal spectaculair!

Tegenwoordig maak ik foto’s van de nachtvlinders, die via OBS worden doorgestuurd naar Waarneming.nl.
OBS geeft aan hoeveel procent zeker de waarneming is, zodat je ook op deze manier de vlinders leert

Bloemenspin met gevangen Spaans oranje zandoogje

Ligusterpijlstaart

herkennen. Daarna wel controleren of OBS het juist heeft, want niet altijd is het correct. Boeken blijven
nodig!
Foto’s maken van vlinders vind ik heel leuk en het is soms een enorme uitdaging want die dingen blijven niet
stilzitten zoals planten of paddenstoelen.

Wegvliegend groot geaderd witje

Foto's: Jannie Kerseboom
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Demarcatielijnen: verrassend en puur natuur
Ans Weenk
In tijden van corona en grote droogte valt er op paddenstoelengebied momenteel (en dat is 20-08-2020,
wanneer ik deze tekst schrijf) amper iets te beleven. Maar nu mensen er vaker op uittrekken, ook in het bos,
kun je bij goed speuren op hout (stobben, stronken, takken) markante lijntekeningen tegenkomen. Dus toch
een paddenstoel? Een schimmel? Zo’n tekening in het hout noemen wij demarcatielijnen; ze hebben wel
degelijk te maken met paddenstoelen. Wat zijn demarcatielijnen?
Schimmels die hout afbreken
Vorig jaar ontdekte Pauline Essenstam,
een van onze werkgroepleden dit
fenomeen op een dode tak (foto 1), een
mooi patroon van lijnen, maar ze had
geen idee wat het was. Het bleken
demarcatielijnen te zijn. Hoe ontstaan
deze? De verklaring is als volgt:
schimmels zorgen voor afbraak van
dood hout. Sommige soorten kunnen
cellulose afbreken en ander behalve
cellulose ook lignine (houtstof). Dit
noemen we bruinrotters en witrotters. Al
die verschillende schimmels bewonen
met hun mycelium (zwamvlok) een
eigen territorium in het hout. Dat kunnen
soms een of meer soorten
Demarcatie op een ontschorste tak.
Foto: Pauline Essenstam
paddenstoelen zijn. Maar als je elkaars
nabijheid niet accepteert, krijg je een
tweestrijd tussen verschillende individuen. Waar ze elkaar tegenkomen worden zwarte
stofwisselingsproducten uitgescheiden, die het gebied met lijnen blokkeren voor de concurrent. Deze zwarte
lijnen worden demarcatielijnen genoemd en vormen als het ware een grenslijn tussen soorten onderling of
soortgenoten. Ieder individu is gescheiden van de buren door een eigen plek in het hout, op deze manier
worden de voedingsstoffen veiliggesteld. Hiermee voorkomen ze dat de buurman het voor eigen gewin
gebruikt.
Slaap in hout
“Demarcatiehout” is zeer geliefd bij houtbewerkers en meubelmakers, het hout wordt "slaap in hout"
genoemd; men verwerkt het in allerlei gebruiksvoorwerpen. Ikzelf bezit 2 voorwerpen, afgebeeld op foto 2.
De donkere lijnen, afgewisseld met licht
en donker hout veroorzaakt door de witen bruinrotters, geven het effect van
een soort landkaart. Momenteel zijn
veel boomsoorten aangetast door de
droogte en daardoor kwetsbaar voor
allerlei ziektes, ook voor schimmels.
Met een beetje speurwerk vind je een
tak met dat wonderlijke lijnenspel (let
wel: de tak moet ontschorst zijn). Ook
op het zaagvlak van omgezaagde
bomen kun je die lijnen aantreffen. Foto
3 laten de lijnen zien op het zaagvlak
van de paardenkastanje. Dat de natuur
ook in de laatste fase niet alleen
interessant maar ook mooi kan zijn,
bewijst dit verschijnsel op dood hout.
Slaap in hout, tot kunst verweven
Foto: Ans Weenk
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Demarcatielijnen, als een landkaart, op het zaagvlak van een paardenkastanje.

Foto: Ruud Knol

Bronnen:
NMV Mycologen:
https://www.allesoverpaddenstoelen.nl/Aop3.html
Nature Today, 13-11-2009
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=18744
Ecologische atlas van paddenstoelen in Drenthe, pag. 11
Op deze site zijn prachtige kunstzinnige voorbeelden te zien van “slaap in hout”:
https://nl.pinterest.com/creanatura/bomen-met-slaap-spalted-wood/

Ledenmutaties
Nieuwe leden 3e kwartaal 2020 (t/m 1 september):
Vertrokken (wegens verhuizing naar Zutphen):
Paul Schyns
Mariet Corstiaensen
Nieuwe leden:
Marjorie Veneman (vogelwerkgroep)
Marian Biezeman (vogelwerkgroep)
Jan Hof (plantenwerkgroep)

7

De Vier Jaargetijden 2020-4

De kijk van Frederik Willem van Eeden op de planten van de Veluwe
Marchien van Looij
In 2018 verscheen in de Heimans en Thijsse Reeks van de hand van Marga Coesèl het boek "Frederik
Willem van Eeden, Pionier van de natuurbescherming". In de inleiding van de boek staat vermeld dat
F.W. van Eeden, de vader van de schrijver Frederik van Eeden, bekend staat als een merkwaardige,
gefrustreerde man; iemand die moeilijk was in de omgang. Marga Coesèl vertelde mij dat F.W. van Eeden
juist zo’n boeiende en deskundige schrijver is geweest op botanisch gebied. Een belangrijk werk in dat
opzicht is "Onkruid, Botanische wandelingen", bestaande uit twee delen, waarvan het tweede deel een
hoofdstuk bevat over de Veluwe, geschreven in januari 1880. Zoekend in de boeken, die ik uit verschillende
nalatenschappen heb verkregen, vond ik ook een heruitgave uit 1974 van dit boek. Dat boek heb ik met veel
plezier gelezen en daarom wil ik een bloemlezing geven van de stukken die mij opgevallen zijn.
F.W. van Eeden is, net als ik, geboren in Haarlem. Daarom vind je in zijn teksten veel vergelijkingen met het
gebied, waar mijn liefde voor en de kennis van de natuur begonnen zijn.
"De schoonheid van een landstreek wordt voortgebracht door de
overeenstemming van bodem, water, lucht en plantengroei. In dit opzicht is
de Veluwe misdeeld: te veel droog land, te weinig water – gelijk omgekeerd
Holland lijdt aan teveel water.
Maar evenals in Holland zijn er op de Veluwe uitzonderingen op de regel, die
ons boeien, omdat ze slechts hier en daar te zien zijn. Ook op de Veluwe zijn
stukjes natuur, zoals ik nergens anders zag, - onwaardeerbaar voor hem die
in de eerste plaats er op uit is het karakter van een landstreek te
bestuderen."
De schrijver geeft een overzicht van de belangrijkste planten van de Veluwe,
waarbij hij vermeldt dat wat de weiden voor Holland zijn, de heiden voor de
Veluwe zijn. Als karakteristieke planten voor de hoge heiden geeft hij:
Struikhei, Stekelbrem, Fijn schapengras, Bochtige smele, Pijpenstrootje,
Buntgras en Borstelgras. Als karakteristieke planten voor de vochtige heide geeft hij: Gewone dopheide,
Klokjesgentiaan, Parnassia, Zonnedauw en Veenpluis. Daarnaast noemt hij als algemeen voorkomende
planten: Hengel en Grasklokje. Over deze laatste zegt hij:
Struikheide
foto: Marchien van Looij

"Overal sieren zij de randen der wegen, en zij zijn even eigenaardig aan het
Veluwse landschap als de koekoeksbloem en het fluitenkruid in de lage streken
van Holland.
In hun karakter is iets fijns en toch krachtigs: - zij zijn de kinderen van de zon en
het diluviale zand.
Moest ik de Veluwe voorstellen door een beeld, dan zou ik haar een krans van
heide en blauwe klokjes op het hoofd zetten."
De karakteristieke planten die hij voor de Veluwe noemt zijn nog steeds volop
aanwezig, al geldt dat niet echt voor de Parnassia. Ik betwijfel of, als er zo’n
Grasklokje
opsomming voor de weiden stond, je ook zou zeggen dat die in het
foto: Marchien van Looij
weidelandschap van heden nog zo alom aanwezig zijn.
Van de planten die in en in de buurt van water voorkomen noemt hij: Pitrus,
Veldbies, Waterviolier, Waterdrieblad, Veerdelig tandzaad, Wateraardbei en Hoge cyperzegge. De Veluwse
grassen zijn Kamgras, Engels raaigras en Gestreepte witbol.
Langs de wegen vindt hij: Vlasbekje, Tengere rus en
Bosdroogbloem en als zeldzaamheid wordt genoemd:
Hemelsleutel. Deze laatste is nog steeds een zeldzaamheid. In
de akkers vindt hij: Eenjarige hardbloem, Korenbloem,
Hennepnetel, Beklierde duizendknoop en Rankende helmbloem.
Over deze laatste plant zegt hij:
"Deze planten verlaten de bouwlanden niet of zeer zelden, een
bewijs dat zij met de cultuurgewassen hier zijn ingevoerd en het
burgerrecht slechts ten halve verkregen hebben."

Tandjesgras

foto: Marchien van Looij

We moeten constateren dat deze plant de akkers heeft ingeruild
voor de bossen en daar nu in deze omgeving overal voorkomt.

8

De Vier Jaargetijden 2020-4

Ik vind het geruststellend dat de kenmerkende planten die hij noemt tegenwoordig nog veel voorkomen,
anders dan je met een pessimistische instelling zou verwachten.
Als zeldzaamheid noemt hij het Tandjesgras. Dit is een gras dat langs paden veel voorkomt, in ieder geval
op de Hoge Veluwe. Maar het is wel één van de soorten die nu kwalificeert voor provinciale subsidie.
Ook vind ik een ode aan de bosbes:
"Onder bomen groeien talloze bosbessen, die in de bossen op de alluviale bodem van Holland ontbreken en
kenmerkend zijn voor oudere gronden. Waar zij voorkomen, spreken zij van een vaste bodem. Haar kleine,
gladde, harde blaadjes, op mirtebladen gelijkend, en haar blauwzwarte vruchten hebben tot de lieflijke naam
Myrtillus aanleiding gegeven. Overal waar op de heide bos wordt aangelegd, komt weldra de bosbes en
breidt zich onder het geboomte uit. Naar de meerdere of mindere overvloed van bosbessen kan men de
ouderdom van een bos enigszins bepalen.”
“Het ontbreken van de bosbessen is in de Hollandse bossen
een groot gemis. Dat jeugdige groen met de blauwe
vruchtjes, onder de schaduw der dennen, maakt een bos
gezelliger."
Ook vindt hij de Grondster, die hij hardkelk noemt:
"Midden op de weg, vooral in wagensporen, groeit de
hardkelk (Illecebrum verticillatum) en spreidt zijn ranke
stengels, met witachtige bloemkransjes overladen, over de
bodem uit, -een vertrapte schoonheid. Rustig prijkt zij op haar
gevaarlijke standplaats; geduldig laat zij zich door wielen en
hoeven platdrukken – steeds verheft zij even liefelijk haar
rijke bloemstengels."

Grondster

foto: Marchien van Looij

De beschrijving van de Valse salie -door Van Eeden Gamander
genoemd-, een nogal onooglijke plant, die wel belangrijk is als
een grondeigenaar een beroep doet op de provinciale subsidie,
is verrassend en als je goed kijkt kun je hem ook wel begrijpen:
"Tussen het eiken hakhout groeit overal de gamander (Teucrium
scorodonia), wiens fijn gevormde groen-gele bloemen zo
geestvol met de donkerrode helmknopjes zijn versierd."

Valse salie

foto: Gert Reijnen

De leden van de Plantenwerkgroep hebben vaak moeite met het
determineren van de basterdwederiken (geslacht Epilobium). In
tegenstelling tot nu, was in het verleden ook het Wilgenroosje
een lid van dat geslacht. Als je het volgende leest zou je geen
aversie meer tegen die planten moeten hebben:

"Het schoonste sieraad van de meest open plaatsen is de
Epilobium angustifolium, een hoge slanke plant met wilgachtige bladen en grote helder rooskleurige
bloemen, vooral kenbaar aan haar lange zaaddozen en het overvloedige zijdeachtige zaadpluis. Het heeft
mij steeds verwonderd dat een zo fraaie plant, die in ons land op veenachtige heide- en duingronden lang
niet zeldzaam is, geen andere inlandse naam bezit dan
het door het volk nooit gesproken Basterdwederik!"
Er wordt wel gezegd dat aan deze tekst over de Veluwe
de naam Natuurmonumenten wordt ontleend, waar hij
spreekt over het Beekbergerwoud:
"Dit bos had als monument van de voormalige natuur van
ons land niet minder waarde dan oude gebouwen voor de
geschiedenis van de vaderlandse kunst, en het redden
van zulke plekjes uit slopers handen moest aan de
Koninklijke Academie van Wetenschappen worden
opgedragen."
Van Eeden steekt zijn woede over het vernietigen van het
Beekbergerwoud niet onder stoelen of banken.
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"In het uitgeroeide Beekbergerwoud waren zij (te weten Zwarte aalbes en Hulst) algemeen, met het
hertgespan -nu: Hartegespan- (Leonurus cardiaca) , de Boswederik (Lysimachia nemorum), de hondsnetel
(Galeobdolon luteum) -nu: Gele dovenetel (Lamiastrum galeobdolon)-, de sleutelbloem (Primula officinalis) nu: Gulden sleutelbloem (Primula veris)-, het goudveil (Chrysosplenium), het stevenskruid -nu Groot
Heksenkruid- (Circaea lutetiana) en de eikvaren (Polypodium dryopteris). Al deze planten sterven meer en
meer uit en zijn nog op enkele wilde plaatsen in vochtige bossen te vinden."
Aan het einde van het artikel van Van Eeden vind je een wel heel bijzondere lofzang op het Loo en een
uitsmijter, die tot nadenken leidt:
"Op het Loo waait de vaderlandse vlag: De Koning is er. Op het Loo zijn trotse boomgroepen en fluwelen
grastapijten en heerlijke bloemen. Daar, op een sierlijke rustbank, aan de oever van de grote vijver,
herdenken wij onze tocht, onder de tonen der muziek, terwijl honderden wandelaars heen en weer gaan
langs de Koninklijke tent. Wij zijn weer onder de mensen, - die veel bewogen zee met haar eb en vloed, haar
klippen en draaikolken. Maar te midden van dit rusteloos gewoel zijn wij met ons hart nog in de eenzame
zonnige bossen, onder de plechtige dennen, op de vale heide, op de luchtige heuvels, bij de rode
vossenbessen en de blauwe klokjes, tussen de stille graven van onze vaderen – en met dat beeld voor ogen
hervatten wij getroost ons dagwerk."
Slotopmerkingen:
In de citaten heb de huidige spelling toegepast.
De plantennamen heb ik aan gepast aan de huidige met behulp van:
Heukels’ Flora van Nederland, de drukken van 1929 en 2020.
Planten en hun naam, Botanisch lexicon voor de Lage Landen door H. Kleijn van 1970
Woordenboek de Nederlandsche Volksnamen van Planten van H. Heukels van 1907

Succesvolle roofvogels
Yvonne Zwikker
Tijdens de stilte die de coronacrisis in de eerste periode
met zich meebracht, gingen mensen vogelgeluiden ‘echt
horen’. Er ging een wereld voor hen open. De
Vogelbescherming heeft dat geweten. De wens om
meer over vogels te weten te komen was onverwacht
groot. Iedere vogelaar heeft zo zijn voorkeur voor een
bepaalde vogelsoort. In het algemeen trekken
roofvogels veel belangstelling. Dit keer geen aandacht
voor soorten die in de knel zitten, maar roofvogels die
het goed doen in Nederland. En die zijn er.
Diversiteit aan roofvogels
Rond 1975 waren er nog geen 7.000 paar roofvogels
van 11 verschillende soorten die in Nederland broedden.
Vanaf 2000 staat de teller op 25.000 paar van 16
verschillende soorten. Er komen nog steeds nieuwe
soorten bij. Na nieuwkomers, zoals de zeearend en de
visarend, zal naar verwachting ook de slangenarend in
Nederland gaan broeden. Daarnaast zijn er uiteraard
tegelijkertijd zorgen over soorten die op uitsterven staan.

Buizerd

foto: Peter Oosterkamp

Top 3 van succesvolle roofvogels in Nederland
1. Buizerd
Het verenkleed van buizerds varieert van bruin tot wit, met alle combinaties daartussen in. Ze zijn
herkenbaar aan hun gele poten en haaksnavel. Je ziet ze het meest zittend op paaltjes langs snelwegen. Na
de DDT-dip rond 1970 doen ze het nu goed. Met 10.000 tot 17.000 paren (2013-2015; bron: Sovon) is het
momenteel de talrijkste roofvogel in Nederland. In het winterhalfjaar komen daar nog eens maximaal 50.000
exemplaren bij uit Scandinavië en Noord-Duitsland.
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Torenvalk foto: Evelien Schermer

Sperwer

foto: Alfred Zwikker

2. Torenvalk
Lang stond de torenvalk op een, maar nu heeft de buizerd deze plek ingenomen. Al biddend speuren ze
naar kleine zoogdieren en insecten. Torenvalken bouwen zelf geen nest maar maken gebruik van een oud
kraaiennest of door mensen gefabriceerde valkenkasten. Je vindt deze kasten in open landschap op 5 meter
hoogte. Het aantal torenvalken is 3.000 tot 6.000 (2013-2015; bron: Sovon).
3. Sperwer
Tot 1970 was de sperwer een schaarse broedvogel van bosgebieden op zandgronden. Niet alleen het aantal
maar ook het broedgebied is flink uitgebreid. Ze zijn nu zelfs ook al in grote steden te vinden. Menigeen
heeft een sperwer in zijn tuin ‘eten en gegeten worden’ in praktijk zien brengen. Het aantal broedparen is
3.000 - 3.600 (2013-2015; bron: Sovon). De grotere vrouwtjes doen zich onder andere te goed aan
zanglijsters, tortels en merels. De kleinere mannetjes hebben onder andere mezen en mussen op hun menu
staan. Het is een schuwe, verborgen levende standvogel.

Slechtvalk
Nu er meer dan 200 paar slechtvalken in
Nederland broeden, is hulp voor deze beschermde
vogel steeds minder nodig. Ze hebben nooit een
voedsel-probleem, duiven in overvloed. Op steeds
meer hoog gelegen plekken brengen
vogelliefhebbers nestvoorzieningen aan. In
Apeldoorn heeft een paar slechtvalken al drie keer
succesvol gebroed op de HNK-toren in Apeldoorn
Noord. Maar er is nu ook een melding van een
succesvol paar aan de gevel van het politiekantoor
langs de Europaweg. Iedere grote stad in
Nederland heeft nu wel een of meer paren
slechtvalken.
Slechtvalk

foto: Peter Lindeboom
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Zeearend
Vanaf 2006 is de zeearend weer terug als
broedvogel in Nederland. Op
waarnemingen.nl is na te lezen dat in dat jaar
2.550 waarnemers 8.367 keer een zeearend
doorgaven. In de periode 2006-2016 zijn in
heel Nederland 32 broedgevallen vastgesteld,
waarvan 27 succesvol. In 2018 waren 9 van
de 14 paren zeearenden succesvol en
brachten gezamenlijk 15 jongen groot. In
2019 brachten 11 paren in totaal 14 jongen
groot. In 2020 vliegen 20 zeearend uit van 15
broedparen.

Zeearend

foto: Evelien Schermer

Visarend
Alhoewel er al vaker visarenden boven Nederlands
grondgebied werden waargenomen broedde deze
bijzondere roofvogel in 2016 voor het eerst in de
Biesbosch. Op 5 augustus van dat jaar vloog het
eerste jong uit. In 2020 broedden er 3 paren in
Nederland, alleen nog in de Biesbosch. Dit jaar
vlogen er 9 jongen uit, 3 per nest. Een vierde stel
bouwde twee nesten, maar deed nog geen
broedpoging. Dat is een mooie score.
Deze successen zijn geen toeval maar mogelijk
mede dankzij beleid, beheer en bescherming.
Maar zoals dat met veel dingen in de natuur gaat,
ook al zijn alle factoren optimaal, dan nog is het de
vraag of de gewenste ontwikkelingen
daadwerkelijk plaats vinden. Dat maakt de natuur
zo boeiend en onvoorspelbaar.

Visarend

foto: Evelien Schermer

De Ordermolen(s) Deel 1
Henk Weltje, werkgroep Sprengen en Beken
Sinds enkele jaren wordt er door mij onderzoek
gedaan naar de geschiedenis van de Apeldoornse
watermolens. Veel van die molens zijn inmiddels al
beschreven en nu was de Ordermolen eindelijk
aan de beurt. Tot mijn grote verrassing was het
verhaal over die molen niet zo eenvoudig als ik in
eerste instantie gedacht had.
Behalve de molens ’t Hul en Waterloo, voordien
Hennemansmolen, zijn er nog drie stroomopwaarts gelegen molens geweest. Dat waren de
Ordermolen zelf, een molen die we de Bovenste
Ordermolen zullen noemen en het
Berghuismolentje.

De Ordermolen vanaf de bovenbeek gezien.
Opname R. Hardonk 1937
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De algemeen bekende Ordermolen lag op de plek
waar nu een grote vistrap, bij de kruising van de Laan
van Spitsbergen en de Laan van Orden, aanwezig is.

Bouw van de vistrap op de locatie van de Ordermolen.
Foto: H. Weltje 2014

Ook de Apeldoornse historicus Reinier Hardonk heeft
in zijn werk “Koornmullenaers Pampiermaeckers en
Coperslaghers”, dat hij in 1968 gepubliceerd heeft, al
opgemerkt dat er sprake was van een “Bovenste
Ordermolen” en een papiermolen die “De Pas”
genoemd werd.
Hij kwam tot de voorzichtige conclusie dat er
misschien toch maar sprake was van een enkele
Ordermolen, maar het is duidelijk dat hij er niet klaar
mee was. Hij noemde ze Molen I en Molen II en
kende ze beide uiteindelijk maar toe aan de
Ordermolen.
Dat Hardonk problemen had met het uitzoeken van
de juiste situatie is niet zo vreemd. De Orderbeek,
waaraan de Ordermolen lag, heeft in de loop der tijd
enorm veel veranderingen gekend. De laatste is de
recente verlegging in 2014 van de “oorspronkelijke”
loop naar de Frans van Mierisstraat. Een logische en
vooral praktische keuze, maar historisch gezien niet
correct. Dat oude beeklopen dan uit het zicht en de
herinnering verdwijnen is daarom van alle tijden.

Aanleg van de nieuwste loop van de Orderbeek vanaf
de Jachtlaan gezien.
Foto: H. Weltje 2014

Voordat we grote stappen in de geschiedenis gaan
maken is het zinvol om het stroomgebied van de
Orderbeek te beschrijven.
Orden is van oudsher een veengebied en daarom een natte buurtschap geweest, die al op een kaart door
Christiaan ’s Grooten in 1570 ingetekend is.
De buurtschap grenst aan een nogal hoog heuvelachtig gebied,
dat vroeger het Grietelse of Scherpenbergjen, maar
tegenwoordig de Kleiberg genoemd wordt. De naam “Orden”, in
het oud Hollands “orde”, betekent landpunt (Veldnamen en
oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn - Dr. D. Otten /
2003 blz. 28) en dat is, gezien de ligging aan de rand van de
heuvels, een goed gekozen naam voor dat gebied geweest.
Aan de rand van die heuvels lag het “Berghuis”. De naam moet
gekozen zijn vanwege de ligging naast de hoge heuvel waar nu
scoutinggroep JJB aan de Berghuizerweg is gevestigd.
Ook de naam “De Hogenhof” of “Hoogenhof”, ook wel daarvoor
“De Pas” (= weide) genoemd, laat weinig aan de verbeelding
over. De Pas was een herengoed in Orden, waarvan al in 1571
sprake was, en de boerderij "de Hogenhof” heeft op dit goed
gelegen. Deze boerderij is in 1938 afgebroken bij de bouw van
de Koning Willem III kazerne. De Orderbeek maakte op die plek
een nogal vreemd bochtje oostwaarts, waardoor die plek op
oude kaarten goed te herkennen is.
Een derde naam die verwijst naar de heuvels is de Ritbergh.
Deze lag iets noordelijk van de Ordermolen. In later jaren is er
ook een huis Ritberg aan de Orderparkmolenweg nr. 65
geweest, maar die heeft niet op de oorspronkelijke locatie van
de Ritbergh gestaan. Dat latere huis is in 1957 afgebroken.
De laatste naam die naar de heuvels verwijst is “Spitsbergen”.
Dat was een hoeve die oostelijk van de Ordermolen lag.
Behalve de recente overkluizing en daarna de reconstructie van
de Orderbeek zijn de volgende grote veranderingen van de loop
van de Orderbeek van belang :
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1. Het graven van sprengkoppen en het aanleggen van sprengenbeken voor de bouw van de
papiermolens.
In 1620 was ene Jan Wolters de eigenaar van de Pas en van de Ritbergh en 8 jaar later in 1628 wordt
beweerd dat Wouter of Wolter Jans, de zoon van bovengenoemde Jan Wolters, in 1624 het goed Homoet
verpacht aan Tymon Jacobsen en dat deze daarop een papiermolen had getimmerd. Het goed Homoet
behoorde waarschijnlijk bij de Pas en is mogelijk genoemd naar een vroegere eigenaar van de Pas en de
Ritbergh, ene Jan Cornelisz Homoet, die omstreeks 1550 geboren zal zijn.
Met deze gegevens kunnen we de stichtingsdatum van de
Ordermolen op het jaar 1624 vaststellen.
In 1630 komen de sprengen van de Orderbeek aan de voet van
de Kleiberg voor op een kaart van Geelkercken. Die plek heet de
"Orspronck” ook wel "Oorspronck”. De kaart is destijds door van
Geelkercken vervaardigd om een dispuut tussen enkele marken
te regelen. De loop van de latere Orderbeek is weliswaar
aangegeven maar lijkt niet de juiste richting stroomafwaarts te
nemen. Daarom is er weinig uit die kaart over de verdere loop
van de beek te concluderen. Wel is er duidelijkheid over de bron
van de beek.
Een grenspunt tussen de marken van Orden en Ugchelen werd
gevormd door het Grietelse of Scherpen bergsken. In 1689 werd
dat bergje het Scherpenberchsken en daarnaast ook Klijbergh
Uitsnede uit de kaart van Geelkercken uit
genoemd.
1630 met de beek ingetekend. De kaart is
door mij naar het noorden geroteerd.
Pas in 1653 lezen we dat Marten van Heyden bij "het Grietelse
off Scherpenbergsken aende sijde nae Uchgelen” 3 à 4 jaar
daarvoor een aantal brede "gruppen” heeft doen graven "om mijne molen bij Berchhuijs met water te
beneficieren”. Met deze gruppen bij het Grietelse of Scherpenbergje worden nieuwe takken van de
Orderbeek bedoeld, die over de markegrens van Orden en Ugchelen liepen en veel later bij de aanleg van
de latere spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn werden afgesneden. Dit graven zou hem niet in dank worden
afgenomen, omdat hij in het gebied van een andere marke terecht was gekomen. Maar Marten van Heyden
was niet iemand om ruzie mee te zoeken. Hij was de ontvanger van de verpondingen in Apeldoorn en is er
mee weg gekomen.
De bovengenoemde molen "bij Berchuijs” moet volgens Hardonk de Ordermolen zijn geweest. Hardonk
heeft hier waarschijnlijk niet gelijk gehad, want de verwijzing van Marten van Heyden is duidelijk naar
Berghuis, waarvan hij de eigenaar was en niet naar de Pas (het latere Hogenhof), Homoet etc..
De molen bij Berghuis kunnen we daarom dateren van voor 1650. Door het graven van de “gruppen” zal de
molen genoeg debiet hebben gekregen, die het voordien waarschijnlijk niet had.
2. Het weer dichtstorten van sommige
beken, waarschijnlijk vanwege het
ijzerhoudende en dus onbruikbare water.
In 1661 was de weduwe van Marten van
Heyden, Agneta (Agnes) van Hoeclum, de
eigenares van het goed Berghuis, ook wel
"Hoge Berghuis” geheten. We lezen in
datzelfde jaar dat een nieuwe "graeff” (=
spreng) van de molen weer wordt
"ingesmeten”. Er was nogal wat ijzerhoudend
(rodolm) water in dat gebied. Misschien was
het water van de nieuwe sprengkop te
ijzerhoudend. Mogelijk was hier sprake van
een tak van de Rode Beek in Orden. Op de
kaart hieronder zien we dat de illegale
sprengkoppen uit de Ugchelse mark nog
steeds bestonden, dus die zullen zeker niet
dichtgegooid zijn.
Helaas zijn er geen kaarten uit die tijd
aanwezig. Wel is er in 1748 een
gedetailleerde kaart gemaakt, genaamd
“Caert van de Limitten van de hooge
Heerlijckheid Het Loo” door Leenen.

Links onder op dit kaartje uit 1748 zijn de “gruppen” in de
Ugchelse mark nog te zien die later door de aanleg van de
spoorlijn zullen verdwijnen.
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Het gebied rondom de Orderbeek is echter op het eerste gezicht nogal chaotisch getekend, maar bevat toch
veel zinvolle aanwijzingen en zal als basis voor verdere conclusies gaan dienen. We zien op deze kaart een
groot aantal beken die naar de Ordermolen stromen.
Vervolg van dit artikel staat in het volgende nummer van De Vier Jaargetijden.

Uitsnede uit een door mij naar het noorden geroteerde Caert van de Limitten van de hooge Heerlijckheid Het Loo van
Leenen uit 1748. Op de achtergrond een hedendaagse topo. De toenmalige loop van de Orderbeek is zwart ingetekend.
Bron Henk Weltje 2020.

Uitgave ‘20 jaar varenonderzoek in de Lickebaert’
KNNV gewest Zuid Holland

Bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) - afdeling Waterweg-Noord is het
rapport ‘20 jaar varenonderzoek in de Lickebaert’ verschenen.
Dit rapport beschrijft de varens van de Lickebaert, het buitengebied tussen Maassluis en Vlaardingen. Er zijn
16 soorten varens gevonden, waaronder diverse zeer zeldzame en 11 ondersoorten, (cultuur)variëteiten en
hybriden van deze soorten.
Het rapport is geschreven door Loek Batenburg, ex voorzitter van de KNNV afdeling Waterweg Noord.
Belangstellenden die het rapport willen ontvangen kunnen dit aanvragen via gewestzuidholland@knnv.nl
Het rapport bevat een beschrijving van het gebied, algemene informatie over varens, alle soorten en
variëteiten worden beschreven. Ook bevat het rapport verspreidingskaartjes en enkele potentiële
bedreigingen.
De bosvakken zijn in de winter bezocht omdat ze dan min of meer doordringbaar zijn en er dan voldoende
zicht is. De brandnetels zijn ‘s winters bovengronds afgestorven, terwijl de meeste varens nog heel lang
groen blijven, sommige zelfs de hele winter en daardoor goed herkenbaar.
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In de laatste decennia is het gebied, vroeger
grotendeels bestaande uit grasland, sterk veranderd
door bebossing en de aanleg van recreatieplassen.
Hierdoor en door de klimaatverandering zijn er nu
veel meer soorten varens aanwezig. Bij sommige
soorten gaat de uitbreiding nogal traag, bij andere met name tongvaren in het Volksbos - razendsnel.
Een onderdeel van de Lickebaert is het Volksbos,
het oudste, grootste en enige nog bestaande
protestbos in Nederland. De bedoeling was hier een
mega-vuilstort van te maken. Dit stuitte op massale
weerstand van omwonenden, culminerend in
“Groeiend Verzet in de Lickebaert”: op 12 december
1992 werden door zo’n 6.000 mensen ca.16.000
bomen en struiken geplant op bijna 20ha. Sindsdien
1996 heeft de KNNV dit bos gemonitord.

Geschubde mannetjesvaren, Lickebaert, juli 2016

Naast diverse leden van de KNNV-afdeling heeft ook het Nationaal Herbarium Nederland in Leiden geholpen
bij het onderzoek. Alle meldingen zijn op waarneming.nl gecontroleerd. Vele varens zijn gedroogd en
opgenomen in het Rijksherbarium
De recente grootschalige werkzaamheden in het gebied hebben de varens betrekkelijk weinig schade
toegebracht, wel zijn er enkele exemplaren gered omdat hun bosje gerooid werd. Meer geluk dan wijsheid,
want bij de tracékeuze voor de Blankenburgverbinding zal echt niet naar de varens zijn gekeken.
Een grote bedreiging is het massaal sterven van
essen, die door de essentaksterfte zijn aangetast
In de Lickebaert zijn vrijwel alle essen al dood of
aan het afsterven. Zolang het om verspreide
essen tussen andere boomsoorten gaat valt het
nog enigszins mee, maar onder pure essenbestanden gaan de bramen, nu niet meer geremd
door lichtgebrek, alle andere planten
overwoekeren. De fraaie groep zachte
naaldvarens in het Wielerbaanbos staat onder
zo’n essen-kerkhof. Staatsbosbeheer is van plan
om in 2021 op grote schaal essen in de Lickebaert
te gaan ruimen en vervangen door andere
boomsoorten. Het is te hopen dat zij daarbij de
meer bijzondere varens zoveel mogelijk ontzien.
Extreme droogte in voorjaar en zomer lijkt sinds
2018 structureel te worden in Nederland. De op de
grond groeiende varens in de vochtige bossen
hier hebben er zo te zien nog niet veel last van.
Anders ligt dat voor de eikvarens die op bomen
groeien. Volgroeide eikvarens laten bij droogte
hun blad verschrompelen en overleven op water
dat ze in hun wortelstokken hebben opgeslagen,
maar jonge planten hebben nog geen uitgebreid
reservoir. Vaak blijken deze dan ook één of twee
jaar weer verdwenen te zijn.

Brede eikvaren (boven) en gewone eikvaren (onder) op
schietwilg,Volksbos 2016
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KNNV - boeken
Ben Keizer

OUDE BOEKEN SERVICE

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.

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. 0555338323 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.
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.
Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail (wordt definitief als dit per email 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.
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Algemene Ledenvergadering KNNV afdeling
Apeldoorn
Te houden op: woensdag 21-10-2020
Aanvang:

20.00 uur

Plaats:

De Groene Hoven, Zalen 3 + 4
Koninginnelaan 280, Apeldoorn

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken
Mededelingen bestuur
3. Vragen / mededelingen leden
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 27-03-2019
5. Jaarverslag 2019
6. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissieleden
7. Begroting 2020
Vaststellen contributie 2021
8. Ter bespreking
 Plannen van de afdeling voor de nabije toekomst
 Eigen vermogen afdeling
9. Samenstelling bestuur
 Aftredend en herkiesbaar: Jacob Ruijter, voorzitter
 Als bestuurslid/coördinator activiteitencommissie draagt het bestuur voor: Hans
Coppens
10. Sluiting
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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:
www.knnv.nl/apeldoorn.
Locatie :

Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn
(vanaf augustus 2019 voor alle werkgroepen)

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Activiteitencoördinator
Lid

Jacob Ruijter
Patrick Meertens
Gerrian Tacoma
Hans Coppens
vacant

06-22172410
06-41454399
055-5340943
06-43129217

voorzitter@apeldoorn.knnv.nl
secretaris@apeldoorn.knnv.nl
penningmeester@apeldoorn.knnv.nl
coppens@outlook.com

Ledenadministratie
Ledenadministrateur

Jan Noorlander

055-5331497

ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl

Koos Middelkamp
vacant

055-3667693

midtip@planet.nl

Marchien van Looij
Rein van Putten
Ineke Klaver
Paul Vermeulen
Evelien Schermer
Hans van Eekelen

055-3550149
055-5412454
055-5412107
055-5789978
055-5336273
055-5330988

m vanlooij@hetnet.nl
rein.van.putten@online.nl
icklaver@hotmail.com
paul.vermeulen@hetnet.nl
evelienschermer@hetnet.nl
hans.veek@gmail.com

06-43129217
055-5337328
0578-614190
06-36173548
06-22172410
055-5338323
055-5336273
055-3664140
055-3664087
055-5412107
06-81941222/
055-3013259
055-5412107
06-37419143

coppens@outlook.com
m.verwoerd3.1@kpnmail.nl
klaske.de.jong@gmail.com
p.zonnig@gmail.com
voorzitter@apeldoorn.knnv.nl
j.kerseboom6@chello.nl
evelienschermer@hetnet.nl
redactie@apeldoorn.knnv.nl
redactie@apeldoorn.knnv.nl
redactie@apeldoorn.knnv.n

Werkgroepcoördinatoren
Insectenwerkgroep
Paddenstoelenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Vogelwerkgroep

Werkgroep Sprengen en
Beken

Commissies en overige adressen
Activiteitencommissie
Hans Coppens
Miep Verwoerd
Klaske de Jong
Philip Claringbould
Promotiecommissie
Jacob Ruijter
Jan Kerseboom
Evelien Schermer
De Vier Jaargetijden
Jannie Aalders
Redactie
Joke Tammen
Ineke Klaver
Nina de Vries
(opmaak)
Bezorging (coördinatie)
Ineke Klaver
Boekenverkoop
Ben Keizer
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redactie@apeldoorn.knnv.nl
icklaver@hotmail.com
b.keizer9@gmail.com

De Vier Jaargetijden 2020-4

