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Voorwoord 
Patrick Meertens  
 
Vorig jaar is de vakantie er bij ingeschoten.  
Geboekt, alles geregeld en toen Corona. Onzekerheid, 
voorzorg maar toch vooral ook angst besmet te raken of andere 
mensen te besmetten. Het aantal sociale contacten 
geminimaliseerd. Lockdown, aangepaste leefregels. Hierdoor 
zijn helaas praktisch al onze afdelingsactiviteiten komen te 
vervallen.  
Maar nu na ruim een jaar lijkt er langzaam een einde te komen 
aan de begrenzing van ons sociale functioneren. Dus maar 
weer een vakantie geboekt. Een week Schiermonnikoog. Dit keer in een periode waarin we het eiland nog 

nooit hebben bezocht. Op dag 1 een (kleine?) Parelmoervlinder 
waargenomen. Op dag 2 gestart met wandelen en fietsen. Nauwelijks aan de 
wandel en daar lag al een veld met grote Keverorchis en brede Orchis om te 
bewonderen. Daarna een fietstocht en tussen de bermbegroeing aan de 
wadkant Heermoes tussen de kruiden ontdekt. Op dag 3 de planten rond het 
huisje geïnventariseerd. Totaal 15 verschillende soorten planten kunnen 
determineren en een mooie rups op de foto gezet. De laatste bleek een 
Bastaardsatijnrups te zijn. Vandaar de jeukbulten op mijn handen. En op de 
laatste dag van ons verblijf een forse pol Kruisbladwalstro gevonden. Een 
verassend mooie lichtgroene plant, van dat tere lichtgroene dat je alleen in 
het voorjaar ziet. Als dit de start is van een nieuw (verenigings)jaar dan teken 
ik er voor. 
 
 
Foto’s Patrick Meertens 

 
 

 

 
 
Programma 3e kwartaal 2021 

 
Woensdag 29 september: algemene ledenvergadering 
Groene Hoven 
 
Werkgroepavonden: 
De zaal is beschikbaar op elke dinsdagavond, er zijn nog geen geplande bijeenkomsten 
 
 
 
KNNV-lezing 
 
Eind vorig jaar is het bestuur benaderd door de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn (SWMA) om te 
inventariseren of een gezamenlijke publiekslezing mogelijk is. 
Na enig overleg is besloten om een samen de najaarslezing te organiseren op woensdagavond 13 oktober 
2021 in de Bronkerk/Ughelen. 
Het onderwerp is “Stikstofproblematiek” en de lezing wordt gegeven door dr. Arnold van den Burg. 
 
Verwante links: 
https://swma.weebly.com 
https://www.ad.nl/wageningen/druk-op-nog-strengere-stikstofmaatregelen-loopt-op-veel-beroerder-kan-het-
niet-worden-met-de-natuur~a333979a/ 

 
 
 

 
bastaardsatijnrups 

 
Heermoes in bloei 
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Vlinderen in tijden van corona 
Koos Middelkamp 
 
Het was een merkwaardig jaar, 2020. Het begon met vage, 
weinig zorgwekkende verhalen over een virus ergens in China. 
De liefhebbers gingen op wintersport en in het zuiden des 
lands werd carnaval gevierd. 
Op zaterdag 7 maart werd in Wageningen nog gewoon de 
jaarlijkse vlinderdag gehouden, met als enige afwijking van het 
normale patroon het vermijden van het schudden van handen. 
De eerste citroenvlinders werden gesignaleerd. 
 
De daarop volgende week werd de intelligente lockdown 
afgekondigd. De werkgroepavond van 17 maart sneuvelde als 
eerste en ook in april kwamen we niet bij elkaar. Frans stelde voor om in mei een bijeenkomst via Microsoft 
Teams te houden en verklaarde zich bereid een en ander technisch te regelen. Die eerste sessie op 19 mei 
met negen deelnemers beviel wel goed en werd op 16 juni gevolgd door een tweede.  
In juli was er zoals elk jaar geen bijeenkomst. In augustus, september en oktober konden we wel weer live 
vergaderen, maar die laatste sessie was op het randje en werd door slechts vier leden bijgewoond.  
 
Daarna werden de maatregelen verder aangescherpt zodat we sowieso wel weer over moesten gaan op 
'Teams'-bijeenkomsten, en dat is tot op heden, mei 2021, niet veranderd. De virtuele bijeenkomsten tot en 
met april trokken steeds 12 tot 16 deelnemers. 
Uitwisseling van waarnemingen en andere mededelingen blijkt prima mogelijk en ook het geven van een 
presentatie is geen onoverkomelijk probleem. De kwaliteit van internet en hardware is weliswaar niet bij 
iedereen even goed, waardoor de verstaanbaarheid soms wat moeilijker is, maar daar komen we wel uit.  

 
Bijeenkomsten houden lukte dus wel, maar hoe ging het met 
de excursies en de inventarisaties? Er werd uiteindelijk slechts 
één groepsexcursie georganiseerd en wel op 11 juli, naar het 
Leusveld. Het werd die dag niet warmer dan 18°C maar we 
zagen naast veel andere insecten en andere geleedpotigen 
toch 16 soorten dagvlinders, waaronder tientallen kleine 
ijsvogelvlinders, de smulsoort van dit gebied. 
 
Daarnaast was er natuurlijk wel sprake van meerdere een- of 
tweepersoons-excursies, waarbij ik alleen de krenten in de ook 
overigens smakelijke pap noem. Dichtbij is het Woudhuis vaak 
wel goed voor een eerste oranjetipje; voor het groentje 
bezoeken we de Hoog Buurlose of de Tongerense Heide. Ook 
Kievitsveld en Vossenbroek zijn goed voor een paar vroege 
soorten. Andere doelen in april waren het Kopermolenpad 
vanaf de Wenumse watermolen, de Empese en Tondense 
Heide, het Woldlakebos met noordse winterjuffer, bruine 
kiekendief en roerdomp en de Hoge Veluwe met 
aardbeivlinder, bruin blauwtje, koninginnenpage en veldkrekel.  
 
In mei volgden de Duursche Waarden met bruine korenbout 
en nachtegaal, de Buurserbeek met bont dikkopje en 
beekrombout en andermaal het Woldlakebos, nu met zilveren 
maan en gevlekte en sierlijke witsnuitlibel.  
De ook voor mei geplande vakantie van enkele weken in 
Andalucia, Zuid-Spanje, werd enigszins afgeschaald tot een 
paar dagen in Mechelen, Zuid-Limburg, toch ook zeer de 
moeite waard met bruin dikkopje, dwergblauwtje, 
klaverblauwtje, meerdere koninginnenpages, weide- en 

bosbeekjuffers, plasrombout, gewone en zuidelijke oeverlibel en heggeranklieveheersbeestje.  
 
In juni werden enkele van deze gebieden nogmaals bezocht en op 12 juli ging de reis naar Huppel bij 
Winterswijk. Naast al weer een koninginnenpage vonden we hier ook eiken- en iepenpage. Op de terugweg 
stopten we nog even bij de Soestwetering voor de bandheidelibel. Een dag later leverde een bezoek aan de 

 
Kleine ijsvogelvinder  

 
Zilveren maan  

 
Heggeranklieveheersbeestje  
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Hoge Veluwe ruim dertig gentiaanblauwtjes op. Ook in juli volgde nog een bezoek aan de omgeving van 
Ysselsteyn (ten westen van Venray) met spiegeldikkopje, oranje zandoogje en kanaaljuffer. 
 
Van 5 t/m 18 augustus was er sprake van een landelijke hittegolf met temperaturen tot 36°C. Van 8 t/m 10 
augustus zochten we het iets verder weg aan de Moezel in Cochem. We zagen daar onder meer 
koningspage, eiken- en sleedoornpage, keizersmantel en kalkgraslanddikkopje. Een voor het daarop 
volgende weekend geplande familiebijeenkomst viel voor ons helaas in het water omdat het netvlies van 
Nina’s linkeroog juist toen meende te moeten loslaten. Dat is overigens allemaal goed afgelopen. 

 
Die excursies lukten dus wel; andere leden van de werkgroep 
organiseerden eveneens hun eigen meer of minder 
kleinschalige uitstapjes. Ook de inventarisaties konden wel 
doorgaan, zij het vaak met wat minder deelnemers. Vooral in 
het begin hanteerden sommige terreinbeheerders wel een 
zeer strikte interpretatie van de corona-voorschriften. 
De winterse tellingen van eitjes van de sleedoornpage werden 
in 2020 al in januari afgewerkt, nog voor er sprake was van 
beperkingen; in 2021 werden de telgroepjes noodzakelijkerwijs 
bewust beperkt tot hooguit vier mensen die keurig afstand 
hielden. 
 
Later in 2020 volgden de inventarisaties van vooral vlinders en 
libellen in de terreinen van Staatsbosbeheer. In mei, juni, juli 
en september werd bij de Loofles geteld. In mei was het 

waterpeil nog normaal, in juni was het laag en in september dermate extreem laag, dat de zuidelijke helft 
volledig droog lag. De algemene tendens is dat de aantallen insecten afnemen. Een leuke waarneming in 
mei was de elzenwespvlinder. Inmiddels is de moerassprinkhaan hier ook behoorlijk aanwezig.   
 
Het Kootwijkerveen werd drie keer geteld, in mei, juni en augustus. Naast o.a. heideblauwtjes zagen we hier 
ook ringslang, adder en grauwe klauwier. De aantallen libellen vielen tegen. 
Ook het Korte Broek bij Vaassen van GLK (Geldersch Landschap & Kasteelen) werd drie keer bezocht. 
Deze telling werd in 2009 in eerste instantie op verzoek van de Vlinderstichting vooral opgezet als 
soortgerichte telroute voor de beekoeverlibel. In 2013 werd het gebied deels afgegraven en grondig 
heringericht. In de daarop volgende pionierssituatie deed ook de tengere grasjuffer het een aantal jaren heel 
goed, maar die lijkt nu duidelijk af te nemen. De beekoeverlibel bereikte z’n hoogste aantal in 2016; toen 
werden tijdens één telling ruim 700 exemplaren geteld. In de 
overige jaren liggen de topaantallen tussen 100 en 300. Hier is 
de moerassprinkhaan zeer massaal aanwezig.  
 
In Kroondomein Het Loo wordt al heel lang voor de 
Vlinderstichting de bosparelmoer geteld langs de Elspeterweg 
en de E-weg. Van deze soort gaan de aantallen dramatisch 
achteruit. In het begin van de 20e eeuw kwam hij nog vrij 
algemeen voor op de zandgronden in Nederland; inmiddels is 
de verspreiding beperkt tot twee (meta)populaties in het 
Kroondomein en op de Hoge Veluwe. 
De tellingen in het Beekbergerwoud werden naast de 
beperkende voorschriften ook nog gehinderd door de afsluiting 
van het niet meer veilig begaanbare vlonderpad.  
 
Inmiddels is het 2021 en zijn er al weer de nodige waarnemingen genoteerd. In februari leek het een redelijk 
vroeg voorjaar te worden, maar daarna schoot het niet echt op; we beleefden zelfs de koudste april in 
35 jaar. De vaccinaties zijn met horten en stoten op gang gekomen. De inventarisaties en kleinschalige 
excursies zullen ook dit jaar wel lukken en als het een beetje meezit kunnen we later dit jaar ook weer live 
bijeenkomsten organiseren. Hoop doet leven!   
 
 
Alle foto’s: Nina de Vries 

 
 
 

 
Iepenpage  

 
Moerassprinkhaan  
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Beeldherkenning in paddenstoelen fotografie een eindeloze zoektocht 
of een ontdekking? (Vervolg)  
Michiel Visch 
 
 
Nu we in de vorige versie enige duidelijkheid hebben gekregen in het hoe en wat, gaan we nu in detail kijken 
naar de resultaten van de beeldherkenning, de mogelijkheden en onmogelijkheden, alsook naar wat 
wenselijk zou zijn. Dit laatste voornamelijk omdat paddenstoelen een grotere afwijking vertonen in soort en 
vormen dan bv. planten en dieren. 

In het bovenstaande plaatje hebben we 9 verschillende foto’s van een Vliegenzwam - Amanita muscaria, 
elke foto is in Waarneming.nl ingevoerd en de uitkomsten zijn van links naar rechts, boven aan beginnend:  
No 1. 100% No 2. 0% Grote Stinkzwam No 3. 68,3%  No 4. 100% No 5. 100% 
No 6. 97,1 % No 7. 0% Blauwplaatstropharia No 8. 99,2 % No 9. 74,4 %  
 
 
No 1, 4 en 5 zijn 100% score. Bij de 6e en 8e foto zijn geen andere opties gegeven. 
Bij de 3e en 9e zijn de gegeven opties vervolgens: Parelamaniet of Amaniet een hele goede mogelijkheid. 
Nu zijn we benieuwd waardoor, bv. 2, niet gedetermineerd kan worden en 3 wel, terwijl er bij 3 meer details 
te zien zijn dan bij 2. Het is duidelijk dat de beeldherkenning meer nadruk legt op de vorm dan op de 
structuur en kleur. Als we alleen naar de vorm kijken dan kunnen we er echt wel een, net uitkomende, 
stinkzwam in zien. Terwijl bij 3 de vorm van de bol van de vliegenzwam goed zichtbaar is. Bij 7 moeten we 
vaststellen dat de beeldherkenningssoftware niet overweg kan met een enkel detail. Het zelfde geldt ook 
voor bv. een detail van alleen de plaatjes van de zwam, wat ook geen resultaat oplevert. Ook 6 geeft in de 
software aan, dat de determinatie niet zeker is, ook hier hebben we meer met een detail foto te maken. Nu 
we dit weten kunnen we al een kleine stap maken in het maken van beter herkenbare foto’s. Geen details 
maar juist wel een foto met alles erop. 
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We testen nu een aantal Mycena’s, waarbij de determinatie een stuk moeilijker is. Toch zijn ze door de 
meeste amateur mycologen wel goed herkenbaar.  

No 1. 0% Bundelchloormycena    No 2. 0% Kleine Bloedsteelmycena No 3. 54% Dennekleefsteelmycena 
No 4. 0% Bundelchloormycena    No 5. 54,3 % Heksenschermpje No 6. 86% Helmmycena 
 
 
De juiste namen staan nu in de lijst met de score ervoor. Bij 1 geeft Waarneming: Fraaisteelmycena 33,2%, 
in de lijst staan nog Helmmycena, Bundelmycena en Mycena onbekend. Deze laatste is een veilige keuze 
als de waarnemer geen kennis heeft en onzeker is over de gevonden soort. 
Bij 2 wordt er met 100% een Grote Bloedsteelmycena aangegeven wat helaas niet juist is; het is in dit geval 
de kleine Bloedsteelmycena. De software kan de grote van de hoed niet inschatten door gebrek aan 
vergelijkingsdata. Helaas geeft de software geen alternatief aan naast de Grote Bloedsteelmycena en 
hierdoor is de waarneming dus echt fout. 
Bij 3 gaat het al wat beter: de kleur van de Mycena is te vergelijken en de keuze is Graskleefsteelmycena 
incl. Dennekleefsteelmycena, hier komen we een eind in de richting; de biotoop kan zelf worden herkend in 
gras of dennenbos. De losse opties van beide worden aangegeven alsook de gecombineerde incl. optie. 
Bij de 4e foto gaat het bij de Bundelchloormycena weer fout; geen score in de eerste keuze, wel staat er nu 
bij de mogelijkheden de Bundelchloormycena vermeld. Als de waarnemer de chloor geur ruikt is de 
determinatie ook zeker. 
Bij 5 hebben we een hit met het Heksenschermpje, evenals bij nr. 6 waar Helmmycena een hoge score heeft 
gekregen. Toch moet er wel even bij vermeld worden dat het Heksenschermpje een gok is want het verschil 
met het Gewoon Elfenschermpje (roze steel), is op de foto niet te zien en als tweede keuze geeft de 
software deze dan ook weer, net als Botercollybia en Grote Bloedsteelmycena. Het blijft dus bij deze 
Mycena soorten oppassen geblazen. 
 
Als we nog even kijken naar de groep van zwammen, die eenvoudig te determineren zijn: hierbij zijn alle 
zwammen door de beeldherkenningssoftware goed herkend, wel met verschillende nauwkeurigheden. Hier 
vallen 2 dingen op nl. dat nr 14 moeilijker herkenbaar is dan nr 15. Terwijl dit zo op het oog een niet 
herkenbare foto zou opleveren. Het detail/close-up geeft meer moeilijkheden. Dit is wat moeilijker te 
verklaren, maar zou kunnen komen doordat de input data voor Waarneming gebaseerd is op afstandsfoto’s, 
dit omdat het beekmijtertje maar een paar centimeter groot is en vaak moeilijk of niet te bereiken, dit in 
tegenstelling tot andere kleine paddenstoelen, die wel in close-up een goede determinatie geven. 
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1. 100%   Grote Sponszwam    
2. 100%   Zwarte Kluifzwam            
3. 99,7%  Plooivoetstuifzwam 
4.   90,8%  Peervormigestuifzwam     
5.   47,2%  Paarseknoopzwam inc      
6.   42,3%  Zwavelmelkbekerzwam 
7.   99,9%  Zwartetruffelknotszwam  
8.   99%     Pijpenstrootjemoederkoren  
9.   100%   Rupsendoder 
10. 25.2%  Brede Aardtong      
11. 99,5%  Heksenboter    
12. 96,8%  Zilveren Boomkussen 
13. 72%     Gewoon Franjekelkje         
14. 50,9%  Beekmijtertje             
15. 100%   Beekmijtertje 
 
Naar aanleiding van wat simpele testen kunnen we natuurlijk niet zeggen of de beeldherkenning wel of niet 
werkt, maar wat we wel kunnen herleiden is, dat de manier van het op de foto zetten van het object 
belangrijk is en dat er in een enkele soort bv. (Mycena) van paddenstoelen, te kleine verschillen zitten om 
elke waarneming een kans van slagen te geven, zonder dat je kennis hebt van paddenstoelen in het 
algemeen. Ook heb je extra informatie nodig zoals biotoop, geur, kleuring bij beschadigen of zelfs waar je op 
moet letten, zoals bv. de kleur van de steel bij het Heksenschermpje. Is het nu dan toch een onmogelijke 
zoektocht? Ik denk het niet, als de waarnemer zich verdiept in de achterliggende data als te vinden op bijv. 
Wikipedia, de foto’s die er in Waarneming.nl zitten, deze goed bekijkt en vergelijkt, dan is het zeker een 
goed hulpmiddel, wat zich in de loop van de tijd ook nog zeker zal ontwikkelen. Nu kun je in één oogopslag 
zien of dat wat je hebt waargenomen, overeenkomt met de voorgestelde gedetermineerde soort. Tevens heb 
je er een naam bij, die je je bij een volgende waarneming sneller zult herinneren. Welke stappen zijn er voor 
verbetering? Als we hier naar kijken zou het voor de determinatie van paddenstoelen belangrijk zijn om 
enkele simpele toevoegingen te kunnen doen bij de gevonden naam om de waarnemer te helpen de 
waarneming zelf beter te kunnen valideren,zoals geur, specifieke kenmerken waaruit het onderscheid, 
tussen eenvoudig te verwisselen soorten kan worden onderscheiden. Een andere mogelijkheid zou kunnen 
zijn als Waarneming.nl bv zoals Plantnet, die planten determineert met de voorkeuzes; blad, schors, bloem, 
en vrucht, ook een onderscheid zou kunnen maken in steel, hoed, sporen locatie enz. Misschien een leuk 
project voor een afstuderende mycoloog. Ook zal niet elke soort met foto's via waarneming kunnen worden 
gedetermineerd. Vezelkoppen zijn zo’n soortgroep waarbij je beter met een goede sleutel in de hand en een 
microscoop, de gevonden paddenstoelen te lijf kunt gaan om een zekere determinatie te verkrijgen. Wel 
weet je dat je een vezelkop hebt waargenomen met de beeldherkenning. 

 
 
 
Stadsflora in Orden 
Hilde Ham 
 
Zaterdag 1 augustus 2020. Zes leden van de plantenwerkgroep verzamelen zich bij het winkelcentrum 
Ordenplein voor een coronaproof ommetje in de wijk Orden in Apeldoorn West. De spoorlijn Amersfoort-
Apeldoorn vormt één van de wijkgrenzen. Langsrazende treinen zorgen voor luchttransport en het 
ongereguleerd verspreiden van zaden, pluizen, stof en plastic. Straatnamen verwijzen naar kunstenaars: 
G.H. Breitner-, Mauve-, Pieter Saenredamstraat en Frans Halslaan. 
 
Marchien van Looij is onze gids. Bij de eerste halteplaats haalt ze Ton Denters’ Stadsflora uit haar rugzak 
tevoorschijn. Een informatief en fotorijk boek. 
Denters beschrijft 26 steden met uitgezette wandelroutes in Nederland en Vlaanderen. De Stedendriehoek is 
vertegenwoordigd met stadswandelingen in Deventer (o.a. met de voormalige overslagplaats het Pothoofd) 
en Zutphen (Hanzestad van de iconische florist David de Gorter). Apeldoorn wordt op twee plaatsen in het 
lijvige boek genoemd. 
Ten eerste duikt de Citroengele honingklaver (Melilotus officinalis) als stadsnomade op in een zandige 
boomspiegel van de versteende en groene stad Apeldoorn (Denters 2020, p. 139). 
Ten tweede verschijnt de ijzersterke tredplant Schijfkamille (Matricaria discoidea) aan het einde van de 19e 
eeuw in onze stad (1897). Deze zouttolerante en vorstbestendige straatplant doet het goed op open, 
voedselrijke, sterk verdichte bodems. Verder is deze hardcore straatplant ongevoelig voor verdroging en 
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uitgegroeid tot een dominante stedeling. De kosmopoliet staat inmiddels in de top twintig van de meest 
voorkomende soorten van binnensteden. In Antwerpen kreeg het in 1925 de bijnaam landpest  (Denters 
2020, p. 258). 
Een uitklapbare, overzichtelijke Legenda met Bloeitijd, Stedelijk voorkomen, Trend en nieuwkomers, Status, 
Stedelijke binding (met differentiatie in Stadsafhankelijk, Stadsminnend of Stadstolerant) en Kaarten 
stedendeel,geeft de lezer houvast bij de beschrijvingen van planten. Pictogrammen vullen taal en jargon 
aan. 
Stadsflora van de lage landen is in 2020 genomineerd voor de Jan Wolkersprijs, genoemd naar de 
Nederlandse beeldhouwer, schrijver en natuurliefhebber Jan Wolkers (1925-2007). 
 
Onze route laveert tussen de relatieve ruigte van een benzinepomp, flats, rijtjeshuizen met en zonder 
zonnepanelen, basisscholen en seniorenwoningen. De tocht over trottoirs levert een rijkdom aan planten 
(Kleine, Rode en Witte klaver, Korenbloem, Paardenbloem), grassen (Straat-, Timotee- en Rood 
zwenkgras), heesters (Cotoneaster, Hulst, Rode kornoelje) en bomen (Amerikaans krentenboompje, 
Hollandse linde, Tamme kastanje). 
Hop verspreidt zijn geur en prikkelt onze neus. Kantig hertshooi dwingt ons om loepjes te gebruiken. De roze 
Dag- en witte Avondkoekoeksbloem bivakkeren volop in plantsoenen en perken. Kruisingen tussen dit duo 
leveren lichtroze varianten. Het Hazenpootje is betekenisvol als groenbemester. De knolletjes op de wortels 
met daarin Rhizobium doen het werk. Deze bacteriën halen stikstof uit de lucht en zetten dit om in de 
voedingstof nitraat. Hondsdraf en Zevenblad (een Romeinse groente) woekeren volop. En zoals Denters 
voorspelt, lopen we tegen de Schijfkamille aan. 
 
Volgens www.waarneming.nl zien wij onderweg drie zeldzame planten: Bermooievaarsbek, Gewone 
ossentong en Postelein. 

 
Bij een lantaarnpaal staat een verdwaalde kleinbloemige 
Geraniumsoort. Na wikken en wegen blijkt het om een 
Bermooievaarsbek te gaan. Ooievaarsbekken danken hun naam 
aan de vruchten met rechte steel die op de snavel, kop en 
gestrekte hals van een ooievaar in vlucht lijken. De uit Zuid-
Europees berglandschap afkomstige Bermooievaarsbek maakt 
een sterke opmars door. Je kunt hem overal tegenkomen: op 
voetpaden, langs muren, in voedselrijke randen van heggen en 
op zonnige bermtaluds van spoordijken. De bloeitijd is van mei 
tot aan de herfst. Naast de Bermooievaarsbek beschrijft Denters 
nog zeven vergelijkbare soorten: Zachte, Kleine, Ronde, 
Glanzige, Rots-, Roze en Knopige (pp.96-101). Ik heb nooit 
geweten dat er zoveel verschillende Ooievaarsbekken zijn. 
Determinatie is en blijft zelfs voor de kenners onder ons lastig. 
Iets verderop bloeit een andere roze gebekte: een Gewone 
reigersbek. Reigersbekken doen met hun vruchten op een 
gekromde steel aan vliegende reigers met gekromde hals 
denken. 
 
Voor de echte liefhebbers volgt een gedetailleerde beschrijving. 
Gewone ossentong heeft een penwortel en een rechtopgaande, 
vertakte stengel, die evenals de bladen door op knobbels 
staande haren stijf behaard is. De bladen zijn langwerpig of lijn-
lancetvormig, gaafrandig, de onderste zijn in een steel versmald, 
de hogere zittend. De bloemen zijn vrij groot (12-15 mm lang), 
purperviolet, zelden donkerpurper, lichtrood of zuiver blauw, 
zeer zelden wit. Zij staan meestal in 2 ongevorkte bijschermen 
met een topbloem er tussen. De bloemstelen zijn na de bloeitijd 
naar buiten gekromd, korter dan de kelkslippen en dan de ovaal-

lancetvormige schutbladen. De kelk is 5-spletig met vrij spitse, lancetvormige slippen die niet vliezig gerand 
zijn. De bloemkroon is trechtervormig met rechte buis, die even lang als of langer dan de kelk is en van 
ovale, fluweelachtig behaarde keelschubben is voorzien. De deelvruchtjes zijn zwart, gebogen, even breed 
als lang, scheef eirond, samengedrukt met vrije top. Tweejarig, soms overblijvend. 30-90 cm. (bron: 
www.waarneming.nl). 
 
Terwijl wij ons verwonderen over de Gewone ossentong trekt een jonge vrouw met een luidruchtige 
papegaai op haar schouders onze aandacht. 

 
Bermooievaarsbek (Geranium pyrenaicum) 
 

 
Gewone ossentong 
(Anchusa officinalis = geneeskrachtig) 
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Vlak bij de Pieter de Hoochlaan knielen we niet voor Jan 
Siebelinks bed violen, maar voor eenjarige Postelein.  
Enkele bewoners staan ons verdekt opgesteld achter hun 
vitrages te begluren. 
Postelein is een pioniersplant, heeft dikke succulente bladeren, 
houdt van zon en warmte, bloeit geel en groeit graag op droge, 
meestal zandige, stenige grond. Door klimaatverandering en 
het opwarmen van de aarde is dit een soort die onze 
biodiversiteit in de toekomstige stad gaat meebepalen. 
 
 
 
 
 

Stadswandelingen leveren natuur en cultuur. Op de 
Rubensstraat ontmoeten we de Hardwerker (1997) van Helen 
Ch. Frik (Worcester, GB, 1960), een Engels/Nederlandse 
beeldhouwster, schilder, tekenaar, fotograaf en 
sieraadontwerper. 
Een mollig figuur zit op een bank achter een bureau en kijkt dag 
en nacht naar een computerscherm. Naast de pc met het 
toetsenbord staat een telefoon om ‘in te bellen’ (met een 
modem een verbinding leggen met het internet). Wifi maakt 
‘inbellen’ overbodig. 
In de computer zit een floppydisk.  De Hardwerker symboliseert 
de 24 uurs economie en iemand die louter en alleen leeft voor 
zijn werk, zonder acht te slaan op zijn of haar omgeving. 
 
Ons ommetje eindigt bij de snelstromende Rode Beek met ijzerhoudend water. Tijdens de renovatie in 2015 
is de loop van deze schone beek verlegd. Miep Verwoerd noteert de geelbloeiende, bodembedekkende 
Schijnaardbei (Potentilla indica). De vruchten smaken nergens naar. Tot slot voegt ze het witbloeiende 
Waterdrieblad en Gewone engelwortel toe aan de streeplijst. Dat brengt het totaal aantal soorten op het 
fraaie aantal van 184. 
 
Foto’s: Edo Kreuzen 
 
Bronnen: 
Denters, Ton 2020, Stadsflora van de Lage Landen, Fontaine Uitgevers. 
www.waarneming.nl 
 

 
 
Tuin in beeld 
Gerrian Tacoma 
 
Dit voorjaar is er binnen KNNV en IVN een mail rondgegaan om vrijwilligers te werven voor een 
wildcameraproject. Hierop zijn zoveel enthousiaste reacties binnengekomen, dat er groepjes van twee of 
drie vrijwilligers gevormd konden worden. In de tweede week van juni krijgen de groepjes tijdens een 
instructiebijeenkomst de materialen en daarna kan het onderzoek in de Apeldoornse tuinen van start. 
Het project houdt in dat er wildcamera’s in achtertuinen geplaatst worden om de aanwezigheid van 
zoogdieren te onderzoeken. Het streven is om dit in een grote verscheidenheid aan tuinen te doen, die 
variëren in ligging (centrum, buitenwijken, dorpen, platteland) en kenmerken (groot, klein, veel groen, weinig 
groen, met vijver, huisdieren, beschutting). De camera’s staan steeds gedurende een maand in een 
achtertuin. De vrijwilligers zorgen voor het plaatsen, ophalen en uitlezen van de camera. De beelden delen 
ze met de tuineigenaren. Zo krijgen de bewoners een indruk van wat er in hun tuin leeft en worden er 
misschien door gestimuleerd om hun tuin natuurvriendelijker in te richten. 
De vrijwilligers starten met onderzoek in hun eigen tuin. Zo kunnen ze ervaring opdoen in het werken met de 
camera. Maar daarna moeten de camera’s dus breder ingezet worden en daarvoor zijn we op zoek naar 
tuinen. Lijkt het je interessant om een maand een wildcamera in je tuin te hebben staan, geef dit dan aan mij 
door.  

 

 
Postelein (Portulaca oleracea) 

 
De Hardwerker 
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Mussen en mensen horen bij elkaar 
Yvonne Zwikker 

 
Graag had ik gezien dat de Huismus de nationale vogel van 
Nederland werd. Ook bij de verkiezing van de vogel van 
Apeldoorn, georganiseerd door onze vogelwerkgroep, ging 
helaas de Huismus niet met de eer strijken. De Huismus, die in 
geen stad ontbreekt, bezorgt heel wat mensen een aangenaam 
gevoel als ze weer eens vergaderen in een dichte haag, waar je 
bijvoorbeeld langs fietst. Als je mensen hoort verzuchten: 
"Gelukkig zijn er nog veel huismussen", betreft het mensen die 
geen weet hebben van de halvering van de huismussenstand 
sinds de jaren tachtig. De broedpopulatie 2013-2015 bedroeg 
600.000-1.000.000 paren. In de winter verdubbelt de 
huismussenstand door de komst van overwinteraars. Het is een 
standvogel die terecht als ‘gevoelig’ op de Rode Lijst is komen 
te staan, terwijl 1.000.000 broedparen toch wel als heel veel 
klinkt. 
 

MUS-tellingen  
Als je aan MUS-tellingen meedoet, zoals een aantal leden van onze vogelwerkgroep, ga je niet op pad om 
alleen huismussen te tellen. Het gaat om het Meetnet Urbane Soorten. De landelijke ontwikkeling van de 
vogelstand in urbaan gebied is al sinds 2007 stabiel, geven de MUS-tellingen aan. Ongeveer 30% van de 
Nederlandse vogelpopulatie leeft in urbaan gebied. 
Bij MUS-tellingen noteren we ook het aantal huismussen. In 2021 ontvingen de organisatoren na de eerste 
telling van 800 tellers de gegevens. Er stond in het tussentijds verslag: "Verheugend zijn de hogere aantallen 
van de Huismus. Ook vorig jaar was er een lichte toename ten opzichte van het jaar ervoor". Hier mag je nog 
niets uit concluderen, maar een beetje blij maakt het mij wel. Wanneer ik, met Joke Tammen en Henny Klein 
Meulman, naar een telpunt bij mij in de buurt ga horen we zelden een mus. Ik weet uit ervaring dat er 
genoeg zitten maar op dat moment laten ze zich niet zien en horen. 
 
MAS-tellingen 
Het Meetnet Agrarische Soorten (de MAS-telling) is bedoeld om de ontwikkeling van de vogels van het 
boerenland te volgen. Agrarisch gebied omvat graslanden, akkers en kleinschalig landschap. In de periode 
tussen 1 april en 15 juli vinden door de vogelwerkgroep van de Apeldoornse KNNV afdeling vier tellingen 
plaats op 8 locaties rondom Apeldoorn. In Gelderland zijn wij één van de weinige telgroepen. Ook bij deze 
telling worden mussen genoteerd. Op 20 mei van dit jaar zagen we zeker 10 mussen foeragerend op 
ingekuild gras. Voor het eerst dat we dat zagen. Ik vind het leuk als iemand passeert even aan de praat te 
raken en dan vertellen ze wat wij allemaal niet zien, maar wat wel bij hun in de tuin even verderop zit. 
 
Monitoringsplan Biodiversiteit en Huismussen 
De gemeente Apeldoorn wil in het kader van het Monitoringsplan Biodiversiteit onder andere de Huismussen 
in heel Apeldoorn in kaart brengen, om een beter beeld van de status van de Huismus in Apeldoorn te 
krijgen. Sinds 2021 is Joep van Belkom de projectleider/adviseur. In de periode van 1 april tot 15 mei 
bezoeken tellers vrijwillig één of meer van de 68 deelgebieden in Apeldoorn op de aanwezigheid van 
(nestelende) huismussen. Het gaat om twee bezoeken, waarbij je ongeveer 2 uur al fietsend of wandelend 
per deelgebied op pad bent vanaf 1 à 2 uur na zonsopkomst. Joke Tammen en ik schreven in op een 
bedrijven terrein in Apeldoorn Noord. 
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De Huismus en het SMP, SoortenManagementPlan 
Paul Ganzevles is adviseur natuur bij de gemeente Apeldoorn en maakt deel uit van het programmateam 
Klimaatadaptatie en Natuur. Hij is betrokken bij het SMP, een SoortManagementPlan voor gebouw-
bewonende soorten. Hij geeft aan dat het hierbij niet alleen gaat om de Huismus, maar ook om de 
Gierzwaluw, Huiszwaluw en diverse vleermuissoorten. Deze telling is in 2018 opgezet als pilot en Apeldoorn 
gaat er nu mee verder. We zijn daarmee een van de eerste gemeenten die zoiets stadsbreed ontwikkelt. Met 
de gegevens van het SMP kan Apeldoorn, na een basisinventarisatie in 2018 en de nieuwe gegevens, 
bepalen of er maatregelen nodig zijn bij renovatie en verduurzaming van gebouwen voor deze soorten. Dit is 
opgezet in samenwerking met de woningcorporaties en de provincie. Als er daadwerkelijk bekend is dat er 
soorten zitten volgt er meestal maatwerk. Maar ook in vele andere gevallen wordt voorgeschreven, dat bij de 
aanpak van gebouwen meteen ook voorzieningen voor deze soorten moeten worden ingebouwd. Bij de 
projecten van de woningbouwcoöperaties zie je nu dan ook al dat er vele kasten voor Huismus, Gierzwaluw 
en vleermuizen worden of zijn ingebouwd (bv. metaalbuurt). Dit betekent 'proactief' werken aan huisvestings-
mogelijkheden voor deze soorten. 
De gemeente houdt bij waar die voorzieningen worden gerealiseerd en monitoren dat ook. En er wordt ook 
gewerkt aan het verkrijgen van aanvullende informatie over verblijfplekken van die soorten, aldus Paul 
Ganzevles. 

 
Huismussen tellen op een bedrijventerrein 
"Waar ga je vogels tellen?" kreeg ik meestal als reactie, wanneer ik vertelde over Huismussen monitoren op 
een Apeldoorns bedrijventerrein. Dat ging dan om een meewarige of ongelovige reactie. Joke Tammen en ik 
namen blok 44 voor onze rekening. Ik was Joke dankbaar dat zij het verwerken van de gegevens in het 
systeem op zich nam. Het bedrijventerrein ten noorden van Apeldoorn bleek veel meer hagen, klimop en 
hegjes te bevatten dan we vermoed hadden. Ook heel veel bedrijfjes, waar we nog nooit van gehoord 
hadden. Beschutting was er dus wel maar om te nestelen is er meer nodig zoals dakpannen met kieren en 
gaten in muren. Alles is glad en strak. We hebben één gehavend dakdeel gezien waar de huismussen dan 
ook gelijk gebruik van maakten. De meeste bomen waren nog niet oud genoeg om holtes te bieden. Naar 
ons idee waren er minder katten, maar kraaien en andere predatoren ontbraken niet. Er waren weinig 
plekken met grassen. Wat helemaal ontbrak was naar ons idee de mogelijkheid om een noodzakelijk 
zandbad te nemen. Ook zijn hier weinig mensen die voer strooien. Maar wat niet is kan komen. 
De eerste keer zondag 25 april om 7.30 uur noteerde Joke 38 Huismussen en de tweede keer 
zaterdagochtend 1 mei ook om 7.30 uur waren dat 36 Huismussen. Opvallend was het ontbreken van 
Huismussen in groepsverband. Het waren er zelden meer dan twee per locatie. Dit aantal viel de 
projectleider Joep van Belkom niet tegen. Of wij het volgend jaar weer willen doen? Wat mij betreft ja! 
 
Wil je meer over de Huismus weten? Literatuurtips: 
Vogelserie 8: De Huismus door Kees Heij en Jacques Vos, uitgeverij Atlas Contact 2016 
Mussen een groene partij door Jenny De Laet, uitgeverij VUBPRES 1999 
De Huismus door Minouk van der Plas-Haarsma met tekeningen van Peter Vos, uitgever Nieuw 
Amsterdam, 2009. Dit is een totaal bijgewerkte versie van het gelijknamig boek uit 1980 
 
foto's: Hans Coppens 

 
deelgebieden huismusinventarisatie  

 
huismus 44 
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In memoriam Gerard Koops 
Gerrian Tacoma 
 
 
Op 2 april overleed op 75-jarige leeftijd ons lid Gerard Koops. Gerard was een echte natuurliefhebber, die 
lid is geweest van diverse natuurorganisaties. Hij zat een aantal jaren bij Vogelwerkgroep Oost-Veluwe en 
was zowel van IVN als van de KNNV ruim 40 jaar lid. In 2015 kwam hij bij de KNNV vogelwerkgroep, waar 
hij een keer een presentatie heeft gegeven over zijn reis naar Tasmanië en in 2018 meeging met het 
vogelweekend naar Zeeland. Tevens was hij lid van de werkgroep Sprengen en Beken.  
Hoewel hij bij beide werkgroepen niet vaak op de werkgroepavonden kwam, was hij wel een betrokken lid 
van de KNNV. Zo zat hij in 2019 en 2020 in de kascommissie. Door gezondheidsproblemen werd zijn 
actieradius de laatste jaren steeds kleiner, maar dat wilde niet zeggen dat hij stopte met natuurstudie. In 
Ugchelen genoot hij van wat hij allemaal aan flora en fauna zag. Hij deelde zijn ervaringen door stukjes te 
schrijven voor De Vier Jaargetijden en het Ugchelse kerkblad De Bron.  
Als hij een plant of een beest zag waar hij meer van wilde weten, zocht hij contact met iemand die zich 
met  de betreffende soortgroep bezighield. Zo heeft hij mij meerdere keren gebeld met vragen over de 
sleedoornpage. Gerard zag in Ugchelen veel sleedoorns staan en hoopte een keer zelf een eitje te vinden. 
In januari 2020 is hij een keer met ons mee geweest om naar eitjes te zoeken. Het viel hem toen al zwaar 
om langdurig op pad te zijn. Hij voelde zich helemaal niet goed en is na het vinden van het eerste ei 
vertrokken. Blijkbaar was het zien van één eitje voldoende om te weten waar hij op moest letten, want in 
december van hetzelfde jaar belde hij me trots op om te vertellen dat hij in Ugchelen enkele eitjes had 
gevonden. Het is een van zijn laatste wapenfeiten geweest. Eind februari kreeg hij van zijn arts te horen 
dat hij terminaal was. Hij heeft de laatste periode nog benut om afspraken over zijn nalatenschap te 
maken. Hij was in het bezit van een vrij grote bibliotheek op het gebied van natuur, reizen, topografische 
atlassen en met name veel boeken over de Veluwe. Voor die boeken wilde hij vóór zijn overlijden een 
goede bestemming vinden. Een aanzienlijk deel van deze uitgebreide verzameling heeft hij nagelaten aan 
de KNNV.  
 

 
Gerard Koops (achter de voorste telescoop) tijdens het vogelweekend in Zeeland 2018.                     foto: Andries Tol 
 



 

  15                              De Vier Jaargetijden 2021-3 
 

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

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

 Je betaalt geen verzend- en of administratiekosten. 

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

 Betaling per bank bij levering. 

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

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

 
 
 
 

 

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

 

Ledenmutaties tot en met 1 juni 2021 

 
Nieuwe leden: 
Christine van Moorselaar 
Frank Reiz (Vwg) 
Saskia Kattemölle 
Wim Mulder (Plwg) 
 
Verhuisd naar Baarn: 
Quirien & Paulus Kosters 
 
Overleden: 
Gerard Koops 
 
Tussentijds beëindigd: 
Shirley Tienesen 
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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 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. 
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Algemene informatie KNNV afdeling Apeldoorn 

 
Doel van de KNNV is het verbreiden van de kennis van de natuur in de ruimste zin van het woord en 
meewerken aan de bescherming van natuur en landschap door het voeren of steunen van acties, die hierop 
gericht zijn. De afdeling Apeldoorn van de KNNV is opgericht op 16 december 1911. 
Afdeling Apeldoorn heeft een Insecten-, Paddenstoelen-, Planten-, Vogelwerkgroep en een Werkgroep 
Sprengen en Beken. Iedere werkgroep organiseert excursies en lezingen. Deze worden als regel in de 
algemene agenda opgenomen. Alle leden en huisgenootleden van de afdeling mogen aan deze activiteiten 
deelnemen. 
De werkgroepavonden zijn 1 x per maand op dinsdagavond; alleen de werkgroepavond van Sprengen en 
Beken is 1 x per kwartaal op maandagavond. Voor tijdstip, plaats en over wat de groepen doen, kunt u 
informatie krijgen bij onderstaande werkgroepcoördinatoren en op de afdelingswebsite: 
https://apeldoorn.knnv.nl/ 
 
Locatie:  Wijkcentrum Orca, Germanenlaan 360, Apeldoorn 
 
Bestuur 

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

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

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

Activiteitencoördinator Hans Coppens 06-4312 9217 coppens@outlook.com 

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/ 
06-5181 5440 

paul.vermeulen@hetnet.nl 

 Evelien Schermer 055-533 6273 evelienschermer@hetnet.nl 

Werkgroep Sprengen en 
Beken 

Hans van Eekelen 
 

055-533 0988 hans.veek@gmail.com 

 
Commissies en overige adressen 

Activiteitencommissie 
 

Hans Coppens 
Miep Verwoerd 
Klaske de Jong 
Philip Claringbould 

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

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

Promotiecommissie Jacob Ruijter 
Jan Kerseboom 
Evelien Schermer 

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

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

De Vier Jaargetijden  
Redactie 

Hans Coppens 
Ineke Klaver 
Nina de Vries (opmaak) 

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

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

Bezorging 
 (coördinatie) 

Jannie Aalders 
Ineke Klaver 

055-366 4140 
055-541 2107 

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

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

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

 


