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Voorwoord
Hans Coppens
activiteitencoördinator
Handdoek weer uit de ring
De activiteitencommissie heeft vorig jaar de handdoek even in de Coronaring gegooid en daarmee haar
naam niet echt eer aangedaan. Met het loslaten van de meeste maatregelen en beperkingen is de handdoek
echter weer uit de ring gehaald.
De nog geldende beperkingen (o.a. 1,5m) veroorzaken iedere keer weer een zoektocht naar geschikte
ruimtes. Door de regels zijn de meeste ruimtes beperkt tot zo’n 35% van de normale capaciteit. Met name de
vogelwerkgroep heeft er best wel hinder van ondervonden.
De grotere evenementen als ALV, leden voor leden en de publiekslezingen kunnen nu pas weer doorgang
vinden dankzij het loslaten van het maximaal aantal personen, tenminste tot 20 september, het ziet er naar
uit dat er vanaf die datum nieuwe toegangsregels gaan gelden die het organiseren toch weer wat moeilijker
maken.
Vooralsnog geldt nu alleen de 1,5 meter regel en twee weken bewaren van bezoekersgegevens.
In de wandelgangen wordt geopperd om vanaf 20 september bij een bezoekersaantal van meer dan 75
personen een toegangscontrole verplicht te stellen.
De controle is dan op: vaccinatiestatus of corona gehad.
wel gevaccineerd of genezen: wel toegang (geen 1,5m of mondkapje)
niet gevaccineerd: geen toegang.
Dit levert een ongemakkelijke tweedeling op waarover nog even moeten nagedacht moet worden of we dit
willen.
De ALV kan doorgaan, zoveel is zeker, de publiekslezing wordt een wat lastigere beslissing.

Programma 4e kwartaal 2021
Hèhè, we hebben weer meer mogelijkheden om e.e.a. te organiseren.
Er zijn nog steeds beperkingen, maar deze hebben geen (grote) invloed meer op onze activiteiten.
Het programma voor het komende kwartaal:
Werkgroepactiviteiten staan hier niet vermeld, maar staan op de lokale website:
https://apeldoorn.knnv.nl
29 september ALV
13 oktober
Najaarslezing

Groene Hoven, zaal 3 20:00-22:00
Bronkerk, Ugchelen
20:00-22:00

tweede helft november; bijeenkomst om het 110-jarig jubileum te vieren,
tevens terugblik op de inventarisaties in Dennenheuvel en Berg&Bos.
Vooruitblik 1ste kwartaal 2022
9 januari
Nieuwjaarswandeling, verzorgt Jan en Jannie Kerseboom
? jan/feb
leden voor leden

Ledenmutaties
Afgelopen maanden is er één nieuw lid bijgekomen.
Jan Boneschansker
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KNNV-lezing 'Dezelfde bomen, een ander bos'
Hoe de stikstofcrisis leidt tot verzuring en vermesting van de Veluwse bodem en welke gevolgen dit
heeft voor planten, planteneters tot en met top-predatoren.
Over dit verontrustende verschijnsel houdt dr. Arnold van den Burg *)
op woensdagavond 13 oktober 2021 een lezing
in de Bronkerk te Ughelen aan de Hoenderloseweg.
De corona-richtlijnen worden in acht genomen.
Zaal open: 19.30 uur en aanvang lezing om 20.00 uur.
Toegang voor leden van de KNNV, IVN en SWMA: vrij.
Niet-leden betalen € 2,50 p.p.
Deze lezing is een gezamenlijke initiatief van de KNNV (Koninklijke Nederlandse
Natuurhistorische Vereniging) afd. Apeldoorn en van de SWMA (Stichting
Werkgroep voor Milieuzorg Apeldoorn) die dit jaar 50 jaar bestaat.
Op het eerste gezicht lijkt de Veluwe in de tijd van een mensenleven onveranderlijk: de bossen, heidevelden
en stuifzanden zijn de continue factoren in de aanblik van het natuurgebied. In de laatste 60 jaar is door
milieuvervuiling de ecologie van de Veluwe echter totaal veranderd, als gevolg van verzuring en vermesting
van de bodem. Decennialange overschrijding van de depositienormen heeft ertoe geleid dat de
natuurkwaliteit ernstig is aangetast en de biodiversiteit sterk achteruit is gegaan. Stikstofdepositie is op dit
moment de grootste bedreiging voor het voortbestaan en herstel van de natuurwaarden van de Veluwe en
het valt nog maar te bezien of de rijksoverheid en/of de provincie met afdoende maatregelen gaan komen
om de stikstofcrisis op de Veluwe te bezweren. We zullen ontdekken hoe stikstofemissie leidt tot verzuring
en vermesting van de bodem en welke nadelige gevolgen dit heeft voor planten, planteneters tot en met toppredatoren. Ook zijn er enkele organismen die geen last lijken te ondervinden of juist weten te profiteren;
hoe zijn deze planten en dieren in staat om de dans te ontspringen? We zullen stilstaan bij beperkingen in
de inzet van natuurherstelmaatregelen om de stikstofoverschotten aan te pakken, hetgeen ertoe leidt dat
reductie van de stikstofemissies de enige mogelijkheid is om het gebied te beschermen en uiteindelijk ook te
herstellen voor toekomstige generaties.
*) Dr Arnold van den Burg (1974) is
een specialist op dit gebied, vanwege
zijn jarenlange en nog altijd
doorlopende onderzoeken aan
bodems, bomen, heide, insecten,
zangvogels, roofvogels, uilen en
vleermuizen, met name op de
Zuidwest-Veluwe. Zijn onderzoeksresultaten hebben in belangrijke mate
bijgedragen aan een bredere
onderkenning van het stikstofprobleem
onder andere in het juridisch traject wat
de directe aanleiding was voor de
huidige stikstofcrisis.
Hij studeerde ecologie in Wageningen
en promoveerde in de genetica in
Engeland (Nottingham). Zijn fascinatie
voor ecologie komt voort uit de drang
te willen begrijpen waarom
organismen, gegeven de milieuomstandigheden en aanwezige natuurkwaliteit, juist wel of juist niet
succesvol zijn, zodat dit onder meer kan leiden tot maatvoering bij de evaluatie en herstel van de menselijke
impact op natuurkwaliteit (wat zou in welke mate hersteld moeten worden ?)
Arnold van den Burg is één van de zes oprichters van de Stichting BioSFeer (BSF) in Otterlo. Deze stichting
is opgericht in 2014 en heeft ten doel om op projectbasis biologische kennis die is verkregen uit eigen
wetenschappelijk onderzoek en/of literatuurstudie gemakkelijk beschikbaar te maken voor een breed publiek
of toe te passen in de praktijk.
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Is het een vlieg, een bij of een wesp ?
Lucia Harleman
Afgelopen zomer stapte ik bij de kapper binnen en zag dat er enkele mensen druk in de weer waren met een
glas en een papiertje. Er was een bij (of wesp) in de zaak en die moest naar buiten.
Het beestje werd op een zorgvuldige manier gevangen en voor dat het buiten losgelaten werd vroeg ik of ik
even mocht kijken.
Ik zag al snel dat het geen bij of wesp was, maar een zweefvlieg.
De vlieg was zo goed gecamoufleerd dat het de mensen op het verkeerde been had gezet.
Ik vond de situatie erg grappig en besloot mij de verdiepen in de verschillen tussen zweefvliegen bijen en
wespen. Een zweefvlieg is heel goed gecamoufleerd. Hij heeft geen angel, is dus ongevaarlijk, maar als je
oppervlakkig kijkt, is het precies en bij of wesp.
Het is niet alleen voor mensen verwarrend, maar vogels worden ook gefopt door de gelijkenis van
verschillende zweefvliegen met bijen en wespen. Het is een slimme zet van zweefvliegen om op een bij of
een wesp te lijken, want vogels mijden bijen en wespen, omdat ze kunnen steken en ook niet lekker smaken.
Vandaar bovenstaande vraag: Is het een vlieg, een bij of een wesp?
Enkele foto’s van vliegen, bijen en wespen door elkaar

Als je daar achter wilt komen, dan moet je eerst de anatomie van de soorten naast elkaar zetten en het
gedrag en gewoontes bekijken.
Hieronder een korte, algemene beschrijving van de zweefvliegen, bijen en wespen.
Zweefvliegen - Diptera
Zweefvliegen behoren tot de insectenfamilie uit de orde 2-vleugeligen (diptera).
In Nederland zijn er ongeveer 300 verschillende soorten, van heel klein tot ongeveer 2 cm.
Ze kunnen heel kleurrijk zijn: zwart en bruin met witte, gele of oranje banden op het achterlijf.
Een aantal soorten imiteren in kleur en gedrag wespen of bijen (mimicry).
Zweefvliegen leven grotendeels van nectar en stuifmeel en zijn dan ook vaak op bloemen te zien.
De eitjes worden afgezet op de onderkant van een blad, in het water of op rottend hout.
Het larvenstadium bepaalt in sterke mate waar een zweefvliegensoort voorkomt.
Er zijn grofweg 4 groepen te onderscheiden: predatoren (rovers), planteneters, bacteriefilteraars in water en
modder, bacteriefilteraars in dood hout en oude bomen.
De larven zijn vraatzuchtig en eten bladluizen en andere plaaginsecten, bollen en wortels, of bacteriën.
Ze worden ook wel in de tuinbouw gebruikt.
Levenscyclus van een zweefvlieg:
De zweefvlieg legt een groepje eieren op een blad, in het water of op dood hout, begint dus als ei, na enkele
vervellingen verpopt de larve zich. Uit de pop komt een zweefvlieg, die zicht voedt met nectar en stuifmeel
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Bijen - Hymenoptera
Bijen horen tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera).
De meest bekende bijen zijn honingbijen en hommels, maar er zijn daarnaast meer dan 350 soorten solitaire
bijen in Nederland.
De honingbijen en hommels behoren tot een bijenvolk.
Ze hebben een koningin die eitjes legt, waardoor het volk ontstaat.
De bevruchte eitjes worden werksters (vrouwtjes). De larven worden gevoed met stuifmeel en nectar die
door de werksters verzameld worden. De onbevruchte eitjes worden darren (mannetjes).
Hommels zijn ook sociale insecten, maar hebben een veel kleiner volk dan honingbijen. De werksters
verzamelen, net als bij de honingbijen, nectar en stuifmeel voor de larven.
De meeste bijensoorten zijn ‘wilde’ solitaire bijen en hebben geen sociale levenswijze. Na de paring maakt
het vrouwtje een nest, legt eitjes en zoekt voedsel. Ze zorgt er voor dat er voedsel is voor de larf als die uit
het eitje komt. Dit doet ze helemaal alleen.
De nesten worden veelal in holle plantenstengels gemaakt, of in zelf gegraven gangenstelsels in de grond.
Bijen en hommels hebben een angel waar ze zich mee kunnen verdedigen.
Wespen - Hymenoptera
Wespen behoren, net als bijen, tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera).
Net als bijen leven veel wespensoorten in kolonies, maar de meeste soorten leven solitair.
Wespen hebben een angel en een opvallend dunne taille, de zgn. wespentaille.
Wespen vouwen in rust hun voorvleugel in de lengte 1x op, zodat het lijkt alsof ze smalle vleugels hebben.
Wespen hebben een geel met zwarte tekening over het hele lijf.
De werksters voeden zich met nectar en sap uit vruchten. Larven en koningin worden gevoed met dierlijk
voedsel, vooral vliegen.
Wespen kunnen ook op bloemen en planten zitten op zoek naar prooi bv. rupsen.
Er zijn honderden solitaire wespen. Het leven van de niet-parasitaire wesp heeft grote overeenkomsten met
dat van bijen. Het essentiële verschil zit in het voedsel voor de larven.
Bij wespen zijn dat insecten, bijen zijn vegetarisch.
Solitaire wespen maken nesten in de grond of, zoals in nestblokken, in bestaande holtes.
Leuk om te weten: De zweefvlieg Volucella dringt wespennesten binnen en legt haar eieren in het nest. De
larven van deze zweefvlieg hebben een belangrijke functie als opruimers van het wespennest
Voor de duidelijkheid heb ik de overeenkomsten en verschillen in een schema gezet.
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Een echte vliegeneigenschap, die iedereen wel kent,
is het wrijven van de voorpootjes tegen elkaar als ze
stil zitten. Dat doen bijen en wespen nooit.
Bijen wrijven wel met hun pootjes langs hun lijf om
stuifmeel in de haren onder de buik of achterpoten
aan te brengen.
En hiernaast dezelfde foto’s als aan het begin van
het artikel, nu met de naam van de soort.
Foto’s en tekst van Lucia Harleman, mbv info van de
website bestuivers.nl, veldgids zweefvliegen en
veldgids bijen.

Blauwe knoop (Succisa pratensis)
Hilly Schäffer
Deze keer wil ik jullie graag iets laten zien van de plant ‘Blauwe knoop’. Deze plant bloeit in de zomermaanden uitbundig in schrale graslanden in Lampenbroek bij Klarenbeek. Vroeger was deze plant
algemener, maar nu er weinig schraal grasland meer is, staat hij op de rode lijst als gevoelig. Deze
graslanden zijn ook bekend als blauwgraslanden.
Ik heb deze plant ook gekozen, omdat een foto met bloeiende Blauwe knoop mijn favoriete achtergrondfoto
is. De plant is tegenwoordig onderdeel van
de kamperfoeliefamilie, een plantenfamilie
met onder andere kamperfoelie, valeriaan,
kaardenbol en knautia. Een eetbaar lid van
deze familie is de veldsla. De laatste jaren
wordt er ook moleculair (DNA) onderzoek
gedaan naar de indeling van plantenfamilies.
Dit heeft er toe geleid dat de
kaardenbolfamilie nu helemaal is opgegaan
in de Kamperfoeliefamilie. De vroegere
indeling was vooral morfologisch, dus op
basis van het voorkomen. Dit is nog zo in de
'Eggelte' van 2007 en in oudere flora’s.
De wetenschappelijke naam van Blauwe knoop, Succisa,
betekent 'afgekapt' en dit kun je zien aan de wortelstok.
Deze is kort en heeft een litteken aan de voet. De plant
wordt ook wel ‘Duivelsbeet’ of 'Devils bit' genoemd.
De blauwe bloemhoofdjes bevatten veel nectar en zijn
daarmee ook aantrekkelijk voor vlinders en andere
insecten. Bij een bezoek aan Lampenbroek heb ik hier ook
verschillende foto’s van gemaakt. Wat is er mooier dan zo’n
veld vol met bloeiende Blauwe knoop en vlinders. Dit is een
beeld wat hoort bij de maand augustus.
Klein geaderd witje op blauwe knoop

Foto’s Hilly Schäffer
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Winterzwammen
Ans Weenk
Het zal u misschien verbazen, maar ook in de wintermaanden komen we paddenstoelen tegen, zeker de
laatste jaren met de zachte winters nam het aantal flink toe. Het is dus een misverstand dat er weinig te
vinden zou zijn in de winter. Onze werkgroep inventariseert het hele jaar door, uitgezonderd periodes met
heel strenge vorst of sneeuw. Afgelopen jaren gooide corona ook ons programma in de war, maar sinds
augustus hebben we gelukkig de draad weer opgepakt.
Door leden, die in die periode individueel op pad gingen, werden verrassende ontdekkingen gedaan, zoals
de trechtercantharel in Berg & Bos, de sikkelkoraalzwam op de begraafplaats aan de Soerenseweg, de
welriekende sterspoortruffel in Woudhuizen, in een Douglas-bos op de Poll een grote groep narcisamanieten
en in een schrale berm een aantal gewone sneeuwzwammetjes.

Soortnamen, van links naar rechts, van boven naar beneden:
Gewone Oesterzwam, Gele trilzwam, Gele Korstzwam
Blauwgroen Trechtertje, Fluweelpootje, Sikkelkoraalzwam
Trechtercantharel, Waaiertje, Narcisamaniet
Gewoon Elfenbankje, Berkenzwam, Sneeuwzwammetje

In natuurontwikkelingsgebieden, zoals Zuidbroek, is in februari/maart het blauwgroen trechtertje te vinden.
Heel opvallend met een prachtige diep blauwgroene kleur Dit trechtertje wordt soms vergezeld door het veel
kleinere roze grondschijfje. Grondschijfjes worden weinig gemeld en genieten ook weinig belangstelling,
maar dat komt natuurlijk door hun formaat van soms 1 - 2 mm.
Veel soorten zijn bestand tegen lichte vorst en koude periodes of hiervan zelfs afhankelijk; ze maken dan
een natuurlijk antivries aan. Ook zijn er die in winterslaap gaan bij lage temperaturen en als het op warmt,
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weer tot leven komen. Schimmels blijven dus actief ondanks vorst en sneeuw. Zelfs in een vorstperiode
tot -15°C of dikke sneeuwlaag. Een mooi voorbeeld is de rode kelkzwam. Een bekerzwam die met zijn
opvallende rode kleur soms onder een smeltende sneeuwlaag tevoorschijn komt. Van eind november tot
februari /maart zitten ze op begraven en bemoste takken van verteerd loofhout van els, es of hazelaar. Nog
zo'n opvallende soort qua kleur en uiterlijk is de gele trilzwam. Groeit op dode takken van eiken, hij behoort
tot de groep van de trilzwammen. Op die takken komt vaak de paarse eikenschorszwam voor.

Niet alleen onder mycologen geliefd, maar ook fotografen: de Rode Kelkzwam oftewel zijn dubbelganger de
Krulhaarkelkzwam

Tenslotte nog een kleine opsomming van typische wintersoorten. Veel soorten laten het in de winter afweten
vanwege het hoge gehalte aan water, maar een uitzondering daarop zijn het gewoon fluweelpootje en de
oesterzwam. Deze groeien in bundels op stammen of wonden van aangetaste en zwakke loofbomen. Beide
soorten hebben een vorst- of koude periode nodig om vruchtlichamen te ontwikkelen. Fluweelpootjes zijn tot
in het voorjaar te vinden, ze danken hun naam aan de prachtige roodbruine fluwelige steel.
Blijven over de korst- en houtzwammen. Ze zijn het hele jaar door te vinden omdat ze minder water bevatten
en taai zijn.
Om te besluiten kunnen we in de winter op zoek gaan naar tonderzwam, berkenzwam, elfenbankje, gele
korstzwam en waaiertje om er een paar te noemen. Sommige zijn eenjarig, andere kunnen enkele jaren lang
min of meer verdroogd, takken en stammen sieren.
Kortom, ook bij een winterwandeling is er dus op paddenstoelengebied nog voldoende waar te nemen.

Foto's: Ruud Knol
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Een Grote Burgemeester
Hilde Ham (en Edo Kreuzen)
De Veenoordkolk bij Deventer is in de Stedendriehoek een bekend wandel- en vogelgebied. ‘s Ochtends
vroeg biedt het uitkijkpunt met de opkomende zon schitterend strijklicht en prachtige vergezichten. Na het
middaguur is het handiger om met de brug van de A1 in de rug over het water en grasrijke dijken te speuren.
Smienten, Canadese ganzen, Kok-, Storm- en Zilvermeeuwen, Berg-, Krak- en Wilde eenden, Grote
Zilverreiger, Fuut en IJsvogel zijn regelmatige gasten die op onze soortenlijst staan. De Grote Burgemeester
ontbreekt nog.
We springen dan ook een gat in de
lucht, als we via www.waarneming.nl
ontdekken dat deze zeldzame
wintergast overwintert in de
Veenoordkolk. De volgende morgen is
helder. Bij het krieken van de dag staan
we op. Zonder ontbijt stappen we in de
auto, rijden via de A1 naar Deventer,
parkeren de VW, lopen snel de dijk op
en zien slechts één mevrouw met een
telescoop staan.
"Zit hij er nog?"
"Jullie hebben pech. Hij zat net heel
dichtbij, maar een traumahelikopter
heeft een minuut geleden alle meeuwen
en eenden opgejaagd." Terwijl ze snel
een foto op haar toestel tevoorschijn
tovert, zegt ze: "Kijk eens hoe mooi hij
is en hoe dichtbij hij zat."
De tweede poging levert helaas ook
Grote burgemeester
foto: Hilde Ham
géén succes op.
"De vogel is over de A1 richting een
vuilstort gevlogen."
De VAR, het Veluwse Afval Recyclingsbedrijf (tegenwoordig Attero, locatie Wilp, geheten), weten we via
Bussloo snel te vinden. We scharrelen rond en speuren alle daken af. Zodra we één voet op het terrein
achter de toegangspoort zetten, komt een aardige, geel gehelmde mevrouw op ons aflopen.
"Om veiligheidsredenen mogen jullie hier niet komen. Dit is ten strengste verboden gebied. Vanaf de
parkeerplaats mogen jullie kijken." Eerlijk gezegd zijn we niet verrast door haar reactie. In bijvoorbeeld Oman
werden we op vuilverwerkingterreinen soms gedoogd, maar dan weer weggestuurd.
Bij ons tweede bezoek aan Attero klimmen we op een smalle, hoge dijk met steile helling. Het uitzicht op
sluiers van mist, stortbakken vol vuil, heen en weer rijdende heftrucks en een kleurrijk spektakel van
krijsende meeuwen, strijdende kauwtjes, vinken en een eenzame witte kwikstaart is fenomenaal. Aan de
andere kant van het hek is Big Brother watching us. Na amper vijf minuten fietst een bewaker naar ons toe.
"Mag ik jullie vragen wat jullie aan het doen zijn?"
"We zijn op zoek naar de zeldzame Grote Burgemeester die bijna elke dag bij u op bezoek komt."
"Weet u dat dit eigen terrein is?"
"Ja, maar gisteren heeft een aardige mevrouw, waarschijnlijk uw collega, ons verteld dat we vanaf de
parkeerplaats wat rond mochten kijken. Deze wal grenst pal aan het parkeerterrein en vanaf dit standpunt
hebben we uitstekend zicht op de meeuwen."
"Mmmm... (een moment van stilte)… Wilt u wel heel erg voorzichtig bij het dalen zijn? De helling is, zoals u
weet, erg steil en glad. Val niet."
"We zullen voorzichtig zijn."
Terwijl de aardige man zich al omdraait om naar het hoofdgebouw te fietsen, wil hij op de valreep nog iets
kwijt. "Weet u dat er hier soms ook heel erg veel ooievaars te vinden zijn?"
"Nee. Dat wisten we niet. Wel heel erg leuk om te horen. Fijne dag."
De Grote Burgemeester laat zich zien noch horen. In de winter is hij nogal zwijgzaam en mocht hij al enig
geluid produceren, dan is het onmogelijk om dit te kunnen onderscheiden te midden van de honderden
hongerige vogels op de rijke voedselbron.
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Een Pontische Meeuw
Plotsklaps poseert een prachtige Pontische
Meeuw in winterkleed met zwarte, slanke,
rechte snavel pontificaal voor onze camera. De
uit Oost Europa afkomstige meeuw voelt zich
thuis in het stedelijke rivierengebied en op
grote open wateren. Tijdens de zomermaanden
juni en juli is hij relatief schaars. In 2012
broedde deze meeuw voor het eerst in
Nederland (bron Sovon). Voorheen werd de
Pontische meeuw beschouwd als ondersoort
van de Zilvermeeuw. In onze Sovon Atlas van
de Nederlandse Vogels uit 1987 ontbreekt de
soort nog. Bij nadere bestudering blijkt het om
een tweedejaars exemplaar te gaan. Op de
ietwat wazige foto zijn de zwarte kraaloogjes,
spierwitte kop, bruine tertials met witte toppen
en de bruine strepen in de achterhals goed te
onderscheiden.

Pontische meeuw

foto: Hilde Ham

Op zondag 3 januari 2021 onderneem ik in mijn eentje een laatste poging om de Grote Burgemeester te
ontmoeten. Terwijl het nog te donker is om lucht en water of welke vogels dan ook te kunnen onderscheiden,
spookt de houtsnede van M.C. Escher (1898-1972) ‘Dag en Nacht’ door mijn nog dromerige hoofd. Zijn
bochtige rivier, stadje en geabstraheerde vogels in zwart-wit én in spiegelbeeld doen me denken aan
Deventer, de kronkelende IJssel, uiterwaarden en kolken. Gewoon de pracht van alledag fantasievol en
ritmisch door de Friese graficus in beeld gebracht.
De Grote Burgemeester
vertoont eveneens ritmiek.
‘s Nachts slaapt hij in de
Veenoordkolk. Overdag
bivakkeert de opportunistische
alleseter op de vuilnisbelt,
loerend naar voedsel. Zijn
maaltijden bestaan uit dierlijk
materiaal met eieren, vis,
jonge vogels, kleine
zoogdieren, schelpdieren en
aas. In de winter is hij tamelijk
honkvast. Hij blijft vaak
maandenlang op dezelfde
plekken rondhangen. Zomers
trekt de Larus hyperboreus
erop uit. Mijn speurtocht levert
Dag en Nacht (1938) M.C. Escher
niets op. Onverrichter zake
keer ik huiswaarts.
De rest van die dag staat in het teken van spullen pakken voor een verblijf van twee weken op het
wonderschone eiland Texel met zijn Schorren, Vogelboulevard (Wagejot, Utopia), Slufter, Muy en Mokbaai.
Ondanks de kou, sneeuw en harde wind genieten we volop van Eiders, Brilduikers, Lepelaars, Kanoeten,
Kluten, Kleine- en Wilde Zwanen, Wulpen, Rotganzen, Paarse Strandlopers, Strandleeuweriken en
luidruchtige Scholeksters. In het haventje van Oudeschild maken de Zeekoet en de zeer zeldzame Zwarte
Zeekoet ons blij.
Als klap op de vuurpijl ontdekken we langs de kant van de weg de Grote Burgemeester met roze snavel en
zwarte top te midden van Storm-, Kok- en Zilvermeeuwen. Een volwassen exemplaar doet zijn naam eer
aan en is fors met 63-68 cm. Zijn spanwijdte liegt er ook niet om: 138-158 cm. Vol verwondering kijken we
ademloos naar zijn trappelen in het gras, poedelen in de plasdras en minutieus poetsen van zijn vleugels.
Eindelijk vinden we, zoals zo vaak, de vogel waar we niet meer naar op zoek waren. Toeval levert vaak de
leukste verrassingen op. Ga dus niet op zoek maar kijk, luister, ontdek en geniet
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Macrofauna onderzoek Woudhuizerven
Theo Kuipers
Op 8 juli 2021 zijn we met een kleine groep weer gaan monitoren op macrofauna. Deze keer in een ven bij
Woudhuizen. Stilstaand water in een bosgebied is iets wat we nog niet gedaan hadden en we wisten dan
ook niet wat we konden verwachten. Als gast ontvingen we de nieuwe ecoloog van de gemeente Joep van
Belkom.
Inmiddels is de apparatuur uitgebreid met een loepje dat 10x vergroot. Dit geeft een dusdanig gedetailleerd
beeld dat determinatie nu veel gemakkelijker is geworden.
Ook hebben we gebruik kunnen maken van de Dynolite elektronische microscoop die door de KNNV
Apeldoorn is aangeschaft. Deze vergroot van 20x tot 200x en je kunt hem aansluiten op een PC, laptop,
tablet of een mobiele telefoon. Zo kun je er ook foto’s en filmpjes mee maken van het te bestuderen
onderwerp. Helemaal geweldig voor onze macrobeestjes en natuurlijk ook erg leuk voor planten,
paddenstoelen en wellicht insecten.
De microscoop is te gebruiken door hem in de hand te houden maar ook in een statief. Wij hebben het
statief gebruikt en een mobieltje. Nadeel van deze opstelling is dat de autofocus (nog) niet werkt met een
mobieltje. Die werkt wel op een PC, laptop of tablet.

Terwijl een deel van de groep de apparatuur opstelde ging het andere deel alvast kijken wat er allemaal
rondvloog en groeide. Hilde Ham heeft uitgezocht dat we de volgende libellen en planten hebben
aangetroffen:
De volgende libellen/juffers vlogen er rond:
1. Azuurwaterjuffer
2. Viervlek
3. Tengere Pantserjuffer
4. Houtpantserjuffer
5. Gewone Oeverlibel (géén Platbuik)
6. Grote Keizerlibel

Planten:
1. Zwart Tandzaad
2. Wolfspoot
3. Gewone Waterbies
4. Gewoon Haarmos
5. Veenmos.
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De genomen foto’s door Hilde losgelaten op 'obsidentify' leverde de volgende namen op:
Heidelibel onbekend (de Bloedrode is een optie)
Gewoon bootsmannetje
Platte waterwants
Eironde watertor
Gewone tweevleugel
Bolronde helmkever (onzeker)
Kleine watersalamander in grote hoeveelheden
Daarnaast vonden we nog een keverlarve van de gegroefde waterroofkever en veel dikkopjes van de groene
kikker in allerlei maten.

Conclusie: De macrofauna in het ven verschilt nogal van hetgeen we normaal aantreffen in stromend water.
De afwezigheid van muggenlarven, bloedzuigers, platwormen, waterpissebedden en dergelijke is misschien
wel te verklaren door de eetlust van de aangetroffen salamanders, libellenlarven en roofkevers. Ook zullen
de kikkervisjes van de groene kikker en de groene kikker zelf zich niet onbetuigd laten bij de maaltijd. Het
water heeft ook andere parameter-waarden dan het stromende water van de beken waar we normaal
gesproken ons onderzoek doen.

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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OUDE BOEKEN SERVICE

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.

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.

KNNV Apeldoorn - 110 jaar
Zolang bestaat onze afdeling al; daar willen we toch aandacht aan besteden.
Omdat corona de planning tot voor kort bepaalde, was het lastig om iets ver van te voren vast te leggen.
Dit jaar wordt er voor Berg & Bos een nieuw beheersplan uitgewerkt en heeft de Gemeente Apeldoorn ons
als vereniging gevraagd om een nul-inventarisatie uit te voeren.
De inventarisaties zijn door de diverse werkgroepen uitgevoerd, de resultaten worden nu verwerkt in het
nieuwe beheersplan.
Omdat park Berg & Bos ongeveer even lang bestaat als onze afdeling, leek het ons als bestuur een goed
idee om het park en de inventarisatie als ondersteunend thema te gebruiken voor ons jubileum.
De bedoeling is om een bijeenkomst te organiseren tweede helft november in het Theehuis in B&B.
Kort geleden bleek echter dat dit sinds 1 september niet meer verhuurd wordt voor bijeenkomsten.
Omdat ook de verantwoordelijk beheerder per 1 september is vervangen is e.e.a. onderwerp van overleg.
Hopelijk kunnen we het Theehuis toch gebruiken omdat het goed past bij het thema.
Aankondiging en uitnodiging volgen zodra er iets is vastgelegd.
Activiteitencommissie
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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
Secretaris
Penningmeester
Activiteitencoördinator
Lid

Jacob Ruijter
Patrick Meertens
Gerrian Tacoma
Hans Coppens
vacant

06-2217 2410
06-4145 4399
055-534 0943
06-4312 9217

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

Ledenadministratie
Ledenadministrateur

Jan Noorlander

055-533 1497

ledenadministratie@apeldoorn.knnv.nl

Koos Middelkamp
vacant

055-366 7693

midtip@planet.nl

Marchien van Looij
Rein van Putten
Ineke Klaver
Paul Vermeulen

055-355 0149
055-541 2454
055-541 2107
055-578 9978/
06-5181 5440
055-533 6273
055-533 0988

m vanlooij@hetnet.nl
rein.van.putten@online.nl
icklaver@hotmail.com
paul.vermeulen@hetnet.nl

06-4312 9217
055-533 7328
0578-61 4190
06-3617 3548
06-2217 2410
055-533 8323
055-533 6273
06-4312 9217
055-541 2107
06-8194 1222
055-366 4140
055-541 2107
06-3741 9143
06-5181 5440

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.nl
j.aalderstamboer@upcmail.nl
icklaver@hotmail.com
b.keizer9@gmail.com
webmaster@apeldoorn.knnv.nl

Werkgroepcoördinatoren
Insectenwerkgroep
Paddenstoelenwerkgroep
Plantenwerkgroep
Vogelwerkgroep

Werkgroep Sprengen en
Beken

Evelien Schermer
Hans van Eekelen

Commissies en overige adressen
Activiteitencommissie
Hans Coppens
Miep Verwoerd
Klaske de Jong
Philip Claringbould
Promotiecommissie
Jacob Ruijter
Jan Kerseboom
Evelien Schermer
De Vier Jaargetijden
Hans Coppens
Redactie
Ineke Klaver
Nina de Vries (opmaak)
Bezorging
Jannie Aalders
(coördinatie)
Ineke Klaver
Boekenverkoop
Ben Keizer
Webmaster
Paul Vermeulen
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