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De KN NV-afdeling Epe-Heerde heeft met succes een aantal inventarisatieprojecten
uitgevoerd waarbij de vijfwerkgroepen daarrond de deelinventarisaties voor hu n reke-
ning namen. Het tastbare resultaat van een dergelijk project is een interessant rap-
port, waarin naast de inventarisatieverslagen nadrukkelijk ook beheersadviezen zijn
opgenomen. Leden van andere KNNV-afdelingen vragen regelmatig hoe het mogelijk
is dat de afdeling Epe-Heerde zo'n inventarisatie opzet en ook tot afronding komt.
Want laten we wel wezen, het kost tijd en energie, maar het is beslist het proberen
waard

Inventarisatieprojecten als
gemeenschappelijke
afdeli ngsactiviteit l

In dit artikel willen wil het proces beschrij-
ven. Hoe pakt onze KN NV-afdeling een

ntegrale gebiedsinventarisatie aan?
Voordat wil dit doen, geven we eerst een
overzicht van de werkgroepen van de afde-
ling. Want we zijn natuurlijk afhankelijk van
de deskundigheid van de leden van de
afdelingl wie het breed heeft, kan het breed
laten hangen. Maar niet alleen de werk-
groepen, ook individuele leden kunnen een
bijdrage leveren, zelfs leden van andere
afdelingen en een enkele keer een
bevriende instantie, bijvoorbeeld de plaat-

selijke Historische Vereniging.

opgenomen in KN NV Natuursignaa/ 2001

In zoo3 verscheen De Bonenburg: Pers/ag
pan de inventarisaties op landgoed de Bonen-
bug te Heerde. Je kunt de ontwikkeling
samenvatten als: 'van aangeklede opsom
Hing tot bruikbaar inventarisatierapport
We beschouwen het uitgeven van een rap
port als een leerproces en worden steeds
slimmer in het benutten van de rapporten
voor velerlei doeleinden. De werkgroepen
zijn eenvoudig begonnen, maar de afdeling
heeft het aangedurfd met de opgedane
ervaringen de grenzen te verleggen
Hieronder volgt als voorbeeld het protocol
voor een inventarisatieproject zoals we dat
voor onze afdeling hebben ontwikkeldG ESCH LEDEN IS

Dertig jaar geleden is het al dat de afdeling
begon met het schrijven van een gezamen-
lijk rapport, toen we het Vossenbroek te
Epe inventariseerden met de bedoeling ste-
vige argumenten in te zetten bil ons
bezwaarschrift tegen de aanleg van de A5o
door het Vossenbroek (de rijksweg kwam

er overigens wel) .

Daarna zijn geen gezamenlijke inventarisa
bes meer uitgevoerd, tot in lg88 het rap-
port Flora erl Fauna pan Schavererl ver-
scheen. In 1998 inventariseerden we het

gebied Klooster Hulsbergen te Wapenveld.

Het rapport van deze inventarisatie is

l NVENTARISEREN EN RAPPORTE-
REN
Het bestuur van de afdeling Heerde en de
co6rdinatoren van de werkgroepen hebben
afgesproken dat eens in de drie jaar
getracht wordt een gebied te inventariseren
en daarvan een rapportage te maken
Deze doelstelling wordt niet helemaa
gehaald, maar is een prima streven om:

gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen
en uit te voeren;
kennis te delen;
een gevarieerd excursieaanbod voor der-

den te presenteren;
de afdeling te promoten, aangezien de
presentatie van een rapport veel publici-
teit oplevert;
extra inkomsten voor de verenigingskas
te vergarenl
ets tot stand te brengen waar we trots op

zijn
Een tweede doelstelling is de beherende
instantie ofde eigenaar van het onder-
zoeksgebied inventarisatiegegevens en

beheersadviezen aan te reiken. De eigenaar
kan de inventarisatiegegevens gebruiken
om een goed beheersplan op te stellen of
bestaande beheersplannen te wijzigen.
Tevens krijgt de eigenaar inzicht in de ont-

Werkgroepen afdeling Epe-Heerde
Vogels, zoogdieren, vissen, amfibie6n en reptielen

Activiteiten

inventarisatie van vogels, zoogdieren,
vissen, amfibiedn en reptielen

inventarisatie planten per gebied
inventarisatie paddestoelen per gebied
nventarisatie kevers, libellen en vlinders
landschapsonderhoud in cursusverband

Plantenwerkgroep
Paddestoelenwerkgroep
Insectenwerkgroep
Werkgroep landschap en natuur
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niet alleen soortenkennis telt, ook kennis
van de historie, geologie, bijzonderheden
over de ligging;
het gebied moet grotendeels voor het

publiek opengesteld zijn en zich lenen

voor excursiesl
bi) voorkeur is het gebied (deels) eigen-
dom van een natuurbeherende instantie;

het moet vooral niet te groot zijn;
KNNV en de eigenaren moeten belang
hebben bil de inventarisatie.

LEUKE SOO RTEN ONDER DE LOEP
Tijdens de veldopnamen werden wij regelmatig
door wandelaars benaderd met de vraag wat wil
eigenlijk aan het doen waren. Na enige uitleg verte
den de wandelaars ons enthousiast over hun bele-

venissen in het parkbos onlangs het Apeldoorns
kanaal. Deze verhalen gaven ons niet alleen een
beeld van waarnemingen buiten ons eigen veldbe-

zoek, maar ook hoe dit landgoed wordt beleefd
door de inwoners van Heerde. Voor de functie van

dit type parkbossen die tegen de bebouwde kernen
aan liggen, is dat belangrijk om te weten
Deze wandelaars hebben, anders dan de beheer-

ders, geen behoefte aan lange soortenlijsten. Leu-
ker is het om er enkele soorten uit te lichten

DUIDELIJKE INTERNE AFSPRAKEN
l N DE AFDELI NG

De inventarisaties moeten u itgevoerd
worden op basis van de landelijke richtlij-
nen van de Vereniging Onderzoek Flora &
Fa u na .

Drie leden (waarvan een bestuurslid) ver-
vullen een trekkersfunctie en verzorgen
tevens de eindredactie van het inventari.

satierapport.
In excu rsieverband wordt geTnventari-

seerd met een planning die vooraan het
afdelingsorgaan wordt gepubliceerd,
zodat zowel leden als niet-leden hieraan
deel kunnen nemen

De deadline voor het verschijnen van het
rapport staat bil aanvang vast.
Voor de eerste inventarisatie start, is er
gezamenlijk veldbezoek ter begrenzing
van het te inventariseren gebied.
Kaartmateriaal wordt centraal verzorgd
door 66n van de specialisten.
Een protocol legt de rapportageopdracht
voor de afzonderlijke werkgroepen vast.
Tussentijds wordt een bijeenkomst
belegd om de voortgang te bewaken. De
media worden op de hoogte gesteld van
de data van excursies en inventarisaties.

SLOFHAK
Tussen het bos en de bebouwing lig-
gen enkele akkers op de Bonenburger
enk. Van oudsher werd hier rogge ver-
bouwd en dat gaat men weer doen
Daarom was het leuk dat we enkele

exemplaren van het grasje Slofhak von
den, vroeger een bekend Veluws akke
ronkruid van roggeakkers. De laatste

jaren vind je bijna geen akkeronkrui-
den meer en Slofhak staat inmiddels

zelfs op de Rode Lijst, categorie Gevoelig

WEIDEBEEKJUFrER
Ga/opfeWX sp/ervderls is een uiterst fraaie

libel, die in onze streek nog voor komt. Dit
in tegenstelling tot de BosbeekjufFer. die alleen nog
in Brabant en Limburg te zien is. Het mannetje is
goed herkenbaar aan de blauwe band over beide
vleugels, waarvan de uiteinden en de basis door-
zichtig (dus kleurloos) zijn. De vrouwtjes hebben
effen vleugels, vaak groenig van tint. Komt het Wei-
debeekjuKer vrouwtje in het territorium van het
mannetje. dan volgt een bijzondere baltsvlucht
waarbij het mannetje de witte onderkant van de
punt van zijn achterlijftoont. Na de paring begint
het vrouwtje meteen aan de eiafzet. Het mannetje
schermt haar hierbij afvan andere mannetjes. Ze
loopt over een stengel achterwaarts naar beneden
tot haar vleugels het water raken. Zodra dit het
geval is, draait zil zich om en loopt met de kop naar
beneden het water in, om de eitjes onder water af
te zetten. Deze procedure komt voor zover bekend
bij geen enkele andere Nederlandse libellensoort
voor.

S PONSORING EN VERKOOP RAP-
PORT
Een belangrijke voorwaarde is dat tachtig
procent van de begroting die voorafwordt
opgesteld, gedekt wordt door sponsoring.
Als in het gebied een object van een
natuurbeherende instantie ligt, dient deze
instantie een financiele bijdrage te leveren,
anders wordt een ander gebied gekozen.
Naast de sponsoring wordt het rapport tij-
dens de openbare eindpresentatie in 66n

van de dorpshuizen verkocht en daarna te
koop aangeboden bil de twee plaatselijke
\i' y'q' s.

wikkeling van de flora en fauna van zijn
eigendom.

UITGANGSPUNTEN
Voordat een project start, denken het
bestuur. de co6rdinatoren van de werkgroe-
pen en de 'trekkers' van het project na over
een aantal uitgangspunten.
De houding 'we zier7 we/ hoe het/ooft' is
slecht voor de motivatie van de inventarise-

rende leden. Een goede communicatie en
duidelijke afspraken voorkomen misver-
standen en irritaties

De keuze van het gebied moet voor zovee
mogelijk werkgroepen en deskundigen
interessant zijn:

(vervolg op pagina 5o)

H ET RAPPO RT
Aan de redactie en de lay-out wordt vee
aandacht besteed. Een rapport met hoofd-
zakelijk soortenlijsten is voor de buiten-
wacht onleesbaar en een openbare presen

Weidebeekju6er
AQUAREL: ERIK-JAN BOSCH
OVERGENOM EN UIT
:DE N EDERLAN DSE LI BELLEN

NEDERLAN DSE FAUNA 4
Boven: Slofhak
TEKEN l NG: MICKY MARSMAN

(vervolg op pagina 51)
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BERM PJE
Het Bermpje is een kleine vis van klein tot
middelgroot stromend water van twee tot
twintig centimeter. diep. De vis heeft een
voorkeur voor water met schuilgelegenheid in
de vorm van Sterrenkroos en verblijft liever
boven een stenige bodem dan boven van
zand of leem. Vergeleken met andere beekvis-
soorten is het Bermpje betrekkelijk ongevoe-
lig voor vermesting van het water.

De paaitijd loopt van april tot juli. Paaiplaat
sen zijn vlakke zandbodems in de oeverzone
met een stroomsnelheid van kleiner dan vijf
centimeter per seconde. De eieren worden
afgezet op de bodem en blijven kleven in
kleine kuiltjes. Onderwaterplanten en stenen
kunnen worden gebruikt om eieren op afte
zetten, maar zijn niet noodzakelijk
Het Bermpje heen de status bedreigd

Bermpje
TEKENING UIT KNNV-RAPPORT 'Dt BONENBURG

RUPSENDODER
Het vruchtlichaam van dit paddestoeltje is
tong- tot knotsvormig, slechts 2-6 cm lang en
o,5-l cm breed. Het bovenste vruchtbare deel
is oranje tot oranjegeel, fijn wrattig en enigs
zins gezwollen. Hier worden de sporen
gevormd. Het hieronder zittende onvrucht-
bare deel, de steel, is bleekoranje tot okergeel
Deze paddestoel is van juli tot november een
vnl algemene verschijning. Toch is hil nogal
moeilijk te vinden, omdat hi) dikwijls hele-
maal tussen het mos ofhet gras verborgen

zit. Het is een parasiet, dus hil leeft ten koste
van een ander organisme. Maar deze padde
stoel heer wel een heel eigenaardige manier

om aan zijn voedsel te komen. Hij parasiteert
namelijk op poppen van vlinders, die in de
grond zitten. Daarbij wordt langzaam maar
zeker al het weefsel van het insect vervangen
door het mycelium van de zwam. Uit de pop
komt dus nooit een vlinder gekropen

Rupsendoder FOTO: JANUS CRUX
Op de Bonenburg broeden vijftig vogelsoorten,
waaronder de Ijsvogel. Foto: JAN VAN DuiNEN

ijsVOGEL
In 2001 zat er een broedpaar bil een nestholte
in de wal onder de Rododendrons in de tuin

van huize Bonenburg. Regelmatig werd er
s avonds een mannetje op een tak bil het nest
waargenomen en het vermoeden bestond dat
het vrouwtje broedde. Helaas kon vanwege de
M KZ niet vastgesteld worden ofer jongen uit-
gevlogen zijn. Een jaar later was weer een
paar Ijsvogels aanwezig, totdat medio april
zich een exemplaar doodvloog tegen een

raam van een woning aan het kanaal
Nadien werd in april nog een enkele maal een
Ijsvogel waargenomen, maar na eind april
niet meer. Uit andere broedvogelkarteringen
blijkt dat Ijsvogels regelmatig in de omgeving
van de Bonenburg broeden
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tatie in het dorpshuis is dan niet mogelijk.
Toch willen wil het wetenschappelijk karak
ter van het rapport niet onder stoelen of
banken steken. Elke werkgroep kiest twee
gemakkelijk te herkennen soorten die spe-
ciaal beschreven worden (zie de voorbeel-
den op pagina 49-5o ). Ook een biotoopbe-
schrijving met de soorten diejuist daar
waargenomen worden, is interessant om te
lezen. De soortenlijsten komen achterin

met eventueel stippenkaartjes. Omdat er
veel onderwerpen zijn en schrijvers hun
eigen stijl hanteren en ook de werkgroepen
onderling erg verschillen. is een gedele-
geerde eindredactie beslist noodzakelijk.

je tegen het probleem aan dat de werkgroe
pen een dergelijk project moeten zien in te
passen in hun eigen programma. De
omgang met redacteuren is bijzonder boei
end, omdat collectieve afspraken over de
lay-out tot interessante discussies kunnen
leiden.

De saamhorigheid in de afdeling neemt
door het gezamenlijk werken aan een pro-
ject enorm toe. Met z'n allen willen we zo
goed mogelijk voor de dag komen en de
afdeling promoten. De leden van de aide
ing kijken altijd met spanning uit naar de
presentatie, want pas dan kan het uiteinde
rijke resultaat bewonderd en beoordeeld
worden. Pak de uitdaging aan, er zijn afde-
lingen die ervaringen opgebouwd hebben

en andere afdelingen graag willen helpen
bil het opzetten van inventarisatieprojec
tem

LEERPROCES
We hopen dat andere afdelingen iets met
onze ervaringen kunnen doen. Voor de
KNNV-afdeling Epe-Heerde is vooral de

planning, afspraken met schrijvers en
redacteuren van het rapport en de spon
spring een leerproces. Bi) de planning loop

Adrie Hottinga etl Margriet Maan zBn iid van
de KNNV-afdeling Epe-Heerde.

ADRESSEN KNNV-WERKGROEPEN & COMMISSIES
Strandwerkgemeenschap. Penh/adm. PJ. Vos, Munnikenstraat 43,

2315 KV Leiden, tel. (o71) 512 49 go(overdag op werkdagen)
Brio/og;scha en l.;cher70/0g;scha \Werkgroep. Secr. D. Kerkhofl Buitenstad 67,

4l3z AB Vianen, tel. (0347) 37 40 23. e mail: d kerkhof@xs4all nl

Werkgroep Europese Orch;deedn. Secr. D.W. Kapteyn den Boumeester,

Gravin Adahofl, 2114 DW Vogelenzang, tel.(oz3) 524 34 l8
e-mail: eurooorchidwg(@knnv.nl

Werkgroep poor Geo/og;e en Landschap. Secr. Aletta van Embden

Marskramersbaan l8. 3981 TK Bunnik, tel.(o3a) 656 73 z5

Lande/i/ke Insektenwerkgroep. Arjan van der Veen, Karveel 5l-61, 8242 XE

Lelystad. tel. (0320) z4 66 31, GSM (o6) zz 95 z3 o3, e-mail: a3cd3ieen@cud.nl

Werkgroep Grassen en Schgngrassen. Secr. G.C.N. van Zanen,

de Breekstraat 36, 1024 U Amsterdam. tel. (ozo) 636 99 g6

Moeraswerkgroep. Secr. Kai Waterreus, Torenlaan 6A, 9401 HP Assen,

tel. (o59z) 3o 83 41.. e-mail: kaif8)waterreus com

Contactcomm;ss;e poor F/or;stier en Vegetat;ekunde. Secr. Lex van der Steur,

Huygenslaan 4. 3852 BH Ermelo, tel. (0341) 55 48 5a
e-mail

Natuurbescherm;ngscomm;ss;e. Fons Bongers, Abcouderstraatweg 77,

1105 AA Amsterdam-Zuidoost, tel. (oz94) z8 4o 3o
e-mail

Veldbio/agische Commissie. secr. a.i. Wendy Bach Koeling, ir. J. Mulderplein l36

iol8 MZ Amsterdam, tel.(020) 6z 6 02 z6. e-mail: wendybach@)12move nl

A/gemene Kamp Coma;spie. Secr. Carla Kuit, Linnaeusstraat l7 bel,

1093 ED Amsterdam. tel.(ozo) 693 8z 56, e-mail: carlakuitr@wanadoo nl.

A/gemene Re;s Comm;ssle. Secr. A. Beijersbergen, Van Beethovenstraat 85,

65n EM Nijmegen, tel. (024) 322 59 5o, e-mail

Kampeergroep KNNV organiseert 's zomers weekendkampen. Secr. C. Kalloe,

Zevensterveld l4, 2268 AG Leidschendam. tel. (o7o) 320 64 OI.

De Lande/l/kejongeren is er voor leden van de KN NV van 20 tot 33 jaar.

Adres: Marja Bosveld, Haarweg 23, 67og PH Wageningen,

tel. (0317) 4z 44 o4. e mail: lj@knnv nl

St;cht;ng Fondsen pan de KNNV.. Secr. F.H. Fockens. Thorbeckelaan 24,

z8ll CE Reeuwijk, tel. (Ol82) 39 44 94
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