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U\1 ME..MO"RlAM. 

H J--1. YA~ VOOQ5 T 
Geheel onverwacht bereikte ons het bericht dat ons oud-bestuurs-
lid H ·H • van Voorst op 17 mei j .1. overleed. \ 

Tot voor heel kort heeft hij deel uitgemaakt van het afdelings
bestuur; in voorgaande jaren trad hij vaak op als excursieleider 

Zijn interesse bestreek een uitgestrekt terrein; naast zijn 
veelzijdige liefde voor de natuur moet direkt zijn belangstel
ling voor zijn woonstreek en de historie ervan genoemd worden. 

Excursies die de heer van Voorst leidde werden dan ook altijd 
veel meer dan "natuurwandelingen", het werden leergangen in 
streekgeschiedenis, afgerond met de visie van de excursieleider 
op de hedendaagse samenleving. 

Dat het heden er daarbij niet best af kwam, kan niet verwonderen 
van een bejaard man die steeds sneller de overblijfselen van een 
rijke n~tuur en een vertrouwd verl"ed~en _zag ye~rdwi:Jp.~n._ , ... ~,.,,_ 

Een beeld schetsen van de heer van Voorst is niet mogelijk zonder 
zijn humor aan te stippen, die op de meest onverwachte ogenblik
ken bleek en zonder zijn kwaliteiten als gelegenheidsdichter te 
noemen. 

Een excursie of dagtocht werd nooit beeindigd zonder een aantal 
wat plechtige maar goedlopende versregels die een beknopt over
zicht van de tocht gaven. Nu en dan zond hij ook een klein ge
dicht in voor ons blad Natuurklanken; uit enkelen ervan spreekt 
een originele visie· 

Hij uitte zich graag en goed; dit gaf hem ook de mogelijkheid om 
anderen in zijn belangstelling te doen delen. Wij twijfelen niet 
of veel jongeren en ouderen zullen met genoegen terugdenken aan 
de wandelingen die zij met 11 de meester" maakten. Dat bij zo'n ·
uitgestrekt veld van interesse en zoveel feitenkennis de weten--
schappelijke juistheid wel eens wat in het gedrang kwam zal nie
mand geschaad hebben. Voor ons telt alleen zijn grote interesse 
voor de natuur en de dingen om hem heen en zijn sterke neiging 
om·'die interesse over te dragen. De vereniging heeft met dit licl 
een'markante persoonlijkheid verloren. 
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De,Zvcxluven va.n 
Hoophu·1ren 

door D ..A • Jonkers en A. Smi t. 

Er zijn, vooral in het voorjaar; 
twee soorten weer, die we prefe
reren op oaze vangdagen, nl. het 
hele goeie, d•W•Z• windstil en 
licht bedekte lucht of het hele 
slechte: harde wind met af en toe 
regen. tät laatste weer is byzon
der geschikt om zwaluwen te vangen 
en te ringen en omdat wij vooral ~ 
van de Oeverzwaluwen aardige terug
meldingen binnen kregen, lijkt het·· 
ons dienstig iets van onze ervarin
gen mede te delen. 

Wij maakten gebruik van de al enkele jaren ingeburgerde mist
netten, staande netten·dus, die op de vliegrichting der vogels 
worden opgesteld· De vangsten geschiedden te Hoophuizen1 door de·· 
ligging en beplanting uitermate geschikt voor het vangen van zwa
luwen bij slecht weer. Het hier en daar geaccidenteerde terrein 
is in stroken beplant met struiken en bomen, hoofdzakelijk bestaan
de uit Meidoorn, Sleedoorn, Zwarte Els, Hondsrops en Krent. Omdat .. 
deze aaneengesloten rijen struiken in meerdere richtingen zijn aan
geplaat, geven ze bij elke windrichting • n aantal. luwe plekken, 
waar de fouragerende zwaluwen bij voorkeur laag boven de grond vl± e· · 
gen. Het was ons mogelijk, bij windkracht 7 en 8 met sukses zwalu
wen te vangen. 

Bij overwegend slechte weersomstandigheden, veel wind en mot
regen vingen we vrijwel alle soorten zwaluwen op één dag. Hoewel 
ze schijnbaar ordeloos door elkaar vlogen, merkten we, zo we er ·· 
tijd voor kregen, dat ze soortsgewijs vlogen. Ook de vangsten we
zen dit uit. We hadden perioden van afzonderlij~ laag vliegende 
Oever-, Boeren- en Huizwaluwen en hoewel in mindere aantallen en 
bij minder gelegenheden, Gierzwaluwen. Vrijwel altijd haalden we 
steeds groepjes van dezelfde soort uit het net. De andere soorten·· 
vlogen dan wel rond, maar bleven om een of andere reden hoog vlie
gen, tptdat weer een andere groep van dezelfde soort op lagere 
tourageervlucht ging. 

Nog 'a merkwaardigheid was hun gedrag tijdens de "lage11 vlucht 
Er waren momenten bij, waarin ze de netten duidelijk oatwekea. In .. 
't begin dachten we, dat ze aan de hindernis als zodanig waren ge
wend en ze het als 'n spelletje beschouwden, door vlakbij het net 
'n hoek van goo te slaan. Later bleek, dat bij het naderen van 'n 
bui de vangsten enorm toenamen en daarbij hinderde het nie~ of 
het al regende • Dij regen zouden, theoretisch gesproken, de vang
sten moeten miaderen, omdat de zich aan de mazen vastzettende 
waterdruppels de netten veel meer zichtbaar zouden maken •. Naar 
ons idee was het feit, da't 'n zeer donkere lucht de ideale achter
grond vormde en het feit, dat 'n opkomende bui voor de ZW$luwen 
het sein was, haast te maken met het fourageren de oorzaak dat ze 
en massa lager gingen vliegen. Ook hier weer merkten we, dat de 
laagvliegers vrijwel zonder uitzondering tot één soort behoorden. 
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Als de bui losbarstte en het hard ging regenen, verdwenen de 

zwaluwen. Het was ons in het begin 'a raadsel, waar ze zo gauw 
waren gebleven. Qp één onzer najaarse vangdagen barstte er letter
lijk en figuurlijk 'n enorme bui loa. Tot dan toe was de lucht 
vol zwaluwen geweest, er naderde 'n enorme grote wolk, de donder 
barstte los en de zwaluwen verdwenen ineens, als behoorden ze tot 
'a gedisciplineerde balletgroep, die bij de eerste paukenslag -
achter de coulissen verdween. Late~ bij andere gelegenheden, be
merkten we, dat ze in grote groepen in de bomen gingen zitten en ·" 
alleen dan weer vlogen, als de bui over was. Als het weer.opklaar
de en de zon ging ~chijnen, waren ook de zwaluwen verdw~~en. ·· 

We hadden slechts zeer zelden terugvangsten, zodat eenmaal ge
vangen zwaluwen diezelfde dag niet meer werden teruggevangen, ook 
niet in andere , op hetzelfde terrein opgestelde netten. -

Het interesseerde ons sterk, waar de langs het Randmeer ver
blijvende Oeverzwaluwen hun broedareaal hadden. De Huiszwaluwen 
broedden dicht naast het vangterreine We telden op 'n hotel van 'n 
kampeerbedrijf in 1964 - 86 en in 1965 zelfs 121 bewoonde nesten·· 
van de-Huiszwaluwen, .zeer tot · verdr.iet van de exploitant ove~ 
rigeas: de ramen waren voor een groot deel dichtgepleisterd J 
Verder bevonden zich er nog enkele kleine kolonies in de naaste 
omgeving. Vermoedelijk waren allen, door ons aldaar geringde Huis
zwaluwen~ afkomstig uit de naaste omgeving. 

De Boerenzwaluwen leverdan ons drie terugmeldingen op. Op ~ 
mei 1963 vingen we 34 eksemplaren en hieronder bevonden zich drie 
reeds geringde vogels, die door on.s respectievelijk op 9/6 '59, 
27/6 '59 en 5/6 '61 in de omgeving van Nunspeet als nestjongen 

. w~:ren .ger~llgd. We zij a van menin& dat ~a Boerenzwaluwen,, al than"S 
·die, welke we in het voorjaar bemachtigden, uit' de omgeVJ.ng van-
daan kwamen. · 

Anders was het met de Oeverzwaluwen. Hiervan kregen we enkele 
interessante terugvangsten, gespecificeerd als volgt: 

Geringd ,te 
Nunspeet 
Nunspeet 

Nunspeet 

Nunspeet 

Nunspeet 

Driefel bei Zettel 
{in kolonie) Dld· 
Nunspeet 

Nunspeet 

NUllapeet 
Shefford (Eng.) 
Wannehand (D~d·) 
Mashan (Eng •) 

als: op: 
• u .. 

V 9-5-65 
V 9-5-65 .. .. 
V 9-5-65 

V 11 -5-63 

V 11-5-63 

0 24-6-61 
,.. ~ 

0 8-9-62 

0 8-9-62 

0 11.;:.5~63 
N 2óll.8~64 
o a~s~64 
' 1'WOB.-.64 

V=!~ Volgroeid· O=Overj arig. 

I 

teruggavsogen te; .• o'P.: 

Veenendaal 19-6-65 
Withington Hall{Eng)15-7-65 
(in kolonie) ·· ·· 
Riby by Grimsby " 27-6-65 
(inkolonie) 

St. Ives (Eng. 29~5~64 
(in kolonie) en 17~7~64 

en 27.;;.7.;;.64 
Ochten Gld·/zelfde 17~6~63 
Veenendaal /aks• 19~6-65 
Nunspeet 8-9-62 

· Eea.Sohansduinen 29~7~64 
(in kolonie) en 1~8.;:.64 
Rispelerhelmt (Dld)27-6-63 
(in kolonie) 
W'ageni ngen 
Nunspeet 
Nunspeet 
Nunspeet 

N=Netsjong. 

.. 
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Uit deze terugmeldingen blijkt duidelij~ dat er zich in het 
voorjaar veel Oeverzwaluwen onder bevinden, die hun domici.lie in 
Engeland hebben. De terugtrek der "engelse" zwaluwen gaat dus, 
althans voor 'n deel, Nederland. 

vfti : · ~1~ · ~ 
~~)-<'l ~I 

--·-··-... ·--·• I ",r f · ~ • . ; ! ·:! ':..v-1- ~-~ i .1 

''i ··.·f ,-,.. '~ \ !!}., 
r. i . w ' ~. ~ • ~ 

Volgens het "Handboek" arriveren de 'rzwà.luwen in Engel'and--
V~l?-af de derde week in maart tot in begin juni. Het lij:kt aanneme
lJ.Jk, dat de laatste arriverende eerst Ned~;:rlL.®Q~ E)l'l ~.og~lijk z~).~'f;J: 
Duitslaad aandooo. De al eerder in het voorjaar ±.n Engeland aanko
mende: Oeverzwaluwen zouden. dan volgens 'n directere route vliegen. 

De. ~angsten in mei, vooral die van 9-5-65 gaven ~an, dat er 
zich n.e.~st·~·de eng.else, ook dui tse en nederlandse broedvogels onder 
bevondên· .Vermoedelijk trok deze gameleerde groep gezamenlijk van
af het overwinteringagebied en kregen de individuen pas later de 
neiging·naar hun oorspronkelijke broedareaal terug te keren. De 

. herfsttrek van de "engelse" eksemplaren geschiedt zonder Nederland 
of Duitsland aan te doen, want geen der engelee terugmeldingen in 
het "report on birg ringing" gewaagt van 'n terugvangst in de her:llt 
·uit naderland of Duitsland. 

· ·Er worden vrij: veel Oeverzwaluwen geringd, vooral in Engeland 
Er zijn daar jaar-aantallen, variërende van 13.000 tot 30·000· Het 
feit, dat ze in kolonies leven·fraagt er toe bij, dat er gemakke--
lijker grote aantallen van bemachtigd kunnen worden dan van de an~ 
dere zwaluwsoorten. Voor ons persoonlijk··lag het terugmeldingsper
centage hoog. Zo werden er van de op 9-5-65 - 106 geringde Oever
zwaluwen 6 t eruggevangan, o. q, geringd gevangen. ·· 

Het is bekend, dat Oeverzwaluwen jaar op jaar hun oorspronke
lijke broedgebied betrekken en zelfs dezelfde helling opzoeken• 
Uit bovenstaand overzicht komt-èén geval voor van 'n Oeverzwaluw, 
die van broedgebied veranderde: ·Op 17-6-63 te Ochten en op 19-6-65 
te Veenendaal. 
We ringden te Hoophuizen in de jaren 1960 t/m 1965 1184 zwaluwen 
met behulp van mistnetten, daaronder niet gerekend de Gierzwaluwen. 
Ingedeeld naar soort en jaargetijde geeft dit het volgende beeld. 

Boerenzwaluw Huiszwaluw Oeverzwaluw 
Voorjaarsv~ngsten 
april en mei 504 165 205 

~ifrxeniff~Hitus 29 48 3 
i;è~;~~,~:!l;a~gst~n 
ae~temb~r ~n ok~Q~et . .92 -- . - ~ . - 11 121 
Totaal 625 224 335 



Tot 1957 was er te Hoophuizen zelf 'n kolonietje van 10- 15 
stuks~ Dit bevond zich in een kuil, 'n soort partikuliere grint~ 
afgraving van de bewoners van de Randmeerkust. De opmars der re
kreanten bewerkstelligde de rust en het einde van de kolonie• Er 
was ook nog een vage mededeling over 'n kolonie, die in 1959-1960 
in de buurt van Harderwijk gevestigd zou zijn, maar we konden ~
hierover geen zekerheid krijgen. 

Hoe ver de Oeverzwaluwen zich in de broedtijd van de kolonie 
verwijderen; is ons niet bekend. Wij pesohikken over één terug
melding '·n ·Bij Rheden in 'n baggergat voedsel-zoekende Oeverzwaluw 
werd op 5-7-64 gevangen en geringd en op 23-7-64 terruggevangen 
bij de kolonie te Angerlo, 7 km. verder gelegen. ·· 

Tijdens het broedseizoen overnadht het hele gezin in de nest-
gang. Hiervan maken de ringers, die in kolonies werken, gebruik. 

Tegen zonsopgang wordt de nestingang 
rfJ ~. .h .. ,.,,~. ·r! 11 met 'n prop papier afgesloten en. want;-eer , ',.,.' i r ~J er door·- de oude of reeds volgroe~de J ongc. 

,
t_t{ . _,' i '7 vogels - de methode kan alleen wo7'den 

1 • :t toegepast, als··er al vliegvlugge JOngen . 

;
H., ~,. , · . aanwezig zij n - van de binnenkant . ui t .. 

; ; J aan gekrabbeld wordt, hoeft men nJ.et ·· 
' J · anders te doen, dan de prop weg te ne-

f 

'· 

' men en er 'n schepnet voor te houden• 
Bij de tweede broedsels komt het dik
wijls voor, dat de oude vogels geen 
tijd meer hebben hun jongen groot te 
brengen, zodat deze jammerlijk in het 
nest omkomen. 
De trekdrift blijkt hier het broedin
stinkt te overheersen. 

Op onze grote vangdagen, 11 mei 1963, toen we 105 Huis- 268 Boeren-
46 Oever- en 20 Gierzwaluwen vingen had nog iemand belangstelling 
voor deze massale zwaluwenvlucht· Er vloog nl. 'n Boomvalk boven 
de zwaluwwolk rond en we slaagden er, zij het toevallig, in het ·· 
dier te vangen. Vermoedelijk jagende achter 'n Gierzwaluw, beland
de de Boomvalk met gierende vaart in 'n net, werd er als door 'n 
katapult weer uit terug geworpen en belandde in 'n volgend net• ·· 
Ook in latere dagen werden we ons van de aanwezigheid van de Boom
valk bewust. We vonden tenminste verschillende vleugelresten van 
Gierzwaluwen, die kennelijk van de Boomvalk-maaltijd waren over-
gebleven.. ·· 

In het najaar kwamen de massale slaapvluchten. We zagen 's a
vonds boven de Knardijk grote aantallen Oeverzwaluwen laag boven 
het riet vliegen in de richting Lelystad, wel tot 6000 stuks. ~ 
Des morgens bij zonsopgang vlogen ze dan weer terug in de richting 
van Harderwijk· Alhoewel ze tijdens deze vluchten haast altijd·· 
tasamen met Boerenzwaluwen joegen, bleven de groepen toch gese
pareerd. Bij het gemaal te Lelystad vonden we dikwijls dode Oe
verzwaluwen, die zich hadden doodgevlogen tegen het grote, haast 
geheel uit glas opgetrokken gebouw. Tot drie keer toe zagen we , 
dat tegen de avond een sperwer langs het gemaal vloog en van de 
daaroP. rustende zwaluwen er één afgriste. 

Eén der slaapplaatsen van de Oeverzwaluwen te Lelystad besDnd 
uit de balustrades, welke langs de olietanks waren aangebracht, 
waar ze werkelijk mannetje ·aan mannetje zaten. Het merkwaardige 
was, dat er steeds 'n groep van ongeveer 150 stuks achterbleef; 
die niet met de anderen naar Harderwijk terugkeerde, maar over
dag in Lelystad bleef rondzwerven. Deze waren dikwijls zowel 
's morgens als laat in de middag in de omgeving van de "spuit" 
'n opgespoten zandvlakte vó6r Lelystad, en op het zandterrein 
vlakbij de ijsbaan te zien, zittend op de grond· 



--7-
' Ook op 'n stukje, niet door verkeer gebruikte straat, waren meer-

malen zittende waar te nemen• Mensen van de polderdienst consta
teerden dit, zij het later in het seizoen vlak vóór de trek, ook 
op de wegen, die van Lelystad naar Dronten leiden. Mogelijk was 
de oorzaak warmte-uitstraling van de weg of, gewoon, het uitrusten 
door de jonge vogels, want we zagen ze nimmer voedsel pildcen. 

Dit waren onze ervaringen met de zwaluwen van Hoophuizen, 
waarbij we de Oeverzwaluwen tot in Lelystad volgden. Wij zijn er
van overtuigd, dat ons relaas niet kompleet is, daarvoor zijn de 
gegevens te plaatselijk· Er zijn nog veel vraagpunten overJ voor 
ons althans 'n stimulans ons uitgebreid met de zwaluwen bezig te 
houden. 

Literatuur: lVIooser, ·R· Zwaluwvangst Amoeba 1964, nr.4 
Spencer, R· Report on bird ringing 1960 t/m ·1963 
Thijsse, J.p. Het Vogeljaar, 1942, pag. 160-161 
Wilde, J.J.F·E· de en Woldendorp, J.w. De verspreiding 
van de Oeverzwaluw als broedvogel in Nederland· 
Het Vogeljaar, 12e jaarg. nr.2. 
Witherby c.s. Handbock-of British Birds; deel II, 

pag • 239-241 • 
IJsseling en Scheyground· Uit de Wereld der Dieren, 

19 59, pag • 342 • 

U mag de titel van dit stukje, 
die figuurlijk is bedoeld, ook .. 
wel even h 81 letterlijk opvat
ten dan gaêJ:i.; het over de plant 
die we witlof noemen. 
De cichoreiplant die langs de 
IJsel groeit is namelijk een 
heel nauwe verwant van het wit
lof, maar afgezien daarvan ook 

, volop de moei te waard om er 
eens naar uit te kijken. 
Het is een ruige composiet met lichtblauwe bloemen die vooral op 
de dijken en ruigten groeit. Dat uitkijken moet dan wel 'smorgens 
gebeuren want na 12 uur sluiten de bloemen zich· 

lVIaar nu die andere lof. Ik heb het gevoel dat de afwisselende 
landschappen van de IJsel, zelfs niet onder de natuurliefhebbers, 
altijd die belangstelling krijgen die ze verdienen• Over de niet 
natuurliefhebbers spreek ik maar-helemaal niet: voor hen is ·· 
Veluws bbs het hoogst bereikbare: eindeloze haaksgeplante denna-
plantages met berkensingeltjes • ,' 
Natuurlijk is ook het IJseldal een cultuurlandschap, maar een 
landschap vol verrassingen en afwisseling: een landschap dat de 
natuur niet zo gemakkelijk heeft prijsgegeven als de Veluwse 
zanden die zich gelaten hebben laten bebossen• 
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Wie goed kijkt vindt in de IJselstreek overal de natuur terug en 
dat is eigenlijk wel opmerkelijk in een gebied dat vrijwel geheel 
uit cultuurland bestaat. Maar die natuur is dan te vinden in de-
kronkels van de dijk, in de wielen die van vroegere dijkdoorbra
ken getuigen, in de oude armen in de uiterwaarde en soms kilome
ters erbuiten, in de plantengroei van de dijk, van de heggen en 
van de akkers. 

Byzonder mooie stukjes natuur zijn de rivierduin-gebiedjes, een 
in ons rijk met rivieren toegedeeld land toch wel een zeldzaam
heid· Fortmond is ons het best bekend, maar ook de Ravensweerd 
bij Deventer mag worden genoemd en het Zalkerbos. Ze ontstonden 
op plaatsen waar de rivier een grote slinger maakte, naar het 
westen of het oosten. Het laat zich voorstellen dat de gebieden 
in die kronkels na de winterse overstromingen droog vielen en 
dat het kale zand juist daar genoeg oppervlakte had in west-oost
richting om de overheersende wind kans op duinvorming te bieden.·
Een andere verklaring is dat de rivier gedwongen was, om pleisto
cene opduikingen heen te stromen, zodat het zand al ter plaatse 
aanwezig was. Op Fortmond is zand afgegraven tot een vier-vijftal 
meters diep zonder dat zich daaronder klei of veen leek te bevin- -
den. Dat hoeft overigens nog geen bewijs voor ijstijd-zand te zijn: 
het IJseldal is na de ijstijd door afzettingen van tientallenme
ters dikte opgevuld, zoals de vondst van een noorse zwerfsteen 
bij Deventer op 80 meter diepte aantoonde· Ook de zandafzetting 
van de rivierduinen bij Fortmond kan dus heel dik zijn. Misschien 
kunnen de geologen onder onze lezers ons hierover nog eens nader 
inlichten. 

De combinatie van zand, klei en zonnige hellinkjes heeft een ver
rassende plantenrijkdom in de rivierduingebiedjes met zich mee 
gebracht, onze leden van excursies naar Fortmond wel bekend. Heel 
andere soorten zijn of waren te vinden bij Zalk en bij Deventer. 
Veel daarvan is al verleden tijd of wordt dat heel snel· 

Aan de "gewone" planten langs de dijk is veel plezier te beleven. 
Er zijn soorten met prach ti ge grote bloemen bij, die voor ieder ·· 
gemakkelijk te vinden zijn. Ik denk aan de weidesalie, een prach
tige donkerblauwe lipbloem, de knikkende distel, de kruisdistel, 
die eigenlijk een schermbloem is, het alomtegenwoordige jacobs
kruiskruid, waarbij U eens naar de st. Jansvlinder kunt speuren, 
het rapunzelklokje en de wilde clematis en de aardaker hier en 
daar in de heggen. 
Dat zijn dan allemaal rivierplanten, officiëler gezegd, planten 
uit het fluviatiele district. Vaak wordt de conclusie getrokken 
dat de rivier zelf de zaden van al die planten heeft aangevoerd 
maar dat is toch niet erg waarschijnlijk· Het water zal wel een ·~ 
rol hebben gespeeld, maar dan een ondergeschikte. Voor de besdra
gende soorten kunnen vogels verantwoordelijk zij n1 maar ik denk ·· 
dat de voornaamste oorzaak van de verspreiding van de rivierplan
ten is dat deze - grotendeels in het middeneuropese bergla~d 
thuishorende soorten - langs de-rivieren een overeenkomstige 
grondsoort vinden als daarginds: kleiige, kalkrijke grond en zon
nige hellingen met het draabij behorende microklimaat~ Dat begint 
al in zuidlimburg, waar we al heel wat van onze IJselplanten te-
rugvinden. · 
Dezelfde ervaring deden we in Sauerland op jaren geleden. Vrijwel 
alles wat daar groeide was ook langs de IJsel te vinden (planten 
van kalkgebergten en van de berg-loofbossen even uitgezonderd) en 
een nieuweling voor ons, het kattenkruid, vonden we later op 
Fortmond. 

,., 
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Ik heb de plant helaas nooit meer teruggeziena Dat is ook een ken~ 
merK van de rivierstreek: de enorme veranderlijkheid· Planten ver
dwijnen en andere soorten verschijnen. Vers gegraven slootkanten, .. 
herstelde dijkhellingen, een.kaalslag, een akkerrand kunnen aller
lei verrassingen opleveren. 
Een paar jaar geleden zijn er in de omgeving van Welsum nieuwe 
bermsloten gegraven: het stond er vol met prachtige toortsen, een 
plant die je verder maar spaarzaam vindt· Op Fortmond verscheen 
eens een primula, en enkele malen is de kaardebol er opgedoken. 

Achteruitgang is echter wel de algemene tendens. Ongeveer 15 jaar 
geleden hebben we een aantal vindplaatsen nagegaan van zeldzame 
fluviatielen aan de hand van gegevens van wijlen dr· Hoogenraad. 
Er was heel veel verdwenen. We hebben ook zijn herbari urn mogen ·· 
inzien en daarbij ervaren hoeveel rijker onze rivierstreek vroe
ger wel geweest is• 

Ook voor de toekomst moeten we ons maar niet veel illusies maken. 
De gewone dijkfora heeft een flink vermogen tot herstel, maar 
voor de zwakkere elementen, planten die hogere eisen stellen aan 
hun millieu, zullen steeds minder geschikte groeiplaatsen over~ 
blijven. Te beschermen valt er weinig in een gebied waar akker-
en weidebouw, waterstaat en straks recreatie telkens andere en ·· 
hogere eisen gaan stellen. Gelukkig geniet het Zalkarbos een flin
ke bescherming. Natuurmonumenten heeft een gebied (rivierduinge
bied) daar in de buurt aangekocht, maar de situatie van Fortmond 
blijft zeer kwetsbaar. 

Laten we dus het gehele gebied maar de nodige aandacht geven nu 
het nog kan en ook niet nalaten vast te leggen wat we zien en 
vinden. Onder "het gebied11 dan niet alleen de dijken te rekenen 

. maar ook de wielen, de kleiputten en grienden, de komgronden en·· 
Vorchten, de buitendijkse waarden. Waar de lage weiden een ~lin
ke uitgestrektheid hebben is min- of meer afhankelijk van het 
rivierpeil in een bepaalde periode een grote vogelrijkdom te ver
wachten. Daar wil een van onze leden wellicht nog eens wat over 
vertellen. Veel te vertellen is er ook over de bossen op de ri
vierklei, over de adventiefplanten in de buurt van Deventer, over 
de rijke kleiakkers bij Wilp, maar dat moet helaas tot een vol
gende keer wachten. 

~(; 

or ~<// """~es ch~m.i ng bomen 
· ~ . {De laatste Járen zijn ~r nogal wat bomen en boomgroepen in Epe 
_ \ ' ten offer gevallen aan n~euwbouw, wegenaanleg- of zomaar, omdat 

men vond, dat de bomen in de weg stonden. 
U zult zeker ook getreurd hebben om deze onherstelbare verliezen. 

· . De Heer Meyer, secretaris van de Gemeentelijke Monumentencommissie 
in Epe, zou graag willen weten, welke bomen of boomgroepen U zó 
belangrijk vindt,voor het aanzien van dorp en landschap of uit zui-

~ê' ver natuurhistorisch: oogpunt, dat U ze beschermd zou willen zien. 
,)"Werkt U allen mee? 

Opgaven met nauwkeurige plaatsaanduiding, en zo mogelijk vermelding 
van de soort en motieven voor eventuele bescherming kunt U doen 
bij de redactie van Natuurklanken, adr~s: Bongerdpl•in 1 te Epe. 



-lo ... 

VOLKSNAMEN IN ONZE OMGEVING· 

Ook in onze streek zijn voor vele planten volksnamen in gebruik, 
die de moeite van het vermelden waard zijn. 
Namen, die nu eens gemakkelijk te verklaren zijn, dan weer totaal 
geen houvast bieden. 

Als jongen kende je enkel de volksnamen. Zwervend langs de IJsel~ 
dijk of d,eor de achterhoek van Veessen plukte je Bevertjes (Tril
gras) en Fispotjes (Akker- en Heggewinde) en maakte kettingen van 
Rondebloemen (Paardebloem). 
Je kauwde op Zoorblad (Zuring) of Kwalsterholt (Bitterzoet) en 
gooide elkaar met Kleverklassen (Klis). ·· 
Een andere keer plukte je 't jonge groen van Schierling (Fluite
kruid) voor de konijnen of je zocht Toesebollen (Lisdodden) in 
het riet, ook wel Lampapoetsers genoemd· Blijkbaar werden ze 
vroeger gebruikt om de bewalmde lampeglazen schoon te maken. 

Vele volksnamen zijn er ook onder de akkeronkruiden, b.v. Kik 
(Herik) • Zegedistel (Mäkdistel) en Peerdeblei (Akkermunt). 
En dan de lastige klantjes voor de boer zoals Kwekken(Kweek), 
Hanepoten (Zevenblad), Roebol (Heermoes~, Wilgenblad (Veenwortel) 
en Scheurwortel (Klein Hoefblad) • ·· 
Tussen het koren groeiden de Eerdeikels (Aardaker) met hun prach
tige rode bloemen en eetbare knolletjes en de thans vrijwel ge
heel verdwenen Bolle (Bolderik)· Het zaad hiervan kwam vroeger 
nog al eens in het brood terecht, waardoor het brood onsmakelijk 
werd. 
Over brood gesproken, voor Veldbies gebruikt men nog vaak de naam 
Broodkruimels. 
Aardige namen zijn ook Suikerjantje voor de Gele Morgenster en 
Bekketrekkers voor de vruchten van de Sleedoorn. 
Het Hondsroosje wordt Wepedoorn genoemd en de vruchten van de 
Meidoorn zijn bekend als Jöpies. Vele oudere mensen kennen de 
Pinksterbloem nog steeds als EilèverJ wat ook de volksnaam voor 
de Ooievaar is • 

~ Voor de gewone Koekoeksbloem gebruikt men in Wijhe de naam Vlees
. ~ bloem en de Ratelaar is bekend onder de naam Horte. Vogelkers 

· 1'. kent men alleen als Wilde Sering en de Salomonszegel heeft men 
--de wel zeer sprekende naam Motte met biggen gegeven 1 ~ 
~ Niet zozeer sprake van volksnamen, maar meer misschien van ver- ·· 

l keerde naamgeving is er , wanneer hier in Wijhe de Gele Lis stee
vast Waterlelie en 't Wilgenroosje Kattestaart genoemd wordt. 

\~--Jt 
• ' 

j 
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1-IE1~TOORD IS AAN: 
WAARNEMINGEN VAN LEZERS 

Zowel volgens de Heer v. Soest uit Wapenveld als volgens redactrice 
dezes, "stikte het deze zomer hier van de k n e u t j e s • 
In juli zagen en hl"'orden we troepjes van deze gezellige "praatvinkjes" 
overvliegen en in de tweede week van augustus hadden we een man- en vrouw
kneu als stamgasten in de tuin. Door hun voortdurend roepen van een paar 
zitplaatsen uit, vielen ze op en ze waren weinig schuw, zodat de rode 
borst van het mannetje heel goed te zien was, zonder kijker. Voedselzoeken 
zagen we ze niet doen. Ze leken erg rusteloos. 
Bij de Heer v. Soest broedde deze zomer een paar kneutjes in de clematis 
tegen zijn huismuur. 

Een troep van wel 6o g. o u d p 1 e v i e r e n zag de Heer v. Soest in d e 
~ Hoenwaard. Deze, vrij plompe vogels komen hier nogal eens in de zomer voor, 

op doortrek. Ze broeden hier haast nooit meer. Het zijn vogels van de natte 
heide- Op de trek zien we ze vooral in de weilanden, vaak tussen kieviten, 

. Op de Kamperweg, 6 augustus, om 
zes uur 'smorgens(!) waren in de
zelfde omgeving de zeldzame f. 
k 1 a. p e k s t e r en de even- ~ 
eens reeds zeldzaam geworden 
h a v i k te zien (waarn. even

·eens v. Soest) 

Redactrice 
N agekomen: OP zaterdag 3 september al weer twee kramsvogels boven Epe. 

Het landgoed Tongeren is vrij toegankelijk gesteld voor leden van de Natuur
historische Vereniging. Onze hartelijke dank voor dit gebaar van vertrouwen. 
Het is werkelijk in alle seizoenen de moeite waard dit buitengewoon ~ooie ge-
bied te bezoeken. · 
Het spreekt vanzelf, dat we als leden van onze vereniging de voor rust van 
het wild toaal afgesloten gebieden ook werkelijk met rust laten. Laten we oo4 
dieren en planten en jong wild laten, daar waar we ze vonden en rustig onze 
wandeling voortzetten. 

Over het achterlaten van rommel in het bos hoeven we, menen wij on onze kring 
geen waarschuwingen te plaatsen. Noblease Oblige E. K- G 

/ 
I 
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ZOM"f:.R. OP Dt ~1(\DE 

HOE.. Ut HE..\Dl &ROEIDe, 
Nederland was in het begin van onze jaartelling voor het grootste 
deel bedekt met bos. De heide vroeg slechts een zeer gering deel 
van het oppervlak. Maar ongeveer een halve eeuw geleden hadden we 
bijna 500 km.2 heide in ons land 1 Het is de mensenhand, die deze 
ontwikkeling ten gunste van de hei heeft bewerkt. ·· ·· 
Ook al weer geruime tijd geleden werden hele stukken eiken-berken
bos gekapt of gebrand. Deze vrijgekomen stukken grond werden mis
schien enkele jaren lang geteeld met boekweit en rogge. Daarna c 

werd de grond, die niet werd bemest, aan zijn lot overgelaten.En' 
dat had tot gevolg dat de heideplanten die grond in bezit namen. ·· 
Er kwam dus meer hei dan er aanvankelijk was• Door een tweede oo~
zaak heeft deze heide niet de kans gekregen zich langs natuurlijke 
weg te ontwikkelen tot het bovengenoemde eiken-berkenbos. Die 
tweede oorzaak moet U zoeken bij de schapen. Het bleek namelijk 
dat schapen de jonge loten van de heiplantjes niet te droog vonden 
om ze als voedsel te gebruiken. Dus werden schapen op de hei los
gelaten. Echter: ook de jonge berken vormden goed voedsel voor de 
schapen. En U zult begrijpen dat door het verdwijnen van de ber
kenkiemplantjes in de magen van de schapen de ontwikkeling van 
hei tot bos uitgesloten werd. De veel grotere oppervlakte hei bleef 
ook hei· We kunnen de heide dus beschouwen als een soort cultuur
landschap• Voor net grootste deel is de hei ontstaan als gevolg 
van menselijke handelingen en voor 100% is zij door menselijke 
handelingen in stand gehouden gedurende vele eeuwen. 
In de laatste eeuwen is er nog wel verandering gekomen in het ge
bruik van de heide· Niet de schapen zelf waren het belangrijkste 
maar de mest die zij opleverden. Die werd gebruikt om de akkers 
te bemesten. De hei werd ook gebruikt om er plaggen van te steken 
die in de schaapskooien 's winters als strooisel werden gebruikt·;; 
In het voorjaar werden deze plaggen, vermengd met mest, op de ak
kers gebracht. 
Als we weten dat voor 4 ha. akkerland ongeveer 3 ha• hei moest 
worden afgestoken en dat de hei eens in de 10 jaar daarvoor kan 
worden gebruikt, kunt U berekenen dat bij een dorp met 10 boeren, 
die elk ongeveer 4 ha· akkerland bezaten, een heide van 300 ha. 
nodig was. Dat verklaart de landschappen zoals we die vroeger in~ 
Drente en op de Veluwe kenden. 

EN •••• HOE DE HEIDE KROMP· 

Sinds we meer en meer met kunstmest gingen werken, werd de hei·· 
steeds minder nodig. Voegen we daarbij de enorme bevolkingstoe-·· 
name in ons land en de daarmee gepaard gaande behoefte aan ruim
te; dan wordt het begrijpelijk dat vele hectaren heide werden 
ontgonnen. Thans is nog ongeveer 1% over van wat we een halve 
eeuw geleden bezaten: ongeveer 500 hactaren. 
Het is de vraag of wij daarmee niet veel te ver zijn gegaan. 
Ten eerste: de ontgonnen gronden bleken voor landbouw en veeteelt 
niet de geschikste te zijn en de moderne land- en tuinbouw kunnen 
alleen-op daarvoor geschikte gronden lonend bedreven worden• Ten 
tweede: Nederland wordt meer en meer van een agrc;~.risch land tot ·· 
een industrieël gebied. Landbouw en veeteelt blijken in vergelij
king tot andere landen steeds minder rendabel· Ten derde: door de 
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grote bevolkingstoename wordt de behoefte aan recreatiegebied 
steeds groter· De hei is &aarvoor veel meer geschikt dan weiden 
en akkers. 

STRUIKHEIDE 

Deze plant bedekt het grootste gedeelte van de droge heidevelden. 
Het is eigen~ijk een struikje. De stengels zijn houtig. Ze groe
ien zeer langzaam• Fas na 25 jaar kunnen we een heidestruikje 
volwassen noemen• Er zijn dan door de plant zo'n twintig stamme
tjes gemaakt. De leeftijd van 100 jaar bereiken ze zelden. 

KRAAIHEIDE 

De blaadjes van de kraaiheide lijken wel wat op die van de dophei, 
doch ze zijn donkerder groen. Ze zijn merkwaardiger van vorm. 
Kijkt U eens aan de onderkant. Er loopt een wit streepje overheen 
in de lengterichting. Drukt U nu met duim en wijsvinger tegen de 
punten van het blad. Het streepje blijkt dan een spleetje te zijn, 
dat zich onder invloed van de druk verwijdt. Het blad is een ko-· 
kertje met aan de onderzijde een spleetvormige opening. De onder
zijde, van de blaadjes is de binnenwand van het kokertje. De 
spleet is gevuld met wittige haren. Dat is een aanpassing aan 
droogte zowel als aan vocht. Binnen in het kokertje zitten de 
huidmondjes• Als het droog is sluit de spleet zo en wordt water
damp vastgehouden. Als de blaadjes zich in het water bevinden, 
wordt aldus belet dat het water de huidmondjes bereikt. Dergelij
ke "rol bladeren" vinden we ook bij andere heidesoorten (dophei en 
lavendelhei), maar bij kraaiheide zijn ze erg mooi. 
De bloempjes zijn onopvallend• Ze zijn er alleen vroeg in het 
voorjaar. De vrouwelijke plantjes krijgen in de zomer zwarte bes
jes, die wel door wulpen worden gegeten en door kraaien. De naam 
van het plantje heeft misschien daarmee te maken. De uitwerpselen· 
van deze vogels verraden het eten van de bessen door de donkervio
letten kleur. 
Kraaiheide groeit bij voorkeur aan de voet van heuveltjes en in ·· 
dalletjes tussen andere soorten op plaatsen waar afvoerwater weg
stroomt. De rolbladeren hebben dus echt wel hun nut. 

S TEKELBREYI 

Deze soort bloeit iets eerder dan de gewone brem, maar hij houdt·· 
het de hele zomer vol. Zijn gele bloemen lijken op die van de ge
wone brem. De bestuiving gaat ook precies eender. Het plantje 
wordt echter lang zo groot niet, hoogstens enkele decimeters. 
De stengels missen de groene lijsten (zijn dus bruin) en zijn in 
plaats daarvan voorzien van stekeltjes. Er zijn nog meer van die 
kleine bremsoorten. Misschien bloeit de verfbrem al, gemakkelijk 
te onderscheiden van de stekelbrem door het ontbreken van stekels 
en doordat de bloemen bijeen zitten in trossen aan het eind van 
de stengels· 

RENniERMOS 

U dient ook tussen de heidestruikjes op de grond te kijken• De 
meeste heidevelden zijn rijk aan korstmossen• Het meest bekende ·· 
is het rendiermos: wittig groene steeltjes, die zich aan het ein
de gaffelvormig vertakken. De wittige kleur is verklaard als we 
weten dat dit korstmos eigenlijk een mengsel is van twee plantjes: 
een wiertje en een schimmeltje, dicht dooreen groeiend. Dat geldt 
voor alk korstmos. 
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Evenals de struikhei is ook de dophei een struikje met houtige·~ 
stengels, dat zeer langzaam groeit. De bloempjes zijn veel gro
ter ttan van de struikheide. Ze zijn urnvormig~mi ..... z:tt'té1!'-'in~eén 
groepje bijeen aan de top van de stengel. 
Trouwens: U hebt kanä dat ze nu reeds bloeien. Dan kunt U het 
ook aan de verse bloemen zien• De kleur varieert van prachtig 
rose tot bijna lila of bijna wit. Zuiver witte bloemen zijn nog• 
al zeldzaam. Let U ook op de klierhaartjes, die zich op de sten
gelblaadjes bevinden. Ook de bloemkelk is ermee bezet. Er wordt 
honing afgescheiden en wellicht worden hierdoor mieren en andere 
kleine insekten van de bloemen afgeleid· De bloemen moeten be
zocht worden door wilde bijensoorten. Er is weinig honing in de 
bloempjes• 

~ORMENTIL 

Tormentil is een klein plantje met meestal liggende stengels, 
waaruit de handvormig samengestelde blaadjes tevoorschijn komen. 
De gele bloempjes doen iets denken aan kleine boterbloempj es,·· 
maar ze hebben slechts vier kroonblaadjes. De bijnaam "ridder
kruis" heeft daarmee te maken. 

Onze zoon van 8 jaar heeft 
een beuk in zijn eigen 
tuintje, als zaailing uit 
het bos gehaald; maar nu al 
een echt flink boompje. 
Plotseling werd hij echter 1 
kaal; een legertje harige
geel zwarte rupsen knaagden 
naar hartelust aan het blad 
Aan de top waren ze begonnen; 
dat was goed te zien. 
~e vernieling kon niet zonder mee doorgaan, vond de jongen• 
Een deel van de knagers verdween met een teil tuinafval naar de 
vuilstortplaats. Maar voor de rest-werden potten bij moeder op~ 
geeist, bladeren (van andere bomen: eik o.a.) geplukt en nu wo~ 
nen de rupsen al ruim een week in onze huiskamer op de venster
Qank· Er staan drie potten, de grootste van de eigenaar van de 
Qfituk 1 de tweede van de oudsta dochter en een kleintje van de 
kleinste dochter. Er was overwogen voor de baby ook een rupsen
potje ,te verzorgen maar dat leek toch onnodig en werd verworpen• 

Er zijn al poppen gesignaleerd en 's avonds horen we het ga
stage knagen van de rupsen. Moeder heeft gezegd, dat de vlinders 
die uit de poppen komen, berkenstokjes zullen zijn. Deze naam·
werkt we~ op hun verbeelding en de verwachtingen zijn hoog ge
spannen• Als de poppen nu maar uitkomen1 

E. K-G. 
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VNJ ALlERL( t OVt:il G-RAS 
(vervolg vorige nummer) 

Nu wordt het langza~erhand na dit lange 
inleidende gesprek wel eens tijd om met de gras
sen te beginnen. We nemen dan allereerst één 
die heel vroeg bloeit, misschien wel het aller
vroegst, n.l.: 

REUKGRAS ( Anthoxanthum odoratum) Het lijkt net een klein bruin rogge
aartje. 
D~ hoogèe varieert van 10-40 cm. Het bruine fijn gewreven sten

geltje heeft een cumarinegeur en geeft o.a. de lekkere geur aan het hooi. 
Let op de wetenschappelijke naam; odoratum= welriekend. Toch noemt men het 
een slecht gras, omdat het wel veel fijme halmen geeft, maar weinig blad, 
dus heeft het voor de be_er geen waarde. Het waarderingscijfer (zie onderaan) 
is dan ook 4. 
Jeugdstadium: Spruit: 0 

Oortjes: + 
Ribbing: + 
Beharing: + 'R. (Lu.k. 9~'" c\..5 
Glans: + 
Tongetje vaak violet. (met de loep soms prachtig te zien 

Een zusje van dit reukgras is de 
SLOFHAK (Anthoxanthum ~rietatu~) Dit is een eenjarig grasje, 10-30 cm 

hoog en behoo:<-t bij de akke:r;-_çmkruiden,. VQoral in' rogge'akkers. Af
komstig uit het middel~ándse zeegebied is h~t in 1843 over de duitse grens 
ons land binnengewipt. Omstreeks 1910 deed het zijn intrede op de Ve-
luwe. De duitse boeren noemen de slofhak: SensendUwel, zeisduivel, omdat 
bij het maaien de zeis er bot op wordt. De slofhak is dus een van de 
jongste grassen, die zich in ons land hebben gevestigd. 

Een ander jong gras is het aangeplante: 
SLIJKGRAS ( Sp'artina Townsendii). Dit Engelse slijkgras heeft ons inlandse 

slijkgras Spartina stricta) zo erg verdreven, dat het nog maar 
sporadisch voorkomt. 
Op de Zeeuwse slikken kunt U deze allerzeldzaamste van onze inlandse gras
sen nog vinden. Het meer dan l m. hoge Eng. slijkgras valt direct op in aan
slibbingsgebieden. De meeldraden zijn erg groot. 

Voordat we nu ons oudste gras bekijken, wil ik U nog even wijzen 
op het: 

VEENREUKGRAS (Hierochloe odorata), ook wel honinggras genoemd. Het is 
ook een heel vroeg gras, maar is gebonden aan zeer vochtige grond. 

Dit gras draagt geen aar, zolas het gewone reukgras en de slofhak, maar 
een losse bloempluim. De bloempakjes zijn glanzend bruin. De hoogte 
bedraagt 20-40 cm. Het veenreukgras wordt wel zeldzamer, maar vooral op 
veengrond en langs de waterkant is het nog wel te vinden. Aan de naám 
heeft U alweer kunnen merken, dat het lekker ruikt.Ook Lieve-vrouwen
bedstro heeft dezelfde geur. (cumarine) 

m Er groeieh in ons land nog enkele z.g. relictenplanten; dat zijn & 

planten, die even na de ijstijd hier reedw voorkwamen. Ze komen voo~ in de 
grote toendragebieden van Lapland, N- Rusland, West- Siberië en Gr.oen
land, maar ook op de hoogste toppen van de Ardennen, de Harz en de Alpen • 
Deze planten zijn in ons land uiteraard vrij zeldzaam. Ik zal U er wat op
noemen: Triëntalis~ of zevenster, 

Enkele Saxifraga's of steenbreeksoorten, 
Een paar Juncussoorten oftewel russen, 
Een Scheuchzeria, die bij de zoutgrassen behoort en ook ons oud

ste gras en wel het: 
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BORSTELGRAS (Nardus' atricta), Dit gras groeit in kleine, zeer stevige 

pollen. De nieuwe scheuten worden telkens door de oude schede
resten omsloten. Wordt de pol te groot, dan sterft het middenstuk uit voed
selnood af en gaan delen van de omtrek zelfstandig een bestaan vormen. 
Soms vindt een uitbreiding naar buiten toe zo sterk en regelmatig plaats 
dat er "heksenkringen" ontstaan. Op heidevelden kunt U dat wel eens waar
nemen. Borstelgras komt n~l. voor op: beweide heide, langs bosranden, op 
droge plekken hoogveen en op de Waddeneilanden, dus op droge gronden met 
eàn zeer slechte voedingstoestand en het is een aanwijzer, dat er bijna 
geen fosforzuur in de bodem zit. Alleen in zeer jonge toestand wordt dit 
gras nog door schapen gegeten, later wordt het een ongenietbaar hard 

produet voor de dieren. Stricta betekent: stijf. Het waarderingscijfer (afge
kort w.c.) is dan ook een o. 

Nog enkele bijzonderheden over deze relictenplant: 

De meestal paarsgekleurde bloeiwijze is 
één rij smalle, eenbloemige aartjes. De 
aartjes zijn eerat tegen de stengel ge
drukt, later afstaand: net kleine vaan
tjes.Het vruchtbeginsel heeft één stijl 
en één lange stempel. De hoogte van 
boratalgras bedraagt 10-30 cm. De kleur 
van de opgerolde en priemvormige bladen 
is grijsgroen. Het lijkt veel op Schape~ 
gras, dat men ongeveer op dezelfde grond 
kan vinden, maar door de bloeiwijze, die 
lang aan de verdroogde stengel blijft 
zitten en aan de oude schederesten kan 
men duidelijk het verschil zien1. En nu 
maaraan het zoeken om deze patriarch ~e 
vinden. Let U ook op de eventuele h-eksen
kringen? 

T, Kuipers, Wezep 

Naschrift: Grassen en andere weideplanten heeft men een waarderingscij
fer toegekend (afgekort w.c.). Daarbij heeft men rekening gehouden met: 
opbrengst, smakelijkheid, geschiktheid tot zodevorming,uitwintering, 
melkopbrengst, mineralenrijkdom. 

B LOE_fV\bOLLEI''l 
T U L P E N 

H' Y A C I N T H E N 

N A R C I S S E N 

C R 0 C U S S E N 

AlLLEEN IN DE BETERE SOORTEN 
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