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Nu 'k de zomer aan zijn einde vind 
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Hieronder volgen de programma's van de verschillende afdelingen in 
ons gewest. 

A2ELDOORN 

27 oktober 
zondag 

15 november 
vrijdag 

29 november 
vrijdag 

13 december 
vrijdag 

Flinke wandeling door de Nat. Veluwezoom, o.l.v. de heer 
Rutten. Vertrek V.A.D.bus Sophiaplein ric~ting Arnhem om 
13.16 uur. Duur van de tocht plm. vier uur. 
Lezing met dia's door J. van den Berg. Getoond wordt een 
greep uit de flora van de Lechtàler en Allgáueralpen. 
Lezing met dia's door P.A. Bakker over "Landschap- en 
natuurbescherming en wat hiermede verband houdt". 
Dia-avond voor en door de eigen leden van de afd~ling. 
Opgave van inlevering dia's v6~r 1 december. Korte series 
zijn van harte welkom. 

Alle lezingen worden gehouden in het C.J.M.V. gebouw, Van Kinabergen
straat 8 , Apeldoorn, aanvang 20.00 uur. 

DEVENTER 

23 oktober woensdag 
10 november 

zondag 
21 november 

donderdag 
20 december 

vrijdag 

28 december 
zaterdag 

Jaarlijkse ledenvergadering. Openbare Leeszaal 8 uur. 

Herfstkleurenwandeling naar "AMPSEN" onder Loche1n o .1. v. 
de heer J. Hagens. Vertrek G.T.W. -bus om 8.44 van NSstat. 
"Hoe komt het weerbericht tot stand?" Lezing met dia's 
door de heer J.F. Tonkelaar. Openbare Leeszaal, 8 uur. 
Twentse en Nestfaalse flora, vlinders en paddestoelen. 
Lezing door de heer D.M. Semler uit Hengelo(O). 
Openbare Leeszaal, aanvang 8 uur. 
vünterwandeling door het landgoed. "De Hoek" o.l.v. de 
heer G.J.Peteri. Vertrek per fiets vanaf de Landbouwschool 
om 13.15 uur. Autorijders ter pla.1tse om 13.30 uur. 

EPE EN HEERDE 

22 oktober 
dinsdag 

9 november 
zaterdag 
ochtend 

27 november 
woensdag 

Z'IJOLLE 

16 november 

In samenwerking met de Kon.Ned. Hij. voor TuinhOUlil en 
Plantkunde: Lezin~ en film over VLINDERS door de heer 
N.N. Elfferich uit Rotterdam. Zaal Stern, Hoofdstraat 
108 te Epe, aanvang Buur precies. 
Vogelexcursie naar Oosteldk Flevoland o.l.v. de heer N. 
van Soest en de heer N. Tol. Vertrek om 8 uur van de 
Markt te Epe. Terug om ca. 12 uur Opgave bij·J.Vegte~ tel 
3770 te Epe. 
Film over de WADDENEILANDEN door de heer JAN. P.STRIJBOS. 
Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 23 , 8 uur 

Excursie naar IJSSELVLIET te Wezep o.l.v. de heer F. 
Kuipers. Verzamelen 2.10 uur bij IJsselvliet. VAD-bus 
richting A1hersfoort, vertrek 13.50-hal te IJsselvliet. 

GE·NEST I JS:3ELSTREEK VOOR ALLEN TESAMEN 

3 november 
zondag 

Geologische excursie naar het Westfaalse grensgebied 
o.l.v. de heer w. Tol uit HEERDE. Vertrek om 9 uur 
Markt te Epe, plm. 9.30 uur Stationsplein te Deventer. 
Brood, laarzen en hamer meenemen. Bü slecht weer: bezoek 
aan het Natuurhistorisch Museum te Enschede. Opgave, 
ook van vervoer bij Uw Afdelingssecretaris, die opgave 
doorgeeft aan H.L. Henke·, Zwartelandstraat 35 te Epe, 
tel o5780- -'010. 
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Aan dit nummer werkten mee: 

H. Beuwens 
E. Koopmans Grommé 
H.L. Menke 
G.J. Peteri 
J.A. Vegter 
J .J. Wiardi 

Wijhe 
Epe 
Epe 
Deventer 
Epe 
Warnsveld 

De redactie neemt ook graag Uw belevenissen op J 
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Na het zomerkamp was ik er nog niet weer ECHT op uitgetrokken 
totdat op de radio 's Zondagsmorgens verteld werd van een invasie 
van notankrakers. 
Die ~ouden dan ook wel in de bo~~en bij Vorden en Lochem zitten, 
meende ik· Eerst eens even zelf gaan kijken. (Wie vinken ot kepen 
wil vangen~ die zinge geen psalmen en gezangen is een vogelaars
s-preuk). Jawel hoor, ergens bij het voormalige boerderijtje 
DEUIDiiN.K kreeg ik er een in het vizier. Een paar kilometer verder 
langs de Zandweg, waar wij een ransuilenbos weten ontdekte ik zo
waar nog zo'n emigrant. De prachtige lichte onderzijde, mooi ge
spikkelae kraag en de witte staartzoom kreeg ik goed in de kijker 
maar hij was te gauw tussen de dennen verdwenen. Gebrek aan ge
duld en tijd voerde mij weer huiswaarts. 's Avonds nog even in 
Zutphen een kennis er over verteld en twee dagen er na zijn wij 
gedrieën naar dezelfde streek getrokken waar we op dezelfde plek 
meteen al twee exemplaren ontdekten. Ze hipten over de zandweg 
en aten telkens iets van de grond. Alles was weer prachtig waar 
te nemen. 
Verder wandelend zagen we er nog een die net neerstreek op een 
plaats waar vrij wat te eten viel. Het bleek een nest van kleine 
zwarte mieren te zijn. Een wij maar kijken. Een van o,ns gezelschap 
werc1 zo enthousiast, dat bij 's middags meteen een' kijker is gaan 
kopen. 
Anderhalve week er na ontmoette ik een van mijn vrienden uit het 
zomerkamp, die nog geen notenkrakers gezien had. Hij wilde ze ook 
wel eens graag bekijken. Nou daar zit je dàn even mee, die dingen 
zitten niet stil. Toch bemerkten.we er een, op een zandweg in 
steeds diezelfde buurt, en naderbij komende nog een tweede ook· ·· 
Ze zochten iets onder een beukenboom Door de nadering van wande
laars, fietsers en daarna nog een auto, en ook nog enkele ruiters 
was het even pauzeren geblazen. Maar de vo~els zaten. in de beuk'" 
want net was de rust weergekeerd of ze waren alweer aan de over
kant van de zandweg, in de tuin van Deurnink· 
De een was afgezwenkt en zagen we toen op een dwarsweg fourageren. 
Pikte insekten van de grond, uit de heidepolletjes of hipte er .. 
achteraan en ving ze in de lucht, terwijl hij ons steeds meer na
derde en toen rustig langs ons heen vloog. Schuw zijn ze zeker 
niet. · 
Opnieuw bij het boerderijtje postvattend ontdekten we dat de ha
zelnoten een begeerde prooi vormden die behendig worden afgeplukt. 
Soms drie aan een twijgje, dat wordt meegevoerd naar een horizon
tale boomtak om stuk gepikt te worden. De bodem ligt daar dan be
zaaid met doppen en omhulsels. Ging er een noot verloren dan werd 
die meteen weer opgezocht. 
Soms ook werden ze met enkele forse slagen in de grond 11 gepoot'1 

• 

Voor ?ns zijn de hazelnoten n?g niet.lekJ;er, nog_ on~~j~_ê~ g~~~h· 
Toen J.k een ·vogel beapieden WJ.lde, dJ.e bJ.j het hui SJ s_ )013f3:tK w~s 
een nootje met zijn snavel te kraken, en een wat gêmäKKeiigkèr 
houding wilde aannemen riepen rnijn metgezellen: , _ _ _ .,. _ . __ 
Pas op Jan en trap hem niet, hij zit vlak achter Jë; waaröp ik 
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omkeek en op 1 meter achter mij ook nog een vogel zag staan. 
Echt niet schuw 1 1 
Zeker is, dat ze rijpe nootjes beter kunnen kraken, en pinda's 
zeer zeker. Wij hebben er die dag vier bij elkaar gezien. Er was 
wel verschil in de tinten. Nog niet uitgekleurde jongen ?? 
Voorbijgangers hadden er verderop ook een gezien maar wisten niet 
wat het was. Op de terugweg zagen wij vlakbij de drukke verkeers
weg ook nog een. 
Wij kennen ze nu wel en deze ontmoeting zullen we nooit vergeten, 
wilde vogels tam als je eigen kippen •••••• 

J. Wiardi. 

We beleefden niet zoveel warme dagen ia onze vacantie, maar die 
middag bij de drie oude torens was heel warm, broeierig zelfs. 
Na een wandeling door het byzonder mooie stadje Eguisheim in de 
Elzas, aan de voet van de meestal sombere Vogezen, was de auto 
omhoog geklommen naar een ruïne. We wandelden puffend het steile 
pad op tussen warrige struiken. Borstelkrans en andere typische 
planten deden een rijke plantengroei vermoeden. Nu was alles al 
erg dor. Langs de eerste muurbrokken, die we bereikten, gleden 
langstaatige hagedissen weg, grote en kleine • Het zoemde er van 
de insekten, veel zweefvliegen en hommels. 
Bovenop de oude muren stonden manshoog statige gele toortsen in 
bloei. 
De ruine die nog slechts uit drie oude torens en wat fundamenten 
bestaat, ligt aan de rand van een heel steile diepte, die tot in 
de Rijnvlakte reikt· 
Geen mens was hier op dit hete uur en de lome stilte was indruk
wekkend. Door de ruige begroeiing en een paar zeer markante, 
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verweerde boompjes en daarbij het wijde uitzicht, zou deze plaats 
een fraai decor zijn voor een roofridderspel. 
We zagen echter geen ridders maRr wel pageso Geen pages echter, 
die steighun heren begeleidden; neen het waren vliegende pages, 
sierlijke zweefvliegtuigjes, grote gele vlinders. 
Het eerst zagen we de Koningspages, twee majestueuze vlinders, 
die zich op de hete lucht lieten drijven als een buizerd. 
Zodra we ze poogden te naderen, zwenkten ze echter snel weg 1 om 
even verderop hun sierlijke zweven weer te hervatten. Het was 
uniek, deze vlinders, die in ons land zeer zelden voorkomen, hier 
in hun milieu te ontmoeten. 
Als wij ons rusti3 hielden, raructen de sierlijke vleugels, die 
een grote driehoek vormen, ons bijna en soms landde er een ko
ningspage o een warme steenbrok en liet zich r.ll stig bewonderen-. 

Zelfs onze beweeglijke kinderen hiel~ 
den zich dan muisstil. Geel met zwar-

KON IN c;.s PACr\': te dwarsstrepen zijn de overheersende 
kleuren, maar in de typische 11 staar
ten îi prijkt ook rood en blauw. 
Plotseling waren er veel meer gele 
zwevers, ook andere soorten nu. Daar 
waren warempel koninginnepagosJ bij, 
feller geel, meer donltor langs de 
vleugelranden. De beide soorten dar
telden en joegen om elkaar heen en 
gingen da.n weer over in hun zweefvluch
ten boven de hete lucht, die uit de 
diepte omhoog sinderde. 

Het heeft moeite gekost, maar het is 
ons gelukt een paar foto's te maken 
van de pages in deze burcht, al waren 
het helaas geen kleurenopnamen. 

Merkwaardig na ervaring was, dat we kortgeleden vrienden 
ontmoetten, die een jaar geleden op deze zelfde plaats, dezelfde 
vlinders hebben gezien. 
Men is al bezig met restauratiewerkzaamheden bij dit Chateau 
d'Eguisheim, zoals het officieel heet. Misschien moeten we ons 
haasten,onze pages nog weer b~er te ontmoeten ! t ·-t E • Koopmans 

t. ' 
. - ~ 
~~~, 
~ ~/ .\~lJJb/~~~~r:=::::-"':::-~"S!!;i.i! 

tL:~~( _p J' ~ "--~-~Wt ( . A 11 ~ ....-........~ 



Er Z1Jn zo van~ plekjes, waar je niet verwacht natuurwaarne
mingen te doen. De leek denkt, dat je· er 11 op uit moet trekken" 
Nu, ik hoefde dat niet, want ik kon in de kaJoer iets waarnemen, 
waarvan ik niet eens weet of het wel bekend is. 
Zoals ieiereen hebben we in onze kamer een lamp hangen • IQe lamp 
heeft een ballon met smeedwerk en er overheen een kap. Onder de 
lamp staat een rond tafeltje en op dit tafeltje een vaasje l!let 
sierlucifers.. " · · · 
De spin heeft voor het maken 
van een web tenminste drie 
vaste punten nodig. Punt één 
was het smeedwerk· Punt twee 
was de rand van de laropakap 
en punt drie was toevallig 
de kop van een lucifer in 
dat vaasje. 
Op een morgen vonden we het 
web op deze wijze vastge,
maakt en voor de aardigheid 
hebben we het zo laten zit
ten. De spin zat nu eens in 
het midden van het web en 
dan weer onder de rand van 
de kap met de beide voorste poten op de spandra.ad· De volgende 
morgen was het web nog net zo, alleen de lucifer hing nu vlak 
boven het vaasje. De derde morgen evenzo maar enkele centimeters 
hoger. Elke volgende dag was de lucifer weer wat opgetrokken. 
Het hoogste punt was vlak onder de eerste hoofddraden van het weg. 
We ontdekten nu dus, dat de spin elke morgen of reeds 's nachts 
de spanC~raden van het web opnieuw spant. We nemen dat tenminste 
aan; want we hebben de spin niet aan het werk gezien. 
We waren natuurlijk benieuwd war er verder ging gebeuren, hoe de 
toestand de volgende dag zou zijn omdat toch de lucifer bij hoger 
onhalen het web bereiken zou• we vonden het web nog net zo; de lucifer stond iets schuin hellend 
op het tafelblad met de kop hangend aan de spandraad. Oh ja bij 
het telkens spannen verscheen er een kluwentje spinrag een paar 
milimeter onder de eerste splitsing. Bij het spannen zat de spin 



-e-

dus waarsollij nli jk op èlie spli tsin;:;• :Sn ;;.u vreor een nieuwe ont=
deldd..n3 • Dat kleine lüuHentj e v1cs weg au d8 lucifer weer hclo
::w.nl benedon was. Blijlcbao.r ,~.ras dus het kluwentje \;teer =~ . .1~-~~~e:colc.~ .• 
De vol5ende dag hing de lucifer weer twee cm. boven de tafel en 
toen naderde O.o zondag en werd er bezo e}: venw.ol.J..t. En j c J::u~1t 
toen geor~ spinnoweb midden i1:.. do kc.,~e::r heb'ue&: wel ? 
De spin werd buiten gebracht en de web opgeruimd zoals het bij 
nette mensen behoort. 

In het kort dus: 
a. Onze spin spande elke dag haar web 's morgens heel vroeg. 
b. Ze wond de draad op tot een kluwentje 
c. Ze tilde daarbij een lucifer op 
d. Ze kon het kluwentje weer afwikkelen toen ze misschien wel 

schrok van de aankomst van de lucifer bij het web. 

H. Bouwens - Wijhe· 

p.s. Ik weet niet wat voor spin het wgs, want iJ;: heb daEl.r ~lclo-
2oal geen verst~nd van• 
Het was een gcv'!Oon , nog al slank spinnetje. 

Noot van de redactie: 

Is er iemand, die wel verstand heeft van spinnen ? Dat zij/hij -
haar/zijn licht niet onder de korenmaat late schijnen maar ver
slag doet in het volgend nummer 1 



Daar in Nederland het aantal broedparen in 1964 ongeveer 1000 
was, (mededeling Vogelbescherming) ben ik met het nestkastonder
zoek begonnen in de omgeving van Deventer, om op deze wijze te 
proberen, de populatie van de Torenvalk, weer te doen toenemen • 

. Voordat ik de gegevens van de broedresultaten vermeld, laat ik 
hier een algemeen overzicht van de Torenvalk volgen. 

Ve rsp re_:h_d.:i,._l:!g__en ~_p to_q_l)_. 
De Torenvalk die bij ons voorkomt is de Falco-tinnunculus 

Deze soort komt als broedvogel in Europa voor van 68° NB in 
Scandinavië en 61° NB in de Sovjet Unie tot aan de Middellandse 
Zee. 
Hij bewoont dus practisch het gehele z.g. Palaearctische gebied. 
Naast de Buizerd in de winter is de Torenvalk in de zomer onze 
algemeensta roofvogel. De Torenvalk komt in bijna elk biotoop 
voor, midden in een grote stad, in de polders, op weilanden, op·· 
de akkers en in parklandschappen. Bekend om ~ijn aanpassingsver
mogen gebruikt de Torenvalk , althans wanneer de gelegenheid hem 
geboden wordt, allerlei nesten en holten• (nesten van kraaien, 
eksters, nissen in kerken, holten in bomen en nastkasten. 
Van oorsprong is de valk rotsbewoner en bezit als zodanig geen 
echt nestbouwinstioct. Geen enkel stukje materiaal voor het nest 
wordt aangebracht. 

Onderzochte braakballen van Nederlandse Torenvalken van verschil-
lende plaatsen: 
Totaal 934 gewervelde dieren. 
48% Veldmuizen 448 stuks 
10 % Spitsmuizen 93 " 7%. bosmuizen 65 11 

1% rosse veldmuizen 10 ti 

14% onherkenbare zoogdieren 131 11 

1% spreeuwen 10 11 

7% Vogels in 15 soorten 65 " x 
10% Hagedissen 93 n 
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Vis.en eierschalen 
Door mij werden in braakballen ook de blauwe fragmenten van ka-
verschilden gevonden• 
x voornamelijk huis- en ringmus.sen. 

Broedsel_. 
Het broedsel is met gemiddeld 6 eieren voor de Torenvalk vrlJ 
hoog. Men zal wel begrijpen, dat de verliezen door verschillende 
oorzaken ook vrij aanzienlijk zijn~ Ondanks ingrijpen van de mens 
d.m.v. allerlei bespuitingen van gewassen, kan de Torenvalk zich 
echter vrij goed hanghaven. Gegevens uit Zwitserland vermelden, 
dat van 10 uitgevlogen Torenvalken er~chts 6 de kans krijgen 
een hogere leeftijd dan 6 maanden te bereiken. 
Voor de overgebleven ex. ligt de gemiddelde leeftijd op 3 jaar. 
Hoogstens 1 van de 10 wordt zes jaar. 
Hieruit blijkt hoe kwetsbaar de Torenvalk is. Wanneer al het ge
luk de Torenvalk vergezelt, kan bij hoge uitzondering een leeftijd 
van ongeveer 16 jaar bereikt worden. De broedduur bedraagt 28 
dagen. 
Na het uitkomen der eieren verzorgt het vrouwtje de jongen onge
veer 1~ week op het nest. Het mannetje brengt de prooi dan aan. 
Deze kan worden overgegeven bij het nest, doch varu{ wordt er bv. 
een boom op enige afstand van het nest voor uitgezocht. 
Na 1~ week gaat ook het vrouwtje op jacht. De jongen zijn dan in 
staat, de aangebrachte prooi zelf te verscheuren •. Na ongeve,er 30 
dagen verlaten de jongen het nest, Vaak tot in augustus blijven 
ze steeds in de buurt van de ouden. De Torenvalk is gedeeltelijk 
stand- en trekvogel. 

In september 1964 werden twee kasten opgehan~en ( naar gegevens 
uit 11 het Vogelj aar 11 19 59 7e j rg •. blz. 1 55) éen kast type 4 en 
één kast type 2. Beide genoemde typen vallen bij de Torenvalk 
zeer in de smaak. 

.Q.Q.],.g:lsch~: (gem• Diepenveen.) 
1965 6 eieren - 5 jongen 5 uitgevlogen 
1966 4 I i 3 11 3 11 

1967 6 11 6 11 6 " 
1968 6 u 6 11 6 11 

E,psEl_ (gem. Gorssel) 
1965 geen broedgeval 
1966 4 eieren 4 jongen 4 uitgevlogen 
1967 6 11 6 11 6 11 

1968 7 i i 6 I i 6 11 
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Jonp~ (gem. Gorssel) 
Oktober 1966 kast geplaatst 
1967 geen broedgeval .. 
1968 bosuil 2 eieren - 2 jongen - 2 uitgevlogen 

.J?i..E312 e n ve en • 
September 1967 kast geplaatst 
1968 6 eieren - 6 jongen - 6 uitgevlogen. 

Uitbreiding met 3 kasten zal volgen in het najaar van 1968. Allo 
uitgevlogen jongen werden door een medewerker van het vogel trek~
station Arnhem geringd· Zo mogelijk worden de kasten in het na~ 
jaar geplaatst. Aan een nieuwe kast moeten de vogels wennen. In 
het voorjaar is de tijd daar te kort voor. Meestal worden deze 
kas ten het jaar daarop pas bezet. Uit mijn eigen ervaring kan·· men 
het beste een kast plaatsen in een open biotoop, v.n.lo weide-
en akkerland met een enkele bomengroep op het terrein. De ~ast 
op het oosten gericht en zo mogelijk op ongeveer 8 - 9··meter hoog 
ophangen. In een zeer rustig gebied kan ook wel met 5 - 6 meter 
worden volstaan. De bodem van de kast moet men vullen met oen ·
laag turfmolm, vermengd met gehakt stro om uitwaaien te voorko
men. Na een eventuele bezetting moet in het najaar de kast ge
reinigd worden en opnieuw·worden klaar gemaakt. 
Door de vrij grote actie-radius van de Torenvalk moeten de kaS'-'· 
ten minstens 1~ à 2 km· van elkaar worden geplaatst. In het ge--· 
bied van- de nestkasten is tot heden niet waargenomeA, dat een 
valkenpaar zich buiten de kast vestigde. Uit het plaatsen van · 
kasten kan duidelijk worden opgemaakt, dat het scheppen van kunst~ 
matige broedgelegenheid de Torenvalkenstand moet doen toenemen·" 
Zaak is het eerst goed waar te nemen, waar zich geregeld Toren·-· ·" 
valken ophouden. Dan komt de grote stap om in een geschikte vrij-
staande boom de kast te bevestigen. Goede contacten leggen met 
de eigenaren van de grond is uitermate wenselijk. Zo deelde mij 
een OJ?gewonden landbouwer mede, dat een zwarte kraai zich 2 M • 
onder een bewoonde nestkast vestigde. Zo ook een geval met eon 
houtduif in een zelfde boom. Ongestoord kwamen de broedsels van 
de drie vogelsoorten over. 
Deze methode van nestkastonderzoek kan ik iedere vogelwerkgroep 
of particulier van harte aanbevelen. 
Ik ben dan ook gaarne bereid desgewenst aan belangstellenden 
verdere inlichtingen te verstrekken. 

Pikeursbaan 42, Deventer 

voor: Vogelzaden, tuinbenodigdheden, 
/' 

hengelsportart 

_ .-\fa. 
~/ 
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Strikt genomen behoort archeologie natuurlijk niet tot het terrein 
van de natuurlijke historie. Maar waarom zouden we dat strikt ne
men ? Archeologie is gewoon interessant en als we ons persé een 
alibi willen verschaffen kunnen we zeggen dat archeologie een 
grensgebied is tussen geologie en historie. Hoewel geologie strikt 
genomen ••• 

Gelukkig nam het bestuur van de oudheidkundige vereniging "Ampt 
Epe 11 ook de dingen niet strikt en nodigde zoveel mogelijk KNNV
leden uit voor haat lezing over recente onderzoekingen van 11 Celtic
Fields11 in Vaassen. 
Ze zorgde daarmee voor een primeur, want onderzoekingen als het 
laatste jaar in Vaassen zijn op ui tgebteide schaal nog nergens aan·· 
"Cel tic Fields 11 verricht en evenmin was de Rijksdienst Oudheidkun
dig Bodemonderzoek tot dusver met haar vondsten voor het voetlicht 
getreden. 
Een primeur, die beloond werd met een volle zaal zeer belangstel
lende toehoorders. Veel belangstellende leden van onze afdeling 
hebben helaas geen toehoorder kunnen zijn en voor hen volgt hier 
een sumier verslag van de mededelingen van de Heer J.A. Brengers, 
archeoloog van genoemde Rijksdienst. 

11 Cel tic Fields" is hierboven steeds tussen aanhalingstekens gezet, 
want deze akkertjes hebben niets met Kelten te maken. Hun bestaan 
was al heel lang bekend, vooral uit Drente. Een Drentse Dominee 
duidde ze vorige eeuw al aan als 11 heidense legerplaatsen11

, een 
naam die bij gebrek aan betere kennis ook ingang heeft gevonden. 
Onderzmekingen van van Giffen in Drente leidden tot de slotsom dat 
het akkertjes moesten zijn van vermoedelijk 2 à 3000 jaar oud. 

Wat is er nu in het veld te zien van die akkertjes ? Het best zijn 
ze terug te vinden op de heide: lage walletjes die soms vrij grote 
uitgestrektheden in een rechthoekig patroon verdelen. Veel duide
lijker is dit wafelpatroon te herkennen op luchtfoto's, als die 
onder gunstige omstandigheden genomen zijn en luchtfoto's zijn 
dan ook het uitgangspunt en de begeleiding van de onderzoekingen 
in Vaassen geweest. 



-\:6-

Uit opper\rlakldge waarneming is dus niet veel te leren. Velen van 
de lezers zullen de heide bij de Hanendorperweg wel eens bekeken 
hebben, de flauwe glooiingen gezien hebben en gezegd hebben: "0, 
zijn dat ze" Wie incidenteel gaat graven wordt al niet veel wijzer 
Archeologische vondsta n van gebruiksvoorwerpen en dergelijke zijn 
indertijd noch in Drente, noch in Vaassen gedaan, met uitzondering 
dan van scherfjes. 
Pas een breder opgezet onderzoek, zoals nu in Vaassen voor het 
eerst is verricht, bracht wat meer byzonderheden aan het licht. 
Dat onderzoek omvatte, behalve de luchtverkenning·; het openleggen 
van profielen met zich mee, datering met de radio-aktieve kool
stofmethode en pollenonderzoek. 
Door het hele terrein werd een dwarsdoorsnede gemaakt· Bovendien 
werd een heel nauwkeurige waterpassing gemaakt die een hoogtekaart 
opleverde met hoogtelijnen en decimeters. 
Zo werd het mogelijk antwoorden of waarschijnlijke oplossingen te 
vinden voor aen aantal vragen - en een heleboel nieuwe vragen te 
formuleren die nog onbeantwoord zijn. 

Het bleek bijvoorbeeld dat de walletjes niet allemaal dezelfde 
wijze van ontstaan hadden. Het is aannemelijk dat re allereerst 
walletjes in één richting waren, mogelijk ontstaan uit op rillen 
gelegde takken of gerooide heide. De dwarswalletjes zouden ont- ·· 
staan zijn uit de ploegtechniek en opgeworpen loof en onkruid· 
Van het gebruik van primitieve ploegen zijn overtuigende sporen 
gevonden. De min of meer natuurlijk bij de ontginning ontstane 
walletjes hebben ongetwijfeld ook een funktie als eigendomsgrens 
gehad. 
Het zuidelijkste akkertjescomplex in Vaassen werd beg~ensd door 
een beekje waarvan de sporen nu nog als vochtige plekken in het 
terrein te vinden zijn. De met veen volgegroeide bedding maakte 
stuifmeelonderzoek mogelijk, dat echter geen aanwijzingen voor 
voedergranen gaf. Dit gaf de onderzoekers op een vrolijk ogenblik 
aanleiding tot het opstellen van de sportveldjestheorie. 
Belangstelling van de onderzoekers hadden ook de sporen van wegen 
De mees te karrasporen in de heide zijn recent. Er werd echter bij·
de dwarsdoorsnede een weg gevonden die blijkbaar de grens was tus
sen ongeroerde heidegrond en de akkergrond. ·· 
Een van de interessantste en belangrijkste kwesties was de date
ring. Men was bij het graven zo gelukkig op de paalresten van een·" 
boerderij te stuiten. De paalvoeten konden met de C-14 methode ge
dateerd worden op 620 V• Christus. De paalvoeten lagen onder de 
akkertjes dus de akkertjes waren in elk geval jonger. Onderzoek 
van koolstofsporen, elders uit het terrein afkomstig leverde een 
ouderdom van 90 jaar na Christus. Toen waren de akkertjes dus nog 
in gebruik· 
Deze begrenzing is uiteraard nog zeer globaal. Gebruikten de boe
ren in 620 V• Chr. dezelfde akkertjes al ? Waar hebben de latere ·· 
boerderijen gestaan ? Uit het aantal ruLkartjes en hun vermoedelij
ke opbrengsten zijn verder schattingen te maken uit de omvang van 
de nederzettingen bij het begin van onze jaartelling, vooral als 
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er grafvelden in de nabijheid te vinden z~Jn• Een andere interes
sante kwestie is het al of niet bestaan van verband tussen de ak 
kertjes en het ontstaan van de Drentse essen en Veluwse enken. 
Het begin van de enken is te stellen op ongeveer 650 na Christus 
Een direkt verband is natuurlijk moeilijk te leggen omdat de 
landbouwtechniek van de enken: bemesting met heideplaggen uit .. 
schaapskooien alle sporen van de omwalde akkertjes heeft uitge
wist. 

Het vertelde was uiteraard maar een greep uit het materiaal dat·· 
de R·O·B· verzameld heeft, Publikatie vindt t.z.t. plaats in mo
nografieën, uitgegeven door de Rijksuitgeverij. 
Velen zullen er met spanning naar uitkijken 1 

Nadat ik al enige keren in Denemarken en Zweden mijn vacantie heb 
doorgebracht, koos ik dit jaar Noorwegen. Een openbaring voor 
liefhebbers van de vrije natuur! Slechts 4% van het land is in 
cultuur gebracht. Ter vergelijking : in Nederland 86% 

Vanuit Kristiansand in het uiterste zuiden trok in eerst per bus 
noordwaarts, door het Setesdal, dat naar mate men verder door 
rijdt indrukwekkender wordt. De rivier, nu eens kalm, dan weer · 
woest schuimend, biedt prachtige vergezichten. Tientallen kilome
ters worden afgelegd langs stuwmeren, waar vooral 's avonds wan
neer het uiterst langzaam donker wordt een zeer bizondere sfeer 
van uit gaat. Verrassens is het de eerste sneeuw op de hellingen 
te zien. Steeds verder en steeds hoger gaat het langs dorpjes, 
die zo klein zijn, dat ~e er al weer door bent voordat je er erg 
in hebt. Na 240 km. bereikt men het hoogste punt van de weg op· 
917 M· Vijf maanden van het jaar is deze door de sneeuw geblok
keerd· Er groeien wat kromme berken, die er vanwege het overal 
rijkelijk stromende smeltwater er maar armetierig bij staan. 
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Dan ineens duikt de weg omlaag en langs talrijke haarspeldbochten 
komt men aan het einde van deze weg. De laatste 188 km· was het 
slechts één keer mogelijk een andere richting in te slaan, zonder 
dezelfde weg weer terug te moeten gaan. 
Toen in westelijke richting door het hooggebergte. Dit deel heeft 
een onvergetelijke indruk achtergelaten. Stelt U zich voor: 
men rijdt door een onmetelijk groot sneeuwlandschap met talloze 
bergtoppen; Naar beneden kijkt men op met ijs bedekte meren• Dat 
alles beschenen door de zon. De weg wordt sneeuwvrij gehouden 
door kolossale sneeuwschuiven. Op sommige plaatsen rijdt men tus
sen ijs- en sneeuwwallen door, die tot boven de bus reiken. Hier .. 
en daar is er een gelegenheid om tegemoetkomend verkeer te passe
ren. Dan volgt weer een afdaling met haarspeldbochten: 750 meter 
naar beneden. 
Via Röldal per boot over een meer waar langs de kant door de vrij
wel loodrecht oprijzende wanden geen plaats voor een weg over is 
bereikt men de fjord. De zon bleef schijnen en zorgde dat dit deel 
ook onder ideale omstandigheden kon worden afgelegd· Op tal van 
plaatsen vindt het smeltwater in WB~~~ zijn weg langs de 
hoge berghellingentot in de vaak rimpelloze fjord· De boot neemt 
er de tijd voor; legt telkens aan in kleine haventjes waar in 
korte tijd een hele drukte ontstaat door het lossen en laden van 
passagiers en vracht. Dan luidt de scheepsbel weer en de boottocht 
wordt voortgezet. 
Rendieren heb ik helaas niet gezien. Wel de groepjes berggeiten 
en schapen, die op de meest onverwachte ogenblikken de weg voor 
zich opeisen en met schijnbare tegenzin het verkeer voorbij laten 
gaan. Ze leven in vele gevallen in een uitgestrekt gebied waar ze 
vrij rondlopen. 
Ze dragen bellen die men soms hoort zonder de dieren te zien. Na 
lang turen ontdekt men ze dan eindelijka 
De Noren zijn zeer trots op de enorme.elektrische installaties, 
die de zgn. witte steenkool produceren. Hiervoor worden kolossale 
stuwdammen aangelegd. De daardoor ontstane meren worden door ge
weldige buizenstelsels met elkaar verbonden. 
Een reis naar Noorwegen is dus byzonder aan te bevelen. Het kan 
zijn, dat de temperatuur er doet vermoeden, dat U in plaats van 
naar het noorden naar het warme zuiden bent gereisd, zoals mij in 
juni overkwam. Als het U evenals mij vergaat levert de beslissing 
over het doel van de volgende vacantie geen enkel probleem Op• 

J.A. Vegter. 
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de ou e~ijnteeltgebieden, zoals we deze zagen bij Kaisersberg 
aan de Oostelijke Vogezenrand, staan verrukkelijke oude muurtjes 
om de goede aarde ~e verhinderen, de berg af te spoelen. 
Ze hebben ook nog de functie van erfscheiding en soms heeft een 
vroegere voorvader van de wijnboer een romantisch poortje als 
toegang tot zijn bezit laten metselen. 
Oude huistekens staan in de verweerde natuursteen gebeiteld en 
mossen, varens en andere planten dringen overal in de spleten om 
een ulaats in de warme zon~ 
Of dê klein bladige , rozébloeiendé sedum daar oorspronkelijk 
groeide of verwilderd is vanuit de minituintjes bij de crucifixen 
weet ik niet, maar ze woekeren hier en daar samen met het witte 
vetkruid en de gele tripmadam, allemaal vetplantjes, over en langs 
de muren. 
We troffen het, dat ze allemaal bloeiden, toen wij er wandelden, 
ze vormden een heel kleurig, van bijen zoemend mozaïek. 
Hogerop stonden statige kaardebollen, die net in bloei kwamen 
en zowaar ook hoge kogeldistels, vol insecten. 
Maar het grappigste plantje, dat we er vonden, was eigenlijk een 
wilde goedsbloem (calindula arvensis?) We merkten het ding, dat 
veel kleiner is dan zijn struise tuinverwant, eisgenlijk op door 
de typische kromme, wat wrattige vruchtjes, die als minder en 
meer gebogen eild~el tj es in een kransje bij een staan, net als bij 
de bekende grote neef. 
Ook de geur was als bij de gewone goudsbloem. 
De bloempjes, waarvan veel al uitgebloeid of verdroogd waren, 
zijn geel en menigeen zal ze in het geheel niet opmerken. Ze 
groeien in deze streek als veelvuldig onkruid tussen de wijnstok- r 

ken, daar waar de ploeg achter het kleine landbouwtrekkertja de 
grond net niet raken kan. ·
Maar aan de echte goudsbloemvruchtjes zijn ze door elke tuinbe
zitter, direct te herkennene Iets om de volgende vacantie naar 
uit te zien? 
Weer eens een variatie op het thema hagedissen en wijngaardslak
ken, die ie~ereen wel eens in deze streken zal ontmoeten. 

E. Koopmans - Grommé· 
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•• Dat de K·N·N·V· een landelijke Vereniging is met vele 

afdelingen ? 

•• Dat onze afdeling behoorlijk veel leden telt? 

•• Dat het bezoek aan lezingenenexcursies nogal eens teleurstelt? 

•• Dat de thuisblijvers meestal veel misten? 

•• Dat we in de afdeling drie werkgroepen hebben, 
nl. één voor paddestoelen, één voor planten en één voor vogels ? 

•• Dat werkgroepen niet geleerd, maar wel leerzaam zijn? 

•• Dat ook jongeren aan excursies en werkgroepen kunnen deelnemen? 

•• Dat de jongeren eens andere jeugdigen moesten lid maken? 

•• Dat--deze krant geheel door de leden wordt gemaakt, ook het 
tik- en stencilwerk ? 

•• Dat de redacteur met smart op Uw artikeltje wacht? 

Een bestuurslid. 

VC\n Epe/ !-'eerde 
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