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De kristallenzoeker. 

Er was een man, in 't dorp geschuwd om zeven zonden, 
die zocht in 't hooggebergt naar 1 t allerschoonst kristal; 
reeds had hij menig stuk in 1 t ruw gesteent 1 gevonden, 
maar nimmer nog den steen, die schoon is bovenal. 

Eens zocht hij eenza~m weer, nabij een waterval 
in 1 t bergpuin, afgestort van de allersteilste gronden 
en - vond den klaren steen, blinkend en ongeschonden, 
en, weenend van geluk, omklemde het kristal. 

Hij daalde naar zijn dorp; zijn buren groetten niet; 
hun aanblik mijdend liep hij naar zijn woning voort; 
het duizelde in zijn ziel, van dollen jubel dronken. 

Toen kwam een kind voorbij en zong het schoonste lied. 
Hij dacht~ zoo schoon gezang heb 1 k nimmer aangehoord,' 
en heeft zijn diez kristal aan 1 t zingend kind geschonken. 

J.D.Eierens de Haan. 
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ZONDAG 21 APRIL 1974 Vogelexcursie naar Tongeren 
onder leiding van Mevrouw E.Koopmans-Gromm~. 
Vetrek per fiets .van 't Gem~entehuis Epe om 1.00 v.m. 
en van de school in Tongeren om 7.30. We zijn zeker 
om tien uur terug in Epe. 

DONDERDAG (HEMELVAARTSDAG) 23 MEI 1974, excursie 
naar Wilp en Voorst onder leiding van dhr. W. van 
Soest. 
Vertrek gemeentehuis Epe met eigen vervoer 's-morgens 
om zes uur. Ter plaatse maken wij een wandeling van 
2! à 3 uur en kijken naar vogels en planten, aan het 
eind drinken we ergens een kop koffie en willen dan 
weer om een uur nf t~aalf. terug zijn. 

ZATERDAG 8 JUNI 1974 Excursie naar de Hierdense Beek. 

Wanneer U vervoer wilt hebbep.en-wanneer U gelegen
heid hebt om anderen te vervoeren: U weet het, dhr 
Waanders is contactman (tel. 05782-1907). 

VEl_KC/·1'1 00\'\ onz.e 

f'\\ElJ'vJE LLDE\\ 
Dhr. B.J.Broekhuizen, W.Tellstraat 8, Epe 
Dhr, en mevr. ir.J.Remmelts, Knibbelakker 50, Epe 
Dhr. en mevr. M.J.P.Straatman, Bongerdplein 4, Epe 
Dhr. W.Viertelhauzèn, Blekersweg 30, Epe 
Dhr. F.L.v.Noorden, Glorialaan 5, Epe. 
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ZATERDAG 27 A:flRIL ,·1974 wordt de geologil'lche· excursie 
gehouden. 11e ,.,ijken dit keer af van het geijkte patroon; 
het wordt een geomorphologische excursie onder leiding 
van de heer J. c::zändsträ-vän-dê-ïH::Jksgêologi sche dienst' 
ons welbekand vari zijn doorwrochte lezing voor onze af-
deling Epe/Heerde. . 
De tocht gaat naar cl.e ontsluitingen ·bij de Leemkule .en 
de gemeentelijke z~ndgaten te Hattem. 
Verzamelen om 10 uur bij Hotel Coelenhage, Zuiderzee
straatweg 486 te Wezep, l'Jaar de heer Zandstra een in
leiding zal hou~én.· 
Lunchpakket en J.·:tarzen meenemen. Wilt U als U de a-qto 
nog niet vol hebt of wanneer U geen vervoer heeft zich 
verstaan met de heer H.Waanders, Heerde, tel.05782-
1907~ 
De kosten komen op f 2,- per deelnemer. 

ZATERDAG 4 MEI 1974 wordt een kaderdag voor het gewest 
gehouden in·de Jeugdherberg-ään-dê-1äärstraat 27 te 
Ernst. 
We beginnen om 10 uur; er komen inleidingen van de 
voorzitter van de" Natuurbeschermingscommissie, dhr 
J .G.Goudswaard uit Rot'terà.am, en van de heer H.H. van 
der Laan, voorzitter van de afd. Zwolle. 
Er zal ruime gelegenheid zijn voor discussie over de milieu-·· 
problemen die ons thans bezighouden·. 
Ten slotte gaan we met ons lid H.L.Menke op excursie; lunch-
pakket en laarzen meenemen. · 
Kosten± f 3,50 per :persoon, hierin begrepen driemaal 
koffie of thee, soep en •••• ~oeristenbelasting (!) •. 
Op deze dag worden alle bestuurders verwacht, allen.die 
mogelijk bestuurder'zot;_den kunnen of willen worden, le
den van werkgroepen, inleiders en excursieleiders. 
Gaarne aanmelding bij dhr. H.Waanders, tel.05782-1907. Het 
gewest verwacht van onze afd. Epe/Heerde een deelneming 
van tenminste 15 personen. 
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ZATERDAG 18 MEI 1974 zal een tocht georganiseerd 
worden naar het Br~uk en.de Millingerwaarden. De heer 
H. de Wijs, .ons nog wel bekend van de busexcursie naar de 
Ooypolder bij Nijmegen, is bereid ons opnieuw in he·t 
Nijmeegse roi\d te leiden. 

Aanvankelijk waren we van plan ·met een bus te gaan; 
daarvan zijn we afgestapt omdat van te voren niet 
vaststaat hoeveel deelnemers er zullen zijn en de 
kosten per persoon niet voldoende nauwkeurig van te 
voren kunnen word'en bekend geniaa.kt o De kosten va'n een 
bus zijn ook ni·et voor de poes, dus: we gaan met eigen 
vervoer. Vertrek gemeentehuis Epe~ 7.30 v.m., vertrek 
Café De Roemer in Nijmegen 9 uur. 

DE FLORISTISCHE WERKGROEP VAN HET GEWEST o.l.v. dhr. 
H.L.Menke houdt regelmatig op Zaterdagen excursies met 
daaraan verbonden inventarisaties. 
Wilt U er iets meer van weten belt U dan.de heer H.L. 
Menke, tel. 05780-3010. 
Het onderzoek mag van grote betekenis heten; er is een 
vastes&.mGil.W'erking met het Rijksinstituut voor Natuur
beheer. Op het gebied van mossen ontbreekt een specia
list; goede floristen zijn altijd welkom. 
In het bijzonder zou de werkgroep gegevens krijgen over 
de toeristische ontwikkelingen langs de oude Zuiderzee
kust; bij het onderzoek zijn deze eertijds onbedorven 
streken nu reeds betrokken. 

BEGIN OKTOBER 1974 wordt een gewestelijke paddestnelen
excursie gehouden. De regeling is in handen van de afd. 
Deventer. U krijgt nog nader bericht. 
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Uittreksel uit het jaarver
slag 1973 van de secretaris 

ZEVEN LEZINGEN werden georganiseerd (op 18/1, 13/2, 
5/4, 27/9, 23/10 en 27/11). 

1!J:'EGEN EXCURSIES werden gehouden (op 24/2, 24/3, 15/4, 
20/5, 21/6, 2/9, 6/10, 13/10 en 15/10). 

VIER GEWES-TELIJKE EXCURSIES gingen van start ( op 8/4, 
12/5, 26/5 en 29/5). 

EEN ANDER HOOGTEPUNT was het rapport tot behoud van 
· Vossenbroek, samengesteld door de 

HH. H.L.Menkeen H.J. van Woerden. 
Het rapport werd aan tal van instanties toegezonden, 
een persconferentie werd gehouden, een bespreking in 
Den Haag met de minister van Verkeer - en Waterstaat vond 
plaats. Overleg ter beperking van de schade vindt plaats. . . 
ANDERE ACTIVITEITEN waren: Bezwaarschrift indienen 

tegen ontg:r;onding terreinen; 

Deelneming tentoonstelling 
t.g.v. heropening Jeugdherberg Ernst; 

Driemaal een nummer van 
Na:tuurklanken in elkaar timmeren, .P.r~d'U.
ceren en distribueren; 

Hearing bijwonen over 
Streekplan Veluwe. 

NEGEN BESTUURSVERGADERINGEN (na'a.st onder:Q.andse contacten) 
waren nodig om gJ_· dit werk aan het draaien 
te k:ri jgen. 
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De werkzame afdeling Epe van de NuJ~N. (Nederlandse 
Jeugdbond voor Natuurstudie) had het plan opgevat een 
bezoek te brengen ~an het roofvogelasyl aan de Jappe
laan 104 te Joppe (ten zuidwesten van Deventer aan de 
weg naar Lo-chem) "Het geluk was met mij, ik mocht mee 
als chauffeur! 
Op de heenweg voerde de tocht langs de IJssel; een 
niet te versmaden omrijroute ove~ Oene was gekozen. 
De IJsseldijk leent zich ~ltijd voor een pnnr waarne
mingen vanuit de auto. Of het aan de harde wind lag 
of aan het feit dat deze winter zo zacht is geweest 
ïveet ik niet maar veel bijzoDdere vogels zagen ïdj niet. 
Wol een tiental zwanen, vele honderden meerkoeten, 
wilde eenden en een fuut. En dichter onder Deventer 
een tiental bontbekpleviertjes, ijverig in de weer om 
voedsel te vergaren. 
We troffen de beheerder van het asyl nog niet thuis; 
een korte wandeling die ons eerst langs de spoorweg 
voerde, e;ing nu aan het bezoek vooraf. De katjes van 
de hazelaar hingen in gele slierten 
voor het donkere bos, De rode vrouwe
lijke bloemetjes wekten ae belangstel
ling van de excursie,. De niet onderhou
den spoorbaan moet, getuige de afge·
storven plantengroei van vorig jaar, 
een waar lustoord voor plantenminnen
den zijn~ In de tuinen bloeiden crocus
sen en sneem•Tklokjes, alsof het nu niet 
begin februari was. 
De heer Verholt vangt ons op bij het be·~ 
gin van zijn tuin. In een afgeschut 
gedeelte staan een aantal kooien, ongeveer 
drie meter lang, twee meter diep en twee 
en een halve meter hoog. 

vr b\. 

C:.. I s 

Hier worden de roofvogels ondergebracht, die in een 
zeer wijde omtrek worden gevonden. Soms zitten de 
vogels vast in prikkeldraad; dikwijls worden niet alleen 
vleugels maar ook ogen beschadigd. Per jaar worden meer 
dan honderd vogels aangebracht. 
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Die dag troffen we een vijftal buizerden, een kerkuil, een 
steenuil, een paar velduilen en een torenvalk aan~ Ook 
een roerd0mp, heeft ecn.s behoor·'. tot de patienten" Een 
veearts heeft de dieren onder behandeling en dat doet 
hij geheel bela.ngelooso Het is toch al een vrij kostbare 
onderneming, die de vogehrerkgroep van Deventer op touw 
gezet heeft. Naast het ond9:rnoud van de hokken zijn er de 
kosten aan voer en dat loopt in drukke weken op tot 
twintig gulden vlees per week van de slager. Er is ook een 
vrieskluis, om door het verkeer omgekomen vogels en dieren 
in te -vriezen. Deze worden door boeren en andere om1y-onenden 
belangeloos ingeleverd. Door het invrie~en kan men dit vlees 
bewaren tot een geschikt ogenblik. 
Ook het levende voer is niet zo'n eenvoudige zaak. 
Gelukkig kan de fundbouwhoge school nogal eens bijspringen 
met muizen. 
Als de roofvogels g~nezen, en met de meeste lukt dat wel, 
kunnen ze niet zomaar los gelaten worden. In het ~egin 
bleek, dat vele vrijgelaten vogels binnen zeer korte tijd 
weer danig verzwakt werden aangebracht. 
Tot iemand op het idee kwam? om de vogels, net als bij de 
valkenjacht, te trainen. Dat gebeurt nu op het blok en in 
een ring, waar de vogels nan gebonden zijn met een koord. 
En na verloop van tijd zi_jn ze '"eer in staat zelf te 
fourageren. Behalve voor de buizerden, die overwegend 

. van aas kunnen leven, is er voor è,e training levend voer 
nodig; een levende roofvogel betekent een dode muis. 
Maar voor het evenwicht in de natuur lijkt het beter, het 
aantal roofvogels 9 dat de laatste tijd toch al sterk ver
minderd is, zo groot mogelijk te houden~ 
En wat dat betreft mag de heer· Verholt metzijn bijna 
honderd geredde r:::>of7oeels per jaar op een dankbaar werk 
terug zien. 

En als er door u voor het vTGrk in roofvogelhospitaal een 
bijdrage kan worden gegireerd op 
postgironummer 80.38.48, ten name van de AMRO-bank te 
Deventer, ten name van de Vogelwerkgroep De IJsselstreek 
4703-87297, hebt u kans, dat er dit jaar nog meer roof
vogels er het leven afbrengen. 

Epe, februari 1974. D.Koopmans. 



1 april Bosbessen bloeien. Een citroenvlindertje 
heef.t er al zin in. De fitis is er. Ringmussen bouwen 
nest in nestkastje; heb sterk vermoeden, dat ze 
polygamie bedrijven. Eksters zoeken takken voor hun 
nest. Forsythia bloeit. 

3 april In het vlakke land kieviten en grutto's. Wat 
hebben ze het druk. 

5 april Thijsse's Hof: Sleutelbloemen boven de grond, 
Pijlkruid heeft flink blad gem:1.akt, Koolmees zingt 
volop, Gele Lisch maakt blad, Scilla's bloeien; 
Bosanemonen flinke polletj~s. 

6 april Kauwtje trliegt met tak. Merel vliegt met strootje. 
De bouwvakkers hebben het nu druk. Vermakelijk te zien 
hoe een merel zijn·bek vol nestmateriaal vult, van het 
ene strootje naar het andere gaande. Pas als hij Z1Jn 
snav_~l volgepropt heeft met nestmateriaal vliegt hij 
naar zijn nest. 

9 april In Zuuk eerste zwaluw gesignaleerd. Speenkruid 
bloeit, ·. 

17 april Zon en zeer warm voor de tijd van het jaar: 
Je hoort de kegels van de Grove Den door de warmte 
opengaan, een knisperend geluid. Er dwarrelen geregeld 
zad.en van de Grove Den naar· beneden. 

24 april Naar de i{eerri bben. De Pinksterbloem, Veldkers, 
Speenkruid, Dotterbloem, Paardebloem, alles bloeiend, 
Wulp, fazant, grutto, witte kwikstaart en wat zien we 
daar ••••• een purperreiger. Pijlkruid, Waterlelies, 
Veldzuring, Grauwe Wilg; ••••• Rietzanger! 

2 mei Vossebroek (1970) Excursie KNNV, kieviten, '-.,rutto's, 
Houtduif, Fazant broedend, de eerste bloeiende Pink
sterbloem, Gagel (werd vroeger in de bedstee gelegd 
tegen vlooien), nest :van grutto met eieren, zijn effen 
leverkleurig, reigers vreten eieren en jongen van 
grutto's op. Karpers hebben om kuit te schieten water
planten nodig om te vegen; eenden eten waterplanten 
op, dan gaan de karpers gedurende het kuitschieten dood, 
Kievit maakt ook speelnesten. 
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4 mEli vlapenveldJ Zws.rte Kolk, Knobbelzwaan broedend; 
een :Blauwe Reige:r vordt door een groep 9rutto's 
weggejaagd. 
Thuis Heggemus voert jong~ 

9 mei"Krenteboom:pje bloeit nog. Meeldraden staan niet 
op de kro<?nblaadjes mo.ar op· de ·bloembodem, moet je 
wel weten, het is echt niet makkelijk dat te zien. 

· ·Sommige helmknoppen zijn bruin, andere geel; meel-
.. draden zijn niet allen even lang. ' 

11 mei Hie+dense'Beek~ excursie KNNV. Zwarte Stern, 
Koekoek, Kemphe.nen!! i, Grutto, Tureluur, Wielewaal 
(Ook' met drie uitroeptekens), Elzenhaantje (dat is 
een kevertje), 

·Kleine Veldkers, Knolboterbloem, :Botterbloem, Zeepos
telein, Knoffg,Helntkruid, Dagkoekoeksbloem, Echte idem, 
Kruiskruid, Hop 1 Ridderzurig, Geranium mollis, Knoop 
kruid, Engels e;ra.s (heel veld aan de kust), Engelwortel
Zandraket,Muurpeper, l"'oerasmuur, Penningkruid, 
Kleine Stekelvax: ~. Kruisdistel, Potentilla, Veldsla, 
Look, Kaardebol~ Crootbloemmuur, Smeerwortel Reukgras, 
Scherpe boterbloem, :Beekpunge, Veldlathyrus, :Barbarakruid, 
Zenegroen, r'loerE\G \val stro, Voge1D.elk (toen was blok-
nootje vol). · 

12 mei Nest van Heggemus in Cypres, prachtig gebouwd, 
~~n binnen fijn haar, op d~ rand een versiering van 
een·randje mos. 
De tuin is nu bezaaid met zaden van Grove Den (zie 
ook 17/4). 
Geelgor3 komt baden in drinkvijver. Als hij kopje 
onder gaat, kan je goed zijn kastanjebruine stuit zien. 
Als hij wegvliegt duidelijk de buitenste witte staart
pennen te zien~ : 

18 mei Vanuit ono kamp in Lutte naar natuurmonument 
De Hakenberg. Prachtig geaccidenteerd terrein, afwis
selend bos- en bouviland met parkachtig accent. Wilde 
hyacinthen, maagdepa.lm, veel oude kersebomen, "lijs
terbes"-vlier met trosvormige bloemen. In een vijver 
waterdrieblad. 

C.H. van Looij. 
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De 

In onze bostuin proberen we op de grens tussen "wild" 
en "cultuur'' de onkruiden zoveel mogelijk te sparen, 
ja, zoveel mogelijk ~oorten aan te kweken. Dat is niet 
altijd even gemakkelijk want sommige soorten zijn zwakke 
broeders in dit milieu, . ander.elzi~'n brutale rakkers 
d · 1 · · k ..Al. eo 1 'd 1.e, a s Je ze een p1.n geet·t Je an en nemen •. 
Tot de laatste soort behoort b.v. het Perz.:Dkkruid 
(Polygonum persicaria); wat je noemt een lastig on-
kruid;als hij de kans krijgt groeit hij uit tot brede 
hoge planten; dan vind ik ze niet mooi meer, maar op 
een benauwd plekje maakt hij niet zoveel vertakkingen 
en dan is het best een leuk plantje. De bladen zijn 
lang en smal, lancetvormig, en naar de steel toe versmald. 
Er zit een vlek op. De bloemen sta'an in dichte aren en 
zijn rossig naar rood. 
Hij is bekend onder een heleboel namen: Christuskruis, 
Jezusgras, Bloeibl~d, Kruisblad, Platvoet, Platzaad, 
Rister, Roodpoot,.Roowilg, Vlookruid, Wilde Wilg. · 
De overlevering'wil .dat het Perzikkru~d groeide onder 
het kruis op Golgotha en het bloed van Christus viel op 
de plant, waardoor de bloem rood werd en er een vlek op het 
blad kwam. 
Men trok vroeger thee :van de plant tegen maagziekten; 
de thee werd ook gebru~t àls gorgeldrank tegen kiespijn. 
De huidige wetenschap kan dit niet bevestigen. 
Dit zou ik niet allemaal neerschrijv~n als zich niet 
tcievallig een ander lid van de fafuili~.Knoop in onze tuin 
aar),gedien<i had. Hij kwam: ·op een vrij'plekje aan de rand 
van de tuin; we wisten niet wat het was en lieten hem voor
lopig ma~r zijn gang gaan. Nu, de gang zat er in hoor, 
er kwamen takken te voorschijn die meer dan een meter 
hoog werden, ,met mooie bladeren, hartvormig ofwel breed 
eirond met spitse top, de bladeren wel 10 cm lang. 
Er kwamen bloemen aan, trossen, niet opvallend van kleur, 
lichtgroenig naar creme, en toen haalden we er de burge
lijke stand erbij; aan de hand van de flora noemden wij 
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hem Japanse Duizendknoop (Polygo~~m b;!J.Spidat'-um = veelknoop, 
toegespitst). Het· is een uit Japan afkoïnstige sierplant, die 
hier ook verwilderd voorkomt, aldus de boeken. Wel dat 
klopt, als .J~ hem eenmaal kent ga je er veel meerop let
ten en zie je· ·hem op allerlei plaatsen "zelfs aan de rand 
van heideveld.en" zegen de· .autèurs van Wilde Planten,deel 
I; ook dat klopt dan precies. 
Die Japanse DuizendknoÓp· verloochent zijn familietrekken 
niet: brutaal als de beul, met de ellebogen werken en 
zich nlet weg la ten werken. ' 
Een ander famil:i,.elid hebben we Viroeger ook in de tuin gehad, 
de gekweekte sier- en- klimplant ChinereBruidsluier 
(Polygonum aubertii) (er i~ ook een anjerachtige die 
bruids_sluier genoemd wordt). Ook deze had alle ker1merken 
van de familie: we kochten hem als een zielig, nietig 
polletje ~n plantten hem tegen een pergola. We hebben het 
geweten: in de tijd van ja en· ~ee was hij tot ove~ het 
dak geklommen met vele takken en er zat meteen al een 
merel in te broeden.- De bladeren lijken veel op die van 
de Japanse, de blo~men zijn een ietsje mooier, volle 
pluimen, crêmig wit. 
't Is toch wel een interessante ~amilie, alle zuring 
soorten horen er ook toe, ook Rhabarber en Boekweit. 
Bij die laatste moet ik dan meteen weer aan Normandië 
en Bretagne denken, met hun talloze "crêperies"; die 
pannekoekhuisjes gebruiken uitsluitend boekweitmeel. 
Tenslotte nog een zichtbaar kenmerk van de familie polygonum: 
gelede stengels, dikwijls met dikk.e knopen; waar het blad 
aan de· stengel zit, vindt men een vliezig kokertje. 
In Noorwegen vonden wij nog een broertje van het Perzik
kruid, met witte bloemen, Polygonum viviparum, hij 
schijnt in ons land niet voor te komen, maar we hebben 
hem -vrel in onze tuin,,..~ ••• gekocht op de markt in Epe. 

C. H. van Looi j • 



eer;; me;e;? ?nmqe TIJ vzoe 
.Eens meienmorgens vroe 
Was ie opgestaen; 
In een_sçoen boemgardekijn 
Soudie spelen gaen, 
Daer vant ie drie jonefrouwen staen: 
Dene sane vpre, dander sanc na: 
Hnrba lori fa, harba harba lori fa, harba lori·fa. 

Doe ie versach dat scoe cruut 
In den boemgardekijn, 
Ende ie verhoorde dat suete geluut 
Van den mageden fijn, 
Doe verblide dat herte mijn, 
Dat ie moeste singen na: 
Harba lori fa, harba harba lori fa, harba lori fa. 

Die groette i.c die alrescoenste 
Die daer onder stont; 
Ie liet mine arme al omme gaen; 
Doe, ter selver stont, 
Ie woudesefussen an haren mant. 
Si sprac:. Laet staen, laet staen, laet staen! 
Harba lori fa, harba harba lori fa, harba lori fa. 

Jan van Erabant (1253-1294) 

doe: toen; boemgardekijn : tuin; scoen: mooi; 
spelen: zich vermeien; soudic: zou ik; 
versaeh: ontdekte; sanc: zong. 
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Een babbeltje met ·het 
bestuur over zi~nwerk. 

Het uittreksel Jaarverslag 1973 vertelt U wat van het 
werk van onze afdeling; dat wordt dan allemaal door het 
bestuur voorbereid en georganiseerd. Niet al het werk komt 
meteen in de openbaarheid; soms leest U er wel wat van in 
de dagbladen, maar U hebt zeker belangstelling in alles wat 
Er in Uw afdeling gebeu2t en wat Uw bestuur zo al meer doet. 
Daarom hieronder he:b relaas van een onlangs ge·houden 
bestuursvergadering~ op 
In aansluiting op voorgaande besprekingen werd een defini~ 
tief programma voorjaarsexcursies vastgesteld~ 
Er werd verslag uitgebracht over de discussieavond 
Streekplan Veluwe, waar twee bestuursleder de visie van de
K.N.N.V. naar voren brachten; U heeft daar al over kunnen 
lezen in de plaatselijke krant en over het streekplan zelf 
heeft de K.N.N.V. in de r~briek Tussen Heuvels en Rivier 
geschreven. 
Er is in onze bibliotheek, die binnenkort voor uitlenen 
gereed zal zijn, een informatief boekje over dit strèekplan 
Veluwe aanwezig. -
Er werd verslag gegeven over de vergadering van de Stich
ting Behoud. Twee van de bestuursleden zullen voortaan 
deze vergaderingen bijwonen. Het komt U misschien wat 
vreemd voor dat we conta'ct hebben met een stichting die zich 
inspant om oude gebouwen van historische \-raarde te behouden. 
Maar er zijn toch wel raakvlakken, als U b.v. denkt aan zeer 
oude bomen, bij het behoud waarvan beide verenigirtgen belang 
hebben. 
Ook heeft de afdeling contact met de pas opgerichte orga
nisatie Culturele Avonden. 
Er is besloten aan houders van C(ulturele) J (eugd) pas
poorten toegang te verlenen tot de lezingen van onze afdeling. 

vervolg blz.74-19 
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Als jongen -w'"'.s ik ee~1 trom,r veTzamelaar van de bekende 
Verkade p}_,'~cc·;;jcs. A2.n <le hr.~.~d van de albums leerde ik 
naar vogeltjes ~ijken. Vogelgidsen zoals we die nu kennen 
waren toen v:~ij·,;-81 c,nbe::.~r~ncl en de enige bibliotheek die ons 
s tad.je rijk was, hield er ge cm boeken over plan ten en 
vogels op ne< ~'.'Gl l)oeh?'.1 YnnBunyan en Spurgeon. 
Toen het albu:•. Hans de Torer:kraai verscheen van de hand 
van Kuyl!i1e.:n, \JeTè. ;i.l: 21 dj reet gegrepen door de aanhef~ •• 
• , pezen on spi8l'eD t0t scheu:rens toe gB'spannen, schoot 
Hans de Torenkraai dooJ:' het luchtruim." 
E.n dan volgt het wel 'tla t geromantiseerde maar toch "\vel 
boeiende verhaal van een k"J.uvr i:; je, Hans de Torenkraai. 
Aanbevolen om te lezen. 
Sedert enkele Heken zijn de kraaien hier weer in vrijwel 
volledig c ssc,rti~o.1 ~ o.~l.miezig·. Roek, Zwarte Kraai en Kauw 
zijn in hoofJzaak s~a~dvogeJs, al wil het wel voorkomen 
dat de :!:-toei:;: n~i. septem·ber ·crekt. De Bonte Kraai is een 
echte trekvogel die, broedvogel van Scandinavi~ en 
Rusland, hier de winto~ d0orbrengt. · 
Volgens Kist behoren ze to·c de ~angvogels, maar hun zang 
i~ nu niet bepaald melcdieua te noemen en hun gedrag 

· ·1 t l J -'- - · van 1 f Wl J <: oo < naga .. vïa" van a.a·c gewone zangvoge s a • 
Z.e staan in d2 vogel1re:cr;;là. niet hoog genoteerdg roek, 
zwart~ kraai en bonte kraei ~ebben zelfs een heel sl~chte 
naam. Het kauwtje, de torenkraai, komt er wat beter af, 
Dat neemt'echter niet weg dat het interessante vogels zijn, 
die 9 ieder in zijn soort, een eigen gedrag hebben, 
En al zij~ het van na tm .. ·c schuwe broeders, 1 s-winters 
l~ten ze zich nog wel oens waarnemen. 
Ds.grootste is d~ Roek~ diep zwart, putperglanzend; te 
herkennen aan de grote f'Lntige vuilgrijze snavel mèt de 
grijswitte voorkop. Meestal komen ze in groepen voor. 
De vlucht is zeer gelijkmatig met een snelle vleugel-· 
slag. E.en tref··punt io veelal een open landschap met 
wat boU.1.,rgroncl vraar' ze allerhand van hun gading vinden. 
Hun nesten worden in groe:psverband gebouwè., hoog in de 
toppèn van bomen0 
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Zo'n roekenkolonie is in de broedtijd een ramp voor de 
vogelwereld in de wijde omtrek, want het zijnenT-arm
hartige eierrovers. In Wezep achter IJsselvliet is 

·een reigerkolonie waar ook een aantal roeken nestelt. 
Zelfs de eieren van de reigers zijn niet veilig voor hen. 
Het is moeilijk een eenjarige roek en een eenjarige 
zwarte kraai van elkaar te onderscheiien; zij hebben 
beiden nog een verenkleed aan de snavelwortel; dit 
slijt bij de roeken op oudere leeftijd ~f en zo ontstaat 
dan de witte voorkop. 
De Zwarte Kraai met zijn rauwe kreet "kraaa" is bijzon
der argwanend en behoedzaam. Ook na de broedtijd blijven 
man en vrouw bij elkaar; meestal fourageren ze in de 
winter samen; in bepaalde gevallen vormen ze groepen. 
Het zijn geen gemeenschapsvogels; hun nesten worden hoog in 
een boom gebouwd en tijderede broedtijd wordt alles wat ei 
en jonge vogel is geroofd. 
KiJkeurig zijn ze niet~ alles wat leeft en wat ze te 
pakken kunnen krijgen wordt geconsumeerd; kadavers en 
ziek geschoten dieren worden evenmin versmaad. Ook' graan 
en erwten eten ze als ze het te pakken kunnen krijgen. 
De Bonte Kr~ai die uit Noord en Oost Europa 's-~inters 
onze streke.n opzoekt, heeft veel overeenkomst met zijn -· 
zwarte naamgenoot. Hij staat iets rechter op en is natuur 
lijk.direct te herkennen aan de paarsgrauwe kleur van borst 
en rug, 't Schijnt dat in zijn brilledgebied zwarte kraaien 
niet voorkomen. Ze leven ook in troepen. 
U kunt de kr~aien nu overal aantreffen, in bos, polder, 
dorp en stad; om ze goed te bekijken zoekt U in de buurt 
maar eens een vuilnisstortplaats op; daar kunt U oefenen 
en stellig zijn de roeken daar ook te vinden. 
Ons ··kauwtje is verreweg de sympathiekste van allen; 
een levendige, gezellige vogel, die in het vroege voor
jaar in.paren overal aan te treffen is. Vaak zitten ze 
op televisiesantennes en dan is het altijd 

vervolg blz.74-16 
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·Boterbloemen kent iedereen ve.n de dag af dat hij e.ls 
'drie- of vierjarige bloemen heeft geplukt. Dat is dan 
me~stal wel de scher~e boterbloem geweest, ee~ mooie 
plci.IJqt, weinig kieskeurig wat zijn groeiplaats betreft, 
'Daaröor èn door zijn vruchtbaarheid. (lange bloeiti64) 
is hij nog al tijd een '~Tem onze meest algemene plante!)., 
Gelukkig, maar 1v.n"nt vmt is een land waar kinde~e!f geen 
bloemen meer kunnen plulçken? · 
Lezers van dit bls.cl. 1.·eten de. t het begrip boterbloem 
meer soorten omvn.+. déi.n nlleen die scherpe. Daarom voor 
hen die de verschillen nu eens op een rijtje gezet willen 
zien, maar niet direct ~in h~bb~n om metèèn ~~n 
dikke flora t~ I'·':'.P..clpl<?{;en, een klein tabelletje' van ·tlê 
soorte:r: dte. hie.r in C: o buurt te vinden zijn.· . 
Let ook eens op de çroei]laatsen. Die zijn ~aak nogal 
karakteristiek. De ~oortcn terreinen waarin ze voor
komen overlappen elk3nr een beetje, zodat U soms meex 
soorten teg€lijk ku·'lt vinclen. En - ook al gaat het over 
algemene soorten r• br:.: t {;•.:' ~.;u:i.gt wel weer van variatie 
van het landgoed VosF:o::1iJJ:oeJ: clat claar vijf van ons z;estal 
voorkomen~ · 
We doen boterbloemen eigenlijk geen recht door ze alleen 
in een tabelletje 'te nt8ppen. Er zijn ~~g meer soorten, 
maar die zijn veel zeldzPmer. 
Van de knolboterbloeB las ik lal'l.. tst ee.n boeiend verbaal:! 
zijn bloemen zijn zo ingericht dat ze regendru:ppeîs 
kunnen vasthouden·en -:oor bestuiving kunnen laten .Z:Orgen_. 
Daar houdt ook die neergeslagen kelk verband mee .• 
Iets om onderweg eens op te letten! 
In de plantensystemàtiek horen de waterranonkels 66k tot 
het geslacht boterbl0em, e.l vormen ·ze met hun witte 
bloemen en andere kenme:eken à.uideli jk een' groepje apart., 
Overigens zijn er in h8t buitenland nog tientallen andere 
soorten met een grote rijkelom aan vormen. Om als voor
beeld één buitenbeentje te noemen: de gletsoher-ranonke'l., 
een liggend vlezig plR.ntje met witte bloempjes,, da-t 'Zi:êh 
het best thuis voelt i_n de modder van smaltende sneeuw 
en langs smel twaterbek2n hoog in de alpen, waar hij to•t 
boven de 4000 m hoogte gevonden is! 
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ZES BOTERBLOEMEN 

' 

SOORT GROEH!IJS BLADVORM BLOEM 

scherpe rechtop- samenge'!"' bloeis ten-
boterbloem staand steld gel niet 

gegroefd 

knolbo ter- rechtopstaand, samengesteld kelkblaad-
bloem knolletje a/d jes neer-

stengelvoet geslagen 

(" 

kuipboter- kruipend samengesteld donkergeel, 
bloem bloeis ten-

gel gegroefd 

--

egel boter- rechtopstaand, lang, smal, 1-2 cm 
bloem soms liggend en gaaf 

wortelend 

grote boter- rechtopstaand, lang, smal, 2-4 cm 
bloem grote plant gaaf. 

blaartrek- rechtopstaand, samengesteld -§--1 cm, lang-
kende boter- variabel van werpig hoofd-
bloem grootte,eenjarig je van vru(ht. 

--- L jes 

. --·--------~-- ~ --~- --------- --------~--- --------~--·-·--------.- --------. 
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verse, sbJ{ 
stofrijke 

modde 
drooggevall 
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-·-,_ H. L.Menke. 
'I·, 

vervolg van blz. 74-14 
grappig te zien hoe deze dieren zich gedragen, tegen 
elkaar maar ook in hun vlucht. En de roep is helder 
kauw kauw. 
Man en vrouw blijven elkaar trouw voor het leven; 
hun nesten zijn te vi~den in holle bomen en natuur
lijk ook in torens en oude gebouwen. In de steden 
zie je ze dikwijls spelend vliegen rond de torens 
van oude kerken. Meer zal ik er nu maar niet over 
vertellen, hopelijk heeft U de smaak er van beet en 
gaat zelf op verkenning uit. 

W. van Soest. 
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"Voorts kom~n langs deze beken diverse andere bostypen 
11 voor, waarondèr elzenbroek (het enige voorbeeld-van 
11 formaat, in het zeer gevarieerde landgoed Vossenbroek 
11 bij Epe, wordt bedreigd door wegaanleg) ••••••••• ; ••• 11 

(Wilde Planten, deel III, pag. 246, .· 

11 De minister verklaarde zich tegeno.ver de vertegen
"woordigers van de Natuurhistorische Vereniging wel 
"bereid, als dit zinvol blijkt, medewerking te geven 
"aan aanpassing van een gebied in de onwi~dellijke 
"nabijheid van Vossenbroek met het doel ~erlies aan 
"natuurlijk milieu zo goed mogelijk te compenseren." 
Aldus een zinsnede ui''t_ het perscommuniqu~ dat het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgaf op 
6.3.73 na ons bezoek aan minister Udink. 

We zijn een jaar verder. De draglines hebben zich_een 
weg gebaa~d door het landgoed en heboen dijken van 
veen opge·,-.'orpen: een zwarte streep door onze (. te 
laat ingediende) rekening. 

We hebben de nederlaag uiteraard betreurd en blijven 
dat d.oen, maar we konden op dat punt niet blijven 
stilstaan. Het leek ons zinvol om in te gaan op de 
uitnodiging van de minister tot medewerking aan onder
zoek naar mogelijkheden tot beperking van de schade. 
Nu dat onderzoek tot een voorlopige afronding is ge
komen, wordt het tijd onze leden over de resultaten 
daarvan in te lichten. 

Er werd een werkgroep gevormd waarin behalve R\vS (:Ji€) 
en KNNV ook het RIN en het SBB ~itting hadden. Het 
begin was moeizaam. RWS wilde, conform de wens· van 
de minister, alleen maar vleten wat hij moest doen om 

1€) mvs 
SBB= 

Rijkswaterstaat, arrondissement Zutphen 
Staatsbosbeheer, Natuurbesch. consulent
schap Arnhem en Afd. Verkeerswegen,Utrecht 

RIN =Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum 
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de schade te beperken.' De KNNV wist wel erg goed wat 
er allemaal in het terrein groeide en rondvloog, maar 
kon haar wens daarom zoveel mogelijk te behouden niet ' 
vertalen in waterstanden, verwerking van veen, 
slootprofielen en beplantingsplannen. De vaklieden· van 
het RIN en het SBB hadden wel die natuurbeschermings
technische kennis, maar moesten praten over een gebied 
dat ze niet kenden. · 

De werkgroep is vijfmaal bijeen geweest en tijdens lang
durige gesprekken begonnen langzamerhand de mogelijk~ 
heden wat duidelijker te worden. De speelFUim·t'e was niet 
groot, omdat RWS nu eenmaal alleen zeggenschap had over 
de voor wegaanleg gekochte gronden. Om het verhaal 
leesbaar te houden hieronder een korte samenvatting van 
het' o'ver1.eg,: •. 
1. Bij de wegaanleg wordt buiten het tracé niets bescha-

. digd. Er wordt gestreefd de zandaanvoer voor het weg
lichaam v66r het groeiseizoen te voltooien, zodat 
de vráterstand daarna door de uitvoering van de werken 
niet meer wordt befnvloed. 

2. Door het aanbrengen van stuwtjes wordt de oorspron~ 
kelijke waterafvoer hersteld. 

3. Het beplantingsplan wordt afgestemd op het bestaande 
landschap . en moet voor\·raarden scheppen voor de ver
sterkingvan de. aanwezige biologische waarden. 
Er wordt dus geen doorgaande wegbeplanting aange
bracht. Voorbeelden: 
3.1. De grote, binnen het elzenbroek gelegen weide, 

die door da weg wordt doorgesneden, zal· - hoewel 
sterk verkleind, zijn karakter behouden doör een 
afschermende beplanting langs de weg. 

3.2. Door de bermsloten flauw hellende oevers te 
geven met een·ongestoorde veen - of zandbodem 
worden kun:;~tmatige overgangssituaties geschapen. 

4. Er wordt.naar gestreefd het wild raster langs de 
we~tzijde van de weg onzichtbaar in het landschap weg 
te werken. 

Een extra bljdrage leverde RWS in de laatste vergadering. 
Medegedeeld werd, dat een weideterrein van enige hektaren, 
dat bij de grondaankoop als overhoek m.ee was verworven, 
eventueel als natuurgebied kon worden ingericht, als de 
natuurbescherming daar heiVin zag. 
Je gaat dan meteen denken aan verschraling van vochtige 
WEliden, waarmee elders zulke mooie resultaten zijn behaald. 
Of dat hier ook kan moet nog worden onderzocht. 
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Binnen de grenzen van de mogelijkheden is naar onze 
mening het maximale bereikt. Andere belangrijke posi
tieve punten zijn~ 
5. RWS heeft de gedachte van zandwinning in Vossen

broek laten varen en daarvoor elders een oplossing 
gevonden. 

6. De recreatiegemeenschap (ee~ samenwerkingsorgaan 
van de VelmiSe gemeenten) zal mede als gevolg daar
van geen plannen ontwikkelen voor een recreatie
centrum binnen het landgoed .. 

Aan de natuurbeschermingskant blijft ér ~én wens nver~ 
een afdoende bescherming van het gebied dat dus verder 
intact kan blijven. Planologische maatregelen kunnen 
enige steun bieden, maar noodzakelijk is een beheer waar
bij de landbouvr geen bedreiging meer vormt voor de bij
zondere levensgemeenschappen, 
Aankoop als natuurgebied is daarvoor de beste verzeke
ring. We blijven hopen op de vrij sheid van de eigenaars~ 
de lokale en na tiona.le overheid,. 

H.L.Menke 
H.J. van Woerden • 

. . , 

ATTENTIE: s.v.p. datum 3.1.74 op vorige nummer van 
Natuurklanken veranderen in 31.12.73 (anders klopt 
inhoudsopgave op blz. 55 niet) V ... .._ 
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vervolg van blz. 74-12 
En er is gesproken over Vossenbroek. Voor het rapport 
Vossenbroek is f 1000~- subsidie verleend door de 
Stichting Natuur en Milieu" Ook de provincie Gelder
land heeft subsidie toegezegd~ 'vaarvan het bedrag nog 
niet vaststaat, maar dat maximaalf 1100,-- zal bedragen. 
Er komt een herdruk van het rapport van 50 exemplaren. 
Als laatste punt~ er is een brief verzonden aan alle 
schoolhoofden in Epe waarin wordt gevraagd de leerlingen 
te wijzen op de funeste gevolgen, zowel direct als indi
rect, van het branden van vregbermen. 

Marion Vonk 




