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Er staan voor het komende sei?oen een groot aantal 
bdeenkomsten op stapel. U heeft inmiddels al weer 
een convocatie ontvangen met definitieve data van 
excursies. Aan lezingen bevat het menu het volgende 
( de definitieve data zdn ~og niet bekend) : 

Oktober W.J.Köch, eth.cloog,te'Breda: Europese 
zoogdieren. 

November J.L.L. Steenhart. Donaudelt~- Vogeldelta. 
Kleurendia's met geluid over een 
tocht naar en door ~oemeni~, dat 
vooral de laatste jaren in trek is. 
Karakteristieke vogelsoorten als 
IJsvogels, Kwakken, Edeneters wor
den "ten tonele" gevoerd. Dat Roe
menië na~st zdn vogels over een 
rdke folklore beschikt zal met 
beeld en geluid getoond worden. 

Januari 1975 G.L. Berk. Zd leefden van water. 
Lezing over de Kop van Overdssel. 

Februari 1975 Het beheer van de Veluwe met het oog 
op de toekomst. 

Maart 1975 Dr.L.J.Leffertstra. Het Centraal Plateau 
in Frankrdk. Landschap en flora 
in Auvergne en Gorges du Tarn. 

April 1975 G. Londo. Meer wilde planten in Uw tuin. 

De NAJAARSVACANTIE van onze afdeling gaat een traditie 
worden. Leest U vooral bladzdde 74 - 31 

WELKOMSTGROET aan onze nieuwe lèden: 

H.E. Stuve, Molenweg 35, Epe 
H.H.Cos, Het Bdltje 17 , Epe 
Dhr en mevr.B.O. Terpstra, Polweg 10, Ernst. 
Mevr. A.ten Brink- Faber, Burg. van Walsemlaan l3,Epe. 
Mevr.J,C.Bobbink-Yperen, Preekberg 9, Epe. 
P.J. van Helden, Hoofdstra3t 153, Epe. 
W. Baron, Officiersweg 86, Epe. 
C, J Drevdn, Vicarieweg 13, Vaassen. 
Dhr en mevr. A.J. Andriessen, Dennenlaan 5, Epe. 
Dhr en mevr. Y Meintema, Lindenoord 28, Vaassen, 
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Gelukkig is het, nu ik dit schrdf, nog niet zo ver; de 
natte ma~nd juli, met weinig zon en volgens eigen waar
neming 87 mm neerslag, was meèr triest dan mooi. 
Augustus liet het in het begin ook afweten; nu is het 
prachtig weer, maar de wind komt uit de noordelijke 
richting en de nachten zijn beslist te koud. 

74 - 22 
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Toch was de zom~r mooi: er waren in onze streken meer 
waarnemingen te doen dan in andere jaren. Opvallend 
was het dat er veel roofvogels waren, aanmerkeldk meer 
dan in andere jaren. 
Bepaald g~ed vertegenwoordigd waren de uilen, Kerkuil (t) 
en Steenuil. -Dr~ Sprey deed een prachtige Wadrnaming 
aan roepende jonge Ransuilen. Eerst konden we het ge
luid niet thuis brengen; de engelse garammofoonplaten 
Listen the birds lieten ons in de steek. Gelukkig 
bracht de heer Van Gent, opzichter van het weide-vogel-. 
reservaat Oosterwolde, uitkomst. H~ was in het bezit 
van franse bandopnameri. Het duurde maar even en de ech
te uilen beantwoordden de roep 1 die op de band was opge
nomen. Soms uit drie richtingen tegel~k. 
Opmerkeidk was verder dat de dieren, het waren jongen, 
zich vrd snel verplaatsten. We waren heel bld met deze 
waarneming, want het was met zekerheid een broedgeval! 
Steenuiltjes waren echt geen bdzonderheid; ik nam ze 
bdna dageldks waar; overigens is dit als je ze eenmaal 
weet te zitten geen kunst. 
Oeverzwaluwen broedden op één plaats op nog geen 50- m 
van een drukke verkeersweg; de gierzwaluw was zeer goed 
vertegenwoordigd; nu zdn ze al weer vertrokken. 
Wie vaak langs het Apeldoorns Kanaal· reed zal zich ver
baasd hebben over·de 11 wilde en onvervalste pracht der 
blo1nmen langs de watergracht 11 , en zal stellig de vel
den Watergentiaan gezien hebben. Als.hd/ zd zich de 
moeite getroost heeft hier en daar wat rond te neuzen 
op de terreinen bestemd voor de aanleg van Rdks
weg 50 1 zal het opgevallen zdn dat de inmiddels 
lang vergeten prachtige Gele ganzebloem daar in over
vloed te vinden was. 

vervolg blz .74-24 
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Deze maal geen hesebrdving over de kenmerken en het gedrag 
van de zwanen, die stellig ook dit nij~ar onze streken 
weer veelvuldig zullen bezc0ken: d eh een verhaaltje over 
de zwaan zoals practisch i3dereen hem kent: de knobbelzwaan. 
Deze van origine wilde vogel is vele eeuwen geleden in
gevoerd ter stoffering van onze parken en stadsgrachten. 
Nog zijn er streken waar men niet spreekt over zwanen 
maar vver stadszwanen, daa~mede aanduidend dat deze die-
ren vanoudsher in eigendom tgebehoren aan de stad. , 
Er is thans ge8n gracht, parkvijver of hank denkbaar ·· 
waarin geen knobbelzwanen te vinden zijn. Zelfs op het 
platteland tref je ze aan 1 broedend langs een polder
tocht en statig zw~~mend in sloten. Een pra~htige vogel, 
sierlijk als geen ander, de vogel waarover de grote An
dersen eens het prachtige sprookje van het " lelijke 
eendje 11 schreef. 
Voor zover deze dieren in ons land voorkomen zijn het, 
volgens Kist, verwilderde tam"w exemplaren. Zodra zij 
zich ergens vestigen, en dat geldt vooral voor stads
parken, weten ze bijzonder snel die plaatsen te vinden 
waar ouders en grootouders met kinderen en klainkinde
ren gewoontegetrouw 11 de eendJes komen voeren 11 • De eend
jes komen er dan niet al te best af, want de zwaan met 
zdn lange hals zorgt er wel voor dat hij vooraan komt te 
zitten ·en de eendjes mog~n tevreden ~dn met de kruimel~. 
Hij duldt geen andere watervogels in ZlJn omgeving. En 
zeker niet in de broedtijd. Zodra het vrouwtje het nest 
in gebruik heeft genomen houdt het mannetje de wacht en 
een meer agressieve vogel is nauweldijks voorstelbaar. 
Alles dat l~eft in de buurt van het nest, eigenlijk al
les wat leeft in het broed- en voedselgebied wordt in 
het gunstigste geval verjaagd, in het ergste geval mee
dogenloos doodgemaakt. Jonge eenden, futen en waterhoen
tjes worden door de snel uitschietende snavel achter de 
kop gegrepen en met gebroken hals weggeslingerd. 
Gesteld mag worden dat overal waar de knobbelzwaan als 
broedgeval verschijnt, de overige watervogels verdwdnen; 
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vervolg va~ blz. 74 - 23 Zwanen 

dat geldt ook voor dv Zwarte stern. 
Vandaar dat men, nu de Knobbelzwaan zich zo sterk uit
breidt (ik meen in het Randmeer al 500 broedparen ) 
overwogen heeft de jacht op deze zwaan vrij te geven. 
Men heeft evenwel hiertoe niet besloten omdat niet 
alle jagers goede vogelkenners ZlJn en in de vlucht 
het verschil niet kunnen zien tussen wilde,kleine en 
knobbelzwanen. -
Verder verminderen zij door hun permanente aanwezig~ 

heid de voedselvoorraden voor de hier overwinterende 
Kleine zwaan. 
Ik wil niet pleiten voor het verdriJVen van deze die
ren. Teveel zwanen ( ze hebben een groot voedselge
bied ) kunnen een bedreiging vormen voor de vreed
zamer soorten: eenden, zwarte sterns; en dat ~oet 
worden voorkomen. 

W. van Soest 

-~ .\J i . . 

vervolg van blz. 74 - 22 Het is weer voor~~ 

Langs de IJssel in een verlaten hank zag het ge~l van de 
bloemen van het Grote blaasjeskruid en de Knikkende 
distels op de verse taluds van de ddk in Hattem lieten 
overdadig zien hoe prachtig eon distel kan zijn• 
En als je over distels praat kom je vanzelf b~ de vlin
ders terecht. Toen in het tuinpad de Kamperfoelie 
bloeide vloog tweemaal een prachtige Dennenpijlstaart 
door 't open raam naar binnen. Bij bloeiende Linden, 
tegenover 'een fel verlichte etalage, vond ik een gaaf 
exemplaar van de Lindenpijlstaart. Het Huismoedertje 
was niet zeldzaam, zelfs vond ik sedert jaren het Rode 
weeskind weer : een vondst om blij over te wezen. 
Er zdn nog meer waa~nemingen te vermelden; in het be
lang van de soort gaan we daar nog niet op in. 
In totaal allemaal waarnemingen die aantonen dat we er
gens weer een beetje de goede kant op g~an. Dat is be
paald bemoedigend, maar nog lang geen reden tot overmoed t 
Alle regen en zonloze dagen ten spijt, zult U het vreem
de opschrift van dit artikel wel kunnen begrdpen: deze 
zomer was prachtigt 

W. van Soest. 
Augustus 1974 
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Dit is mdn land: onder pastellen luchten 

liggen de akkers eindeloos en triest; 

de wind neemt aanloop tot al w~der vluchten 

en, spelend rond een eenzaJm huis, verliest 

hd telkens even aarzlend zich en briest 

in een verleten boom. De blaadren schuilen 

en kantlen zich. Maar hd, al wilder, kiest 

de zwaksten uit en jaagt over de vuile 

akiers hun gele vlekken in de kuilen, 

den rook van brandend loof verzamelend. 

74 - 25 

Des nachts komt hd wild in de schoorsteen huilen 

tot hd verveeld verder vlucht, stamelend. 

~1 Koos Dchuur. .a1/01' f\ 
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Toerisme. 

praatje 
van het bestuur 
over zijn werk 

Om vacantiegangers en bezoekers van onze omgeving de 
gelegenheid te geven onze excursies mee te maken,zal 
in het Bezoekerscentrum Zandenbos in Nunspeet een 
exemplaar van Natuurklanken en van onze convocaties 
ter inzage worden gelegd. 

Biologisch Centrum. 

Er heeft een vergadering plaats g~vonden van de Neder
landse Jeugdherbergcentrale, bestuursleden van onze 
afdeling en de toenmalige wethouder Van Rijssen over 
de mogelijkheid een ( school )biologisch centrum in de 
jeugdherberg 11 De Heemhoeve 11 te Ernst te vestigen. 
De ligging van de jeugdherberg en het feit dat de 
beheerder van de jeugdherberg, de heer H.Dissen, bio
loog is, maken een gesprek hierover voor de hand lig
gend. 
Uiteraard vormt de financiële zijde van dit onderwerp 
het grootste probleem. Tot dusver is de provincie de 
enige bron voor financiële hulp. Er wordt verder over 
gedacht en gedisc~ssië0rd, 

Nestkasten. 

In samenwerking met de Nederlandse Jeu~dbond~,;vo&r 
Natuurstudie (NJN) is een nestkastenco.m.alissie ·.Opge
richt. In het broedseizoen zullen alle nesikasté~ in 
de gemeentebossen wekelijks worden gecontroleerd. 

Knotwilgen. 

In verband met het feit dat de knotwilgen zo zoetjes 
aan geen "knot 11wilgen meer zijn, is contact gezoc~t 
met de landbouworganisaties om tot een "snoei de wil
gen" actie te komen. 

Bezwaarschriften. 

Voorts zijn er bezwaarschriften ingediend tegen de 
structuurnota Drinkwatervoorziening en tegen 
Bestemmingsplan Meldinggebied te Epe. 

Marion Vonk. 
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Vakantie in Spanjet Neen, geen Costa Brava, Benidorm, 
Torremolinos, noew maar op, maar e-=n ruig terrein 15 
km van Jaca in Aragon, iets ten zuiden van wat men de 
echte Spaanse Pyreneeën zou kunnen noemen, met veel 
rio's, bergstromen, hier en daar wat plaatselQk geÏrri
geerde vlakten (huertas), weinig toerisme. In de plaat
selijke levensmiddelenzaken stapels blikken met mooie 
etiketten, inhoud •..• zangldsters~ Dan zal er voor de 
vogelaar wel niet veel te beleven zijn, een huismus 
daargelaten, denk je dan. Gelukkig bleek dat mindei waar. 
Het aantal vogels, zowel naar soor~ als hoeveelheid, 
dat we daar hebben kunnen waarnemen (en begin juli 
is niet eens een optimale periode) was buiten verwach
ting. Circa 100 soorten. 
Vaak voelden we onszelf waargenomen in plaats van 
waarnemer te zijn. Als we in het zwembad verfrissing 
zochten zweefden de sterk wit getekende Aasgieren, af 
en toe vergezeld van een Vale gier boven ons hoofd, of 
kwamen d~ Rode en Zwarte \'.Jouwen hun dagelijkse stroop
tocht m~ken. En beter waargen6men te worden dan door 
een aasgier lQkt haast ondenkbaar. Als U weet.dat deze 
11 opruimer 11 op zo'n 1000 meter afst.knd een voorwerp van 
6 tot 8 cm kan onderscheiden, is het duidelQk dat geen 
detail hem ontgaan zal, zeker niet wanneer hij tijdens 
het zoeken nadr voedsel op slechts een 50 meter hoogte 
vliegt. 
Ook het kleine grut bleek belangstelling voor ons te 
hebben. Dat begon al in de vroege ochtenduren. Wanneer 
onze tenten, die een schaduwrijk plekje gevonden hadden 
tussen en onder de kurkeiken, nog gesloten waren, kwam 
de Wielewaal, die zijn "thuis 11 had in een populierenbos 
100 m verderop, ons goedemorgen wensen. Dat klonk dan 
zo van tjuh - tjuh - wieoooo , soms vanaf een zit
plaats slechts enkele meters boven ~~n van onze tenten. 
W~rd de tent eenmaal opengeritst, verdween de Wielewaal 
en ~wamen andere, kennelijk in ons geÏnteresseerden, hun 
opwachting maken. 
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Een vuurgoudha~ntje maakte het daarbij zo bont, dat h~ 
bijna de tent inkwam om de toestand op te nemen. Ook 
Orpheusspotvogel en Bergfluiter waren bdna dageldkse 
toeschouwers. Minder aandacht voor ons omdat ze het zo 
ontzettend druk hadden met zich zelf waren de Europese 
kanaries en de Putters. Hun gekwetter en gezang was 
dan ook van de vroege ~chtend tot de late avond te 
horen. 
Ook wanneer wd er op uittrokken viel je van de ene ver
bazing in de andere. 
Groepjes Bijeneters, die er tegen een uur of negen op 
uittrokken om zich in het vrije veld te verspreiden ; 
een Slangenarend die herha3ldeldk op scherp ging staan 
met afhangende poten, een gezin jonge fouragerende 
Provençaalse grasmussen die zich n~uwelijks aan ons 
stoorden ; af en toe de afwdkende tjiftjafzang van de 
Collybita ibericus (een ondersoort van onze tjiftjaf), 
een ''dansende" Zwarte tapuit; en bijna al tijd weer boven 
al deze taferelen de met langzame vleugelslag zwevende 
gieren, rondcirkelend, daarbij vaak gebruik makend van 
een thermiekbel, met z'n'tweeën of soms wel in groepjes 
van 10 tot 20 stuks. 
Niet zo verwonderldk overigens - die gieren - als we 
bedenken dat, afgezien van de teruggang in aantal tij
dens de laatste jaren, het aantal Vale gieren in Spanje 
in 1958 zo'n 5000 bedroeg. 
Naast alle voor ons bdzondere waarnemingen is niet min
der interessant het " algemene 11 vogelbestand. 
Grauwe gorzen, Cirl-en Grdze gorzen, Grote gelG kwik
staarten; Roodborsttapuiten en Grauwe klauwieren, Rots
zwaluwen en Gierzwaluwen kan je er zien in aantallen 
zoals bij ons, vergelijkenderwijs, ~oodborsten. 
En last but not least de vogels die je er nooit zult 
zien : dan is het een schok en een belevenis als je, 
thuiskomend, t<.Jgen je vrouw zegt: "Hé, een spreeuw 1" 

N.J. Viertelhauzen 



Een leuke wandeling 

In de herfst kunnen wd vlak bij huis fijne wandelingen 
maken. Loopt U eens eind september , begin oktober het 
landgoed bij Huize De Bonenburg op. U vindt het aan 
de Bonenburgerlaan, verbinding tussen Heerde en de IJs
selddk, juist bij de Grift. De gracht rond het kasteel
achtige buitenverblijf wordt gevoed door de Grift , de 
gemeente Epe heeft oude verplichtingen ten aanzien van 
het op peil houden van het water in de vdver. 
Als U a~n de kant van Heerde bd het bekende groene bord-
je van het Gelders Landschap, eigenaar van het Bonenbur
ger bos, het paadje in gaat, ziet U al gauw het prachtig 
opgeknapte landhuis~ Omstreeks 1850 is de edelmanswoning 
die hier stond verbouwd tot landhuis. Vorig jaar lag het 
er verwaarloosd bij. Naast het huis was een rijk vogelge
bied, bd wat uit de verte op een aardappelveld geleek. 
Maar bij nadere beschouwing met de kijker ble0k het een 
veld zevenblad te zijn. Talrijke vogels waren druk in de 
weer rond dit door bomen omzoomde veld. De roodborst liet 
zijn zang horen, vink en mees hielden het op hun gewoneroe~ 
het winterkoninkje vloog, terwijl zijn scrolle angstroep op
klonk, snel naar do beschuttin~ van de ruige braamstruiken. 
Een boomkruipertje met zijn 11 piep " bewoog zich sierldk 
omhooglangs de stam van een oude eik. 
Het water in de vijver, nog steuds niet helemaal fris, 
was bedekt met kroos. Nu zijn er van het geslacht Eende
kroos vijf soorten in ons land, uit mdn aantekeningen 
bldkt niet wat we er aantroffen, gaat U zelf op onderzoek 
uit.Voor de bewoners van het huis heeft zo'n dichtekroos
begroeiÏng een voordeel, hoewel ze zich niet meer in het 
water kunnen spiegelen: wuggelarven kunnen in het stil
staande water niet meer tot ontwikkeling komen. 
U loopt het pad verder af en komt dan in een afwisselend 
terrein, links lig5en de bouwlanden, aan de rand staan 
machtige beuken. Door die rand heeft U een aardig ge
zicht op Heerde , waar twee koperen daken van 't Tref
punt een treffend contrast met de rustieke lage huizen 
vormen. 
De boombegroeiÏng is nu veelzijdig • Naast eik, beuk en 
berk komen lijsterbessen voor, de gewone esdoorn, de paar
dekastanje en de acacia (robinia pseudo acacia) geven 
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,' sterK. gelijkt:;~VL:·}J<\ 
op pe~z.ikb~a.d •. ~e _ bl'i\.d. erE:l.~ 1h.· c.~~9en ~.en··· ,s .. 9. h. ,e .. ~.JN:_.: i:P.t(.~. 1~"f.J?.,JJ.H?R)~ .. ' n 
een JtJ..n't~l1J..ngiJdJ..e Orl~~ t:hU:t.:S ~nog "!-~n deze JJ,1apt rdE?,Gcl",clten;.,-1 

keri1,; 'Helmkr~i1d;_''reuzè.:.ber'ekia~w 'e_ri h~nn~_pnetet,.voJ9;r?~j,,,, ,1, 
De r~Ui~beréklauw 1 vihdeh wé in d~ flóra b~ de gek~eekte 
planten: Perzische bereklauw , vroeger veel op buiten
plaatsen gekweekt en daarna verwilderd • GartenflÜcht
linge noemen de Duitsers dat. Dat klopt hier aardig , 
maar .noe het moge,lijk i?, dat ~en ,I::Jos .van. de,ze , reuzen , 
een welde· in Wio?qel. bedekken, zq dat de koeien er' in 
sc.huil gàan, is mLj een raadsel. . . 
Even tw~f~le~ we of het composietje, dat langs :het pa4 
groeit koren~la heet, hei moet een plant van het bouw
land zQn. Maar dat is niet'ver weg en de bl,adrozet, de, 
kleine bloe.mkorf jes en de· ·blo.emen ·zonder pluis .nemen die. 
tviijfel weg~ . . .. · ' 
'Een· grote haas in, k],.eur van he.t dode hout. steekt sc.hie.- .r 

lijk het ~ad ove~~ gewaarschu~d d~or het gekras van qe, 
verünt'ruste ekster, die ·in de ~warte .els langs de beek
oeve~ wa~ neergeitreken, speurend naar prooi. , 
Door de statige eikenia,an met bemoste muren 4-wamen ,we 
weer l:i~ ons uitgangspunt ter.echt. HadO:en wa, goed· ;opge-, 
let; dan·ha1dden we a.:.tn de. achterzijde .vq.p he,t ,h;uis ,,de . ,,., 1 

ank~r~ ,kttnt1-éh. ziAn, 4~~ s'amori ,het' ,jaarta'l ~63,3, vo:riJ1~n •. , i, , 
De tu1hva,zen y~n, de ;Bonepbu,r~, b:reng~n qn? npg. evqn .. J..p. ' .. .i ,, 
e8n sfeer' V.:ill het ve:rleden 1 .. Waarin "de na,tuur nog ni'e't .·• 
bed'rel.gd w'erd. Trekt U· er . ~,e'ns. eei?- 'U:urtje VQqr . )li.~ ,o,ok. 1 .· 

al is' ;het 'weer 'ni.c t' 'z6.
1 

m?_oi' '· 'om Ae1 ''Y,ande ling~ rlon;<t 1Hu:i,z,e .. I . 
de Bonenbu_rg, te ma ken-•. Mis,s~hiep komt,. U .dan oq~~ .pdg ;l?.E>;~ : ,, 
ijs~ci~~ltj~ tegen,dat wij een paar weken na onze wan~alin~ 
vlak bi.j de Bonenburg langs het Kanaal hebben waargenomen. 

' . •\ . 

D. 'Koopmans 
. '' 
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GAAT U OOK MEE ? 

De najaarsvacantie in de Ardennen is ons vorig jaar 
zo goed bevallen, dat we &et in de komende herfst op
nieuw gaan proberen.Met de beheerders van het natuur
vriendenhuis in Hotton-Melreux is contact opgenomen om 
te proberen van 19 oktober tot 27 oktober onderdak te · 
verkrjjgen •. Allen, die iets voor een verblijf van enige · 
dagen ln deze prachtige streek even ten zuiden van het 
zo bekende Durbuy voelen, kunnen mee~ U beho0ft niet 
de gehele periode te blijven, ook een lang weekend kan 
een welkome ondèrbreking van d~ dagelijkse beslommerin
gen betekenen. 
Melreux heeft een eigen spoorstationnetje aan de lijn 
van Luik naar Marche-en-Famenne ., niet ver ,veg van de 
rivier de Ourthe. Het landschap biedt ons vele mogelijk
heuen. Voor de geologen zijn er de grotten bij het dorpje 
Hampteau, nog geen vyftien jaar geleden ontdekt, en de 
geplnoide rotsen langs de rivier. Even ten oosten van 
Hotton zijn overblijfselen te vinden van een versterkte 
Romeinse nederzetting , waarvan de hoge stenen muren, 
steil boven de Ourthe,voor een deel nog intact z~n. De 
dolmen van Wéris liggen niet ver weg. 
De grotten duiden op de aanwezigheid-van kalkformaties 
en we mogen dus een rijke plantengroei verwachten.Nu zal 
het oktober zijn áls we komen, we trGffen dus de nabloei 
aan. Maar niet te vergeten de vruchten en de bessen, de 
rijk getooide sleedoorn, meidoorn, roos, hazelnoot, lijs
terbes en vlier herinneren we ons nog goed van het vorig 
jaar. 
Ondanks het late seizoen konden we vorig jaür alleen al 
de eerste tocht 64 hogere planten noteren, waarvan er 
nog 8 in bloei stonden, waaronder marJolein, fuchskruis
kruid, dagkoekoeksbloem, knoopkruid en vingerhoedskruid. 
Van jaar tot jaar zijn er verschillen, in 1972 vonden we 
op ongeveer diezelfde tocht op dezelfde datum 62 plante
soorten, waarvan er toen nog maar liefst 15 soorten hier 
en daar in bloei stonden. 
Dat we, zoals vorig jaar 180 kraanvogels geruime tijd 
in hun doen en laten kunnen volgen is niet zo waarschijn
lijk, maar ruigpootbuizerd en havik mogen we boven de 
heuvels van Melreux en de geplooide rotsformaties van 
Durbuy verwachten. 
Durbuy is op zich zelf al een bezoek waarà,het kleinste 
stadje van Belgi~, gebouwd in de middeleeuwen , heeft 
een belangrijke geschiedenis e~ daarbij is het karakter 
van vroeger goed bewaard gebleven. 
Over de kosten is nog niet zoveel bekend, vermoedelijk 
beweegt Je overnachtingsprijs zich rond de 50 Bfrs. Of 
we het eten zelf moeten bereiden of kunnen bestellen is 
niet bekend. Vorig jaar in Jalhay bedroeg de pensionprijs 
ongeveer 200 Bfrs. Er is een terrein voor caravans, wie 
van deze mogelijkheid gebruik wil maken is eveneens welkom. 
Heeft U plannen om mee te gaan , geeft U dat dan zo 
spoedig mogelijk op bij D. Koopmans, Bongerdlein l te Epe 
tel.(o5780) 2083, alwaar U eventueel ook inlichtingen 
in kunt winnen. Ruim voor het vertrek krijgt U dan nog 
een uitgebreide convocatie. 
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( Fraxinus excelsior L.) 

Toen ik eens een winterwandeling maakte met een goede 
vriend, wees ik hem een boom die vlak aan de slootkant 
stond. "Ken je die boom ? 11 vroeg ik. "Nee", zei hij na 
enige aarzeling, "ik geloof van niet 11 •• "Toch komt hij op 
veel plaatsen in ons land voor", hem inmiddels op de vorm 
van de boom wijzend, "en in deze tijd van het_jaar is hij 
onmiddellijk te herkennen , want er is in ons land geen 
andere boom te vinden die zulke mooie roetzwarte knoppen 
heeft." 
De wintertijd is trouwens zeer geschikt om de vorm van 
diverse bomen te leren onderscheiden. Bij enige 0efening 
en nauwkeurig vergeldken kan men al spoedig een eik van 
een linde, populier of wilg onderscheiden. 
De es is een bescheiden boom, onopvallend, maar een die 
toch zijn schoonheid aan het landschap bijdraagt. Geen ge
weldenaar, zoals de eik, geen zwatelaar als de populier. 
Hij is een boom die veel houdt van waterkanten en voch
tige bosranden en het liefst die bodem heeft waar enige 
beweging in het grondwater is. 
Hij is gevoelig voor voorst en de exemplaren die in het 
open veld staan hebben in strenge·. winters veel te lijden 
in tegenstelling tot die welke beschut staan in bossen of 
tegen bosranden. Hij is vrij snel groeiend en tevens een 
van de laatst uitlopende en heeft dus weinig last van 
voorjaarsvorst. 
Hij vormt lange takken die in de zomer meestal nog groen 
zijn en niet verhout. Wanneer de wintervorst echter vroeg 
valt bevriezen d~ze takken. 
De es kan een hoogte bereiken van 25 à 30.meter en heeft 
een mooie rechte stam met een iets toelopende kroon, doch 
dikwijls zien wij hem als een boom van middelmatige hoogte 
en als struikvorm. 
De schors is donke~, grijsachtig groen met een fijne 
structuur. De takken en twijgen zijn lichtgrijs en glad, 
waarbij de roetzwarte knoppen in de winter prachtig af
steken. 



De bladeren zdn donkergroen 
en geveerd en de bladsteel 

m:t ~~!;~ :~~i~:;i:::~::. f:~. r ft@ 
Dit wordt dan door heel fijne 
ztiigh~artjes 6~gcnomen • 
Voordat de bladeren ontlu,iken ~r:· . /\ 
verschiJ"nen al vroeg in het • I A!ii 
~~~~;=~~j~: ~~~~:!~j~e ma~~ "'/i ·.'; ' 
die kunnen ook tweeslachtig ~~·· , ~ 
( meeldraad en stamper in ~ --~ ~ __ 
één bloem) zijn. De wind zorgt "'-.~[ -----:;?' -----:; 
voor overbrenging van het ~~ ~~ _ 
stuifmeel en verspreidt ....__ ----~~ ../~ / 
later ook de gevleugelde ~;;__~Ir 
vruchten die we nog in de -~..-1-----...J ~ 
w~nter aan de boom kunnen ~-------:) _/~ 
z1en hangen. ~(\((;;;7_-
Het h~ut dat van f~ne struc-~ [' ~ 
tuur 1s en een moo1e glans~ . ~J__--::::::. 

~~~~!n w;~~:u~~~~ veel doel-~[ ~ 

W. OOrd, Deve';;,'f~~ 

Noot redactie. 

Er staat een E .s bd het huis Hoofdstraat 33 in Epe. 
Het is geen bijzonder mooi exemplaar , wie weet 
mooie essebomen te staan ? Graag een briefkaartje 
aan de redactie. 
Er staat wel een interessante ·Treures in het 
park achter het Gemeentehuis Epe : men loopt 
langs de westgevel (evenwddig aan de Hoofdstraat) 
naar het park ; de eerste boom links is een mooie 
zomereik en daarnaast , eigenlijk half eronder 
staat een treures ( Fraxinus excelsior pendula ). 
Deze cultuurvorm is omstreeks 1725 uit Engeland 
hier ingevoerd. 
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uit het dagboek 
van een amateur 

12 oktober. We zitten in de Hautes Fagnes, de beroemde 
Belgische Hoge Venen, een prachtig reservaat dat angst
vallig buiten de cultuur en de todristenindustrie ge
houden wordt (vrdwel geen autowegen , geen parkeer -
plaatsen). Bij Baraque Michel staat een standbeeld van 
Bonjean, 11 chantre 11 van de Hautes Fagnes en bioloog. 
Hij lijkt opvallend veel op ons aller Dr Jac.P.Thijsse. 
Het i~ een prachtige nacht geweest met heldere hemel, 
Orio·n stond vlak bij , de maan bijna vol en, ja hoor, 
's morgens een witte wereld • De venen zijn prachtig 
goudgeel met een roodzweem van pijpestroetjes in de 
zon; met kaart en kompas de venen in op zoek naar de 
bronnen van de Hellet als we plotseling met een been 
flink diep in het moeras zakken, begrijpen we iets 
meer van de kruisen die her en der zijn opgericht ter 
nagedachtenis van hen die in het moeras omkwamen. 
Een zwarte kraai wordt aangevallen door een buizer~, 
later komt er nog een tweede buizerd bd. De kraai ver
dedigt zich door in een van de schaJrse bomen te gaan 
zitten. Dat schijnt te helpen. Als hd eruit vliegt ko
men de buizerds terug en de kraai kruipt weer in z~jn 
boom. De buizerds hebben er nu genoeg van en verdwd
nen, het was wel een woest schouwspel. 
Een Hot Dog aan een karretje aan een van de schaarse 
wegen bestaat uit een overlangs gesneden puntbroodje 
met daartussen een warm worstje en daar bovenop een 
grote pluk warme zuurkool. 
13 oktober. In het Hertogenwald moet torraliet te vinden 
z~n : uren gesjouwd maar niets gevonden. 's Avonds be
gin van de herfstv?.kantie-reunie van de afd.Epe/ Heerde. 
14 oktober. Dagwandeling met z'n allen naar For&t de 
Gospinal en verder. Veel mooie dingen gezien, o. a. 
Hazelnoot, Nilde Kers, Gele Dovenetel, Pa~rbladig Goud
veil bij een brnnnetje, Adelaarsvaren , Stekelvaren , 
Nagelkruid, Maagdepalm en nog veel meer. 
17 oktober. Terug na3r Holland. Dik Koopmans moet be
loven van de herfstvacantie~reunie een traditie te ma
ken. In Clermont, een gehucht van enkele huizen, een 
vla3i gekocht, zo lekker om er een lang gedicht over te 
schrdven. 



~.oe.. L/.\Al"<S \IA f~ E \'I 

In Epen (L) caravan neergezet, vlakbij een Mispelboom, 
vol vrucht • Er bloeit nog Witte Munt • Tussen grote 
troep vinken zien we veel sijsjes en vermoedeldk (het 
is al bdna avond) paapjes. 
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25 oktober. In de Waterleidingduinen , Aerdenhout,zeer 
veel paddestoelen : Psalliota, Paarse Ridderzwam , Nar
ciszwam, Groene Anljszwam. Dat was in 1942. 
28 oktober. Vanmorgen Goudhaantje in de Fljnspar vlak bd 
huis. Hadden in lange tdd geen Goudha~ntjes meer gezien; 
die van de zomer z~n dus wel naar het zuiden vertrokken. 
l november. Laatste dagen troepje van ongeveer 6 Goud
haantjes in de tuin. Ze komen nooit op de voerplaats 
(hebben het blijkbaar niet nodig) en deze week voor het 
eerst wel aan de drinkbak. 
8 november. Op de hei en in de duinen rondzwervende zee
arenden, aldus Thijsse op een van zdn kalenders. En nu 
maar goed uitkdken. 
28 december. De drinkbak is bevroren. Gisteren kwam een 
Groene Specht drinken in het wak, dat ik had gehakt.Van
daag was het wak weer dichtgevroren. De Groene Specht 
kwam en pikte het wak open en dronk da3rna het ~nter.Het 
gat bleek trechtervormig uitgepikt te zdn. 
29 december. Bij de Renderklippen een eenzame Doornden 
(pinus rigida) ontdekt. Norelbosweg aflopen in noorde
lijke richting , bij boswachterswerkplaats rechtsaf,aan 
het eind van dat la3ntje aan de linkerkant ; het is 
geen bijzonder mooi exemplaar, maar zuinig er op wezen 
nu er zoveel door de storm bij de Haelberg gesneuveld 
zijn. 

C.H. van Looî.j 



Het is een bekend feit , dat bij verschillende grote 
kunstwerken de aasthetische werking mede veroorzaakt 
wordt door zekere verhoudingen tussen de afmetingen 
der samenstellende delen; verhoudingèn die door g0tal
len kunnen worden voorgesteld. Zo is een bekende ver
houding 1 : 1,618 die in de meetkunde voorkomt in de 
"gouden rechthoek" en bekend staat als de Gulden Snede 
( zie fig;. 1). 
Merkwaardig is , dat b.v. het front van het Parthenen 
in Athene past in een rechthoek, wa1rvan de zdden zich 
verhouden volgens 1 : 1,618. 
Het schilderstuk Place de la Coneerde van Pieter Mon
driaqn vertoont een aantal rechthoeken , wa~rin deze 
verhouding is toegepast. 
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In een geschrift van Leenarde da Vinci 11 De verhou
dingen van de me;:~.seldke figuur " bldkt, d1t in een goed 
peproportionneerd menseldk lichaam de verhouding 1 : 1,6 
een grote rol speelt, Zdn de ideale maten van de schoon
heidskoninginnen dan ook niet 96-6o-96 ? 
De architect Le Corbusier paste de Gulden Snede bewust 
toe in zdn bouwwerken, want "wiskunde brengt troost in 
het leven" zo heeft hij e0ns gezegd. 
Vast staat, dat wij kunstwerken, waarin de verhouding 
van de Gulden Snede is verwerkt, als harmonisch ervaren. 
Volgens de Griekse wdsgeer 
Pythagoras, ca.580-500 v.C., r.:i 

is het heelal op harmoni- v 
sche wdze opgebouwd. Hd was 
dan ook de eerste, die de 
wereld een kosmos noemde ; 
kosm s betekent immers 
oorspronkeldk sieraad, dus 

A F D 
in het algemeen een kunst
werk. De volgelingen van 
Pythagoras, de Pythagoree
ers, die een religieuze 
gemeenschap vormden, waren 
van mening dat God de kos
mos volgens getallen had 

fig.l • Gulden Snede 
AG : AB = 1.,618 
ABCD in vierkant; AF = F D 
FC = FG; ABHG gouden 

rechthoek 



geordend en da··~ het getal he~.: ,;2:-:.<~ 3~_ler dingcm ~~as. 

Hoe het ook zd, in het grote kuns~werk d9t wd de na
tuur noemen, kau men ~aa~neme~ , dat ook daar hot 
getal en Il:et n':lme de geta lsvGrhord.in.b I:Jll. ongeveer 
1 1 6 een rol Epeelt. 
Als voorbeeld de bl9dstandformul0 v~n de populier. 
Nummeren we de bladeren vc1n 0 tl,;, 5 ~zie fit;. 2) 
dan blijkt dat m.~ om van bl~d 0 n~a~ h~~ ee~ste 

blad dat er recht bove•_, st:>at 1 l,i~; i::, blad' 5 1 te 
komen, tweemaal de steEgel rc~-:d Jr180t, . lJ.:; bladeren 
staan dus in 5 lengte-r~en o~ or~ho~tic~2= 
De hoekafstand tussen twee op90uvcl~endc ~laderen 
noemt men hun diverger.~ie. Deze b8d~~act b~ de 
populier ~us 2 / 5. Do schro~flijn w~ari~ de 
bladeren zijn geplaatst 1 geeft i~ 7e)c gev~llen 

tevens de vol[;orc~e van het on-l:.st.,::\n ~'.er bladeren 
weer en heet daarom genetische spirn~l. Enige 
divergenties van planten met verspreide blad
stand z0n : grassen l/2 1 zeggen l/3, Ge meeste 
tweezaadlobbigen 2/5! kool 3/8, toor~~ 5/ 13 1 

araucaria ( een naaldboom ) 3/?::_ 1 c~ ::.'1:1' ~e~:;ol 13/31+ 1 
madeliefje 21 / 34, zonnebloem 55/ 15~-
Zetten v1e deze getallen nu uit in ,,c:"1 reeks aan 
ontstaat het volgende beeld : 

l./2, l/3, 2/5, 3/8, 5/13, 8/2J., 
Dit is de z.g. hoofdreeks van fib~nacci 1 een wis
kundige wiens eigenlijke naam Leonardo van Pisa 
was en die leefde van 1170 - 1250. 
De tellers en noemers van de termen v~n deze reeks 
stemmen overeen met de termen uit de reeks die men 
verkr~gt door , te beginnen met 0 en l , elke 
volgende term te bepalen als som van de twee voor
gaande, aldus: 
0, l, 1 1 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 1 144 1 etc. 
De verhouding van twee opeenvolgende getallen na
dert steeds meer de Gulden Snede, b.v. 144 1 ,618 

"89 = 

fig. 2 bladstand populier 

-
1\ 

I ,.-., 
I 

fig. 3· Penta~raru met 
kelkbl3deron roos 
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fig.4. Lo~arithmische 
spiraal. LA=LB=LC 

fig.5. Honingraatcellen; 
in cel A ruitentwa3lfvlak 
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Bij hogere divergenties, zoals bij de dennekegel, made
liefje, is het ondoenldk de bloemhoofdjes,schubben enz. 
af te tellen langs de genetische spiraal. 
In dergelijke gevallen tekenen zich secundaire spiralen 
of parastichen af. Deze parastichen worden gevormd door
dat de schubben, bloemhoofdjes etc. op regelmatige wijze 
schuin boven elkaar liggen. Zo kan men aan de kegel van 
de grove den tweeërlei tegengesteld gewonden parasti
chen onderscheiden, waarvan er respectievelijk 5 en 8 op 
één omtrek liggen. En de verhouding van 8/5 = 1,60 1 
Voor de wonderlijke regelmaat in de bladstanden is nog 
geen afdoende verklaring gevonden. Een verklaring die 
berust op het beginsel van het nut is dat de spiraals
gewijze plaatsing van de bladeren rond de st~ngel tot 
gevolg heeft dat elk blad zoveel mogelQk toegankelijk is 
voor het zonlicht. Onbeantwoord blijkt dan echter de 
vraag hoe de plant "technisch" de voordelige regelmaat 
tot stand brengt en waarom de bladstandformule beant
woordt a~n de Gulden Snede. 
Een meetkundige figuur, waarin de lijnstukken elkasr ver
delen volgens de Gulden Snede is de vijfpuntige ster of 
het pentagram, het heiligste symbool en het herkennings
teken van de Pythagoreeërs ( fig.3.). Ook het pentagram 
wordt in de natuur teruggevonden. Beschouwt men n.l. de 
5 kelkbladeren van een roos, dan merken we op, dat twee 
van de blaadjes uitsteeksels hebben aan beide bladran· -
den ; één heaft uitsteeksels aan een bladrand en twee 
hebben geen uitsteeksels. Geeft men de bla3djes de num
mers l t / m 5 in de volgorde waarin ze zijn genoemd 
rechtsomgaande, dan krijgt men de juiste volgorde der 5 
punten ACEBD van het pentagram. 
Ook in de dierenwereld komt men de spiraal als meet
kundige figuur tegen. Het huis v~n edn slak is opge
bouwd langs een spiraal die bekend staat als de loga
rithmische spiraal. Kenmerk van deze spiraal is, dat de 
vanuit de oorsprong getrokken lijnen met de spiraal een 
zelfde hoek maken (fig. 4). 
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Dezelfde soort van spiralen komt men tegen in de slag
tanden van olifanten, de horens van wilde schapen en 
zelfs in de gekromde klauwtjes van een kanarie. 
De weg die een vlinder aflegt 3lvorens zdn leven ein
digt in de vlam van een kaars is eveneens een logarith
mische schaal. 
De vlinder gebruikt n.l. het direct of indirect van de 
zon afkomstige licht als basis voor zdn richtingsbepa
ling. HU kan rechtdoor vliegen door er voor te zorgen, 
dat de evenwUdige lichtstroken onder een bepaalde hoek 
zdn oog treffen. 
Treffen de lichtstrale~ van een nabij gelegen lichtbron, 
b.v. een kaars, nu het vlinderoog onder een hoek van b.v. 
80 graden , dan vliegt het zo dat deze hoek constant 
blijft, maar het volgt de weg langs een spiraal waarvan 
de oorsprong de vlam is. 
Een van de indrukwekkendste "toepassingen 11 van de wis
kunde in de natuur vindt men bij de honingraten van bijen. 
De zeshoekige cellen waaruit de honigraten bestaan, 
kunnen niet alleen meer honing bevatten dan b.v. drie
hoekige of vierkante cellen, maar ook constructief is 
de zeshoekige celopbouw zeer gunstig. Darwin beschouwde 
dit staaltje van bouwkunst van de bij als 11 het wonder
baarlijkste van alle ons bekende instincten" en volkomen 
volmaakt mat het oog op werk- en wasbesparing • Er is 
wel eens gedacht, dat de bUen cylindrische raten bouwen 
die onder invloed van de druk van de op elkaar gesta
pelde cylinders vervormd worden tot zeskantige ruimten. 
Gebleken is echter dat de bijen hun cellen beginnen als 
zeshoeken. De economie van het materiaalgebruik wordt 
duidelijk als men bedenkt, dat een cirkel een figuur is 
die de grootste oppervlakte heeft bij een minimum omtrek. 
Nog wonderlijker is de begrenzing van de achterwand van 
een honingraatcel (fig.5). Deze achterwand bestaat uit 
de drie ruitvormige vlakken van een ruitentwaalfvlak. 
De hoek die elk van de drie vlakken maken met de as van 
de cel is 70°31'44 11 • Met behulp van de differentiaalre
kening kan men uitrekenen dat juist bij die hoek het 
minste materiaal wordt gebruikt ow de honingraatbodem 
te vormen. Hoe weet de bij nu wat wij slecht~ met hogere 
wiskunde kunnen berekenen? Is de kosmos dan toch vol
gens getallen geordend ? 

J. van Zellem 
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