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WOENSDAG 13 AUGUSTUS 1975. Vertrek gemeentehuis in Epe om 
13.30 uur. We zullen deze avond een bezoek brengen aan het 
IJsseldal nabij Terwolde, Deze *xcursie, staat onder leiding van 
n h " 1 m m e l  uit Velp, De heer Schimmel heeft dit v-oorjaar 
een lezing gehouden voor ons in de bibliotheek te-Epe. We den- 
ken tegen 21.30 uur terug te zijn. 

ZORDAG 31 AUGUSTUS 1 975. Een excursie naar het natuurreservaat 
de "we-' te Ossenzijl in Overijssel. Vertrek gemeente- 
huis in Epe 's achtends 9.30 uur, vanaf het Dorpsplein te Keer- 
de om 9.45 uur. De Weerribben i s  een belangrijk moerasgebied, 
ontstaan uit vergraven veengebied. Vooral ornithologisch waar- 
devol: purperreiger, roerdomp en talrijke soorten eenden, De 
schraallanden, rietlanden en trilvenen zijn botanisch van be- 
tekenis. We denken tegen 14.00 uur terug te zijn. 

ZATERDAG 27 SEPTEMBER 1975. Gewestelijke p&dddo&enexcursie 
onder leiding van dhr.M.van Vuure uit Lochem. Deze excursie 
wordt gehouden op de terreinen van het Koninklijk Park te 
Apeldoorn. Vertrek vanaf het gemeentehuis te Epe ' s  ochtends 
9.30 uur. Einde van de excursie ca. 15.00 uur, Lunchpakket 
meenemen, Wilt u zich voor deze excursie voor 20 september 
als deelnemer of deelneemster opgeven bij uw secretaris( tel, 
05782-1 907)  

ZONDAG 12 OKTOBER 1975. V-sure naar de Knardijk en 
oostelijk Flevoland, Het is langzamerhand een traditie in deze 
tijd van het jaar een excursie te organiseren naar de,Polder. 
Zeksr euklen we weex veel soorten eenden te zien krijgen. 
Vertrek gemeentehuis te Epe ' s  ochtends 7 uur. Terug 13.00 uur. 
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Evenals vorig jaar wordt ook dit jaar weer in de week van 18 
oktober - 24 oktober een weekend georganiseerd in de Ardennen 
in Belgie, Het ligt in het voornemen nogmaals een bezoek te 
brengen aan Melreux* De overnachting vindt plaats in een Na- 
tuurvrlendenhuis, Nadere inlichtingen bij de familie Koopmans, 
Bongerdplein l te Epe ( te1.0~780-2083). 

DONDERDAG 18 SEPTEMBER 1975. Op enze eerste avond komt mevrouw 
J.v.d.Berg-Van Houten uit Hengelo met als onderwer~sPaddestoelen~ 
Een en ander wordt toegelicht met dia's. 
Aanvang 's avonds 8.00 uur in de "Antenneqs, Ds,v.Voo~thuysen- 
straat te Epe, 

DONDBKDAG 2 OKTOBER 1975, Lezing door drs. HoEOvan.de Veen, 
Zijn onderwerp is: 

''Het Veluwemassief: "'hshoudanu ,, f"behauten'l of "waekeren 
met natuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden?" 

Zie de toelichting. 
Aanvang 's avonds 8.00 uur, eveneens in de "Antenneu te Epe. 

VRIJDAG 7 NOVEMBER 1975. Op deze avond kunnen we u laten zien 
de prachtige kleurenfilm:~Oosterschelde, gouden rand van de 
zee, 
Inhoud: De Oosterschelde vroeger, nu en in de toekomst. 

Wat leeft er in deze unieke zee-arm? 
Hoe wordt deze nu beveiligd en wat zijn 
de gevolgen. 

Het is een N.O,S,-documentaire gemaakt door P.windmeijer 
Productions. 
Na afloop volgt na de pauze een discussie over de afsluiting 
van de Oosterschelde.. 
Aanvang 8.00 uur in de ''Antenneu in Epe, 



TOELICHTING bij lezing 2 oktober Veluwe. 
Zowel de landelijke als de provinciale overheid hebben bij de 
presentatie Gan hun beleidsvoornemens tea.v. de Veluwe hoge 
prioriteit toegekend aan het fiveiligsteTlen en zo nodig ont- 
wikkelent1 van natuurlijke waarden, Y 

In de voordraobt'zal worden getracht de ontwikkeling.van de 
op het Veluwemassief nog aanwezige natuurlijke potenties te 
vertalen in termen van een concreet ruimtelijk beheer dat ge- 
baseerd is op ecologische criteria. 
Daarbij zal worden aangetoond dat effectieve natuurbescherming- 
op-lange termijn niet hetzelfde is als het veiligstellen van 
landschappelijke waarden en dat het inrichten van heem- en 
dierentuinen geen volwaardig alternatief kan bieden voor het 
beheren van complete ecosystemen. 
De heer H.EOvan de Veen is doctorandus biologie, werkzaam voor 
de Stichting Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek; zijn werkop- 
dracht: het verrichten van onderzoek aan voedselselectie en 
terreingebruik door edelherten. 

TOELICHTING bij lezing 7 november Oosterschelde, 
In deze film, die in kleur op grootbeeld 16 mm gebracht wordt, 
wordt veel aandacht besteed aan het leven in, op en rond een 
delta water. De film is gemaakt in opdracht van de N.0.S. door 
de bekende natuurfilmer P.windmeijer, 
Speciaal- de Oosterschelde, ja,want de Oosterschelde is een van 
de weinige wateren in Europa waar het water een ongekende zui- 
verheid en daardoor een zeer divers leven kent. De fi-lm is op- 
gezet als documentaire en geeft een prachtig beeld van het onder- 
waterleven, 
Wonderlijke leefgewoonten, b.v. hoe een worm zich voedt, worden 
uitgebreid vertoont, Hoe kreeften leven, hoe krabben zich voe- 
den en voortbewegen, hoe de schaaldiercultures (oesters en mos- 
selen) zich uitermate thuis voelen in de Oosterschelde en waarom, 
en dat zwemmen nog zonder gevaar mogelijk is. 
Ook wordt stilgestaan bij de problemen die zich voordoen bij 
uitvoering van het Delta-plan. Gelukkig zullen we dit prachtige 
gebied toch nog kunnen behouden, mits aan een aantal voorwaarden 
zal worden(kunnen worden) voldaan; dit met betrekking tot de 
afsluiting van dit 33.000 ha. natuurgebied van de zee, waardoor 
het een dood water zal worden met alle gevolgen van dien. 
Dat in de Oosterschelde zeker 60 verschillende soorten vissen 
voorkomen, vele tientallen soorten wieren, in totaal zotn. 600 
soorten van leven voorkomen wil wel wat zeggen. 

HEEFT U DE DATA VAN EXCURSIES/LEZINGJ~N IN UW AGENDA GEZET? 



Als een tien, vijftien jaar geleden een politicus zou hebben 
voorgesteld een ministerie van milieuzaken in te stellen, zou 
iedereen vreemd hebben opgekeken, want het woord dekte toen 
nog lang niet het begrip "milieu", zoals we dat nu kennen, 
Vele instanties zijn zich om dat milieu gaan bekommeren. 
Sommige deden dat allang, maar toen werd het milieu nog niet 
als een (bedreigde) eenheid gezien, Een voorbeeld is de toe- 
passing van de Hinderwet door de gemeenten, 
Vrij nieuw is intussen wel het optreden van particuliere orga- 
nisaties die zich tegen allerlei milieubedreigende activiteiten 
teweer stellen. 
Er is een periode geweest, dat zulke groepen als paddestoelen 
uit de grond rezen, vaak op grond van een of andere actuele 
bedreiging en na het al of niet succesvolle einde van de actie 
weer verdwenen, Er zijn ook echter vele groepen, die de door 
hen opgedane ervaring bleven gebruiken voor alle milieuproblemen 
die zich in de streek aandienden, 
Het lijkt nuttig - niet in de laatste plaats ten behoeve van de 
krantenlezer van vandaag - een kort overzicht te geven van hoe 
het milieuwerk in onze streek is georganiseerd, Zelfs voor een 
belangstellende moet de situatie vrij verward lijken, ook al 
door de sprekend op elkaar lijkende namen. 

MILIEUGROEP NOORDOOST VELUWE, Heerde. 
Deze groep werd opgericht om aotio te voeren tegen Rijksweg 50,  
aanvankelijk tegen onderdelen, later tegen het totale plan. 
Na het einde van die actie heeft ze zich als vaste groep ge- 
institutionaliseerd. Allerlei lokale groeperingen en particu- 
liere deskundigen zijn er lid van. 
De K.N.N.V. is er met twee leden in vertegenwoordigd: 
H.J.van Woerden en H.L.Merike. 
Voorzitter is het eerste kamerlid D,Eisma, secretaresse mevr, 
J .Vink. 
Op het ogenblik staat vooral de dijkverzwaringsproblemaliek 
centraal, De groep is volkomen onafhankelijk en draagt zelf 
zijn kosten, 



GELDERSE MILIEURAAD, Arnhem 
Deze instelling is opgericht-door de gezamenlijke gelderse 
milieugroepen en instanties die zich met milieuzaken bezig houden, 
De naam raad is wat misleidend en zal, in navolging van andere 
provinciesg wellicht veranderd worden in Gelderse Milieufederatie 
of iets dergelijks, 
Voorzitter is sinds kort Dr.H.Hoekstra te Wageningen, o.m.bekend 
om ei jn be-$rokkenheia bi j de bevolkingsproblematiek; full-time 
secretaris is J.Swart. De stichting Gelderse Milieuraad is volkomen 
onafhankelijk. De kosten worden in hoge mate gesubsidieerd door 
het provinciaal bestuur, Ze coördineert en steunt het werk van de 
plaatselijke groepen, bestudeert bestemmingsplannen en neemt deel 
aan velerlei overleg, zoals in de dijkverzwaringscommissies,suil- 
verkavelingen, wegenaanleg, enz. Het algemeen bestuur wordt gevormd 
door alle deelnemende groepen, waartoe o.a. de milieugroep M.O. 
Veluwe en de meeste gelderse KWN.N.v.-afdelingen behoren. 
De dagelijkse bestuursleden onderhouden het contact met de plaatse- 
li jkc groepen; in onze streek zijn dat Harm van der ~een(~i1i.e~- 
groep  eluw el uwe) en H.L,M~~~~(K.N.N.v. ~$e/~eerde). 

REGIONALE MILIEURAAD, Apeldoorn 
De aostveluwse gemeenten, exclusief Heerde maar inclusief Hattem, 
hebben in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, het Samen- 
werkingsorgaan Oost Veluwe opgericht; eigenlijk een aanzet tot ge- 
westvorming. Dit S.O.O.V. heeft als adviesorgaan ingesteld de 
Regionale Milieuraad. Hij telt 30 leden, waarvan 15 uit de over- 
heidssfeer en 15 uit particuliere organisaties. Onder die laatste 
15 zijn vertegenwoordigers van de plaatselijke milieugroepen; 
voor de milieugroep N.O.Veluwe is dat de heer Stokvis t e  Heerde. 
De regionale milieuraad is weer opgedeeld in een aantal subcom- 
missies, o.a, ruimtelijke ordening en natuurlijk milieu. 
De raad heeft zijn taak in het coördinerende en adviserende vlak, 
Hij kan wel dienen als vraagbaak en klachtenbureau, maar kan niet 
zolfstandig bezwaarschriften indienen tegen b.v. bestemmings~lannen, 
Hij kan wel ongevraagd adviseren - ook aan de deelnemende gemeenten - 
maar de besluiten worden genomen door het(democratisch gekozen) 
samenwerkingsorgaan. De kosten van de raad wordan geheel door de 
0verhei.d gedragen. Secretaris - met ambtelijke status - is dr.ir, 
R.Boks te Apeldoorn. 
De subcommissie natuurlijk milieu heeft plannen om tot een volle- 
dige inventarisatie van de natuurlijke rijkdommen van de Oost Ve- 
luwe te komen, Op dat punt bestaan er nauwe contacten met de flo- 
ristische 
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Bvondwandeling 
op 28 mei 

Dat er belangstelling is voor een avondwandeling vlak bij huis, 
bleek de 28ste mei. Met een elftal leden bekeken we de bermen 
langs de buitenweggetjes vlak achter de drukke Heerderweg. 
Er heerst daar een heerlijke rust. Vooral op deze, bij uitzonde- 
ring mooie, mei-avond vormden de boerderijen met bloeiende late 
appels en hooilanden vol scherpe boterbloem, zuring en fluite- 
kruid een feestelijk decor voor onze wandeling, 
Om de flat Rozenhof is een tuin aangelegd door de heer C,Dijk- 
huizen, die alleen al. de moeite van een bezo.ekje waard is. 
Allerlei streekeigen planten en planten die elders in het wild 
+n Nederland voorkomen, groeien hier als bodembedekkers. Klimop 
lelietjes-van-dalen. vergeetmijnietjes, longenkruid, gevlekte 
en gele dovenetel, salomonszegel, maarts viooltje, ze zijn 
allemaal. 
In aansluiting op de tuin zagen we de salomonszegel 
ook in het bosgedeelte langs de Brinkgreverweg, 
grote planten met een dubbele rij van langwerpige 
bladeren en eronder een rij witte bloempjes,Erg 
weelderig bloeide in deze bosschaduw de san- 
kende helmbloem: witgele trosjes bloemen aan een 
teer, kroezig plantje, dat zich alleen met be- 
hulp van ranken kan uophijsen" om wat hogerop 
te komen.De rankende helmbloem is in onze bossen 
algemeen, maar daarom het bekijken niet minder 
waard. Dagkoekoeksbloem zorgde voor de rose noot. 
Voor velen was het nieuw in de berm verderop met- 
een al drie soorten zuring te vindens de gewone 
veldzuring, die de weiden rood kleurt voor de S A L '  
eerste hooi-oogst en de kleine, spitse schape- ZsbEL 
zuring met zijn fijne spiesvorhige blaadjes. 
Op kale plekken in de hei kan"hij hele plekken rood kleuren, Een 
fors blad voorspelde de bloei van nog een grotere zuringsoort. 
Velen proefden voor het eerst he% geurige reukgras mat zijn 
toffeesmaak, 



Het zevenblad wordt om zijn witte bloemschermen nogal eens ver- 
ward met fluitekruid en werd daarom nog eens goed bekeken. 

De ereprijs was bi j avond 
niet zo' opvallend als 
overdag, omdat de bloempjes 
dicht gaan, Ook het muizen- 
oortje, zwavelgele compo- 
sietje van onze zandgronden, 
zat dicht. 
Hondsdraf echter bloeide 
duidelijk blauw. 
De Chris Lanooyweg leverde 
behalve kruipende boter- 
bloem ook de egelboterbloem 
op en de smal-bladwikke, die 

een paarsrode bloem heeft, kwam net in bloei, Hot meest opvallend 
was hier echter de grootbloemmuur met talloze witte bloemsterre- 
tjes. Ze lijkt op de akkerhoornbloem, maar de plant is hoger,meer 

lad, met lange,slappe stengels. 

bloempje was de spurrie, een plantje dat graag op- 
slaat op een kaal stukje wegberm, Het heeft leuke kransen van vet- 
plan-kachtige blaadjes. Een nog nietiger wit bloempje hoeft de ge- 
wone hooqnbloem. 
Ook op de vogels Petten we geregeld, We noteerden een zingende 
kneu en winterkoning, grote lijsters, een fazantehen, kauwtjes, 
merels, een kievit, houtduiven en vooral veel schreeuwende spreeu- 
wen me t j on,gen. 
Bij de tuinen die we passeerden bloeide een berberis. Voor velen 
waren de bewegende meeldraden nieuw. Een sprietje in de bloem ge- 
stoken(insect! ) doet ze snel naar de stamper buigen, 
De gezellige wandeling liet weer zien, dat es vlak blj huis heel 
wat te beleven is. 

E,Koopmans-Grommé. 
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Wek vond LI ,a 0 
\ * /at  vond hy . 

In ons vorige nummer begonnen wij met een nieuwe rubriek Waarne- 
mingen. Voor dit nummer ontvingen wij enkele bijdragen. 
U ziet dat het niet speciaal gaat om extreme bijzonderheden, de 
bedoeling van deze rubriek is te komen tot een nog levendiger 
contact tussen de leden, via deze rubriek, maar hopelijk later 
ook tengevolge daarvan tussen de leden rechtstreeks, 
Daaromo een briefkaartje of telefoontje aan de rubrieksredacteur, 
ook van u ! 

3 mei Vaassen Zwarte Koodstaart 
4 mei Renderklippen Geelgors.(~ij hadden 7 juli een geelgors 

aa,n de drinkbak bij ons in het bos;~.~.v.~,) 
74 mei Bongerdplein 2 spotvogels, zanglijster broedend, staart- 

mees broedend 
22 mei Bongerdplein Braamsluiper broedend, grauwe vliegen- 

vanger broedend 

7 juni Omgekeerde of perzische klaver, Epe 
H. L ,Menke 

1 1  juni Van Walsumlaan,Epe; 2 jongen van grote bonte specht 
uitgevlogen. A 

J.J,Deerenberg 

juni In onze omgeving in enkele gevallen nestbouw van winter- 
koning op zwaluwnesten. Wie heeft dit nog meer waarge- 
nomen? 

H.vonk. 

5 mei Haelberg, Epe koekoek 
Glorialaan vleermuis,Epe van 

1 juni Dorpsbeek langs Tongerenseweg:wit watesranonke1,Een week 
later alles verdwenen, beek was ges~hoond~waterranonkel 
in de berm. 
Verlorenbeek bij Papenstraat: idem 

l 5  mei Glorialaan Eper kneuen broedend 
Pr.van Noorden, 

23 juni Tuin Norelbosweg,Epe~broedsel boomklevers in nestkast 
uitgev1ogen;daarna in bezit genomen door ringmussen,broe- 
dend. . Pimpelmezen uit nestkast uitgevlogen,Jonge 
roodborsten.Kan het zijn, dat de roodborsten aan d c  tweede 
broedsel bezig zijn? 

C.H.van Looij. 



l september. 

2 september, 

13 september. 
15 september. 

2 oktober. 
5 oktober. 

6 oktober, 

28 oktober, 

Uit het 
van een 

dagboek 
amateur 

Op de heide bij Heerde tientallen bijenkorven; de 
imkers zijn druk in de weer; de heide bloeit dit 
jaar (1974) overvloedig. De bospaden zijn bezaaid 
met honderden berkezaadjes. Opvallend veel aard- 
appelboleten langs de bospaden, Apeldoorns kanaal: 
bloeiende gele pl~npen.Langs de oever bloeiende we- 
derik, bastaard wederik; laatste bloei van lever- 
krui d. 
Jonge groene specht op het gras bij de goudvissen- 
vijver. Hij had het erg druk met wormen zoeken; 
het begin van de rode -vlek in de nek was te zien, 
Door de vorm van zijn klimpoten is het net of hij 
met zijn buik op de grond rust. Twee jonge rood- 
borsten, een jonge goudvink, jonge merels. De eerste 
afgevallen bladeren op het gazon. 
Tweede bloei van lupine, lijsterbes, brem. 
De naaldbomen dragen bijzonder overvloedig vrucht 
di t jaar(l974). In abies pikken s - h a r t m e z e  de zctdcyl 
uit de geopende kegels(ze hangen er onderste boven 
aan), 
Merel eet bessen van vuilboom. 
Het is prachtig herfstweer. We gaan v002 de boter- 
ham op het terras zitten. Meteen komt een koolmees 
aanvliegen, gaat in de gmden regen ZitLen en geeft 
een schreeuw. Dat is dezelfde mees die in het voorjaar 
voor zijn kroost kwam bedelen alswe op het terras 
zaten. Hij is dus (nog) niet.vertrokken. 
Excursie Vosbergen, Heerde. Laatste bloei van gewoon 
nagelkruid, prachtige oude beuk 3-400 jaar oud. 
Geluid van boomklever, prachtige oude noteboom, na- 
jaarszang van roodborst(hee1 anders dan voor jaarszang.) 
Sitka spar met priknaalden, rond de stengel, van on- 
deren grijs met groene nerf. Koraalzwamnen, prachtig 
glanzend aan de voe't van een beuk. Dat was in 1973. 
Goudhaantje in de fijnspar, Hadden in lange tijd 
geen goudhaantjes meer gezien. Die welke we van de 
zomer zagen zijn dus wel naar zuidelijker streken 
vertrokken. 

C.H.van Looij. 
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F- - Ik zal de aarde zoo ontoerd bezingen) 

Dat gij haar uit mijn 

Zie hoe verrukt de 

De helling stooft 

Die ik met beide 

De wind zal door 

En is deel van 

Er is geen 



Twee leden van onze afdeling zijn met leerlingen van de ?de klas 
van de Hoge Weerd school het bos en de hei ingetogen om hen het 
een en ander van de omringende natuur te vertellen, 
Van hun onderwijzer, de heer H.H,Cos, ontvingen wij een aantal 
verslagen die door leerlingen werden geschreven, 
We vinden het erg leuk ze hier te publiceren, 

Een ochtend in het bos. 
We moesten op de gewone tijd op school zijn met'onze fiets. 
De dag ervoor had de meester gezegd wat we mee moesten nemen, 
zoals een potlood of pen, plasstic tas en eventueel een gulden 
voor een boekje over het bos(~atuurpad gids je ,red. ) . Twee mensen 
die veel over het bos afweten, gingen met ons mee. Dat waren: 
meneer Vonk en mevrouw Koopmans. 
Ook meesters vrouw ging mee en meester zelf natuurlijk. 
We kregen een blad waar allemaal bladeren op gedrukt stonden. 
Die moesten we zoeken. En gog een blad met naalden. Die moest 
je bbk zoeken. De route ging via de paaltjes met een witte N m 
pijl, Het startpunt was:Renderklippenweg, voorbij Hertenkamp 
rechts. Het was een goed geslaagde wandeling, En een mooie bio- 
logieles, Alle planten en andere dingen werden gevonden, behalve de 
klimop, Toen we in de klas de plantennamen controleerden, kwamen 
we aan 35 stuks. Om half 12 stapten we bij de Dellenhove op de 
fiets en gingen naar huis. 

Rita en Josee 

Naar het Natuurpad, 
In Epe en Heerde zijn een paar jaar geleden xoutes uitgezet door 
do Natuurhistorische Vereniging afd,~~e/~eerde. W ~ ~ ~ ~ d ~ ~ o r g e n  
25 juni is de 5de klas van de Hoge Weerdschool deze route gaan 
maken. Met behulp van mevr.Koopmans en meneer Vonk, die als 
leid(st)ers waren aangewezen, gingen we van start,We liepen de 
route voor ongeveer de helft. We begonnen bij de kiosk waar een 
bord stond met "NatuurpadM.er op. De route werd aangegeven door 
pijltjes, In Epe wit en in Heerde rood, 



We kregen van mevrouw Koopmans twee vellen waar opdrachten op 
stonden, We kregen er een xchrijfblaadje bij, waar we alles op 
schreven wat we hoorde0 en zagen. Sommigen kwamen tot in de 100 
dingen. We zagen veel vogels. We zagen meer dingen dan we ver- 
wacht hadden, Veel bomen b.~, larixen, dennen, sparren, eiken 
en berken, veel struiken en ook kiemplantjes en andere planten 
b.v. brandnetels, slofhak en walstro. Het was een leuke morgen, 
Aan het eind kochten de meesten een boekJe dat heet Plant en 
dier op uw pad, Het kostte maar f l , - .  Toen pakten we de fietsen 
weer bij Dellenhove vandaan en gingen weer naar school. Het was 
erg interessant en wij danken mevr,Koopmans en meneer Vonk harte- 
lijk. 

~ndré, Marcel, Peter, Appie. 

De Natuurmorgen, 
's-Morgens half 9 vertrok klas 5 op de fiets naar het Epes natuur- 
pad. We moesten een potlood of ballpoint, plaslic tas en eventueel 
Eén gulden voor het natuurboekje meenemen. Dat boekje heet Plant en . . 
dier op uw pad. 
Mevrouw Koopmans en meneer Vonk gingen met ons mee, Ook mevrouw Cos 
en onze meester. Toen we bij de Hertenkamp kwamen staken we over 
naar het hotel Dellenhove, waar we onze fietsen neer mochten zetten. 
Daar gingen we dan het natuurpad op. Mevrouw Koopmans en meneer 
Vonk vertelden ons wat er allemaal in de natuur te zien is, 
Ook luisterden we naar de vogels. We hoorden o,a. de vink, mees, 
houtduif, boomkruipertje en een goudhaantje. 
Toen we bij de hei aankwamen gingen we naar de schapen toe. 
Daar zijn we'ongeveer een half uurtje gebleven. Toen gingen we 
weer naar de Hertenkamp terug. Meester kocht voor de guldens de 
gidsjes en toen gingen we naar huis. 
We willen mevrouw Koopmans en meneer Vonk hartelijk bedanken 
namens de hele klas voor de fijne morgen. 

Karen Stork en Jennie Huiskamp, 



7 juni, zon, 60 
excursiegangers 

De gewestegjke excursie naar het Samerott bi j ~chütorf (~uitsland) 
werd een groot succes. Het was een van de mooie dagen na een ijs- 
koude periode. De 60 deelnemers splitsten zich in drie groepen na 
koffie in het ontmoetingscaf6. De heer Dr.Rijpken uit Hardenberg 
en mevr.Ineke Haag namen een plantengroep en Els Koopmans een vo- 
gel- en plantengroep onder hun hoede. 
Het eikenhaagbeuk bos, het Samerott, bleek bijzonder rijk te zijn, 
vooral aan planten, 
Het weggetje er naar toe was bepaald romantisch, met een mooie 
bomenwal en kleurige hooilandjes aan weerszijden, 
We hoorden grasmus, roodborst, winterkoning, braamsluiper en tuin- 
fluiter wedijverden in zang met talloze merels. 
In een slootje lag een wit tapijt van waterranonkel en d e  bermen waren 
vol "onkruidtf. Het meest viel op het look-zonder-look, dat naar 
uien(1ook) ruikt maar geen ui is, de grootbloemmuur en het roze 
robertskruid. Leverkruid stond er in bossen tussen de brandnetels. 
Een klein rups je(van een vedermot) had de prikkelbladen tot een wo- 
ninkje samengesponnen. De Japanse duizendknoop(door Steenwijkers 

d genoemd) woekerde welig en helmkruid kwam op. 
Als echte planten van het bos vonden wij lieve- 
vrouwe-bedstro in bloei en het groenige heel- 
kruid, een niet zo opvallende schermbloem, maar 
in ons land zeldzaam. 

4~wBodembedekkers waren vooral het bingelkruid, de 
gele dovenetel, die hier en daar nog bloeide 
en de bosanemoon. Prirpulals stonden er 

@in grote hoeveelheden en overweldigend was het 
voorkomen van de daslook. Helaas was deze mooie 
uiensoort uitgebloeid, maar de uienlucht vervolgde 
ons overal! 

d beloofde een rijke bloei, evenals het heksenkruid 
en de bosasdoorn. 
Tjiftjaf, zwartkop, boomkruipertje en zanglijster waren de vogels 
van dit bos, terwijl we op een open stuk een buizerd en waarschijn- 
lijk een wespendief in vlucht waarnamen. 



We vonden het nest van een boomklever, De vogel had het te grote 
gat dichtgemetseld met klei. 
Bijzonder leuk was het hier het geluid te horen van het "boswekker- 
tje", de sprinkhaanrietzanger. Hier was het ook, dat we een vreemde 
grote kever vonden, wat traag en met mooie schutkleuren in tinten 
bruin. Het was rhagium sycophanta, in ons land erg zeldzaam. 
Op de vochtige bosplekken stonden de gele sterretjes van de bos- 
wederik en het penningkruid, blauwe trossen van het zenegroen 
en de hoogopgaande stengel van de grote boterbloem, die onverdeeld 
blad heeft. Ereprijsjes waren er in twee soorten: de gewone ere- 
prijs en de wat blekere bosereprijs, in ons land zaldeaam. 
Bijzonder mooi was het zonlicht door het ranke 

L " 

parelgras. 
De middag brachten we door, na uitgebreid 
Sprudel, Bier en Eiskaffee te hebben ge- 
dronken(bij   ent heim), in een prachtig 
vennengebied van Gildehaus. Rietgorzen 
begeleidden de wandelaars langs de dras 
sige oevers, die waternavel, lavendel- 
heide, ronde zonnedauw, grote lisdodde, 
waterdrieblad, waterlelie en veenbes als 
voornaamste vondsten opleverde. 
Deze onbedorven vennen met hun velden van 
wuivend wollegras ( 66narig en meerarig) waren een bi j zondere erva- 
ring op deze zonnige dag, . 

E,Koopmans-Gromm6. 

EN DE K.B.N.V. AFDELING ? 
Met het uitbrengen van het rapport Vossenbroek zijn we plotse- 
ling als locale actiegroep gaan optreden. Nadien hebben we ons 
nog verscheidene malen publiekelijk ingezet voor het behoud van 
de bedreigde natuur. Het bestuur ziet dit zeker niet als hoofd- 
taak voor de vereniging. Wel zal op grond van de kennis van de 
plaatselijke natuur die bij de leden van de afdeling aanwezig is, 
onze vereniging vaak de meest gerede partij zijn om voor het 
behoud van die natuur te ijveren. Het is ook denkbaar W en we 
doen dat ook steeds meer - dat die kennis ter beschikking wordt 
gesteld van de specifieke milieugroepen. 
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Op donderdagmiddag l9 juni zijn we met klas 5 naar Vaassen ge- 
weest, We gingen op de fiets, De tentoonstelling was in twee lo- 
kalen van de MflVO, 
Het waren fotopanelen met mooie grote foto's, al waren sommige 
niet vrolijk. Dat is onze eigen schuld. De mensen gooien olie- 
afval en andere troep in het water, waardoor kleine diertjes 
en ook zeehonden doodgaan, De mensen, die deze tentoonstelling 
opstelden hebben de bedoeling ons erop te wijzen, dat wij die 
vervuiling moeten beperken. 
Ook het toerisme doet veel schade, Campings en vervuilde stran- 
den zijn zeer lelijk. In de zomer zijn 8% van de mensen die in 
de Waddenzee zijn, toeristen. Maar liefst 36 plaatsen hebben een 
stuk van de Waddenzee in hun bezit. 
Ook veel oliemaatschappijen kopen stukken Waddenzee en plaatsen 
daar natuv.rlijk vernielende boortorens. Ook is er veel militair 
gebied waar kanonnen bulderen en tanks rijden. 
Als we aan al deze dingen samen nu eens wat deden, zou het al 
beter worden. DussuWees wijs met de Waddenzee". 

Michel Caviet, 

(~epubliceerd in "Kinderkompasl?, schoolkrant Hogeweerdschool 
Epe, juni 1975). 

Zoals U wel zult weten houdt de Koninklijke Maatschappg 
voor Tuin- en Plantkunde van 

5 tot en met 9 september a.s. 
de bloemsierkunsttentoonstelling: 

RIDDERSPOOR 1975 
in en om de Cannenburg te Vaassen. 
Op de Oudhollandse aldaar is onze afdeling vbrtegenwoordigd - 
met een stand. 

Wie van onze leden helpt mee aan de voorbereiding, 2% heeft -- 
goede ideeën en a kunnrien we noteren alis standhouder (ster0 
tijdens de tentoonstellingsdagen? 

Aanmeldingen per om aande biJ de secretaris: H. Waanders, 
De ~ a g e n b e r g 2 3 ~ -  

Tel: O 5 7 8 2---l 9 O 7 
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