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VAKAiiTlEDIA-AVOND :i;:,; 
f 

Evenals in voorgaande jaren zullen :.leden van onze· afdeling aan 
de hand van dia's over hun vakantie-ervaringen vertellen. 
Indien u gesteenten pebt gevonden die uw geologische e;r;-varingen 
kunnen illustreren, neem deze dan mee, zodat ze uitgestáld;kunnen 
worden, liefst voorzien van kaartje waarop de naam en vindplaats 
van het gesteente. 
Hetzelfde geldt voor schelpen, die u aan onze of buitenlandse 
stranden heeft gevonden. Ook literatuur, reisgidsen en kaarten 
die betrekking hebben op het gebied waar u uw vakantie heeft 
doorgebracht, kunnen het geheel levendig makèn.' 
Indien u op 15 januari uw bijdrage wilt leveren, geeft u dan op 
bij de tweede secretaris, de heer W.Tol te Heerde. 
Na 21 november kunt u ook weer bij de heer vlaanders terecht. 
(Voor adressen en telefoonnummers zie binnenzijde omslag). 

--o -

Klim meteen in de ~ Jl-/f(!}/'jTjft/U/1/1f/) 
Het volgend nummer van Natuurklanken wordt een vakantienummer, 
waarin we elkaar vertellen-waar we in de vakantie zijn geweest 
en hoe het er ons is bevallen~ Zodoende kunnen we elkaar helpen 
bij het plannen maken voor het volgende seizoen. 
U doet toch mee? Schrijf a.u.b. in het kort ongeveer over de 
volgende punten: 
1. Land en plaats van het vakantieverblijf. 
2. Hotel, pension, zomerhuis, caravan-, tent, met adres en be-

schrijving van het gerief en uw waardering daarvan. 
3. Na tuurbistori sche bijzonderheden van .de· 'streek. 
4. Andere leuke dingen. 
5. Uw naam, adres en telefoonnummer. 

Zendt uw bijdrage omgaand aan de Eindredacteur Natuurklanken, 
Norelbosweg 17, Epe. 

- 0 -

. " 

Vervolg lezingen volgende blz. 
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DINSDAG 10 FEBRUARI 1976 ."VAN.NATUURBESCHERMING NAAR NATUURBEHEER" 

Lezing toegelicht met dia's door Ir~B.Kop. 

De lezing wordt gevolgd door een discussie over het natuurbeheer 
vroeger, nu en straks. 
De oude gedachte van natuurbescherming heeft steeds meer plaats 
gemaakt voor het begrip natuurbeheer. 
Zouden de edelherten zonder meer passief beschermd worden, dan 
zouden deze als groep degenereren, omdat we in Nederland geen roof
dieren (predatoren) zoals de wolf hebben die zieke en zwakke 
exemplaren wegvangen. 
Besproken zullen worden o.a. de plaats van de mens in de natuur, 
de betekenis van de jacht, wisenten en wolven, bomen of bossen e.d. 
Een zeer actueel en erg belangrijk onderwerp, omdat we ons ten aan
zien van deze vraagstukken in een herbezinningsfase bevinden. 
Beslissingen nu, bepalen het gezicht van de natuur straks. 
De vragen over dit onderwerp kunt u nu reeds schriftelijk of monde
ling stellen. Hiervoor gelieve u zich tot de natuurhistorisch se
cretaris, de heer Manke, Klaverkamp 168 Epe, tel.05780-3010 te wenden. 

- 0 -

DINSDAG 9 MAART 1976 "LANDSCHAP EN PLANTENGROEI IN HET RIVIERENGEBIED" 

Lezing toegelicht met dia's door de heer E.E.van de Voo. 

Het rivierengebied en in onze regio, het gebied langs de IJssel, 
staat in het middelpunt van de belangstelling. Al jaren geleden 
werd in één van de bekende Verkade albums aandacht gewijd aan onze 
Rijn- en Maasdelta, met zijn fraaie landschappen, typische dijk
dorpjes en zijn bijzondere flora. 
Helaas is in de loop van de tijd al heel wat moois verloren gegaan. 
Een grote bedreiging vormen nu de voorgenomen dijkverzwaringen. 
Vele, in de loop van eeuwen ontstane biotopen, kunnen dan rigoureus 
worden vernietigd. 
Hoe waardevol het landschap en hoe interessant de plantengroei ook 
nu nog is in het rivierengebied, zal ons deze avol'!,~Lp,gg eens duide
lijk worden gemaakt. I · ------ ~':tz::: KV.4 
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BEZOEKT U ZOVEEL MOGELIJK ONZE AVONTIEN 
HET VERSTERKT DE ONDERLINGE BAND EN DRAAGT BIJ TOT DE 
VERDIEPING EN VERBREDING VAN ONZE KENNIS DER NATUUR 

- 0 -

Alle lezingen worden gehouden in "de Antenne", Dr.van Voorthuysen
straat te Epe. 
Aanvang: 20.00 uur. 



Ook in het winterseizoen 1975/1976 houden we weer onze winter
wandelingen •. Het idee, in .onze afdelingen deze \..randelingen t.e 
organiseren, werd geboren tijdens de oliecrisis, alweer enkele 
jaren geleden. Het sprak velen aan en we mochten ons dan in 
voorgaande jaren verheugen in een grote belangstelling. 

Het programma luidt: 

ZONDAG 14 DECEMBER 1975 

HEERDE: Vertrek: 14.00 uur. Verzamelen hoek Zwolseweg/Koerberg
weg. Leiding: de heer W.Tol. 

ZONDAG 11 JANUARI 1976 

GORTEL: Vertrek: 14.00 uur. Verzamelen hoek Gortelseweg/Vierhou
tenseweg. Leiding: de heer H.Menke. 

ZONDAG 25 JANUARI 1976 

EPE/HEERDE: Vertrek: 14.00 uur. Verzamelen bij de Keet • 
. Leiding: wordt nog bekend gemaakt. 

ZONDAG 8 FEBRUARI 1976 

EPE : Vertrek: 14.00 uur. Verzamelen bij het Heidebad aan de 
M(.' u:::Nf)-;.,1 r-_c'"' Leiding: mevr.Koopmans-Grommé. 

ZONDAG 22 FEBRUARI 1976 

NIERSEN: Vertrek:·14.00 uur. Verzamelen driesprong Elburgerweg/ 
Enkhoutsweg. Leiding: de heer H.Menke. 

MS7 if c!CJI:: c/_eo /peer!}- verJoeding 
op e,r,cur.s;es en 
6 cl:. per /<.m. 

voor /ez;l19ren e.-éc, 
bedrao3t ? 

SCHRIJF ONS UVl VAKANTIE-ERVARINGEN EN MAAK VAN ONS VAKANTIENUW1ER 
VAN NATUURKLANKEN EEN SUCCES. BET IS OOK IN UW VOORDEEL! 
ZIE BLZ. 45. DOE HE~ NU ! SCHRIJF NU ! 
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\.fat doet het 
bestuur? 

U zult in het vorig nummer van Natuurklanken deze rubriek hebben 
gemist. Dat zegt natuurlijk niet, dat het bestuur op z'n lauweren 
heeft gerust. Wel waren de aktivi tei ten wat minder,. omdat vele 
leden van ons bestuur met vakantie waren. Naar nu zijn de werk
zaamheden weer in volle gang. 
Wat zijn zo de onderwerpen waar het bestuur zich mee bezig houdt? 

Ter sprake kwam de dijkverzwaring langs de Gelderse IJssel, 
Hier zal onze afdeling geen aktieve rol in gaan spelen. We laten 
dit over aan de Gelderse Milieuraad en Milieugroep N.O.Veluwe. 

Dan is er de oprichting van hèt cómité:Ons dorp kan schoner. 
Dit is nog niet gelukt; waarschijnlijk lukt het bij een volgende 
vergadering wel. 

Ja en dan het Streekplan Veluwe, Een zeer belangrijke aangelegen
heid, waardoor uiteindelijk het gezicht van de Veluwe in de toe
komst zal worden bepaald, Een drietal leden van ons bestuur zal· 
aan de discussies deelnemen. 

En dan half.oktober de hoorzitting over infiltratie drinkwater in 
het Velmvamassief. De, bedoeling: Gezuiverd IJsselwater in het Ve
luwemassief te pompen om het later te gebruiken als drink- en 
industriewater. Wat hiervan de gevolgen voor de flora zijn kan 
niemand overzien. 
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Ook kwam de wenselijkheid naar voren om in Vaassen nabij de Cannen
burgh een Natuurpad te kreëren. 

Een ander probleem is de èrossbanen, waarvan er één in Heerde ligt 
in de nabijheid van ons Natuurpad en in Epe één nabij de camping. 
vle willen even afwachtenm wat de Gelderse Milieuraad en de Regio
nale l'lilieuraad gaan doen; want ook hier is dit probleem een punt. 
van bespreking. Of hebt u misschien een oplossing? Zo ja, laat het 
ons even.weten, 

\· 

Zoals u ziet nog genoeg stof om te vergaderen·en u qentweer bij-
gepraat. 

H. vlaanders. 



K.N.N.V.Epe/Heerde in werk
groep ter bescherming van 

k n o t w i 1 g ~ n 

De wilg (Salix) behoort bij het Nederlandse landschap, zeggen WlJ, 
maar dan toch niet vergeten dat er een 300 wilgesaorten bestaan, 
voorkomend van in de tropen tot in het hoge noorden, op zeer natte 
tot op zeer droge gronden. 
Plaatsnamen als Velp en Wilp, in Duitsland Velpe en Villip, schij
nen afleidingen te zijn van germaans felwa = walg. 
Kaap Salmone op Kreta, Salamis op Cyprus lijken ontstaan te zijn 
uit Salmaona (de lentegodin) =moeder van de wilg. 
Bijbelse namen als Salomo, Salmon en Absalom zouden met hetzelfde 
s tam111oord verband houden. 
(Volgens het etymologisch woordenboek van dr.J. de Vries houdt de 
naam wilg verband met oud-saksisch wilgia, een afleiding van ger
maans \velag, in oud-engels welig, nieuw engels willow.Red.) 
Bladeren en bast van de wilg bevatten salicine; aftreksels werden 
reeds vroeg als gene·esmiddel gebruikt en heden ten dage wordt 
salicyl o.a. tegen koorts en als pijnstillend middel gebruikt. 
De knotwilgen in Nederland zijn vnl. 'schiet\vilgen (Salix al ba). 
De specifieke vorm ontstaat doordat om de 3 tot 5 jaar qe takken 
worden afgehakt om te gebruiken als vlechtwerk voor muren(bestre
ken met leem) voor m~nden, voor zinkstukken. 
De vraag naar wilgatenen neemt af, er wordt niet meer gehakt, de 
takken worden zwaar, de bomen kunnen ze niet meer torsen en splij
ten of vallen om. Verwaarloosde wilgen krijgen vaak de watermerk-

-ziekte, een infectie die ook jonge wilgen aantast. 
Op de oude bomen ontwikkelen zich veel bijzondere mossoorten. 
In de kronen vestigen zich planten die men ·in voedselarme milieus 
vindt, maar ook smeerwortel, fluitekruid, bitterzoet e.v.a.vinden 
er een goede groeiplaats. Maar vooral voor de vogels zijn de knot
wilgen belangrijk; van een zeer groot aantal vogelsoorten zijn 
nesten in knotwilgen gevonden, zelfs zijn er gevallen bekend van 
scholeksters die in knotwilgen broedderi en niet te vergeten uilen 
en roofvogels. Van de steenuilen in het rivierengebied is bekend 
dat vrijwel alle paren in knotwilgen broeden. 

Vervolg op blzy 51. 
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Daar ware' eens zeven wilgen 
In eene boerenwei. 

Die droegen groote pruiken op 
Hun ouden harden houten kop 

En stonden op een rij. 
En hunne pruik met haren 
Die kwam nooit tot bedaren-

Zij knikten al maar:"ja en neen", 
Wat dat beduidde wist er geen. 

Toen kwame' er heel veel vogeltjes -
Die bouwden daar nu nest, 

Die woonden allen paar aan paar 
E~ leefden leutig met elkaar 

En vonden 't opperbest~ 
En ieder zong·een liedje-
Van wie- wiede- wiedje, -

Maar al de wilgen riepen:"Och, 
Wat schreeuwen daar die vogels toch!" 

Toen kwam de wilde wervelwind -
Die ziet ze daar zoo staan,. 

En draait zich driemaal om, en zeit: 
111dat 1 s dat nou voor parmantigheid!" 

En waait z66 op ze aan: -
Eerst deden ze nog deftig, 
Maar 't werd hun gauw te heftig

Toen riepen ze allen door mekaar: 
"0 jeminee wat is dat naar!" 
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Toen kwam een groote regenbui -
Die keek heel boos, en zei: 

"Die pruiken vind ik veel te hoog 
Dat's geen fatsoen,die zijn te droog
Daar moet wat 1-1ater bij ! " -
De wilgen snikte' en steenden: 
"Wat is dat nat!" --ze weenden 
1'0!" riepen ze met 'n lang gezicht? 
"Nee dát vergeten wij niet licht!" 

Toen kwam een dikke bonte koe -
Die snoof zoo 1 s en zei: 11 v1el 

Zoo'n wilgeblaadje mag ik graag, 
Dat's juist göed voor een volle ma~s 

En voor een zwak gestel ! 
'k Mag zeker van Uw pruiken 

v/el In kleinigheid gebruiken? 11
-

De ~ilgen zuchtte'elkander toe: 
"vla t zeg je nou van zóó een koe! 11 

Toen w~rd op 't laatst hun pruike~cl 
Zoo alleraakligst lang, 
Dat iedereen van schrik wegliep -
De vogels riepen:"piep piep piep! 11 

En -vrerden ook wat bang. 
En ieder zei: "wat vreeslijk! 
Dat 's zeker ongeneeslijk?" 

De wilgen dachten:"Dat's juist fij~~ 
't :Bewijst dat wij van adel zijn! 11 



Toen kwam de boerenkapper aan, 
Die had een lange schaar -

En knipte met een grooten hap, 
Zoo maar op éénmaal:knip-knip-knap 

Door ál dat wilgenhaar ! -
Zij schrokken zelf verbazend, 
Maar de andren lachten razend, 

En riepen allemaal brutaal: 
"Wat bennen jullie nou weer kaal !" 

c.s.Adama van 

Vervolg van blz.49 

Dit alles is aanleiding genoeg geweest voor het vormen van 
diverse werkgroepen in ons land, die het verdvlijnen van knot
wilgen een halt willen toeroepen. 
Ook in onze omgeving is een werkgroep opgericht en niet zonder 
reden, Blijkens een dit voorjaar gehouden inventarisatie op 
het grondgebied van Epe en Heerde, tussen Dorpenweg en IJssel, 
wordt n.l. ongeveer 5o% van de± 7000 in dit gebied voorkomende 
wilgen niet of nauwelijks onderhouden. 
Zitting in de werkgroep hebben vertegenwoordigers van de ge
meentebesturen van Epe en Heerde, van de K.N.N.V., van de 
Stichting Behoud en van Staatsbosbeheer. 
Het doel is de komende jaren een groot aantal bomen te gaan 
snoeien. Gezien het risico dat is verbonden aan het snoeien 
van zware doorgegroeide takken, streeft de werkgroep ernaar 
het achterstallige onderhoud door loonwerkersbedrijven te 
doen uitvoeren. 
In hoeverre en op welke termijn dit zal lukken is voornamelijk 
afhankelijk van de financiële bijdragen die kunnen worden ont
vangen van overheid en/of andere instellingen. 
Ook wat dit betreft is er nog heel wat werk te verzetten. 

H.J.van Woerden. 
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DOE MEE ; stuur uw waar
nemingen aan de redactie 

12 aug, Elburg: slaaptrek spreeuwen, ± 25.000 ex. 
13 aug, Epe, Bongerdplein: mierenleeuw 
3,4 sept.: roep tjiftjaf, zang heggemus en winterkoning 
30 sept, Epe, ijsbaan: 2 oeverlopertjes 
2 okt, Epe, bij Grote Kerk: kring weidechampignons 

E.Koopmans-Grommé 

11 sept. Epe, Boskampweg: op 10 m wegberm door 2e klas Mavo 
van Scholengemeenschap liefst 34 wilde planten gevonden, grassen 
niet meegerekend 
20 sept. Wapenveld: 3 ex zwartwordende bovist. 

I .s tuve 

9 sept. Epe, Bongerdplein: draaihals 
Mw.Oogjen 

juni/juli Epe, Glorialaan: zanglijster vangt tientallen huisjes
slakken, gaat steeds naar één bepaalde zwerfsteen, slaat huisjes 
stuk en gaat met inhoud naar jongen 
30 sept. Havelte: gevlekt havikskruid 
7 okt. Amsterdam/Osdorp: tientallen ex reuzenbovist 

F,van Noorden 

15 okt.Epe, Gortelseweg: klapekster 
18 okt.Epe, Renderklippen: torenvalk die prooi slaat 

M.Vonk 

Een waarneming van 50 jaar·geleden ontvingen wij van Mevr. 
B.Hantzsch en nemen dit graag op: 

Het werd denke~ in huis en toen we naar buiten keken trokken er 
door de straat waar ik woonde, duizenden libellen~ Het was een 
imponerend schouwspel, dat een hele poos duurde, Een tijdje erna 
barsste er een zware hagelbui los. 
De volgende dag las ik in de krant, dat er duizenden libellen 
in het Haagse Bos schuilplaats hadden gezocht(die kant waren ze 
inderdaad opgevloken). · · 
Maar tevens was die dag de wervelstorm geweest, die de ramp van 
Borculo (10-8-'25).had veroorzaakt. ·. 



heg cse h'\(A.>j e 

58fWt~l/n net dagboek 
van een amateur 

8 december. Gaaien, bonte kraaien, merels, spreeuwen werken in 
het bos de mosbodem om, zoekend naar vlinderpoppen en over
winterende insecten. 

20 dècember, Bloeiende elzenkatjes. 

21 december. Koolmees: streng pinda's hangt verticaal aan voer
huisje en schommelt heen en weer in de wind, Koolmees zit op 
plankje en wacht tot draad naar hem toe waait, pikt hem dan vast, 
pakt pinda met poot vast en gaat zitten pikken. Tweemaal gezien. 
Kramsvogel, pimpelmees, roodborst, heggemus, koolmezen, troep 
vinken, Vlaamse gaaien, paar Turkse tortels op de drinkplaats. 

22 december~ Groenvinken op de rozenbottels. 
Houtduiven op rijpende klimopbessen, 

29 december. Renderklippen, ong. 6 graden vorst, In de hei vliegt 
soms een leeuwerik op. Een eenzame doornden (Pinus rigida) ont
dekt(Norelbosweg, dwarspaadje tegenover de werkplaats van de ge
meentelijke bosdienst rechtsaf, aan het eind van dat paadje), 

6 januari, In deze zeer zachte winter ~(1975) geen grote aantallen 
vogels op de voerplaats. We voeren trouwens karig. 2 Kuifmezen, 
een zwarte mees, een glansko:pmees, wat koolmezen: kennelijk een 
vaste groep, Een enkele keer "de heggemus"(stamgast). 
Een goudvinkenpaar (m, en vr,) nu ook gesignaleerd, 

12 januari, In de toppen van een paar grove dennen, links van de 
weg naar de Ossenstal, twee eekhoorns die aan het spelen zijn; 
ze maken een fluitend geluid, dat wel op een vogelroep lijkt; 
dat produceren ze als ze elkaar achterna zitten, Eekhoorns schij
nen ook wel vaste routes te hebben: we zien een tweetal dikwijls 
op weg door de toppen van bepaalde deuglassparren en cypressen, 
die op elkaar aansluiten dwars over de Norelbosweg, 

C.H.van Looij. 
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Op een winterse wandeling door de bossen valt er nog veel te 
beleven. Veel houtzwammen overwinteren. 
De tonderzwammen, de doolhofzwam (zo genoemd naar de doolhof
achtige poriën), de berkezwam, de winterhoutzwsm, de elfen
bankjes zijn allen hout- of kurkachtig en overleven een vorst
periode met glans. 
Veel corticium en stereumsoorten, 
de zgn. korstzwammen zijn de hele 
winter door te vinden, b.v. de 
witte plakaatzwam, de harszwam,de 
paars~ eikeschorszwam, de gele 
korstzwam. de donzige korstzwam 
en vooral niet te vergeten de 
mooie oranje aderzwam. 
Door de lange droge zomer leek 
het aanvankelijk een slecht pad
destoelenjaar te worden. In sep
tembe~ gingen enkele excursies 
van de Mycologische vereniging 
niet door, omdat er zo goed als 
niets te vinden was. 
r1aar de natuur kon. zich in korte 
tijd herstellen •. Eind oktober 
maakten we een wanqeling met als . 
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uitgangspunt het kruispunt Tongerense1veg/Elburgervreg, richting 
Leemkuil, en stonden verbaasd over het grote aantal paddestoelen 
dat daar in enkele weken tijds tevoorschijn vras gekomen. 
Verschillende vroege soorten, zoals de geelwitte russula(Russula 
ochroleuca) en de okerkleurige beukerussula (R.fellea) hebben · 
deze zomer verstek laten gaari; maar nu waren er tal van andere 
russula's verschene.n. We vonden o.a. tientallen exemplaren van de 
groene berkerussula (R.aeruginea). De kleur van de hoeden van 
deze paddestoel varieerde van heel lichtgroen, bijna wit, tot 
mooi donker olij.fg;roen. De grote verschillen in kleur maken bij 
de russula's erg moeilijk om de naam van de soort te bepalen. 
Dit was ook sterk het geval bij de vissige russula(R.xerampelina), 
waarvan sommige geelachtig, groenig en bruin waren en andere vrij~1·· 

rood tot prachtig dieppurper met in het midden bijna zwart. 



Maar de ervaren paddestoelenzoeker ruikt aan iedere paddestoel 
en leert in de loop der jaren tal van kenmerkende geuren onder
scheiden. Bij de xerampelina is dat een duidelijke vislucht, van
daar de naam vissige russula. 
Ook de smaak, scherp of niet scherp(waarbij het soms voldoende is 
om even aan de lamellen te likken) speelt een belangrijke rol bij 
het determineren, zodat we tenslotte met behulp van onze vriend 
Maarten van Vuure een tiental soorten op naam konden brengen. 
Voor de tijd van het jaar een rijke oogst. 
Maar niet alleen de kleurige russula's hadden onze belangstelling. 
Opvallend was o.a. het grote aantal honingzwammen, inktzwammen, 
amanieten, mycena's en boleten. 
De boleten, meest forse paddestoelen met bolronde hoeden, die aan 
de onderkant een groot aantal poriën vertonen, zijn zeer in trek 
bij de mensen die paddestoelen verzamelen om ze te eten. 
Het bekende eekhoorntjesbrood is een van onze smakelijkste padde
stoelen. Opvallend is, dat in deze omgeving de laatste jaren het 
eekhoorntjesbrood(evenals de cantharel) zeldzaam begint te worden. 
Oorzaak het vele plukken? Het zal toch geen toeval zijn, dat juist 
de meest gezochte paddestoelen voor de consumptie zo sterk in 
aantal achteruit zijn gegaan. 
De geleerden zijn er echter niet zo van overtuigd, dat het plukken 
de voornaamste oorzaak is; immers we plukken de vruchtlichamen, 
maar de eigenlijke paddestoelenplant, het mycelium, blijft in de 
grond achter en groeit ongestoord verder om het volgende jaar 
weer opnieuw vruchtlichamen te gaan vormen. 
De voorzitter van de Nederlandse mycologische vereniging, de 
heer Daams(voor onze afdeling geen onbekende; hij heeft eens een 
zeer interessante lezing gehouden) schreef in het orgaan van die 
vereniging een interessant artikel pver dit onderwerp. De enige 
conclusie die deze deskundige trekt is dat verarming van de pad
destoelenflora kan plaats vinden door milieuverstoring. 
Massa-recreatie, het buiten de paden lopen, het gebruik van che
micaliën, kunstmest, pesticiden en de uitlaatgassen van auto's 
kunnen het milieu verstoren. 
Ook andere deskundigen, als G.A.de Vries en E.J.M.Arnolds hebben 
beschouwingen gewijd aan dit onderwerp en komen vrijwel tot de
zelfde conclusie. 
Niets is met zekerheid bekend over de werkelijke oorzaak van de 
vermeende achteruitgang. 
De weersinvloeden spelen een grote rol bij het verschijnen van 
de paddestoelen. Temperatuur, vochtigheidegehalte van de lucht 
en de bodem zijn van beslissende betekenis; ook het licht 
oefent een grote invloed uit. 
Al is dan niet wetenschappelijk aangetoond, dat bepaalde soorten 
voor goed verdwijnen door het plukken, dan betekent dit nog 
niet dat we moeten doorgaan met op grote schaal plukken. 
We komen nog even terug op onze wandeling in Tongeren. 



Langs de Elburgerweg, aan de bosrand, 
enkele honderden meters van het 
kruispunt, vonden we over een grote ~::iit"i,-;p:"""' 

Er zijn· een drietal soorten en hier .l!i/~•· ... ~>.; ;,1,.- f: ti(/' 
hadden we te maken met de gewone · ,;J{)t•·;n,.l', 
heksenboleet(Boletus eythropus). · · · !!(~'!ft.jl.;;ti&'l'f .. :1 
De mooie omberbruine hoed kan 20 cm ..;..-~f~..il~t~t~~·~/ ,.-
groot worden, Prachtig zijn de . (._. ~-<-~~~~~~~~: .. ·:...-~ "'-'-" 

oranjerode poriën aan de onderkant 
van de hoed. 
De steel ziet er fijn fluwelig uit en is bszet met fr-:1aic roc'l.e 
stippeltj~s op een gele ondergrond. 
Degene die hier huisgehouden had onder deze prachtige b~leten 
is waarschijnlijk op zoek geweest naar een maaltje eek~oorntjes
brood of kastanjeboleten, die witte of groens.chti.ge :?ü:!'iën heb
ben. Ofschoon de heksenboleet zeer goed eetb~ar ié) k~n hij ver
wi~seld worden met de enigszins giftige sá~ansboleei, die ook 
rode poriën heeft en een geelachtig rode oteel. 
Het lijkt er veel op dat de ondeskundige verzamelaar alles wat 
rode poriën had als ongeschikt voor de consumptie ha4 weggesme
ten en zo een spoor van vernieling had achtergelateJ! 
Het is verdrietig te constateren, dat nog zo weinig 6ensen 
milieubewust zijn. Hier is voor ons ook een taak. 
Vooral de jeugd moet geleerd worden voorzichtig met de natuur 
om te gaan. Door het observeren van de paddestoele::1, door.ze te 
wijzen op interessante bijzonderheden, ze te stimuleren padde
stoelen te tekenen en schilderen, kan er belangstelling 'tTO:>:>den 
ge\.,rekt voor de. enorme verscheidenheid in vorm rjn kleur v::m on.3e 
mycoflora. · 
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!9 5 Die prachtige bloemententoon
stelling op De Cannenburgh. 

75-57 

De KN111TP oftewel Koninklijke Nederlandse Maa tsohappij voor Tuin
bouw en Plantkunde heeft een prachtige bloemententoonstelling 
gehouden op kasteel de Cannenburgh in Vaassen - u bent er waar
schijnlijk wel geweest - en de K.N.N.V. had er een kennismakings
stand. Wel heel sober in vergelijking met de prachtige bloembeeld
werken in het kasteel; niettemin trok onze stand veel publiek. 
We hadden een kwis georganiseerd en het bleek dat de bezoekers 
na het uiteraard nogal passieve ondergaan van zoveel schoonheid 
best voor een beetje activiteit en sensatie te vinden waren. 
Er was veel uitwisseling van gedachten met de bezoekers van 
onze stand, soms boeiende, soms zelfs vertederende gesprekken 
als met dat 10-jarig scholiertja die het te winnen boek meteen 
maar wilde meenemen(we zouden het zo graag gedaan hebben), of 
met die jonge hovenier, die de vragen wel eens eventjes zou be
antwoorden(hij had er 5 fout van de 6), met eeri dame die bij 
haar hufs nog een stukje "oerbos" had waar "aardorchideeën" 
groeien en waar wij mogen komen kijken. 
De kroon spande het relaas vari een vitale dame, die krom van de 
reuma was geweest en na jarenlange medische behan~eling zichzelf 
had genezen met behulp van brandnetels en een vruchtensapmolentje: 
maandenlang elke dag flink wat sap gedronken - het smaakt vies -
en tenslotte toch weer helemaal fit geworden. 
Ook nu nog elke dag een beetje sap. Deze en nog meer ervaringen 
tekenden wij op bij een gesprek met onze standhoudster, mevr. 

H.Everaars-Westerling• 

Over de voorbereidende activiteiten dit verslag: 
De bloemententoonstelling Ridderspoor 1975 bracht ons 4 septem
ber naar het Apeldoorns kanaal voor het verzamelen van wilde 
planten niet in concurrentie met de prachtige bveekproducten, 
maar om onze K.N.N~V. stand op te sieren en om te gebruiken 
bij onze b.1is. 
De berm en kanaaloever-bleken niet veel geledente hebben van 
de afgelopen drqge·zomer. E~ stond een rijk ge~~rieerde flora: 
leverk:+uid, glidlf:1.'uid, wolfl:)poot, volop bitterzoet, watermunt 
en brari)en. 

. ~·· 



Veel hop met prachtige bellen slingerde zich over de berm en 
tussen het riet. Uit deze overvloed hebben wij ·met zorg wat
uitgegraven ten behoeve van het goede doel. 
Een specht liet zo nu en dan een roffel horen, een paar wilde 
eenden gingen kwakend voor ons op de vlucht, later kregen we 
een paar dodaars te zien, 
In een nabijgelegen boerderij haald-en we \'la ter om de uitgegraven 
kluiten vochtig te houden. 
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In het kanaal groeiden grote plakken watergentiaan; de vele bloe
men trokken talrijke insecten en diverse vlinders. 
Het bleek weer duidelijk dat het kanaal ons dicht bij huis nog 
veel te bieden heeft. 
Aldus onze'verslaggever 

Frans van 

I1eslka~l n 
onderzoe:<. 

Enkele leden van de N.J.N, en K.N.N.V, verrichten al jaren lang 
nestkastonderzoek. Het geeft een goed inzicht in het verloop van 
het aantal broedgevallen van de holenbroeders, geeft een beeld 
van herstel, maar helaas soms ook van verdere achteruitgang van 
bepaalde vogelsoorten. 
Het onderzoek is van groot nut en nog boeiend ook. 
Medewerkers om dit onderzoek verder te kunnen uitbreiden zijn 
hard nodig. Graag uw medewerking. 
U kunt zich opgeven bij de heer H.van Woerden, Vuurdoornstraat 104 
Vaassen, tel.05788-3122, 

N,B. WIJZIGING ADRES, TELEFOONNUMMER PENNINGMEESTER 

De penningmeester is verhuisd naar Vuurdoornstraat 104 in 
Vaassen, Telefoonnummer luidt nu: 05788-3122, 



Onze K.N.N.V. heeft een prachtige uitgave verzorgd, een weten
schappelijk werk van klasse, De Nederlandse Mycomyceten door 
mevr.N.E.Nannenga-Bremekamp. 

75 .. 59 

Dit feit willen wij -bescheiden- begeleiden met een artikeltje 
over slijmzwammen, van een van onze zeer ge,.,ràardeerde medewerkers. 

Vertegenwoordigers van het zwammenrijk hebben van oudsher in een 
k1valijk daglicht gestaan. De aanduiding paddestoel zelf bewijst 
al dat de gedachte aan bovennatuurlijke machten een rol speelde. 
Een pad vormde(en vormt misschien nog hier en daar) het dier dat 
met hekserij verband hield. Het moet dan ook voor de mens van 
vroeger, toen veel natuurhistorische zaken o~beschreven en dus 
ongew~ten waren, een vreemde belevenis zijn geweest om deze 
"vreemde b.loemeri zorîd,er blad" van de ene op de andere dag te zien 
verschijnen. 
De riamen .heksenkring, satansboleet, elfenbankje en duivei~ei ont
stonden in die tijd. Uit die tijd dateert ook stellig de heksen
boter, ook bekend onder de naam runbloem, die op leerlooierijen 
veelvuldig op schors en houtafval kon optreden. 
Deze.naam werd gegeven aan een slijmzwam, een geel gekleurde ge
lei-achti~e klodder op gras, mos, zand ofhout. 
Ten onrechte werdèn üe slijmzwammen tot de groep der paddestoelen 
gerekend en het duurde tot de helft vàn de vorige eem1, dat deze 
onder een aparte groep werden gerangéchikt. 
Slijmz1vammen zijn zeer vreemde gevallen. Een beschrijving daar
van te geven is je begeven op een net zo'n glibberig pad als de 
slijmerige substantie zelf. Omdat vertegenwoordigers van deze 
groep nogal eens op de wandeling worden aangetroffen lijkt het 
dienstig iets over de levenswijze te vertellen. Het moet bij een 
schematische beschrijving blijven. 
We moeten uitgaan van een microscopisch kleine spore die meestal 
bolvormig is en een harde wand bezit. Onder invloed van vocht 
barst deze wand open en iaat de inhoud los. 
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Cribraria vulgaris 
ca. H·· mm boog 
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De ontsnapte cel wordt lang
werpig, krijgt een staart en 
wrikt zich daarmee over de 
vochtige ondergrond, of dat 
nu aarde i's, dennenaalden, 
gras, of een oude boomstronk. 
Vocht is dus belangrijk voor 
de. ontwikkeling, want daar
door kan de celwand openbar-. 
sten en de inhoud van de spore 
zich zwemmend verplaatsani 
In deze toestand kan_het zich 
met bacterien voeden. De spijs
vertering is erg simpel. :Oe 
gevangen banterie wordt iri 
feite ingesloten eri de onvér-· 
teerbare rest l1;1.tér uitgesto-
ten. Enkele uren daarn~ heeft~ 

de celdeling plaats, ieder 
celletje krijgt weer een staart 
en kronkelt zijns weegs. Deze 
deling kan zich enkele keren 
herhalen. Op de een of andere 
manier zmeken de cellen el
kaars gezelschap, klitten a'an ·. 
elkaar vast en vormen aldus 
een grote klont die etende 
groeit totdat het; meestal 

voor .. iedereen, met het blote oog zichtbaar is. · 
Omdat slijmzwammen dikwijls jaren achtereen op dezelfde plaats 
kunnen voorkomen is het waarschijnlijk dat de sporen bij droog, 
voor hen ongunstig, -weer slapend kunnen blijven liggen. 
Van sommige 5oorten is bekend dat ze meer dan tien jaar nog voor 
een deel kiemkrachtig zijn. · 
Bij een gunstige vochtige temperatuur bèhoeven ze maar een korte 
afstand af te leggen om elkaar te vinden. Aan de andere kant zal; 
net als bij paddestoelen, het aantal sporeri stellig in de miljoe-~ 
nen lopen en zullen slechts die sporen die alle gunstige omstandig
heden meekrijgen het tot nieuwe slijmzwammen kunnen brengen. 
Als de cellen bijeen zijn vormen ze, zoals gezegd, een kussen of, 
meestal, een waaier van aderen dat langzaam voortkruipt. Ze voe
den zich weer met bacteriën en het plakkaat groeit zichtbaar. 
Dijkwijls wordt dan naar een droge plaats gekropen en verschijnt 
de uiteindelijke vorm, waarbij de sporendozen ontstaan. Men kan 
dan soms waarnemen hoe de kruiprichting was, want de slijmzwam 
laat hierbij een kruipspoor na, bestaande uit een netwerk van 
dunne, meestal zwarte draadjes. Dan is de slijmzwam volwassen. 

( 



De kleur heeft tijdens de groei ver~ 
schillende wijzigingen ondergaan en 
is bij rijpheid soms donkerder gewor
den. Dat rijpen gebeurt vaak in één 
of twee dagen. Als het rijp is, is 
de soort pas te determineren, hoewel 
er dan wel een microscoop aan te pas 
moet komen. 
Dit behoeft u er niet van te weer
houden een rijpe slijmzwam onder de 
loep te nemen. Ik verzeker u dat er 
juweeltjes onder zijn. 
Het is niet geheel duidelijk waartoe 
de slijmzwammen gerekend moeten worden. 
Zijn het planten of dieren? De celde
ling en voeding wijzen op een dier
lijke instelling, maar zelfs de knappe 
koppen wagen zich niet aan een uit
spraakT We zouden het idee dat alles 
of plant of dier moet zijn, moeten 
loslaten en de slijmzwammen tot een 
geheel aparte groep moeten rekenen. 
Het herkennen van een zwam als 
slijmzwam door een leek bestaat uit 
het aanraken van de vondst. In het 
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Enerthenema papillaturn 
ca. 1 mm hoog 
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onrijpe stadium is het inderdaad slijmerig en wordt bij de lichtste 
aanraking platgedrukt. Is de slijmzwam rijp dan verpoedert het als 
men het aanraakt. 
Er valt nog wel het een en ander aan te ontdekken. 
Tot nu toe zijn er zo'n 200 soorten in Nederland bekend, maar dit 
aantal zal zeker nog worden uitgebreid. Nu is het zo dat niet alle 
soorten zo opvallend zijn als de soms enorm grote heksenboter, 
Er zijn exemplaren bij die minder dan een millimeter groot zijn. 
Nederlandse publicaties over dit ze~r interessante onderwerp 
zijn schaars. Er zijn enkele artikelen verschenen in het Kruid
kundig archief(1923 en 1926) en in De Levende Natuur, waarvan de 
jongste en meest informatieve is geschreven door mevr.N.E.Nanninga
Bremekamp(DLN 61 1958, blz 243-252). 
U kunt meewerken de kennis"over slijmzwammen te vergroten door uw 
vondsten met Velpon in een luciferdoosje te plakken en aan mevr. 
Nanninga te zenden. U krijgt dan beslist antwoord.Zij was zo 
vriendelijk mijn artikeltje te corrigeren. 

(Eerder gepubliceerd in Anser) A,Smit,Nunspeet. 




