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secretariaat 
e 
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o Het secretariaat van onze afdeling wordt met ingang van heden waar
r genomen door dhr.C.J.Drevijn, Beekweide 12, Epe, tel.05780~267:3. 

vakantienummervakantienummer 
a 
k Het vakantienummer is bijzonder in de smaak gevallen; daarom gaan 
a wij na het vakantieseizoen meteen weer een vakantienummer uitgeven. 
n Zodra u thuis bent schrijf ons uw belevenissen, dan maken wij er 
t een leuk nummer van. Sommige medewerkers lieten hun pen wel heel 
i erg de vrije loop: dat wat wel interessant maar niet helemaal de 
e bedoeling. Graag een kort verhaal met 

1. land en plaats van uw vakantieverblijf 
2. hotel, pension, zomerhuis, caravan, tent, met adres en beschrij

ving van het gerief en uw waardering daarvan 
;. natuurhistorische bijzonderheden van~e st eek . .... 4. andere leuke dingen ~ 
5. uw naam, adres_ en telefoonnummer ·.;~··· · 

•. 

vakantienummervakantienumme'r 
a 
k In het eerste vakantienummer is helaas de bronvermelding van de 
n gedichten achterwege gebleven. Tiit verzuim gauw ·goed maken: 
t Het Franse deuntje op blz.76-9 vonden wij in het boekje Tie Witte 
i Wingerd van Frankrijk, van J.W.F.Werumeus Buning, Rotterdam 1951. 
e De andere coupletten waren gevonden in Een voetreis naar Rome van 

Bart Voeten. · · 

gedichtgedichtgedicht 
e 
d Het gedicht in dit nummer werd geschreven d~or de K.N.N.V.-er 
i Hein van Wijk in het S.S.Arbeitslager Kottern, een buitencommando 
c van het concentratiekamp Tiachau en verscheen met andere daar ge
h schreven gedichten in de bundel Lander der Vrijheid, uitgegeven 
t door de Ned.Natuurhistorische Vereniging bij G.W.Breughel,Amsterdam. 

onze jongste 

, L~est u vooral de bijdrage van onze jongste medewerks~er np blz. 
76-40 • 

. . schrijven-typeH-schrijven-typen 

Wanneer u uw zeer gewaardeerde bijdrage voor Natuurkl~nken schrijft, 
wilt u dan wel een beetje duidelijk schrijven en voqral persoons
en andere namen met enige zorg aan het papier toevertrouwen? Tiank u. 



aub.aub.a"J.o. 
u 
b En wanneer u uw ar~ikeltje ty~t, wilt u dan de regels 56 tot 58 
" letters lét~1g maken,, dat spaart -de eindredacteur veel tijd. 

Dank u. Dank 1c. .. Dank u. 

bestuur-bestuur·-bes tw~r 
e 
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s Mevromv I .Stuve .. ·:Bühlmeyer heeft zich op advies van haar arts uit 
t ons bestuur moeten terugtrekke'n.. . 
u Dank voor uw ·Herk mevrouvr en een goede gezondheid wordt u van 
u harte toegewenst. 

200-~200-200.,200 

0 
0 Hoe vindt u het~ Wij hebben ons 200ste lid ingeschreven.Geweldig. 
2 Het was dhr.Blankeria uit Beekbergen. 

welkom-welkom-welköm . 
e Met veel genoegen heten \HJ onze nieuwe leden welkom en vertrouwen 
l·dat zij net zo veel plezier zullen beleven aan ons werk als wij 
k allem82.l. 

Dhr.C.J.Blankena, K~rkweg 24, Beekbergen ~ 

Dhr. en mevr.J.Koch,IJ~seldijk 21,Veess~n 
'r 

Mevr.L.Mali, De Lee~te. 85, Epe 

Mevr~H.Schaap-\,Teimar, K~uterstraat 1, Heerde 

Dhr.J.D.Viehoff, Maphteldskamp 26, Hee~d~ 

Mevr.A.C.Wassenberg, Officiersweg 79, Epe 

Mevr.A.Jonke~,~Gfficiersweg 79,_Epe 
. ~ . 

Dhr.J.Crum, P~ins Clausstraat 14, Vaassen 

Dhr,J~Siemelink~ Hoge Weerd 81, Epe 

Dhr.,J .W.van Waveren Hogervorst,Zwartelandstraat 38,Epe. 

Dhr.en me~.F.Wouda! Aristotelesstraat 981, Apeldoorn 

(,:} r:-;'t· ~~ 
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··--- :J ~ Ly--<> - , . , (~ . ~·--·--·-t-··· -

/i_~ S,_s 

·,. 



76-36 

Wat doet 
het bestuur? 

Ongetwijfeld heeft u in februari of maart ergens in de omgeving van 
Epe wel eens iemand zien lopen met het hoofd in de nek en met open
g'ssperde neusgaten; dat moet dan een bestuurslid zijn geweest met 
het eerste _voorjaarsbriesje in de neus, briesend van energie en on
kundig van de veel gevreesde voorjaarsmoeheid. 
Dat is maar goed ook, want met het voorjaar in zicht is er altijd 
veel werk te verzetten, diverse zaken moeten weer opgepoetst en 
onder de loupe genomen worden. 
Onder leiding van de heer W.Tol zal zich een geologische werkgroep 
gaan vormen, die zich vakbekwaam "van de grond af aan" zal gaan ver
diepen in onze aarde. 
Inmiddels is de vogelwerkgroep van start gegaan met 12 deelnemers, 
Ook het Natuurpad gidsje over de route Epe en Heerde zal letterlijk 
en figuurlijk nagelopen moeten worden, om straks de meer geinteres
seerde weer optimaal van de juiste informatie te kunnen voorzien, 
waarna dan een nieuwe druk zal verschijnen. Tevens wordt overwogen 
of er mogelijkheden zijn campinghouders in de omgeving van Epe te 
interesseren in de verkoop van deze gidsjes. 
Het bestuur heeft in de uitzonderlijk droge en schrale periode 
achter ons met betraande ogen het zogenaamde "schrammen" aanschouwd; 
in verband hiermee is er gesproken over een brochure, geschikt voor 
verspreiding op scholen; echter gezien het gebruik bij vele boeren 
die zich hier vaak onbewust aan schuldig maken, zal in de toekomst 
getracht moeten worden dit probleem landelijk aan te pakken. 
De afdeling zal niet deelnemen aan de tentoonstelling in Heerde 
ter gelegenheid van het 800-jarige bestaan, daar we verwachten ge
heel in het bloemenaanbod verloren te gaan. De viering in Epe heeft 
nog geen vaste vormen aangenomen, de meningen botsen nog wat, in 
het gemeentebestuur, wel te verstaan. 
Aan onze eigen viering, het 30-jarig bestaan van de afdeling wordt 
wel gewerkt, gedacht en geknutseld. Daarvoor is speciaal een jubi
leumcommissie ingesteld, die eind april met concrete plannen op 
tafel zou komen. Want het 30-jarig bestaan van de afdeling en te
vens het 75-jarig bestaan van de vereniging mogen niet ongemerkt 
aan de leden voorbij gaan. Ook is gedacht aan een grote tentoon
stelling in 1977; in het lopende jaar is dit niet meer uit te voeren. 
De "snoei de wilgen" actie is inmiddels van de grond gekomen,zoals 
u in de krant hebt kunnen lezen. De eerste tweehonderd wilgen zullen 
zo- snel mogelijk van hun te zware groeisels worden ontdaan. 
Voor de komende jaren is een snoeiplan opgesteld. 

Bauke Terpstra 



76-42 

Op 28 maart j .1. kv!amen de lec1en van de werkgroep geologie 1 8 in getal 9 

bijeen. Er werd een bezq~k geb=ac~t ~an de ontgraving Heerderstrand. 
Bij het betreden van dit gebied 9 he-~g-oen ~·legens de aanwezj_gheid van 
drijfzand, niet geheel risicol_>ns is) zcals enkele leden tot hun schade 
ondervonden 9 valt ho+ grote verschil in kleur van de verschillende 
zandformaties op. 
Hoofdkleuren zijn witte zanden in het westelijk en bruino zanden in het 
oostelijk deel van de plas in aanleg. · 
J)e witte zanden zijn met Ocs-G-vJest stromende rivieren voor de Saaie
ijstijd aangevoerd, de bruine zanden zijn Rijn- en Maaszanden • 

. J)oel van de vTerkgrne:r,>leden is inzicht te krijgen ·tn d'ë--vers-chillende 
geologische formaties dïe in onze ::>mgeving aanwezig ZlJn. 
Hulpmiddel hierbij 'is het maken van k?rreldiagrammen en mirieralenoLder
zoek. 
Van de verschillende zandpakkette::J. 1verden monsters genomen. Ten huize 
van de heer Tol w~id de zanden in een koekenpan gedroogd en vervolgens 
op draad- en plaitzeven gezeefd. Vervolgens werden de zeefresten zand 
met korrelafmeting varierend van 60 .micron(1 micron= 0,001 mm) tot 
2300 micron of wel 2,3 mm gewogen. 
J)aarna werden de gewichtsperc~ntages van de verschillende korrel
fracties bepaald. Het bleek dat de witte zanden een hoger pércent2.ge 
fijnere k6~rel~ bevat dan de bruine zanden. 
Op een volg8nde bijeenkomst zal een begin worden gemaakt met deze 
analyse van' de mineralen, waaruit de zandkorrels bestaan. 
Voor geïnteresseerden is binnenkcrt e.en uitvoerig ver.slag v2.n het 
onderzoek verkrijgbaar· bij· de h·eer Tol, Bonenburgerlaan 3, Heerde 
of de natuurhistorisch secretaris, de heer Menke 9 Klaverkamp 168, 
Epe. 

Jan van Zellem. 

. C) 
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CONTROLE~ATUURBESCHERMINGSWET 

c::~~ 
Studie 
De vereiste kennis dient men zich door zelfstudie eigen te maken. 
Voor deze studie stelt het Ministerie gratis de nodige leerstof 
ter beschikking, te weten een exemplaar van het boekje "Natuurbe
schermingswet" uit de serie Nederlandse Staatswetten, editie Schuur
mans en Jordens, nr.165, een toelichting op de artikelen 22 t/m 25 
en 28 van de Natuurbeschermingswet, een voorbeeld van een proces
verbaal inzake een overtreding van de Natuurbeschermingswet(artt. 
22 t/m 25) en een exemplaar van het boekje "Beschermde planten en 
dieren". 

Vraagt u in elk geval een studiepakket bij het Ministerie van C.R.M., 
Hoofdafdeling Natuur- en Landschapsbescherming, Steenvoordelaan 370, 
Rijswijk, aan. U kunt dat telefonisch doen.Tel.070-949233,tst.2592, 
2672. 

Eisen examen 
Kandidaten dienen voor deze funktie: 
a. een goede kennis te bezitten van de op grond van de Natuurbe-

schermingswet aangewezen plant- en diersoorten; 
b. belangstelling te hebben voor het natuurbeschermingswerk; 
c. van onbesproken gedrag te zijn; 
d. beschaafd en tactvol te zijn in hun optreden; 
e. de leeftijd van 21 jaar te hebben bereikt; 
f. hun bevindingen in goed Nederlands op schrift te kunnen stellen, 

Toelating examen 
Indien men aan deze eisen voldoet, kan men bij het Ministerie van 
C.R.M. een verzoek indienen tot deelname aan het voor bedoelde 
funktie ingestelde examen. Na ontvangst van dit verzoek worden over 
de kandidaat de nodige inlichtingen ingewonnen bij het hoofd van de 
politie in zijn woonplaats,alsmede bij een controleur-Natuurbescher
mingswet of een door de betrokkene opgegeven referentie. 

Het examen 
Tijdens het examen dienen de kandidaten blijk te geven van hun 
kennis van: 
a, de op grond van de Natuurbeschermingswet aangewezen beschermde 

plant- en diersoorten; 
b. de artikelen 22 t/m 25, alsmede 28 van de Natuurbescherminga

wet en de uitvoeringsvoorschriften van deze wet met betrekking 
tot de beschermde plant- en diersoorten; 

c. het opstellen van een proces-verbaal inzake een overtreding van 
de Natuurbeschermingswet(artt. 22 t/m 25). 

HET BESTUUR GEEFT U GRAAG MEER INFORMATIE!! 
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DOE MEE: stuur uw waar
nemingen aan de redactie 

·Hieronder weer de binnengekomen vraarnerningen. Het aan tal "waar
nem~rs" breidt zich uit. Deze keer een paar opvallende waarnemingen. 

25/1 
1/2 

1/2 

Blauwe reiger, vissend.d:n tuinvijver van Walsumlaan. 
Appelvinken 2 ex tijdens vorsh1eek regelmatig in tuin, van· 
Walsumlaàn.21/2. Ci troenvlindër. · Mw.Deerenberg. 

Groene specht. Vliegt op uit gat in de grond.Flink koud. 
Zocht hij daar beschuttirtg? Renderklip~~~ •. 

H.Waanders. 

30/1 Merel, gedeeltelijk albin~. Jagerstraat. 
Mw.Brueys. 

(Bij NH-kerk centrum Epe al hele winter half albino.Red) •. 

14/1 Ganzen, ± 60 ex. Overvliegend richting NNO. 
Mw.Nieuwenhuizen. 

16/1 Dagpauwoog te Vaassen. 
' . . 

V.d.PoL 

2/1 
8/1 
2/2 

7/2 
25/2 
23/2 

28/2 

8/2 

8/2 

8/2 
8/2 • 
7/2 

Patrijzen, 10 ex. Oranjeweg Ernst. 
Kluten en kieviten, Flevopolder. 
Grote lijster in achtertuin Glorialaan. Dagenlang eet en 
bewaakt G.L. een appel. Andere vogel wordt in d~ buurt niet 
geduJd. Kramsvogel zit in boom. Zodra G.L.appel even verlaat 
komt kramsvogel er op af, maar wordt na korte tijd weer ver
jaagd. 
Waterspreeuw, beek aan eind Papenstraat Wissel. 
Zwartkoptuinfluiter(wijfje), Glorialaan~ 
Zwartkoptuinfluiter(man). Wijfje ook.nog\steeds aanwezig. 
Eten appels. F.van Noorden, 

Zwartkoptuinfluiter, Glorialaan, Koos Koopmans. 

Vos, omgeving Epe. Waargenomen door K.N.N.V.-leden tijdens 
winterwandeling. + 
Rupsendoder(paddenstoel).Ook tijdens bg wandeling. 

Waterspreeuw, beek bij Vaassen. 
.Blauwe 'kiekendief, vliegend over Bongerdpl8in. 
Kramsvogels, Bongerdplein Mw.Koopmans-Grommé. 

15/2 IJsvogel. Veenweg Heerde. w.Tol. 



10/2 

14/3 

5/3 

'oudvink, Hoge Weerd 

V'ier spechten op één booms tam, drie z':'arte plus 
specht. Tongeren 

Appelvink, Schotweg t/o RSG. 

36-40 

Wanda Koopmans 

één groene 
' Mw .Remmel ts 

osette Koopmans 

12/3 Goudvinken, 

21/3 
.24/3 

6/3 

Kuifeenden, Ketelmeer 
Ooievaars, 2 

Kraanvogels, 20 ex. Wissel 

R.Pannekoek 

Viertelhausen 

21/3 Goudhaantjes en goudvinken, vele ex.Achtertuin Korte Enkweg, 
waarachter sparrenaanplant. 

12/3 IJsvogel, regelmatig a/d Verloren Beek,Emst. 

Hr.Bouchette 

B.Terpstra 

15/12 ± 20 appelvin~en regelmatig in tuin,Bloemstraat. 
L.van Leeuwen 

4/4 Tjiftjaf, Kroondomein Niersen. Mw.Koopmans-Grommé 
Wie heeft vroegere melding? 

9/4 Voor het eerst boerenzwaluwen, 8 ex. bij Oene. Koos Koopmans 

Mrt.'76 Op het landgoed Tongeren: 2 adders H.L.Manke 

18/4 

~5~~ 
4/5 

Pas geleden zat er in de Japanse kweeappel voor onze school 
(De Hoge Weerd school) een goudvink. Die was natuurlijk niet 
alleen, er moest ook een vrouwtje zijn, want dat was een 
mannetje. Toevallig was ·ik die week klassedienst, dus ging 
ik in het speelkwartier kijken of ik ook een vrouwtje kon 
ontdekken. Tot mijn verbazing kon ik ze van één meter afstand 
bekijken. Het was niet één paar maar twee paar goudvinken 
(4 goudvinken). Ik had .ze de hele .tijd al goed kunnen bekijken, 
maar niet van zo dichtbij, want mijn plaats is bijna aan de 
andere kant van de klas. ·De goudvinken aten alle knoppen van 
de struiken, dat was een heel leuk gezicht. 
De volgende dag heeft de gemeente de Japanse kweeappel tot 
bijna .aan de grond gesnoeid. Ik heb die goudvinken na het 
snoeien niet één keer terug gezien. 

Zwarte roodstaart, Gelriaweg, Epe 
3 beflijsters, Wissel, 
1 beflüster, snor, kl. karekiet 
braamsluiper 

Gierzwaluw, centrum Epe 

Wanda Koopmans(10 jr.) 

J.W. v. Waveren- Hogervor6, 

Hoophuizen, excursie 
Mw. Koopmans-G-
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Antwoord op vragen in het 

ook een vraag aan de redactie 

GOUDVINKEN. Onze goudvinken kunnen we rekenen tot de standvogels. 
Bij o.a. ringonderzoek is gebleken, dat zij nogal plaatsgetrouw zijn, 
ondanks hun zwlfbewegingen gedurende het-winterseizoen. Mede misschien 
tengevolge van de zachte winters van de laatste jaren lijkt hun aantal 
iets toe te nemen. Voor hun broedterritorium stellen zij naast een 
goed gedekte tafel een ruime drinkgelegenhe~d zeer op prijs. 
Het zijn echte dorstlessers. Indien onze leden de hun bekende broed
plaatsen van goudvinken met korte omschrijving van ligging, begroei
ing e. d_ •. aan bet einde van het broedseizoen zouden willen doorgeven, 
zouden wij dit eens kunnen· verifiëren. 

STAARTMEZEN. Staartmezen kun je tijdens het winterseizoen bijna over
al tegenkomen. Het is weer zo'n typische zwerver. Of je treft ze dan 
aan in gezelschap van andere mezen, bf alleen met soortgenoten, maar 
altijd in groepjes. Of ze in het; winterseizoen in het dorp meer voor
komen dan buiten lijkt onwaarschijnlijk. Misschien dat waarnemingen, 
gedaan ook tijdens het broedseizoen, een vertekend beeld geven. 
Het is n.l. wel zo, dat terreinstukken met ._wat berkhout, eikehak
hout en andere soorten kr'eupelhout,- çlie vél-ak .. in of nabij dorpen voor
komen, een goede biethoop z'ijn 'v-bar :tle·~Er'mèzeh, vooropgesteld dat be
paalde korstmossen, spins~ls e.d. voorhanden zijn voor hun nestbouw. 

\ ''\ ,, ~ ... ·~ \ ( ' .. 
RINGMUSSEN. Nestkastve~·sl~g~n v~-; di 'verse gebieden op de Veluwe 
over de afgelopen 10 tot 1'5 jaar geven nieLde indruk,. dat in onze 
omgeving de ringmus een sterke Ve=F- of\ Opd'ringer is in onze nest-
kas ten. .. \. \_. \ . 
De aantallen, broedend in deze nestkasten, zijn zelfs betrekkelijk 
gering. In het westenvan ons land schijnt echter plaatselijk een 
totaal andere situatie te bestaan. Met enige zorg zou echter ge
tracht kunnen worden het broeden van ringmussen in de -ne.stkà.sten 
tegen te gaan. B.v. kasten op ca. 1,5 m hoogte plaatsen; contro
leren ·of kasten tijdens winterseizoen rbaslapen worden door ring
mussen( aangedragen materiaal, grassen 'e.d. in dit. geval verwijderen) 
en kasten .met grote vliegopening(45 mnt en groter), geschikt o.a. 
voor gekraagde roodstaarten, zo làng mogelijk gesloten houden(tot 
ca. eind april). 
Overigens is toch ook de ringmus een interessante en nuttige vogel. 

W.J.Viertelhauzen • 

. . 
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De vogelwerkgroep, na het vertrek van Harm Vonk een latent leven leidende, 
is weer actief geworden. Op dinsdag 6'apiil vond de eerste bijeenkomst 
plaats: 12 mensen in een huiskamer bijeen o.l.v. de heer Viertelhauzen en 
ondergetekende. Dhr .F. van Noorden wai:r deze avond. verhinderd. Na over en 
wee:r: praten bleek instructie over herkennen van de vo els in het terrei 
lJ e mees en van ons wel wat men in eerste instantie van de groep ver-

wachtte. Nadruk bij het werken in de groep, meende de heer Viertelhauzen, 
zal moeten liggen op het zelf ontdekken, waarnemen en noteren door de 
leden. Naar aanleiding van dit idee kreeg ieder een lijst van zomervogels, 
waarop de datum van aankomst genoteerd kan worden. 
Dadelijk instructief was al het draaien van een grammofoonplaatje met 
vogelgeluiden. De kamer werd volkomen gevuld door de krachtige trillers 
van de winte:r'konirig en het monotoon roepen van de tjiftjaf. 
De eerste excursie werd vastgesteld. Van dat vroege werk, u kent dat wel! 
U hoort meer van ons. 

,....---~___::.-/~-Koopmans-Gromm~. Cd ei~ 1/~-~-
. -~tl'é~' 

j 
'• ~{/f/ . 

. C'y r Th d lvfï1' e· I ·lf .. l Heeone maken wij een eind aan 
~~ ~~~~ LJ slechte gewoonte??? 

Na deze pagina treft u de gele brochure aan, zoals er in totaal 2400 
zijn uitgereikt aan de Eper schooljeugd. In de afgelopen jaren deed 
de K.N.N.V. steeds in het vroege voorjaar een schrijven uitgaan aan de 
schoolhoofden van alle scholen te Epe/Heerde met het verzoek om de 
jeugd de nadelige gevolgen van het bermen branden onder ogen te brengen. 
We kregen de indruk, dat dit rondschrijven niet veel effekt sorteerde. 
Daarom het nu maar eens ever een andere boeg gegooid. De brochure werd 
geschreven en getekend door Els Koopmans-Gromm~, terwijl de gemeente 
Epe voor afdrukken en uitreiking aanschooljeugd zorg droeg. Speciaal 
wethouder Vorsthof dank voor vlotte en spontane medewerking. 
Onze leden zullen inmiddels wel weer gezien en geroken hebben dat ook 
dit jaar onze bermen helaas weer overal in brand stonden. Vooral het 
bijzonder droge voorjaar maakte dit zeer oude gebruik voor de jeugd 
erg aantrekkelijk. Ons is echter gebleken, dat het ''schrammen" niet 
alleen een spelletje van de jeugd is, maar ook wegwerkers en boeren 
houden zich met het "schoonbranden" van ds.bermen en slootkanten bezig. 
Het K.N.N.V.-bestuur wil dit euvel wel blijven bestrijden maar beraamt 
zich op andere aktiviteiten. Deze natuurvernieling moet nl. op grootser 
en effectiever manier bestreden worden. 
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Wanneer u dit nummer van Natuurklanken ontvangt, is het broedseizoen 
al weer in volle gang. Sommige vogels zijn misschien zelfs al weer 
aan hun tweede bro~dsel bezig, zoals duiven en lijsterachtigen. 
Er zijn zelfs vog~ls, die het broeden en jongen verzorgen al weer 
achter de rug hebben. We denken dan aan bijvoorbeeld kieviten. 

" We zijn ons er van bewust, dat we met deze oproep aan de late kant 
zijn, maar we wagen het er maar op. 
De vogelwerkgroep wil n.l. graag weten, hoe het met de vogelstand 
in onze dorpen gesteld is. L.Tinbergen wijst er in zijn "Vogels in 
hun Domein" al-.op, hoe vogelrijk de Noord Veluwse dorpen zijn. 
Dit in tegenstelling tot de schrale naaldbossen in de omgeving van 
die dorpen. Het onderzoek, waar Tinbergen over schrijft dateert van 
1941. Wie nu, in 1976 zijn oor zo omstreeks zonsopkomst te luisteren 
legt, kan niet aan de indrru( ontkomen, dat onze dorpen ook nu nog 
door honderden vogels bevolkt worden en dat vele soorten vertegen
woordigd zijn. Een vergelijking met 35 jair geleden lijkt ons in
teressant. Wij willen eens ~nderzoeken hoe de zaken er nu voor staan 
en dat in het najaar in Natuurklanken publiceren. Hopelijk valt ons 
onderzoek niet al te negatief uit. 
Wat wij van u vragen is dit: Wilt u ons alle broedgevallen rondom uw 
huis rapporteren? Allé .. broedgevallen, zowel van spechten als van 
mussen en spreeuwen- zi'jil het vermelden waard. Ook broedgevallen met 
thans reeds.._.ttitgevlogen jcngen, merels bijvoorbeeld, graag doorgeven 
aan:Glori&laan 5, tel.3331. 
Treft u een broedgeval aan in uw tuin of in de tuin van uw buren van 
een vogelsoort .die u niet thufs kunt brengen, dan wil iemand van de 
vogelwerkgroep·graag even langs komen om de vogel te determineren. 
Ren s_~eds ··a·Î)·L:rlezelfde plaats zingende vogel gedurende enige weken, 
duidt tllle·estal ook op een broedgevaL 
Volgend jaar wilien wij met het ~nderzoek doorgaan. 
Wij hopen u dan tijdiger te hebl;>,en ingelicht, maar ondanks de late 
oproep rekenen wij ook dit jaar op uw aller medewerking. 
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Mensen die bij een ijzige noord-oeaten wind me~ vorstèn sneeuw er öp 
uitgaan hebben het voordeel, dat z':l buiten weinig andere mensen ont
moeten, voor een vogeltocht een belangrijk aspect. 
Op het gerucht van:"Er zijn visarenden gezien" zetten we op die IJssel
excursie van 7 maari. 1976 eerst koers naar de enlangs gegraven plassen 
achter de nieuwe IJsselbrug bij Deventer, ter hoogte van het aardige 
dorpje Wilp. n 

Het is moeilijk ineens naar eèn doel te. rijden als er criderweg wat te 
zien is, dus: eerste stop blj de moerassige uiterwaarden voorbij Ter
walde, waar de weg door dit 1age stuk loopt. De eerste harde sneeuw
bui ontlaadde zich boven onze hoofden en verstopte delijkers. Toch 
ev~n uit de aut§'s ftm naar de mooie pijlstaarteenden te kijken, die 
constant op de kop in het water 

" schenen te moeten staan. Alles was 
zwartgespik~eld van de meerkoeten, 

-maar er waren ook een paartje ta
feleenden met grijze ruggen en een 
bruine kop, fluitende smienten 

.-:herkenden we aan de witte driehoek 
voor de staart. Kuifeenden zagen 
we overal, zelfs in de sneeuwstorm 
te herkennen aan de helwitte flan
ken van de mannetjes. Kieviten en 
'een enkele grutto klEÎillnden langs 
de oevers en een e~nzame, verfom
faaide reiger zwierf rond. Door 
de sterke wind was rustig waarnemen Pijlstaarteend 
moeilijk. 
We bereikten Wilp door een°prachtig landschap, hoog over de dijk rijdend 
(de weg naar Zutphen). Toen we het dijkje veor de plas bij"Wilp in een 
nieuwe sneeuwbui opklommen, zagen we honderden vogels, vooral veel eenden. 
Er was veel gefluit van tientallen smienten, er zwommen en liepen evenzo 
vele wilde zwanen trompetterend als ganzen rond. In de verte zwommen 
twee paartjes grote zaagbekken, ook al wintergasten uit het noorden, zo
als de voreng~noemde ~oo~fèn. 
Maar helass, 'de visarend'en waren in geen velden of wegen te zien! 
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Een gebrek in de ·organisatie, vrees 
ik. Maar de vele andere soorten ver
goedden veel. Na de laatste sneeuw
bui kwam er wat zon door, waardoor 
de p1as één g:rote glins teri_ng werd 
in dit gezeefde licht. Ach.ter d!i1 
beschut~ing van een jonge bomen
singel was de z'en· ze l-i's voel baar 
op onze verkleumde.bótten. Het ijs 
in de sloten was önvoldoende dik 
~m ons te dragen an een soort brug, 
met mannenmoed door onze voorzit
ter overschredenr leek toch te 
riskant voor ons ~11en, zodat het 
niet lukte aan de andere kant van 
de plas te komen, waar het licht 
gunstiger was. 

verfomfaaid. 

Dank zij de zon zagen we nu veel meer kleuren b.v. bij de mooie 
wintertalinkjes met hun groene koppen, bij de scholeksters aan 
de oever, de vele storm- en kokmeeuwen en de prachtige futen 
in de verte. 
Maar ja, die visarenden, die zagen we nietr zodat we de excursie 
naar een lekker kopje koffie leidden. 
Dat we op de terugweg voor Terwelde weer in de uiterwaarden stop
ten, is begrijpelijk vooD, al wie vogelen, want. tenslotte konden 
die visarenden ••••••••.• , ma;r nee, oo~ hier waren ze niet! 
Een wandeling in de boomrijke uiterwaarden bij Welsurn besloot de 
koude to'Cht. 

Els Koopmans-Grommé. 

PLANTENWERKGROEP 
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De plantenwerkgroep o.l.v. dhr.H.~.Menke heeft ZlJn werkzaamheden 
hervat, Mevr.L.Veelenturf, Burg.van Walsemiaan 23,Epe, tel.4017 
vervult het secretariaat. Belangstellenden kunnen zich nog melden. 

HYDROBIOLOGISCHE WERKGROEP 

Deze nieuwe groep heeft op 16 maart zijn'eerste bijeenkomst gehad. 
17 deelnemers verdeeld over kleine groepjes zijn op 1 mei begonnen 
een aantal beken op de Veluwe op hun macrofauna te bestuderen. 
Leiding en secretariaat:dhr.W.Oosterloo, Vuurdoornstraat 224,Vaassen 
tel.05788-3359. 
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Op zondag,morgen 9 uur vertrokken 20 leden van onze afdeling naar Ruiner
wold~ hèt startpunt van een geologische excursie in de omgeving van 
Havelte en Diever. 
In caf~ Reinders waar zich nog 5 andere K.N.N.Y.ers bij het gezelschap 
voegden, werd door de excursiele~de~~.van Zellem een _korte ~iteenzet
ting gegeven over de kwartairs geolog{e van het excursiegebied •. In het 
landschap zijn heel duidelijk nog terug te vinden de resultaten van de 
gletscherbeweging in het dal van de Steenwijkar Aawaardoor Havelter
berg en Woldberg zijn gevormd, het daar ten zuiden van gelegen opgevulde 
smeltwaterdal van de Vecht en hef grondmorenegebied ten noorden van dit 
dal. 
Onder schitterende weersomstandigheden werd een 5-tal excursiepunten 
bezocht, waarvan hieronder een ·korte beschrijving volgt. · 

Erosierest 
Ten noord-oosten van Ruinerwold ep de weg naar Uffelte reden we door 
een zijdal van de Vecht. Het is een erosiedal, ontstaan tijdens het 
Pleniglaciaal(Weichselieri) en dus veel jonger dan veel andere dalen 
die een zuiver glaciale (Saalien)oorsprong hebben. 

,Ten zuiden van de Snilàervaart, ten oosten van de weg bezochten we 
een opwelling in het terrein, een erosierest, bestaande uit fijne 
zanden van de formatie van Eindhoven. 

Pingo-ruine 
Pingo's of vorstheuvels zijn ronde heuvels, die in de huidige peri
glaciale gebieden(b.v.Noord-Canada, Siberië) in vrij grote aantallen 
voorkomen. Zij hebben een doorsnede van vele tientallen meters en 
bestaan van binnen uit een ijskern, meestal op een diepte van minder 
dan 10 m'. De hoogte is zelden meer dan 20 m'. 
Het water dat voor de ijsvorming gediend heeft is àf afkomstig uit 
een onbevroren ruimte, emringd door bevroren pakketten àf toegestroomd 
door een scheur in de permafrost àf aangezogen uit de opdooilaag. 
De bovengrond wordt omhooggedrukt. Van het de ijslens bedekkende 
.pakket sedimenten k~mt door solifluctie en afspoeling in de loop der 
tijd wat omlaag. Dit materiaal verzamelt zich aan de voet van de 
pingo. Bij het groeien-van de ke~n ontstaan tenslotte scheuren in de 
bedekkende laag. Bij verbetering van het klimaat en onder invloed van 
zonnestraling zal de ijskern smelten en wat eens een heuvel was,wordt 
een ronde depressie, omgeven door een ringwal. Drente is rijk aan deze 
thans met veen gevulde laagten; men noemt ze daar dabben. 
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Nabij Wateren 1 geheel omgeven doOJ;; bos bezochten we het Adderveen 9 een 
pingo met eeri diameter vàn 150 m', Deveen-gyttja opvulling is slechts 
gedeeltelijk uitgegraven; de diepte bedraagt ca. 2,80 m', 
Uit pollenanalytisch onderzoek is gebl0ken, dat de gyttja-vorming 
tijdens het B~lling interstadiaal, eus aan het eind van het Weiche-

-------1-ien is bë-gonuen.-Het iaat-gl-a-ciaal i-s-verder- -vB~::le-di-g ont-vl-ikkeld. 
In het Adderveen werd werkelijk ook nog een adder waargenomen. 

Stuifzanden 
Ten noord-oos ten van \·Ta teren liggen deA!_)pelschase zandduinen 9 ook 
wel Ackingezand of Kale duinen genoemd,, _t;en wandeling langs een 
prachtige pingo-ruine, de Meeuwenpoel voerde daarh~en. De stuifzanden 
zijn afkomstig van laat-.glaciale dekzanden. Door menselijke invloeden 
(afplaggen van de heid~) en mogelijk natuurlijke oorzaken(branden) 
werd het vegetatiedek vervuild, zodat de winderosie vat kr~eg op het 
zand. -. 

Stuifzanden komen het meest voor in gebieden waar het dekzand dik 
ontwikkeld is. De kleur is vaak geelgrijs met vuilgrijze strepen; de 
laatste afkomstig van het podsol.van de dekzanden. Op enkele plaatsen 
waren de podsolprofielen duidelijk waarneembaar. 

Havelterberg 
Op de top van de Hav~l terberg hadden -vr<,J, een· duidelijk uitzicht over 
het opgevulde gletschertongbekken( dal van 'ci:~e-' S teenwi jker Aa). 
De Havelterberg bèstaat hier ·uit keileem(f6rmatie van Drente). 
De grens tussen kei leem e'n de zanden v'àn de forma tie van Eindhoven 
is vrij gemakkelijk op de noordilank va~~Be.Havelterberg te vinden. 
De plaats van de twee hunnebec(den i:p min of rrieS'r geologisch bepaald. 
Icirrier~, hier waa~ de basis van de keileem dagzoomt en veel keileem 
door erosiè is-verdwe~en, ~aren veel glaciale blokken voorha~den, 
Daarvan bouwden de mensen van de z.g.'I'rechterbekercult"l.lur ca,2700 8. 
2600 v.Chr. genoemd naar de vorm van het aardewèrk, de hunnebedden. 
Zij waren de neolithische landbouwers. · 
Zij waren trouwens niet de eerste bewoners. Reeds gedurende de vroege 
Dryas vertoefden hier rendierjagers. Resten van bewoning zijn ge
vonden in het Holtingerzand bij Havelte~ 
Zij behoren tot de Hamburger cultuur, ca. 12000 v.Chr. 
Toen begon het landijs zich uit Zuid Zweden terug te trekke~. 

Ontsluiting formatie vari Eindhoven 
'l'en zuid-oosten van Steemrijk in Onna, docht bij de spoorlijn 
l\Teppel-Steenwijk is een kleine zandafgraving, waar de formatie van 
Eindhoven ontsloten is. Het zijn goed gcslaagde zanden met dunne leem
laagjes en lemige zanden. De gelaagdheid is echter door kryoturbatie 
of glaciale stuwing gestoord. Het pakket is gevormd onder periclaciale 
omstandigheden in het begin van het Saalien, vóór de komst van het 
landijs. De zanden kunnen beschouwd worden als aeolisch en fluvio
periglaciaal omgewerkte zanden van andere formaties(formatie van En
schede en Urk). Enkele leden hebben het fraaie profiel op de foto vast
gelegd. Aan gesteenten werden o.a. helleflint,arkose en een kallberGert
porfier(midden Zweden) gevonden. 

Het doel van deze excursie, n.l. het herkennen van landschapsvormen in 
relatie met de geologische geschiedenis, is bereikt. Om ongevee~ 17.00 
uur werd de terugtocht naar Epe en Heerde aanvaard. 

Jan van Zc;lle:rü. 
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't Is voorjaar 1 en de wei is groen en nat 
De wilgenkatjes tooien elke baan, 
en de gracieuse pinksterbloemen staan 
met speenkruid aan de berm van ieder pad. 

De oevers van de sloten zijn gevat 
in 't spruitend lo~f van lis en valeriaan. 
Het jonge riet vangt al te kleuren aan 
hoedend reeds vogelleve' als kostbre schat. 

En dan 1 in pracht van gloed en heerlijkheid 
het levensblije, zelfbewuste stralen 
der kloeke, weelderige dotterblommen: 

hun kronen staan als glinsterende kommen 
van zonnegoud op glanzend groene schalen 
van 't overrijke bladerenrozet. 

Hein van Wij~, î6.3.'45. 
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