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BR':.'EDGEVA:Ll,EN IN I2l6. 

Nu wij de oogst bekijken van het aantal opgaven inzake broed
gevallen in onze dorpen, dan komen -vdj helaas tot de konklu-

. sie, dat tot nu toe t~ vleinig broedgevallen zijn gemeld. ï1ij 
nemen aan, dat heel wat weer vogels in onze dorpen hebben 
gebroed dan u h0eft vastgesteld, althans aan ons doorgegeven. 
I-Is el merkwaardig is, dat wij meer oygaven ontvi.ngen van 
niet-leden dan uit eigen kring. Staan X.N.N • .V.-ers zo slecht 
bij de vogels bekend, d~t ze niet in hun omgeving broeden? 
Nog é~nmaal dus een verzoek~ Hebt u een broedgeval w:.argeno
I:!len (nest, vogelzang, jongen), 't geeft niet van welke vogel, 
als het maar niét in een voli~re is, geef het aan ons door. 
U"ttr opgave vTOrdt gaarne ingew::,cht bij: F. van Noorden, Gloria
laan 5, Epe. Tel.: 33JI. 

BOIJIEl\f"~JER.ICGRCEP. 

Dit kan een zee:::' boeiende ~rerkgroep worè.en. De bedoeling van 
deze vTerl~groep hebben "tt-Tij al in het vorig. :J.ummer van Natuur
klanken uiteengezet,Het aantal personen dat zich tot nu toe 
heeft aangemeld is echter te weinig om al van start te gaan. 
Daarom nJgaaals een oproep, u op te geven. U bent van harte 
welzom, ook àl is uw bomenkennis-niet al te groot. Daar valt 
-vrel vrat aan te doen. Een bezoek aan het P-inetum te Putten en 
1r1at 7~rintervJande:'_ingen in de naaste omgeving -vr~arbij_de win
terkeninerken veel aandacht :!c::rijgen, kan de kennis in korte 
tijd flink opvijzelen. . . 
Graag dus nog wat aanmeldingen voor de bc~enwerkgroep bij~ 
F. van Noorden, Glorialaan 5, Epe. Tel.~ JJJI. 

Oll!SLAG JUBTLEUHIJUI'll'~lER.. ~V~ 
~ ~ 

Koos Xcopmans ontwierp de te~ening voor de omslag van het 
jU:bileumnummer ( de verrekijker met al die ~::leine beestjes en 
mensjes). vlij verzuünden dat in het nummer te vermelden. Ex
cuses Koos en nog haJ..~telijk bedanr.t! 
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De-keus was op de Ard~che gevallen~ we hadden veel over 
dit gebied_~a~ La Douce France gehoord en waien er n~oit 
gev1e.est. Vrijdag II juni b:sreLden wij Serr:i,ères, de noord
punt van d~ Aidèche; voornamelijk bestaande uit een gezel
lig boulevardje a8n de ah6ne; daar voorbij met ~en reuzezwaai 
een bocht van 270 naar rechts aen.steil ~aadje op en al 
gauw stonden caravan en auto op een !:as teel terrein onder 
heel oude kastánjebouen, lekker in• de-~chaduw- het was 
over de 30° - I032 km. van Epe. · 
Vlak naast ons een: ;::>racht van een oude ceé.er, vol met 
zijn karakteristieke ~ikke, rolronde kegels, niet hangend 
m::-car rechtop. Een boom orc1 zuinig o:p te -uezen, \rant r-5eds 
in de grijze ouè.hei :: 1•Terd er ;;n<:.'.ar raal: [:;-e!capt ~ de ter,1pel 
van koning Salomo werd erve..n gebouvrd 9 en de vloot van o.a. 
Alexander de ~rota; resultaat~ vandaag uitgestrekte 
woestijnen~ 
De wandelpaden op de stafkaart bleken inmiddels allemaal 
geasfalteerd te zijn en als bes aangegeven percelen bleken 

· tot bouwl~nd omgetove0d te zijn; dan 
verliest lopen bij 30 wel wat van 
zijn charme. 
Van de wilde planten die wij vonden 
no~men vlij vlas, _;-evlekt !Zonneroosje, 
kroonkruid. Geen moeite hadden wij 
met het deter~ineren van de kerse
bomen, ze smaakten heerlijk, de kersen 
bedoel ik. . 
Na een verkenning.van het meer zuidelijk 
gedeelte van de Ardèche bssloten om 
naar de Jura te verkansen o::_:> hoop van 
meer wilde natuur en Qilde tem
peratuur. 
Maandag 2I juni richting Jura, het is 
bloedheet, neergGn trel:en bij St •. Claude, 
de hoofdplaats van de noordelijke Jura. 
In bergstre::en. vind je de. kam~_îeer- VQ..UCI-\T ,v/d. 
plaatsen ~eestal in een cial, zo ook Ceder 
hier, dus niet bepaald koel. 
1 s Middags laat de eerste sensatie, hoog in cie lucht rare 
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roofvogels, snel de kijkers: 
vier of vijf man met kunststof
vleug;els op hun rug springen 

__ .van bovenop de steile bergwand 
'.· (I200 rn•) zo het niets in en blij

, ven dl;' i jveri' op de thermiek",-· hor i-
zontaal hang~nd onder hun vleugel; 
net reuze g:i.erzwalu1t1en om dan plots 
mët een noodgang naar beneden te 
zeilen. JaGmer,_clat Leonardo da 
Vinci dat niet heeft kunnen meemaken. 
St. Claude heeft een grote pijpen
indust~ie, de ~efaamde bruy~re 
pijpen (Eng:el.s briar) worden er 
gemaakt; daarvoor worden de war-
telstronken van de boomhei 

Thalyctrum aquilegif'ol. (Erica arborea) gebruikt •. De 
struiken oaeten dan wel 40 jaar oud zijn; ze worden u~t Cor
sica geinporteerde Ho;_::>eli'jk is hun 'een beter lot bes,cl:.oren 
dan de cec.ers. In het :Pi jperE.:lUseur,1 aldaar kan je er alles 
over'zien, selfs oud-hollarid~e boe~~n over toeback. In ons 
land is boomhei in C:~e handel verl::rijgbs-.ar en in Epe in ver
schillende tuinen ts ~ien (o.a. bij ondergetekende); 's win
ters vrel tegen de vorst inpa~:ken. 
Als eerste wande:.'cing,· ee:J. korte ·tocht van vier uur ui tge
zocht (het zijn er 7i geworden en geen kroegje te bekennen) 
de Roche Blance op. Dit is het betere werk!Bijna onbegaan
bare paadjes, een en al kronkel, meestal steil naar boven, 
kruip door, sluip door door begroeiingen van palmboompjes 
(Buxus, bel::.end van Falmpaaen), de befaamde Buisses' hier 
blijven he.t lage struiken o:f heesters, in de :;:\aukasus wor
den·het echte bomen; het hout 'is zwaarder dan water en is 
prachtig materiaal om er allerlei ~~~ 
voorwerpen van e maken. Toen de 
verwoesting in de Kaukasus :fataal 
dreigde te worden, werd de kap sto~
gezet, daar was het verstand nog 
op tijd doorgebroken. \i[ at nu als 
palGhout verkocht wordt is geen 
buxus, even.:-llin als sigarenkistjes 
nog van ceder2out zijn. 
Geen ogen genoeg om 0veral te kijken 
z6 heb je je staan te vergapen aan 
weelderige exemplaren van witte en 
blauwe rapunsels of je staat tegen
over prachtexemparen van lelies 
(Lilium martagon L.). En dan boven op 
de berg: •••• gele gentianen, bloeiend, 
in tal va~ exemplaren. 
Een heel ~ooie plant is ook 

Astrantia major L, 



Astrantia major L, die we bergheelkruid doopten naar de 
Franse naam sanicle de montaf·ne. 
Verder determineerden VTij bospaardestaart 9 Thaiietrum 
aquilegifolium L (= akeleibladige ruit), een eigenaardige 
en moeilijk te beschrijven plant, wilde reseda, lidrus, 
bergthijm ( Calamintha alpina L (Lmk). -.+ 
Een heel merkwz.ardige vondst deden we op een volslagen 
kale puinhelling (800 m), daar stond het vol met Cen
tranthus angustifolius (Allioni) DC,, die -..1e smalbladige 
spoorbloem doopten; het is een valeriaanachtige en lijkt 
\-Tel wat op de hier gek"t-Teekte cerètranthus soorten, 
Geologen kunnen hier hun hart ~~ 
ophalen 2-an prach ti ge o~"l tslui- r\b> ~ 
tingen en o:?stuï,Tingen, 'daaron- ~ - ~ 
der, de b:faa~1~e, Chap:au de Gen- c!iJJ.~~ '_I{ . ---~ 
darr...e, vT-.arblJ a.e la~en tot p? 'i.::F 
een imposant grote lus zijn il~ ~ $ 
samengaperst, f'\;;- ,) 
Bij de >v.v.v. in St, Claude is \Jj."J ~ -::.:-· 
een goede gids te koop, v1aarin &fJ ~ !1 
zelfs plaatsen genoemd l!Orden ~· 

7
_ ~;::, 

-..Jaar fossielen te vinden zijn, ~ ~ 
Volgend j~ar gaan wij er weer ~ ke~ 
heen, hopelijk bij een wat gematig- · I 
der temperatuur, om intensiever 
te botaniseren en inventariseren. Calamintha alpina L 
Voor het deter;:-:,ineTen gebruü::ten u.-m: 
wij P. Fournier, Les quatra flores de France, ~aris I96I, • 
1r12.arin alle planten van de l:ust tot en raet het hoogge
bergte. De fa~ilies proberen wij ~emakshalve zoveel mo
gelijk met een Hollandse flora te vinden en de soort dan 
met behulp van Fournier, 1 s ~·linters maken "'ij een Frans
Nederlandse lijst van botanische termen, die -vlij steeds bij-
1rTerken, Zo 1 n "t<Toordenboek zou eigenlijk de I\l'JIJV ;:aoeten uit
geven, heel eenvoudig gestencild, losbladig op het formaat 
van de bekende Eiul to ringbanden, kwarto forrnaat en elk jaar 
een supplement, Hetzelfde geldt voor Griekse en Latijnse 
vaktermen, in de trant yan I.F, Hendersou 11A dictionary 
of biologica! terms" Long~-;mn I975. 

Calamintha.heet in de 
nieuwe fl•ra's: 

Satureja.CRed.) I 

' 

C,H. van Looij, 
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Het hete, dorre~ ja verschroeide ~uropa ter hoogte 
van het Rijndal~ 111a<ir we deze· zomer doorreisden~ m2.akte 
een zo troosteloze indruk op ons, dat het visioen van nat
te, bloemrijke alpenweidan ons near hGt ztiid~h dreef, met 
als deel Zwitserland. Het is een voQrrecht'van wie kampe
ren~ dat ze niet gebonden zijn aan. een afspraalc, naar al
naar het getij de bakens kunnen verzetten. 
Z111i tserland, een oud vertroU\-1;::;_ v l~antieland voor ons, 
stelde ons niet teleur. 
Het is er in de 6-alen ook 1trel \-lar•-"'~ · maar gelukkig frisgroen 
en 'lfTeer genieten we ve.n het rijke landschap, dat we van de 
grensp]_aats Stein am 1~hein, langs kleine we:;·en doorl:ruisen. 
Allerwegen zien 111ij vemui t de auto mooie boerderijen en 
hele fa~ilies, die aan het kersen plu~ken zijn. Er zijn hier 
welvarende, !~nusse dorpjes en de .bernen· vertonen een köur .' 
aan vrilde bloe:.wn. Het is een grove n.al2. tigheid, ~.=;vJi tserland 
alleen te willen kennen door zijn mechtige alpen~etens te 
bezoeken. Het Middelland, was~ we de hele ~ag doorrijden, 
heeft een heel fraai landschap, dat ni.et gauw verveelt. 
Er zijn grote bossen~ vel wilde flora, zoals we ~ie in Ne
derland niet meer kennen, de a~kers lig2en als grote lappen
dekens er tussen in tegen de hellingen en overal zien we 
het trotse silhouet van buizerden en wou-t·ren iP- de- hete zo
merlucht. En da!l zijn er de vele :-;~erep:,, die lang niet zo be
dorven en volgebouwd zijn als die in Oostenrijk. Je kunt 
er nog eltijd wel ergens aan de oever ko~en. 
De stille avond bijvcorbeeld, ~ie w~ doorbr~chten aan de 
l~urtensee, een van de meren tussen Jura en Middeiland, was 
qnvergete~cijk f'ijn. ' 
Bij een klein dorpJe, Faoug, niet zo ver v~n het unieke 
stadje i"lurten, dat vol toeristen zit, vonden vJe een O:Pen
bare badgelegenheid-. De plaatsen aw"'l de ,Iileren he"oben vaak 
van d.ie kleine strandjes of alleen een stei';'Grtjèl met een 
vlotje ene wat ouderv1etse badhokjes, wa3.:t' de ... ensen è.ie er 
~-Jonen gr.ati~ gebruik van l:::unnen i~1e.ken1 5ij de ·aanlegsteiger 
van de boot, ~ie een vaste dienst vaart op de Juraoeren, 
was een ruir.1te vrijger,-:.aakt tussen de, Z'tvare rietkragen die 
hier langs het meer groeien. 
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De zon zakte al lager en de ber~en va~ de Jura 9 verweg, 
lagen in een blau1-1e waao te drc-;.:.en. Een l::·,eel~}:oete:r:.fa::ülie 

net een heel otel jongen 9 kwam bedelen o:;::. brood vlak bij ons 
en op een l'Jaar :'i.eter 2-f'stand ZvTommen futen rnet hun gestreepte 
lclein tj es, Een ~rote l::ara..lciet klauterde ~ond;.r .?,.Ego t voor 
ons dóor dé rietstengels~ reigers roei~en ~oor de lucht 

. I 

en grcenl ingen rr!el:kerden vc:-.rtdurend bov~::~n or•.• in cie pla
tanen, Net toen~~,'N~ dachteng zouder- hier ook visarenden zj_jn, 
vlogeri er clri~ Z>;Té\l.rte vlüuwen 9 a}. jagenc~ op vis, lan::z2.am 

·.voorbij. Eet 't~<lter 111as 9 in tegenstelling tot dat in de al
penmeren, heerlijk van te:-"Jperatuur en ;_>]'e zwollli:i1al'l en roeiden, 
zonder dat de vogels ~ich iets va:r:1 ons aantrolcken, tussen 
al dat m.oois d:::o~:'. :Fas toen J.1.et don'-:er Herd 1 gingen vla n:::tar 
ons ka~peerterrein te~ug. ~at was nog een hele rit 9 n.l. naar 
het Voor-alpengebieG 9 in het Simmental. 
Het ::Jimrnentc,l is een van de vele dalen, die ui L-:::onden bij 
het Thunermeer. Thuner- en Briënzermeer zijn eigenlijk ~~n 
volgelopen dal, n.l. dat van d.e i~are. Een enorme puin.:assa, 
in vroeger tij6en ::cangevoerd door de ï',fi tte en de Z1c~arte 

Lütschine, die :~:et donde:;_~end gevreld het ''ater, afkomstig 
van de vele bergreuzen van het Berner Oberland naar het 
meer voerden, vormt nu de scheiding tussen de twee meren, 
De plaats Interlaken, uodern en drW.ç: toeristencentrum 9 i~:et 
spoor~ en busverbinciingen naar allerlei interessante ge
bie~en, is hierop ontstaan. 
We zochten een stiller oord voor onze va,cantie en vonden 
dat in het Sio~ental. Fr~chtige boerderijen, een lieflijk 
landschap, de rivier, de bossen en dac::.rboven de vrilde rots
partijen gaven ons hoop, dat het ook 2et de pl&nten- en 
dieren"rereld wel goed zou zitten, 
\!Jeissenbur,g· in het Si::L!antal heeft een heel klein kam
peerterreintje, vraar veel vaste ca.ravans s t2.an van we8ken
ders, Het is niet eenvoudig een plaatsje ertussen te vin
den, De sanitaire voorzieningen 9 ~eurig onzichtba~r inge
richt in een boerenspieker (voorraadschuur), zijn gevrelc~ig. 
liJarm "t-Tater in douches, af'·-:.rasbakken en vlastafels vormt een 
on.~; ak.enè.e 1 uxe. 
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Het treintje, c~at door het hele dal loopt, geeft verbin
ding met de andere dor;:: jes en heeft overal hal t.es ,_, hi.er 
en daar op verzoek! Het heeft het voordeel,. ::at de, auto 
voor alle dabTemdelingen ongebruikt lr:an blijven s±aan, 

· vrant je kunt heen of terug r.1et het treintje. Voor ·gezinnen 
kennen de Zwi:tserse spoor1r1egmaatschappijen een· belang:Çijk"' 
reduct~eregè1ing.' ·vraagt à hier · · · 
Hogerop in het dal kun je ook zeer hoge bergtochten en zelfs 
Hüttentochten ~::~aken, b.v. bij. Zweisimmen, Lenl':, Schönried 
en Gstaad. Verschillende bergbaantjes brengen je desge
wenst midden in de Alpenweiden, waar fijne wandeloogslijk
heden zijn. De meeste wandelpaden zijn goed gemarkeerd, 
iets wat in C::.e Franse Alpen nogal eens manir.eert. Stevige 
bergsohoenen en een rugzal: zijn onmisbaar in dit ter·rein 
en vooral ook een goede kaart. 
1ifandelend in het dal "tTachten je echter a.l hee2. wat verras
singen. 
Langs een beek met puttertjes en waterspreeuvren klommen we 
de Rossberg op, een heuvel, ëie op de flank van het dal 
als het ware e~~ grote bult vormt. Er zijn dair natte, 
kleurrijke weic:.en, -v1aar muggenorchis, gevleJ.cte orchis, 
breedbladige orchist grote keverorchis en moeraswespenor
chis in massa '·s ~·roeien. T·Tederik., lca ttestaart, Spaanse rui
ter, beerbreek, wollegras en Dargrieten staan er tussen 
het sierlijlr.e trilgras en het vremel t er vc.n de vlinders, 
vooral dasbordjes en parelrnoervlindersoorten. 
Als verrassing lig-zen daar in dit landschap de schitterende 
Sinmentaler boez-deri,jen, vlaar de boeren nog zelf' kaas rJakeno 
De huizen zijn versi.erd r.:1et snijwerk en gekleurde motieven 
en dragen enorme balcons. Er is nog niet veel bedorven in 
de rustige dorpen riie niet aan de drukke dalweg liggen. 
Een dalvTandeling, die langs .een keur van boerenbow;v-kunst 
voerde, leverde de vondst op van de grootb~oemiie 
kalaminthe (Satureja gran~iflora), een giote lipbloe~, 
waa!'van het blad een hele sterl~e ?ï::untgeur heeft. Eij groeide 
lEn1;gs· de rand van 3en hellingbos met open plelr.ken, dat rijk 
'"ras· 3;an allerlei kruiden zoals eenbes' gifbos, kleverige 
salie en ::;;·ele r11onn~kskap. 
De alpenweiden, di~ we de eerste we~en, toen het te ~eet 
was om in het dal iets te ~resteren, o~zochten, ~everden 

de bloemen\Jee~lè.e op, ciie ~rre van vorige ]:eleEenheden zo g-oed 
kenden~ Toch zijn er altijd weer verrassin~en. Boven Lenk, 
v/aar je G.1et de auto langs ee~ smal, steil 'we_;getje eon heel 
eind omhc·og kunt, al duL"1end, dat je geen tegenli~·ger zult 
ontmoeten, vielen ons de ~rote ~assa 1 s op van een,geweldig 
grote gele composiet, het eenbloenig biggenkruid 
(Hypochoeris uniflora) en van de arnica 9 die hele hellingen 
geel kleurde. 
Heel fr~ai in deze weiden is ook het optreden van een 
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ste~elige plant, een vederdiste~soort~ óie de Zwitsers 
Kra tzdis tel noemen ( Cirsium spinosissi::aum). In grote 
groepen staan G.eze grote distels in de vleiden. Ze hebber,_ gele 
bloemhoofdjes 9 die omgeven zijn door een geelgroene krans van 
decoratieve blade'ren 1 die de :plant z:Ljn ch?cr:::Ie VGrlenen. 
Wee~. hogerop, je moet er we~ vcor kli~~en, in het ~ebied 
bove~1 C':e bc;o:,lgTe.c._o_s, vinden 'd"" de eclrte hooggeberg teplanten, 
de bartsia's, de voorjaarsgentiaantjes met hun hemelsblauwe 
bl6en~jes, de ,vele steen~rae~soorten, ~et gra~pige gele 
brilkruid, de :~:ogelbloempjes, die :.ver de rotsen ?:ruipen 9 

het kleine rotsereprijsje, met een rood ringetje in het mid
.den vaE.de bloem en ~e roze meelprimulaatjes. Een verrassing 
zijn elk j2ar weer de rijkbloeiende dotterbloe~en in juli. 
Een enkele ~eer zien wa de dieppaarse alpenaster, die terecht 
bes che1.:.mè. is. . , · · ''- -
Dit io het- dcr,JéÜt 'van :de ~lpenrr:a:rmot·ten, gen:1~en ;e~1 alpen
kauwen, 'all.ett~e:rr0.i <c1.i_eren 1 • c'_ie i.il Zv(:Ltserland,. vraar ;;~<iJA. veel 
aan 1 natüurbesch.érding doet, ·neg gere,s·eld·t<!1:~zi·çm•"z.:Lj_'n.; \rle 
zazen een interessante film hierover in e~n d~;pje _'_Verderop 
in het dal.- Esn' l'ieeft: Jongè steenboicken in :val,l-e.:n ge,vangen 
en deze ~ieren Qet levens evaar d~or het ~sast onherbergzame 
terrein op c~e rug ns.ar ~c.et da:C. gebracht en va:c'ldëcar naar an
dere bergterreinen vervoard o~ ze vervolgens weer de ber7en 
op te clr<o .. :;;en 9 é,:::,ar vTaELJ:' ze niet r:1ee:..-· voor::·;~o..men. Fie 1rrel 
eens door ~e rotswereld gezworven heeft~weet hoe zwaar en 
gevaarlijk dit al is zonder steenbok op de rug! 
Steenbc~ken kregen we echter niet te zien 9 mo..ar wel gemzen en 
al~;eni:ca:c:nctten en wat is er leuker, dan o~J een haal vroege 
ochtend in c'e ·oer,::;·en :o-en hele :fa::..ilie 2..1-peiL:lar~~;otten voor het 
hol ~at elkaar te zien s~elen. 
De al:-_:;anlce.uvJen zijn 0:9 veelbezocl1.te purrtEm. zo taE1 9 c~at ze 
bijna uit je hs.nd et~n. Opvallen( zijn hun gele snavels en 
felrode poten~ Ze worden door hoteleigenaren wel afgeschoten, 
o~-:,1dat ze de boel ~o ·oevuilen! 
Cp eeze hoogten sta je vaak vrij plotseling tegenover de 
majestueuze vJerel.d van gietochers en eeU1'lige sneeuw, wanneer 
er een gat in 6e ~rolken koet of sls je een kam overgaat. 
Bij Len~ is ~it de Wildstrubelgroep, waar ja op kijkt. 
hooi •randelen ~~.s het ook bij de Jaunpas en boven de 
Oeschinensee bij Xandsrsteg of 9 dic~ter bij het kaLpterrein 
en ~et een (duur) buantja bereikbaar 9 het Gantrischgebied in 
de Voor2.lpen. 
\1Jie ;:;e•3r van deze v::-elzijdige stree~: ';ril wet2::."l 9 b.v. hoe koud 
het wate:r in het Thunen:Jee:;_~ zelfs iE c~eze hete zouer was 9 l:an 
te:o.~echt bij~ 

Els en Dik Kooprnans. 
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Voor wie niet in een rnediterr~ne zon wil liggen, de alpen
sneeuw wil trotseren of een heel einë naar de poolcirkel wil, 
is TJales een bescheiden, m2.2.r :tantrekkelijlc al ternatief. 
Goed, we waren eigenlijl~ liev·o::.r naar Ie~:-land gegaan 7 maar dat 
bleek behalve erg mooi oo2': erg ver en erg duur te zijn. Dus, 
Wales. 
\:Je stonden Il.~ dagen LE"-:Cc c~e ~r:ust in het uiterste zuidwest
puntje van Tal es op een luxueuze ca1:.-1:~:>ing bij het gehucht 
Little Haven, gelegen in de zuidoosthoek van de wijde St. 
Brides :Cay. Die kust heeft ons :Permanent geboeid. Eet is een 
ongeveer )0 m hoge rotsl:u:.-:.st, Get hier er_ de.e.r kleine strand
jes. Over de klifrand loopt een wande:pad: het Pembrokeshire 
coastpath is hond . .:;rden leilometers lang. ~-re hebben er stukjes 
van gelopen en gencte=.-:1 van het steeds wisselend. zicht op de 
baai met zijn vele rotseilancijes. De flora was rijk, niet al
leen aan soorten ma::::.r ook bloemrijk.· V0el kuctplanten en 
duinplanten :':ennen vre van OJ;tS eizen 1~nd, ~~1 zijn veel soor
t~n ~ij ons er~ zeldz2as gewor~en.· Eeri :soort die bij ons he
lemaal niet voorkomt is de zeesilene, een anjersoort die wat 
op de blaassilene lijkt en rij~ bloeit ~et bleekrose bloemen. 
Soorte~ di~· bij on~ booplsnten zijn grpeien h~ar, als gevolg 
van do .hogère luchtvochtigheid, in het oyen veld. Zo zijn 
adelaarsvilrens en valse s~:üie vaak vegeta tievormend •. De vege
tatie. op"de rotshellingeD. is vaak heic.eachtig: behalve struik
hei en dophei~e vind je er ook de rode.dophei, De bloe~pjes 
van deze.· söort zitten niet in een hoof'dje aan de top van de 
st~ngel, ;m~~er v~xsprei:'_ er langs en zijn helderrood. 
Deze &ooT't.an g.av~.u. <iuic~elijl.::: s.ar: C.t é'.€J rot~grond ·vrij zuur 
'ltTas. ICalk '!!Tas er inderc aad 11reinig~ in onze buurt ·bestond de 
rots'vooral uit zandsteen en leien uit het carboon maar ook 
veel ouder. 
De zeer oude ca1~1brische la;·en (anken hun no..am aan de Latijn~ 
sa naao voo~ Wales~ CaQbria. 
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I-Iet binner:clanè 9 in hc,t zuic~-westen ster:-;: gecultiveerd, had 
botf:..n±nch een ')oeiend E\spect ~ c~e :_:etershoge aa:.,de:r!. en stenen 
vlà-.'=1-en lan~·s de smalle kronl~elige ~.reg;~_<F.tj es. =:e hc,_c1d.e!l een 
heel rij?.ce vegetatie 9 vrae.rin bijvoorbë'~lc~ árot:fêkell::en te vin
den <•Ta1?en; zaagq:::..ac~ (een bij ons ui terf/t zeldzac11e composiet 
met é'cistelbloe:-":pj es) en· meekre_p en vooral ve_el 1r1ilde hyacinthen. 

- - -u- -B:;:; -vège-b:;;ars--mo-et--en_ het van- de-ku-st --h-ebbel! • ~ê':"~çunnen -vora-1-u -- --
hun h2.rt ophalen op het vogeleiland Slw13er,. è_a t o:ru:~err::djnd is 
door 'c~e nesthol ten van veertigduizênd n oo:rs.e- pijlstormvogels. 
Cp de rotshellingen ~estelen de pcipagaaiduikars :haast onder 
handbereil:: en in de zee erorD.hGen 1i-iaakten. de J2,n van genten 
hun ~·uikvluchten. 
Eu~ kolonie lag op eer: verder:~_f g·elegen eilanè.~ Gras:.-:,olD. 

De l2.atste -::·HO?ek van onze vaLantie brachten vJG door in het berg
gebied, wat ~Ger n~ar het noordoosten en ~ret meer binnenslands. 
We :kam:_:;G"e7·de.11:..-.:ijl ecen mooi b·eschu-t' .. daÏiëfjè'~'DïJ'Po:Egellau. Het 
vms e,r':wat-, drt,(:~er dan in het stille. _Li't.tle I-i2:ven. 'lilc_ar het 
w·as nog ~rel te d~en; c e ~.:;nowdon lag\ ~~g ..::~~iJ ':VeÎ' 'kiJf·.~,. Het herg
lsnd van ~..r.":_les;Lis e.en oerpud, stel;'~ _geëroèw"é.'r(:t''l?omjg'~'ber.ste • 

. Toch had c~e Cad~::.~ Idrls 9 che, ~rJe bei:ro;~nn.~n ·,.'i;t/tl z'f:'Jrl' 9ûb ~~:eter 
hier en ë.:=-ear ·:rel al::_::ine t;elèj es. Voo·~'ctn-t l'::.:Cj"':::d .. cî--i'"·in. .-vrolken 
en rGgen hulde, keken -;_;re in ~~f'gronden, di·:c: in Engelse ogen 
dui:;::;eling~rTekkend noeten zijn. T!e leic~en d2,t te:!:"-:.:linste af uit 
een Har:deling· C~ie 'liG OVGT 8Gü a:::t.dere heuvel :"~-aalcten. I-=et pad 
o~v-er è.e r:.ooie ~'leide- en bosbesi-::.ellin:=:en zou j2 kunnen verge
lijken D.H3t do .?.enc~eri~li::_::rpan in Zuid-limbur::;'Se a:f::J.eting·en, maar 
het v1erd in h2t pl~-a tselijl~e gi ::" s je aangeduid c,ls de 10 Precipice 

Tot s.:ot ._ ,-e::~- .. greep ü:Lt cnze plz,ntennoti ties, om ee-n beetje 
een inc:ruk te ge-•Ten vs.n w2. t er groeide~ 

~ill:;-.e_~. 
zraevenkel, zeeHclfsr.1ell:, zeewin.c".e, hondstong, clemàtj_s. 

veentjes bij_ de k'=!._st ~ 

sp2.2.nse rui ter, h.::elbl~.0.dj es, gerimpeld hertshooi, teer .cuichel
hei2., klein glidkruid, rietorchis, j'Lmi-orchis, Doerashertshooi. 

rotsen ----tongvaren, seesilene, echt '!Jalstro, peen, rode dophei, gaspel-
doorn, knautia, c:tiinroos, koebraam, ZHartmoesl:ervel, venus
have!. 

kustbos 
~ --
wilde hyacinth, zomereik 9 wintereik, es, esd~orn, iep, klaver-
zuring, bosv!ederik, tc:ngva.ran, grote veldbies 9, heelkruid, 
lievevrouwebe:stro 9 boswederik. 

pos _lan_zs_ berg!_>~el~~~Sl..,0E(s 
Bosanemoon', heell-.:rEid, knil':k8nè. n2cgelkruid 9 pe.ar·b.J..adig goudveil, 
lievevrouwebedstro, he~senkrui~, smalle beukvaren, iep, es, zo
m8reik, winterèi~, klaversuring, moerasstreepzaad~. 

E.I,. Menl:e. 
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Ieder j~ar zijn wij hier in Ne~arland in de unieke gelegen
heid om tijdens .de toptrc~:è_agen in oktober duizenden van on
ze gevleugeld~ vrienden te zien overkomen op hun trek naar 
zuidelijker gelegen lande~. Vooral de \rJaddeneilanden en de 
l~ust van Noord~ en Zuid Holland bieden hiertoe volop gelegen
heid. Ieder volgend voorjear volgt dan weer de trek in omge
keerde richting. 
E~n groot deel van c;.e trekvogels die we 9 vooral op de Ï'le.dden
eil:::.nden, 111aa~nemen bestemt uit Sc2l;ndinavische broedvogels • 
Nu, als j.e zo verochL~lenë_e rilalen de,ZG vog·els hebt zien terug
gaang richting Scandinavi~, tan wor~t het toch besl~st de 
hoogste tijd zelf ook eens een :djkje_ te -aan nemen in dat 
hoge Hoorden •. 
De Ir.aart werd geraadpleegd en Noorweg·en op het pl"pgramma gezét. 
De 70 PI':. die .we voor onze vakantie ter besc:1.ikking hebben 
zorgde :o-_1 gau"VJ voor de nodi;-e ba:;?er}::ingen. 11..Te Ueten maar enlce
le breedtegr~a~jes schieten en prikten enkele gebieden in 
zuidelijk Noort-Jegen. Zo ::vmmen ui teinècelijk de Hardangervidda, 
het na tuurres;3rv;;,a t Foks tu:-,wr::l en het Rondanagebergte oo het 
re-rs-scb.-~ma •.. Lchteraf -vre.l we"t- ov~~~di-'e-ven want onè.anks de~ alge
meen h .ersénde visie dat -IcJ-o·oT'I/1•ö:rgan 0en land voor autotochten 
bij ui t,strak is, ·zij:ta ;;Jij van Dei'ling dat om Noorwegen v.rerkelijk 
t~--E'l-:rva.rén., Je 'de autó n?_a! beter zo spoedig mogelijk langs de 
kan-t ·vah ·dé 'veg ~:unt latán sL.an .en. t'§l·voet er verder op uit 
moet. treld{.en. ïiioielijkheden te v(fe~~ zi.'jn er le_ io, ook zonder 
-~pacifieke bèrge~vaTing, b.Y. o~ d~ Hardapgervidda. Deze vidda 
is ~~n koiqdsale hot5'ogvlakte, in :hoog.-~.$ ·ifarH~r-~rtd .van IOOO· tot 
IJOO meter~' Eert~-óppervla1de on_-~eyeêr z<s-. g·root ,·:é.ls Nederland, 

• . i': . ' . ' ·~ . . . . . ' • 

boomloos nTët onts.tellend. veel meren ~èn bergstromen en een 
specifiek eigen toendra-acl1.tige arê'tiis:ch~. vegetatie. o.a. veel 
dwergberk, zevenster, laplands kart~J,.hla_ci,.\kruipende braam, 
vetblad -en lavehd~iheide hebben .we h,.ièr -gè,z':i(3~n. . · 
Overigens kun je dit gGbied eigenlijk aileeó·maar te voet ver
kennen, want afgezien ven de verbindirigsweg~Cslo-Bergen, wordt 
deze vidö.a nergens d.oorcnedep. dc-ox: enige e-"u'to-...,reg. En te voet 
deze Eardangervidd.a te betreden i~ ~onder meer al een sensatie. 
l!Tant "relis~.,rc:~ar zijn ar 6.e gee.la:rl;:s.erde paè.en (tracks}, maar die 
beste_an enkel er,. alleen uit af en toe met een rode T gemar
keerde rotsblokken en deze tracks houden rekening met het 
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:feit dat er ö~k w<:'d eens ontzettEit:Ld veel sneeuw knn liggen 
en het emelt~ater kompl~te rivieren.v~rmt~ Het vinden van 
een door'\-Jaadbare plaats neeot dan wel eens ;;1eer dan~ een ll::war
tier in_, beslag. 

- n·ê· ervaringen in_ deze bergwereld zijn uniek. Tijdens een 
rustpauze, kopj0 koff'i0 uit de thermosfles, rotsblokje in de 
rug,- hEYb~ Je bihnen de -kortst mogelijlç:e tijd 9911. vi-er-vijf:tal 
nieuwsgierige sneeuw.: orzer. om je heen, op enkele :::-.;_eters af
stand. Alarmerende ~-·oudplevieren O!J ë~e e.chtergrond · en het on
ophoudelijk gepiep van graspie~ers. 2en enkele lceer vliegt er 
een zwarte zee-eend over (hij is hier broedvogel op de vidda). 
En ook è e vele tapuiten vvelen zich in hun ele;:::.ent in dit ;net 
-stenen en rotsblokken bezaaide gebied. 
We viisten natuurli~k v1el dat vre v2.n de vogelé'.ichtheid geen al 
te grote verw·o,chtin.,::en mochten hebben. Daarom viel het alles
zins mee, dat we in zo'n specifieke biotoop toch nog, ook 
tijdens kortere wandelingen, zo'n groot aantal vogels &antrof
f'en. 
Fokstunern, een natuurreservaat, noeraszebied en onderdeel van 
het Drovefjele viel ons ~ls vogelbroedgebied iets tegen. Dat• 
neem~ niet weg dat we wel even een kick kregen toen, voor het 
eerst in ons leven, een bos~uiter in zijn ei~en domein uit het 
riet omhoo -~_-schoot, alan:1eerde en c~i t volhield totdat wij uit 
zijn terri toriurn verdwenen waren. Ook een p2.artje parelduil-:ers, 
groenpootruiters, veel blauwborsten en ncorse ;;·ele l':wikstaarten 

· ~.orgden hier voor eer'. s ter.1min;·svol decor. De elané'".en die hier 
riog in redelij~r 2.an tal voor~:omen hebben ·:-re ge~.2ist. fllaar ja, 
die staan overdag ook niet te wachten op tweevoeters met veld
ldjl:er •• 

c:.==-_ _____ -- ---,_ 

.5 Nf.EU\.-1 60 RZE.N 

·~ -

ZE-VE.\"'\5T E.R. 

Vervolg zie pag. 76-98. 
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Op _ce kop af 300 kilometer van Epe ligt in de Vulk~an-Eifhl 
het L8.acherseehaus. Dit He, tuurvriendenhuis innex Jeu:;·dherberg 
was voor ons uitganjsp~nt voor zowel een ~orte voorjaars- als 
herf'stvaltantie. Eet huis li5t op 300 meter hoogte ·an erg veel 
hoger ·Hordt het landsc~:1ap niet. Voor "!!Jandel~.ars een ideaal 
terr~in met betre~~elijk weiriig kli~n~oblemen. 
T1~e,e ":il.ometer nonrdelijl~ v::-.n het Natuurvriendenhuis ligt 
JViarialaa.ch? via .een.· oaspad ge:~m:':kelijk te bereil~en. Voordat 
ruen Lnrialaach bereil:t heeft' lcrijgt L1Gll eerst een ~r::cchtig 
uitzicht o~ de Laacbersee? het meer, wa~raan Karialaach gele
gen is. Lënrialae..ch. is een gehucht, dat echter wel duiz0nden 
bezoe::.:e:;.~s trel:t '"let· de prachtige middeleeuwse ::wmaanse 2:::erk, 
ó.ie hier in I093 va!::. de grond l:war.J t.b.v. de :3enediktijnen. 
So te zien, is hot n·og: ste.;:Jds een bloeiende zaa~::, want naast 
l:Gri.: en ~·:J.ooster staan in het _a.;ehucht ·een hotel, boekhandel 
en een tuincentrum, dat steeds veel ~1ensen tre2~~t. Eaar neer 
is het dorp ook niet rijk. De grandiom·li :;gin .. s:~/l;::in het r:aeer 
is ecl)ter c'.e grootste a.ttrd:::tie. Tussen l:erk en ::.:eer is een 
vruchtbaar stuk grond J~legen, óat is ontst~an doordat ~en 
in II52 en I842 het \Iater"<J1eil ie.fs :::-~<9e:ft laten ::::;aldc:en. Het 
n:ee1.~ is ec:::.ter no.g- st0eds·' Lw á 50.-,~:ete-r dien en heef't een op-

·-- '- ·.·· . . ~ 

pervlakte van 20 'n 330 ha.• Tv-Te .. e <vu11:~,ankraters vormen de oor-
S~JrOUff van het ::-a eer. De zu.i.d:<i"j_::.J.<(te géef't veel vruchtbomen te 
zien, 'tervlijl ee:n ètuk van de· v:êuchtbare .s:rond opgeof-
ferd moest worden aan onze ~eil~ge koe. 
Een wandeling rond het ~eer is zowel in voor- els najaar een 
beievanis. De schuine oevers zi,jn r:s'egroeid met Z-3er mooie 
loofbossen, op vele ple.atsen bèc~El~:t .. 't:~,e<t een lvitte >:Jade van bos
anemonen. Het s tz-.a t vol E~et. :bC?'s:\d;'6J;:en·· .en lpngkruid. ~'!ij stuit
ten op een partij bloeiend~ :P~.;P~*q,i/;o:np.~ es:;· If12car het meest 
s;;;ectaculair vonden .rij toch 't.~l~c:_t{isenc1en g..evTone helL1bloe:::;en, 
èie ,_-;rote l2,:pen v2n de bosb"Ödè~ ':Po6e _kleurden. j'Iierl:waardig 
"t<TaG het on1 zo nu en dan ec~n zonc'.a ·se wandelaar te onh.-:.oeten 
~~-:;et een f'linke bos slanke._ sleutelbloemen in de h2..nc .• Dit ver
w~cht je niet in een natuurrservaat. Misschien valt de ochade 
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van c~e:'"e pl.u~cl:::'ers VIel erg mee, wa:nt O:;_:> vele pla2,tsen stonden 
nog vololJ priimila 1 s, Dezelfde ·mndeling in het në.jaar-- is wel 
hs. el anders 0 :J:::~n geen duizendel-:>. voor j s.arsbloemen maar dan 
vlaQcen~e bossen die zich in.het water van het meer spiege
lEm/ 0?!;: _ eel). I'nagni:fielc gezicht o Op ?et 'tJ~t-er iV:?.l t veel v:::cel-
leven'"Jaa:r;-;t·e-,_nG;G..~n~ .· ~- -~ . 
~Ta~t~-zü::ic:-~i--.Jk. viTI.- :-li.et lJ~·ëuurv-rîendenhui:'s-mzi-st de -:rereld er 

1. 1 r ·--- ~ ~ ·' d · "' · '· + t:c • '· • ..:. 1 · '""·t. 1~ t -~ l- ~ .L ·"" ·r·J · --' ""-~ ·r,·" ' ' vo .. _o,...:_.~rl ,_,n· er.:> U1Lo .i.-1d~ 1<ë) ',_.u~e l.-'--.c.cLSJ~ le'---'='-'- ·.cvna1g. 
1 t Dorp is niGt er-_::; 2,.':'.~'2tr·G:,:klij:~::: en de naaste or.1geving even

é."lin. De bede;~, va•_;_ cle Vull:::c:.an-J:ifel beve.t nu eenoaa1 vee.l 
produl":ten; · • .:;:ie. gc::~leid ;~et;n~uil:t. kurinen 1rorden voor allerlei 
b::>U!ifdoele·±rrC.en· zoals~ basalt, tufsteen, };JUirc1steen en tras. 
pat wordt hier volop weggegraven en aangezien ze hier niet 
zoal~ bij ons clechts ~~n Gt. ~ietersbGrg hebben, .ook zonder 
prot~st. Inte~esoante·basaltgroeve·~ ~ijn o.a. het resultaat. 
2ovendien siet man can ee ran&e~ va~ de nfgravingen' stijle ~ 
vJ"anden ~J"anrop c ... en pr2.chti::O.' het profiel van de de::lE:.~'en ~iet, 

die veroo~z~a~t zijn o.~. ~oor de d~ver~e"lavastrom~p. Voor 
de gaoloiische wer~groep een buite~gewóon boeiend t~rrein. 
Ron'd het Natuurvrienc~enhuic o.a. de volgené e :'_:Jl::>cnten gesig
nal'eerd~ muskuo:-::ruid, lcnolcteenbreeic, bremr--:ap, lc8.rth,uizer 
anjer, oos•,r8.ls tro; vcor j aarsl:ruiskruid. · 
:Niet ver ve1.n I~o.rie,l2.ach li;'t 1-Jieder :=issen. Eier l:an oen, 
zelfs 1:1et Gen_ auto 1 de Brausberg op 9 een oude vuÜcélan, \·J:.ar
van· ~-,_og :;:.en stu~:: krater zichtb::'l.o.r· is. ·0olt ~-:.i..c:r interessante 
plentengroei, h6ewel oo~ in ~it n~tuurreseFvaat de kinderen 
prioula's plu~~3n of het L~de~iefjes z~jn~ ' 
Prachtige tochtjes door Ahr-, Brob~ en Moez~ldal heeft oen 
binnen handbereEc. ~!ijnliefhebbers kom-a:i:'l hier ook ::,an hun 
trekk~~ en voor liefhebbers va~ oud stedeschoon valt hier nog 

F. van Hoorden, 
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Op on~e eerste va:.~e..n tiedag :c:;c t zoc:sr1r1eer, 25 s G?te'-".ber, op 
vlag n:--,ar Kell, 30 kr:.1. vco:;.nbij Trie:;_~~ zager~ -;Jij op onze 2de 
stopplsats bij Früm hoe een wesp een broEvliag 8Ver~aesterde. 
Eernt werden vlot de ledecaten afgebeten e~ ~aarna ging de 
wesp rnet ~ijn buit tussen de poten de luc~t in. 3an ~restatie! 
~ij verbleven I4 dagen in een-fijn~~bungalow 0et uit;icht op 
Stausee on glooiende r.:west groene al:~ç__ers zonder hoge bomen •. 
De omg:evin;- ver~;::end. 7 Ie vonden -c:l::- o\Q.-~ duivel:e:;__~vel, ossetong, 
gr. pirapernel en een bijna rode -.-uiz~'ndblad. 
Ons doel was stenen zoeken. Als eer~te ?roeva kwam Fischbach 
bij Idar-Cberstein ~an ~e beurt. We had~en bij Lindenscheid 
no - gekeken ci1:c.ar geen succes. ~'fel i::J. de -;reide veel herfst
tijloos Gn z-vrart knoop]'Tuicl gevonden. In i<'ischbach viel het 
:::ok tegen, Gr zijn hoof'dsa~.':elijk n:.:;1ande2;-·1elaf'ieren c:et groene 
delleeiet nog g~af en ~eoden doe~ die moet je uit de rotsen 
klo:?pen met eer. Z:'lare L;oker die je s.r~:)er een t:1eter kunt op
till~n. Voor ons vee~ te zwaarp ~e meeste geoden zijn met 
;·":inc~er E1ooie l:::ristallel-:!. gevuld c1ie de vindere op het te::.~rein 

aan rle m~n pr~bere~ te bren7en. Eet is er ee~ ge~ell~ge druk
te, ~en soort ·markt. Van h;c;inde en ver~ Hollcond, Costenrijk 
enz. Jc:omen ze hier n:ocar toe. ·:,o levendig, net een grote fam~
lie. vre zijn er dan. ook vier l:.Je:r gew·eest. Toch is I het le
vensgeVC'~arli.:Jk, bij ellr: 1:-,reel:eüiö.e gebeurt er v!e2. een ongeluk 
door steenval. Het minerr:>.lem::mseurr, bezocht en de slijperijen. 
Veel Hordt nog met de h:::mè. be"t<rerkt. Aan planten nog gevonden: 
vritte honin:;:t:lo.ve::.~, anjers en <ritte avondl!::oelr.oeksbloem, Op 
weg naar Saarburg, met watervallen en ruine, bij Sarrig 
het hoogsta punt oet uitzicht op ee6 lus in de Saar, wilde 
bertram en bij Grimberg ls:.n~·s een baek addervrortel en ook nog 
h:oekruid. Tijdens èen tocht 1::-..ngs cèe Eoozel. hebbe:::; -vlij wijn 
ge~~oefd en de kaleer beke~en ~~ep onder de grond tot I7 meter 
onder de str~:tat door. ~:J2.t ·;Jijn meegenoir:en voo::.~ thu~s. Onder
weg vertelden de ~ijtib~ere~ dat door de droogte de ~ruiven erg 
l-:lein 1.raren gebleven vrat ö~1.s ook opwel. Het hela gezin hielp 
:·:1ee. De dl~ui veï.!. -v/a:I.~en lelc:l~er zoet, ëca t wel! Op 5 oktober naar 
Fran:krijlc: ger,_:;(erl via Sa2.rbt.c.:-g en ~ erl •. Tussen JJuc'.ing en Bud
ling een gips;roeve op een berg bezochi, nog volop in bedrijf •. 
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Er k1r1a.1 ook aen -~us m0t twe'o- J:<..,banse ·l'fr~ren en 1"J:ayo-leer
lin_:·on. ::',i? v~~'- eDce-.rots en zipsgestoenten een 'o(;m.S.ter raeo
nai<1G::-.:.. ~I:i,:j l-i<::Jbhèn glpsvszels en o·.'uina, ·op é.e :;.~ots yc.s tzi t
tend.e !;:ri.:Sté!.ll·~r:.. en ö'è:lcietl:ricto..llen ;~1çes;enome.n; De vorsc:·J.ei
clenheid ~s. 'rü,èit groo,t·. ïJel l:ig het er be22.?..ic~ :_~et per2n en 
2\'Y)els ·wcarv:::u::C: ·•0:re· 'Vral'·opr:::.o:pten. '·De vol-"·en<ie da.~· lekker -- -· - - . ~ -
peertje..s ale g;~·o::ntc.;: ~·egeten, x:üo;t vsrst~.ndig 9 r.22.ar vrel :fijn. 
-Viêc c:.l,l·ez-.fei lc:J_eü:ce i dor"Gj es { van:'.'he t j 2.ar 0) zonder rio-

: ' :' ' I' . -· . I I •· 

leri~g! en ~toeweh mèt delmestvacilt voor de ~~0r 9 tsrug naar 
:.·=ell. Llc b2..oe;~eh 9 ~ichörei 9 tetm.:i,_sblo\eï_: 9 gele :::::0,nin:?;l:laver 
en 1:-:-,:::.rdeb ~ 1. Zaaddbz.:;n m',degenàti1?rC•:v·= o:;.~ een droo·gboe:::et. Cp 

,,. , ·~ de terugweg on::; gelu:~::: be:!:n~oe:fc~ bij ::2,1:ca.r 'daar i!.: een roc~e 
. '"' 1 '1 ';i·ï.i_k~re.l~tsiet :~1et no.;;'ë:'.l vrat 1-.ri tte velds";_~2..e.tbal1:jes vonc' en een 

~ardig~ helleflint. 

.. 

~Je :::...::-,atste d2.g Trier bezocht en -uat beziensvr:::.?..:;.~digheclen.. 

Een mooie gezellige St2,d ws.ar ·je bast e.è:E d>.':.'.g ::.:unt 'c.corbren
~;en. 

CALCI.Ei 
!<Rt")IAJ-

. . 

Vervolg van pag. 76-94. 

H. ~ver2nrc-W~stsrling 

L'\iep :.:; chol ten • 

Na een s.antal toendrn-achtige ~ebied~n vielen cok een paar 
stevig-e uanc~c01lilê.:;en i:':ë het :1ondanaii1Çl.GSi·a:f niet te ver:L~ac'.en. 

De bergforr<ca i;ie::; hier hs bi:) en Gen Stbsoluu t eisen karp.~~ter, en 
vlij konden z.e rw_;t geen :~1os-'el:i,jkheiC:. vergelij!.~en r,:,at enig an
der ons bel::::e:-:cc'. berg::;·ebied in J:u::-opa.. :Jerg~1.ellin ~· 012· bekleed 
L1et een ta1=:lij t van rendiermos en :vn.~t vers~::réid ''staande ber
l:en zorgden dE:?crnaast n:..·g· voor ee:~. heel eigen J.~lenring. Ook 
h~t oterl: gela~~de geoteente 9 erg wisselend gekleurd, was 
voor ons Gen ~ehael nieuwe ~ereld. TI~ ~ele io~sielen toonden 
echter dat die vierelc~. helerx-,;".1 ·ni-=.t zo 11..:l:étir,r ï-rz.s. Een volle
dig --ave fossiele ~:raaiheick "d2.S n.a enig zoe:'.~eë'.:· tudsen alle 

,. ~nclere.fossiele resten ee~ sc~itterende vondst. Dit ~ondana-
.. _,.,,,:, ~-~geber.~;te vor:_:de 1-:.et slotstu~-:: VéL on:ze vakantie o ~'!G bezochten 

ee~ land, l~ndocha~~~~ijk van onge~enC0 schoonheid en or
gere~theid~ 'T:::.ar nog gee~ besche~~d natUU~30nUment gacreger~ 
behoeft ta worden, als e~ er:Gno een paar wollegrasjes voor-
1-::o~·:.en, -dant h0t. l~_n.Q. is é.èlo 2:eheel één córn::::-lc>.c;t n2.tó.ur;.1onu!T.ent. 
Cp é.·e tertig---~~rè~:-·.!11.·"-~.:::~:--· c~e boot =-·~ie OilC V2.l'1 LaT'Vi~.c Il-:_ar 
}~ristial'lsan.d soE bre'::.;·en hielc'_eE ue nog eve:r:-l een l:lGino bre2.:;: 
ter verstcrl::::in~ van de inwendige sens. M~~r we ?icknickten 
wol tussen het brsed wollegras, de ;evle~te orchissen 9 W2.
terc.ardbei9 ~sle ber~oteenbreek 9 ?arnacsia, bittere vel~~ers 9 
lavendelheic~é:i cm.z o D2.t is lfoonreg3n. 

Wim Viertelhauzen. 
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Een dreinàrige rege~ in 2lasgow~ dat w~D onze eer3te kennis-
• making uet Schotland. l'iias,r clc:.ar is het gelukkig niet ~::;ij ge
bl.l;:.l7en •. Zel:fs tn de grauwe industrieot .. ó. G .as _·ovT kan :-,1en al 
eeq vcoTproefja krijgen van hot schitterende achterland. Als 
r11en c~e_ ~.~rr::ctl1. op enC~rae..i t clri112:t ~::::e11. l1.e t zt.-:i vere ~acl1.t e \·Jat eJ..., 
uit c~e ~-,:igt~lanc~s. Eet i-::o~1t reg.G1rech t uit het Loch ~~a trine ~ 
e3n f'linlc: ein~. ten n::orc:er:·. var_._ Gl::-.sgc\'T. 
Cnze bes,tec.-~.:,ing H2.S 0tir:!..ing 9 ·cra:?.r T;Je logee:;.~cle:.-:. O? de -ampus 
var; de Universiteit. J,_l i:cc. juni l::a'n icc~_ere f'a~~-:ilie c~aç,r te
recht cp ~~n studentenflat tegen een zeer billijke prijs. 
U Ewet er z"e2.f ko!::en en oz;Glf :·.e boel oc:::~oonhcuc~en. Fotten 
en p~nnan 9 ss~vias, beze~o en otofdoake~, a~leo stsat voor u 
1~2;-::'·~~r:. 

Toen ·:rij .:;r ·Héu.~en - hel-:as h.~.dden we i:J:::,a:.~ GGL:. v:~e~c tot onze 
beschL:l:ing - ·:n.s het ui:::',_den ju::-d. Die ti je~ vJOrdt u naast 
die Val'- einé :::.u c·usuJcus/begin ce:,-:tember (bloei van c:e heide) 9 

in de gidsen r:1et ·t-Tarr,,t.:- s..anbevolen. Terecl1.t lijkt ons? v1nnt 
er waren buiten;ewoon v~el ?~~nten in bloei en een overvloed 
van vogels kwinkeleerde in de bossen en hogerop in de heiden 
en venen ( the ~K-ors). :::Gr :Jroedon in Cchotland dan ook ruir.1 
400 soorten vo~els. 
Het landschap WGrd overal opgevrolijkt doo~ ~rote toeven gele 
brem ( sarothm:mus sco:?arius) en ::;;·as~eldoorn ( ulex euro;_Jaeus}, 
dan vJel é.oor reusachtige lila/paars,:; rh.'dodendrons in de par
ken en verwilderd~ daa~buiten. Dog een ~rettige bij~orn:.::;tig~ 

heid: geen m~~gen. Later in het seizoen kunnen ~ie een ware 
pl-:·.ag g::.an .vo:,_~~~~en. 
•Over mu~gerr gesproken: in 8c~otlan~ vindt ~en water • ~ater 
in de vele oeren, water in da bruisende riviertjes 9 ~ater in 
dEt heiè.en en veneü 9 -vw.s.-r Den onverhoecls in 1vegzal:t en v: ort
sopt. Alo de zon oc~ijnt lij~t het er voc~tig tropisch 9 waar 
wij natuurlijk niet aan ~ewend zijn. Maar even later valt er 
weer 2en friosa bui of rollen mistige nevelB va= de ter~en 
de dalGn in ••• :Joms den~;:t u pis-~chien dat :i:1.et ~rater var.. het 
riviertje vuL_ is, Dat is se;--~ vergi::;sin;, het ziet er zo 
.~elig,-.bruin uit, omd2.t het zojuist nog deer :G~l. b.:-,der,l vol 
turf (peat) strQomde. 
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Turf -v.r-rdt ~c1g- ,door ~-e~·w:7~b:~1~.;g~~!_._~~;:r;tep- en gestookt, In dat 
vele -srccter vinat u OÇl~q.>~~J.-... ~S.~:rr\~ls_Jft;"?l en zalr.:1. 
Ais ·· in Gchotl2.nd ~r~:rc:·~kars':i?(~f~-P * ·~~~~-_}mn c'a t best. Er zijn 
vele ;-2coie '>le!,cjes:.·:·r_I:i.qaJ:::, ::~~JE:t._.ü ''yJèl _;oed rond voordat u 
u-vr teli.t neerzet~ ~rant e.en· dver'5c·tr~_:,~1ng is al tijc~ onplezierig, 
:Gr zijn .. g-~lu,l::k.i-g v~el. "~ed.:;?~"- breakf'e:st" idogeliJkhec~en en 
vo 0 ral ( ifii dj4 -~'6-u:tir_t ... '"f2,:.'l 11Je,t ··-G,a:i'eqqn"i's cl~e ~(:~naa,l no:g'ftl i.Ja t 
j eu~·dh.è:rb.t:n~~ên). j ,.· ~~-: \ : ! / · ;i ( ·\ \ ! l, _}! · , . · .· 
Het Caled'ori-i'c'c:hl:/·i\:anàèi:.l:.}:iv.ra·h in :E.847 J'gere~d v~:o~/ldeinere 
schepen, die .ar voort2.an de :'.êoeii'ijke' ro~te --l~ri:.~-.S.~:_ç:J:e Hebriden 
konden vermijden. Het volgt een oude breuk in de ~a~de 9 waar 
reeds vele meren waren ontstaan o.a. het bekende Loch ITess. 
Het Kanaal bGst,c,at dm--: col~ uit 55 mijl Loch en slechts uit 
22 J!Jijl echt kanaal. VerdEn~ noordslijk en Hestelijl[ van 21.et 
Caledonische Xanaal zijn we niet gewsest, zodat we de ntre
l;:en die d2.ar li,:s·ger:. bui tea bes chOUë•tin_s moeten la ten, 
Uiteràard is het er niet abrupt anders 7 zodat allerlei ge-
;evens ook op ~ie streken van·toe~aésing zijn. De hoozste 
top van ~chotland, do 3en Nevis, is IJlJ-O rr:eter hcog en 
ligt pal ten oosten van het kana~l, d.w.s. van het zuidelijke 
deel erv2.n• -' 
\'le h2.dd.en c1us m2.ar ~én \IGelr.: en ·~;een auto. Grote ctul::ken van 
het l-and zagen 1i/e d.::c.I'l oo~:: ·s.lec:cts vanuit c.e bus. Tijd om 
rustig een ~lant te bestuderen of ~ogels te bes~ie6en kre
gen v!e niet. l;?.:=cr t6ch ~ TJa t hebben "t-TG nog ve~l en tdel,;;:t. 
Wat hier de zilvermeeuw is, is daa~ de ~rota ~antelrneeuw. 
De ~alccholver.van hier is de Irote·salscholver daar. 
Fatrijzen ·in overvlo a(. 1~ievi t2::-1~ ·tureluurs en 1;.JUl1_.:>en in de 
hctirs. In de Moors oe~ ho~derden orchi~eetjes, wollegras, 
zonnedauHsoorten aü· vetblaè. l'~argrieten la~:er lang's de 
bermen~ ho~;erop dotterb1oei.1en en pin}:sterbloemcn L"~n-;·s de 
stroompjes. Het vali op ~at er zo veelpl~nten te~~lijk 
bloeien, die in Nederland duid~!ijk n~ alkaar uit~omen. In 
de bermen behs:.::. ve m2.r:;rieten ( chrysan thenum leucan themur.1) 
ook beem~ooievaarsbakken (geran~um pratense), klaprozen, 
berelclauvr (heracleu<.:, sphondylium), de· geivene èn de grote 
engel-i:·Jortel ( e_ngelica sy~,veot:.~is· eri à·.· archangel i ca) .•· 
Lan~s bosranden weer orchi~e~en~ ~ndere dan·~n tie Mo6rs, 
d.ag- en LVonc1koekoeksbloeL1 {:::.elc.nct:.~ium rub:~um en m.,· ·album) 
an vingerhoedskruid (digitalis pur9urea). A~n de Noordz~e
k.ust en els gras (a:;.~rïleria 'öm;"itima),··helm(2..mE1ophila 
arenaria) en rolklav~r (lotus cornic~latus)~ 
Aari deze l:ust en iets ;~:ee:c landinHaarts ook vele hagen oet 
rn~idoo~n, lijsterbes, roze en witte röosjes, vli~r en 
ty~Jisch se:''_:;_1 c;n~'en, l::romgeg:;_~oeide ess :Jn. · :·,ï:;n ::.ls kla:p. op de 
vuur:?ijl in St. Anc~reHs een ::::.oom, è.ie Elen niet zou ver
·vachten ~ . en yr·:.chtige 9 r:,Eitersc~E::~ce, rij~:elijk bloeiende 
Holm 02.l: (r;~uèrcus ilex) in een cour-tyard (hoftuin; van een 
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College • Alle ( c'~il~ke), zi"j ta~-::lcen liefdevol on.ders tet.:~nd. 
~~!at er van kE;::;tp~~aatsê'î1:/·als/ ::.;t. AndreviS u:::.rden zal? In de 
baai zo..ge~ i;le het gev'c.:drte 1\r:in -éeri booreil2.nd liggen. 
Voorl0pig broe(en er lan;s de kust ~cg hee: wat eidereenden 
en ~an ~en e~ nog visarenden w~.~rneQen. }a~ingen, ~rabben 

en zeeäzels wordec er ~ev~n~~~ eet af~etingen~ hier 2.llang 
tot de uitzonderingen behoren~. 
Landinvranrts v12er .g-ele -lis ( ictl~is pseudacorus) aan de oe~ 
ver~ van 6e Lochs. Vele vareneeorten in de boc~en. Twee 
grote~ braeken (adel~arsvären) en fern (met schotse rol-r). 
Kleinere l~nzs de riviertjes op ste~en, rotsblokken e.ó •• 
Eier en daar jeneverbessen 9 blamre bosbessen en h0ngel. 
Veel ruirD.te overo.l, ruig, inè_ruklilekkend en diki·Iijls eenzaar;-,, 
het lanóschap. 
We hepen u enige indruk te hebbon ce-even ~an het heerlijke 
dunbevol~te Schot~and en bij u het verlangen te hebben 
opgewekt er eens naar toe te gaan. Eet is de 2oeite waard! 
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"Indien L;en in onze oude vrerelc~ '"en. p:!.e:: zou moeten uit
zoeken 02 sen vriend te lateL zienh~e bl~uw de zee kan zijn, 
hoe lieZlijk, hoe ::_~ijk er.. overvJeldi.gend ei e na tuur onda~1.ks 

h~ar ~otsi~e kaelheid kan zijn, dan zou 3en heQ, zonder 
gevaar hem teleur te otellen, n2ar de oevers van de Adria
tische Zee eoeten sturen. En wanneer het nodig zou zijn om 
in !3:;ur·J:?a c~e __ ,eest geschil:te sfeer aa:<.è te vrijzen or,1 de ge
schiedenis te beleven, zou ik hem zonder aarzelen naar S?lit 
brengen 11 • 

Dat schreef' l·.:aury in I89!5 in ;;Ae..n de poorten van C:e Orientii. 
Wat de laatst~ ·o~Der~ing betreft~ Gplit, m~ar nog veel neer 
de ten noord~~·van Split gelegen kustp:aats Trogir 9 doen de 
Fiddeleeuvre:tl inderdaad_ he::_~lev ~n. Voor8.l als asn er, zoals "t!ij, 
nog v66r het toeristenseizoen is. 
Beide plaatsen liggen aan ~e ~~lmatische ~ust, halverwece 
de langg,erei.:te ;oegoslavisci:e kust, in èce be;::;chuttin; V'ê~n het 
Karstgebergte.·· D\t geber:~te, é::-.t .:oer: r~1aximur:a)ioogte van ca. 
I~OO u. heeft, best .at uit kalksteen uit tri~~; jura en ~rijt. 
De erosie heeft de aarde tot o~ het bot afge~~~agd. Zars of 
~Crs is het ::::loveèrtss uoord voor steGn of rot3. I 1~?.ar een 
t6c~tj~ over dit gebergte blijkt toch zeGr 1~oeiend te zijn. 
V:::·mui t Gpli t i:<.'l de ric~"- ting van :.;inj rijè:end zijn de vregen 
over en~ele tienta~len kil:nsters geasfalteerd; eerst koa je 
nog wel een p-~r auto=obilistarr tegen, maar dan beginnen de 
hobbelwe~en. -~en srielheid van 20 à Jö k2 per uur is voldoende 
o~ de stenen tegen het c~assis en de op~tborden te slingeren 
en je laat het wel uit je hoofd 08 harder te rijden. Dat hoeft 
ook niet in dit L-'.nd -,mar he:.ast een. onbG}J:end begrip is. j:!.;en 
vToll: van kalkstof geeft aan, G.at er ziq).J_';''·:l!en automobilist het 
eenza;~.~e lo.nds chap in gevn:le .. ;·d heeft. Ge~<huizen, Geen ho f's te
den, slechts velder.. r;.~et geurenC:_e lavenG:ei.~· thijm en salie. 
:~:icr en déwr no~·· ee:l. gr::Jepje, veel op 9J;ize bre;:" lij}:ende 

··t· . 

G _:a:rtiucs 9 !,Jaar overigens boo'-:cloos. ::~1 · 

Ha een hal:f uur dat geroL:TGsl vo."J:~ ééL0 s~t~nen tegen è.e :'luto 
do6rsta.c.m~tè heoben is. h2t ·~öec1 '· ,:,e::;J.o e~·~:~.i. 'uït te s·tetp}ó:r-~~ 
·Ha t een rust, niet alleen rela-.tiç.f' 9 r.:.1aar, ook absoluut. 

. \ 
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·.·· 
GGen ander -~'e2_uid c~8. t_ hGt ;-ezoe~:; :.v~n de inse:.::ten, een hop 
en Vers che '_cl ene koeltáeh:en, die ':l{Cl'"J.: hier l::erlnGlijk co·oed 
thuisvoele:n, 

-~· '""" .. 

:!o.nneer W& -n-:-;,;?_r la.gere' st;:,èJ.:~h a:fc),;.1en~'" rijden ·:.Ie Ö.OOr 
vruchtbare v~a~ten~ w~.ar de ~.arde" rco~-~r~in (t~rra cotta} 
gul·;leurd is. I-Iet zijn de z ,.g. poljes, oen vlakte, eon do~ 
pressie in het· ::~à:;:~otgeborgte; so;ns 80 km lang, maar slechts 
enl::elG km br.eE.>d. ~:::8 onder··"ronc~. i;s .bndoor:':..ac~tb:.ar en in re-

• 0 - • 0- o ~ ·\ '-~ I ' I I • 0 "1 0 

genrlJka per1oae~ stcan ze onder.water. TlaQens d1e inun-
dc:. tie:::; -.;rorden é~e ~ranc~eE VE~l'l h:c t CLTin~~·enc'.e :;·ebf>rgte aan
~·et:?..st en op dez.;:, ·;-rijzc; wcrc~t ·-c.t cC""':e>Grvla2c.: vergroot, Cp 
de v::.~uc~J._.tbe..re poljes vrordt ~-raa:-.:. GD groente V·3rbouwd. 
Poljds vrorc~ee dil::\'l"ijlo doorstroor:.èd. door riviertjes die uit 
do wa~d in =2rstbronnen tevcorschij~ komen, 
Zo'n polje is de Sinjsko Folje~ waard0or de rivier de Ce
tinje otroor.rt. 
Bij Zac~varj,e rijc~en ·:ro Coor c2r.i. gebiec~ r;1et interessante 
karstvoroc::~ijnselei:".l 0.2,. l:arsti:.loven, steil<.ran.d.ige, lc,ng-· 
gerekte depreosies, Eier otroornt de Cctinje, een groene 
rivier~ ~ie bij C~is in Z~G uitstrcomt. Daar in de uit~on
cti'ng in ee~~ :deticr?,c.g zit een rietgers luie'. zijn lied. to 
:3ingon 9 on 2.nl:s de vele o·:J l::orte af'ot.?.nd passerend.e 2.uto 1 s. 
~ant hier ~icht bij de ~ust, ó~nr tiert ~at oassa-toerio~e 
HG:2.ig. 
Zo'n 2.utotocht is bij de geweenlijk hoge te=p0raturen in de 
zomer geen plezier; nu in ~ei bij e2c toeperatuur v~n ~one 
de 2Ö° C 1 is het een on~iobaar ~iddal om een stukje 7an het 
boeiende binnanl2nd te zien. 
Ké,a::.~ oo:~: eGa v!anc~alin~~ v2.nui t :Jpli t de ~;.e::..ns'Gl'l in, biedt vee..:.. 
beziens- en horen;s;.raalndis:hGden. L-::nss de paden olijf ori vij-
,enbo~on, veel n~rikoze~ en wijnsto1d:an. Zleine ~oeilijk te 
be1;rer~-:en perceeltjes doen dien:::; t voor kleino chalige tuinb:::~uvr, 

De ~arcelen zijn uitgehakt in bessen voorna~elijk boataande 
uit Co Ale?pcden. 
Eier horen T;J<a koe~~oek 9 ho":_:>, vinl:, geelgors~ ~)utter en .z-l.noen
lin~. ~itis Gn tjiftjaf voelen zich hiar kennelijk minder 
thuis, ':-!2.::::-.t c~:.'..e heb ik :cd::-t één ~:eo;~ geho:Jrcl, 
De nachtegaal hield zie~ i~ de bossen rond hot hotel op en 
gee::."l.sf'eer is inè.rul::~-ro~'·.kenèer c'an ::.ie -vr n~:'bij je tijc~e:::.s 

oGn ?:vorlè'."r2.nc~elin.;; :::.e.n;'s de kust slechts oe golfslag van de 
h~ri~tis6ho zee en ~et ge~ui~ v~n óo n~c~te~aal hoort, 
Tenc~otte ea~ tot~alindruk; Natuurhiotorisch geef ik, wat 
de :)al:·},~.tische kust betreft, aan DubrovniJ.:: en or.::geving óe 
voor~:eur b0ven G:01.i t, :'J~ e:.:..~ r.:ïic s cb .. ien. ::omt cla t ook wel o:.~c-;,a t 
3pli t ( 8n T:Tot;iZ') cul tuu;_'his toris eh zo fas cinerené', zijn 9 cla t 
de n~tuurhisto~ie wat in het :c;edr~n? is gekouen, 



Vaa::: 6e1J~::an v1e ~ zouë"-n 'i!e Hel ooit ui tge:l:~eke~ ~ijn in J'rank
rijk? Van L.oncien ::;egt ::en dat je e:..1 é!_:;_~ie we:'~en l2.n:;- v2..n dag 
tot dng kunt zwerven voor~at je de voornsa~ste ~in~ec hebt 
gezien, 7ooT F:c~ü.nl.~rijl: is c~::::.t vo.st '-.re:_ JO j2..2.ro ~E: j::.'..2!.r 
C:.uil~en er vJeer l'.ieu.-;re ·-:·a:cs~ectiev·:c-:'1. o~- vcor en bui tengeuoon 
boeiende v:::.l::c:.:.--~ tie. ~;i t j'::-.2.r lrl--!J h·et 5e~1. ziektehe:rstellingsreis 9 
we verzu~oden daarc~ details op te sc~~ijven over bloeGen en 
vogels. De ge~oten 2..llee2 en geven ~en leidr ad voor gebieden, 
die ons en t.~ il'l de toekc~-c:::;t E'lioschien 9 bcei(d)en, G.E.L. had 
net h 2..r drie~~2.nëelijks tijdschrift uitgegeven over ~et 
Centraal Eassief en de becc~:rijvin0en ~aakte~ ons nieuwsgierig, 
dus in;:1a~.::ken en HGgV!ez en. 
Bont u :eintere~saerd in vonCsten in steeTI~roeveh 9 fossielen 7 

en2 o 9 v:raa~~·t u dit betre:f:fende nu7,Tler c..an (ra-::.art ~9~15 7 r-:assif 
CGntral? red. J .:Jtr::cvers-valî :~;eur.ïel, :Jl2..uerho:ff'str. 8 9 T,!eesp 
of ',2.. van Lubecl~ 9 =~:::,doelens tr':',a.t I8 ~ ::u:rmerend. Loose nuoi-:Je::.~s 

f 3 9 50 plus J I,SO ~orto). 
\rJi.j :J.2.c0n ::'.e autovTeg- tot Avo..=_2i_on. Jaren ,:::slec~é:Jn \•!aren vJe de 
stree~:: teE zui- ::,n vnn Av.è,llon doorgerer~en_ op c~e terugreis 
en v!e v·!ilcèe:c. grnag C:_e J.::enLiSL1c.king hernienvJGn. Ü::_:J he:. t St. 
Laze:ru:::r::;lein van Lv2.llon staat e0n pr:::.c:îtige ker~:: -.;,_r::.ar foto
grs.fen i"lun ha=-~t l::unnG·n Oj)halen, Ide:-~·· j_::'. Vezelay? Saulieu en 
Autun. T0n ZLdden van Lv: .. 2.lon ligt het natuurpEtrk de l :orvan, 
(het ~'~el tische vr:,ord voor 11 z~12..rte berg 11}. Het beslaat oen op
pervlcJ::te v-::,r'. I73. 6:::::5 h2,. en. li:-;_,t tussen Avallon, Autun en 
Chateau Chinon. E':0t i:J GG':-. gebied ;::.~Gt bc.l::er:-. en L'.ei.~en~ in juni 
duizenden bloeiende ~renstrui~sn 9 accacia's (rubinia 1 s) 9 gele 
gentianen. ?ra2..~t u Gens aan bij h~t F~ans ver~eersburec..u, 

-J='rinsen;:;T:::.cht 670 9 L:~1ste:cdaL 9 hst bo;:,::.:je '1Frankrijk à la 
ca=-;,te 11 • U vind-!:; hieri:r:. alle è'--2. tuu~c·~Jar~::gn c'.ie :8'r2-~'ll:::~~"ij~:::. bezit 
~et e~~ ~orte aac~~iding va~ het b~treffe~da ~ebied ~n mst de 
c:-- arblJ c::)Gb_orende I2.Una en :c:loTa. Voor cl::- ";J2.:Ci.:::cel:_ar lS er een 
ui tgesti~-:J:::>olö-:" v12.ncieltocht onde:c è~e n:::.2.m ·'G=-1 ancle Randonnée 
u-.--. IJ' 1 (I20 ~::-._), v2n ïlezelay n2.2:·:- Luh1~1. door pr2.chti:=;·e no..
tuur:cebied.:-n. -Tij :~'in~on v~.n Av:::t~:.lon nac:.r Autu-_ 9 -r2.ar T·!G ten 
ZL1_iC,8D VCtil J<..utun '"en_ steengroeve bezoclJ.teïl. V!3.D.Y' vTe O. ao 
uanga2n 9 galeni0t 9 fluoriet enz. vonden. ~ij La Fetite 
Verri~re (op de weg n~~r Ln Celle) liz~on gewe:di~e hopen 
f'luoriet. 
HoGdt u voor pekblenè'-o, het is :c:::tdio-a~:::tief. -:.re hebben ons 
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wild gezocht in Orme (tussen Autun en Arn~y) naar fossielen. 
G.E.A. had ons h'ier spiriferm;~, ,g;_astro:poden, tribolieten, 
ammonieten belocfd, ma2.r noppes,·' _Zö ook ;in Jazinde (Velay). 
Op mijn tocht naar boven, wa2r' s·érpentijn te vinden zou zijn,, 
1\trijnsden r.2ij ,alleen sissende slangen tegemoet in zo grote 
aantallen, dat ik m~ar de aftocht heb geblazen~_Ver~er naar 
het gebied van de Mont Dore, z.w. van Clermont Ferrand. ~Te 

kampe;;rC.en ih. Latour. ·d 1 kuvergn.e, zo .frans ais e'en molen hal-
lands is, Ten zuiden' ·van ·J3a:rboule ligt de Fuy de 1Sancy. I-lier 
moesten sanidi~nkristallen te vind~n ~ijn bij handen vol. 
Dat w'as we:dc_elljk wa2.'r, .. de t~eg~:n waren opgebr~ken geweest en 
de kristallenlagen bij dui_zenden langs de weg, Stelt u zich 
vah deze kristallen geen schitterende kl~uren vobr, ze z~jn 
vuil grïjs, de vorm is zeer typisch;·net'klein schuingesneden 
plall:j es'.boJ:t.er~, soms· vlaren .het tweelingen of wel vierlingen 9 oe,_::> 
en in elkaar gegroeid, Irt deze streek vindt u verschillende 
mer~n (instortings- of explosiekrnters) Lac Pavin, Lac 
C~auvet, _Lac Se~vi~re, U~zit hier in een prachtig gebied, 
waar schitterende WEmdelingen te· maken zijn, De rivier de 
Sioul~ i~ prachtig ~n nog niet zo ~e~end als de Ard~che, die 
erg in is, 1ajkt u eens in .. Besse en Charidesse, de huizen zijn 
~r gebouwd van zwarte lava, wel nie~ ~o ~rolijk maar wel ty
pisch, We zijn ereniet geweest, mair in dit gebied ligt ook 
de Vallée de Couzes; als onderdeel daarvan de Vallée de 
dhaudefour, Het moet da2.r heel ~ooi zijn met p~achtige water
vallen en natuur, Er loopteen·rijweg do~r het ~al, 2aar dit 
dal wordt sanbevolen als .spepiaal geschikt gebied voor plan
tenliefhebbers (Alpenflora) en geologisch interessante vul
kanische resten, Wie er van de zome~ komt zo~ ons verblijden 
met nadere berichten hiero@trent. Eên ander onderdeel van een 
geslaagde vakantie zou voor. u kunnen zijn Aubusson, In het 
Hotel de Ville hangen prachtige gobelins, oude maar ook zeer 
moderne. van Jean Lurcat ( o1:~en van I. juli tot JO september). 
U kunt ook den atelier bekijken, waar cle werkwijze van het 
gobelinwev;_en wordt gedemonstreerd, Het kan best zijn dat u in 
het gebied :yi=ln de Puy de Dor..1e blijft hangen, ~r 1s zoveel te 
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zien. Wij gingen verder :aar Langeac, waar een knopeerterrein 
is van 7 ha., allicht kunt u daar ook een plaatsje vinden, er 
zijn erg 6aoie ple~jes. De paden van het kampeerterrein zijn 
geplaveid Dat gestaDpte olivijn. De echte olivijnbomr:Jen l:unt 
u vinden in Vaillaç IO kQ. voor Langeac. Van binnen·zijn ze 
lava-achtig 2et prachtige glinsteringen in rood, groen en 
blauw. Succes van zaairen verzekerd, We vonden in de omgeving 
van~Lnngea:c galeniet, mica, asbest met bioliet, taurealijn
naaldjes in kwarts. 
Het laatst beschrijf ik Liooges, de egaillestac. Per slot is 
er:1aille ook een nntuurprodukt en het past dus in d.e beschrij~'" 
ving. Er;.mille sieraden zijn 0en b,eetje uit de ;:-":ode, oaar de· 
lcun'st van het er.1ailleren is eeuwenoud en mooi. DiversG winkels 
hebben geemailleerde sieraden, oaar goede vareen waren coei
lijl: te vinden. Ook veel :;;>orcelein in de winl:els, veel kitsch, 
r:mar 'c:isschien zijn er r:wnsen die er ~1eg van zijn, In de Rue 
de Tanneries zijn veel ateliers waar eEailleprod~:ten verwerkt 
worden:maar in één atelier waren veel Qooie dingen te vinden, 
Een,ua:n bewerl!:te daar een Hit geem.ailleerde plaat, die belegd 
was 6et een zwart eoaillepapje, WQarin hij ~et een naaldje een 
oudenanLenl:op etste, ja etsen ~ras het eigenlijk niet, het vras 
gewo~n krassen, maar minitieus werd elk haartje van bacrd, 
snor en ho~fdhaar op de eoailleplaat ingekrast en daarna ge
bal:l:en, Hij vertelde dat dit r11erlc weken in beslag na;~1. Het 
neusje van de zalo op het gebied van ecai~lewerk ligt in het 
geDeentéouseum. Schilderen is e8n ::unst rJaar e~:milleren is een 
l:unst a~)art en u moet dan beè.enl:::en dat deze stuh:!cen uit de 
twaalfde en dertiende eeu~r niet in een elel:trische oven werden 
geba':!,.-:enl 

Flanten~ en vogelliefhebbers zul]_en zich op de bovenstaand be
schreven route heus wel happy voelen, u koet door prachtige 
natuurgebiede~~ Onze verdere tocht n~ar de Charonte Marltime 
zal ik de volgende keer beschrijven,: Het is een heel ander ge
bied, canr het stukje zou te lang worden, Rest oe nog te vertel
len, dat o-;; een prachtige caD:_êling in Thiézac aan de rivier de 
C~re c~n fijnstraal stond te bloeien, die gefotografeerd tegen 
een staalblauwe her~wl een pracl::ti.ge dia opleverde. 

A· de Brueijs - Jansen. 
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Het w~s ~a6~lijk koud. teen ws op I6 oktober 's ·avonds in 
het ·~a:r.k · teg-Elriover ons n2.tuurvrienc~enhuis het Ar:~ennenlraL;p 
1976 oZficieel opendon. Een str~lende oterrenheuel stond 
bovem'b~~ e~ overwacht ~oestan we Pleiaden en Cassionsin 
?.anvrijzen. 'Lls een licht lint leeg de .2ell-::1-teg door de~ diren~ 
:rieE1 heen. 1 s Widd::Cgs 2.1 ·rare::-: r;re l::o,ngs de Curthe ~:;slopen 
tot in ·\·!er::;in. Een zeiC:.hellinkje vrnc bes-roeid u1et rijk 
bloeiende planten: fijne ooievearsbe~, slangekruid 9 hennep
netel, grootbloemc.antnurie 9 1;1i t vetkruid 9 beve:"~nel 9 :.wlige 
toortc •2n de boeroli.ke::..~s;: thlc.spium alpeotra. De b:::Jsbode:~: was 
beC:.el~t L:et 1 :lü~1op eE ;·;":::-.agc~epalr.1 en hiel~ en daa:::- s tonc'_en de 
forse ::?lc,nten vo..n het ni ec::::c.~ui :.~. In s o~:mige populieren 
9rijkten trossen maret~~~an, L~ar 's avon~s dacht er nieMand 
i~1e.:::r 0..2.l1. 9 è_at j.::: ze r.:wt een gouden r.~eo zou '~~oeter1. snoeien om 
de toverdr~,n~: v-:::-:_ é.e druïde Panorm:1ix te 2-:rij .c;en. Inpl:::-.2.. ts 
hieTva~c. 2.ten NB char:pigr~ons en prcef'.:::~en sleedoornbessen en 

Lietoverend zijn c.e: Lr_en~1.en iE ëe ~1.erf'st ze~:el~ "'rel. 
De volg~nde de.~ wandelde~ ~e, n~ ee~ caf~-filtre op een 
zonnig terrasje ~an ~e C~rthe iL Jy in zuieelij~e richting 
l~hzs dez~ 0i~ier, om de waterspreeuw c~ ëe ijsvo~el ~o..de te 
sla~n~ M~~r oo~ waterhoen en wilde eend waren present, ~raai 
en kauwtje aasden cp ~e onzichtb~re vvilnisbelt in de v~rte, 
lcuif~wes en_ -,Tir:_ t cr~'o~è.inlcj e z '-'-ten in è.e gouden esc~oorns di eh tbij. 
Uren lopen in ~G zon l~ngs oen prachti~e rivier, de stenen
zoekers voortdurend in ~ctie op c~e grindbec''.di.llgen, verder 
over d:-3 l::leurig'o h.;3uvel :~-:et o. n. duizendguld~n~:-_-·uicl on c:.1et de 
t ·ein in vij:f uinutcm_ :coT een tunnel vJeer t..:orug. 
\1e hebbo::_ de Gvnz?.nr·heid van de ui tsestrel~te bossen gena.~:-:Jd 

Beis C:.u :Pays cesgo:-.12 -J::t, doni::ere -'douden r.1et VJeinig Deer dan 
enkele soorten pad~estoelen zoals vliegenzwaDoon 9 3elkzwa~

L1en en Z~Invel'.-:c::::-jes. : . .:3 ja_s·ers 1-:c.dcce:n appe.::.s ;·estrooic'_ en 
toen .. io l·a:'.:!--:-2::..~ blo-':e;n te zijn, ~~!oesteE vJG se v!Gl ·::;prapen. De 
~udd~ wilde zwiJn~n, die op 60 ~eter afstand geluidloos het 
pad overs~~ong 9 ooest toezian hoe hun v~er werd opgeraa?t. 
Gel~~:i~ voor ze 9 het s~oor van de appe~s leidde tot bij de 
hoogzit. 
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Een ·Hc-.ndeling in de or:~gevin.s van La :?..oche en J.rdenne ~ na 
een spannendG 2utorit door een eindeloos bos vol beken en 
uoc'.0_e;, eindigd-"' :::>et eon ver:.~assin'g;<=>èn ·aklce::.A, 1-IG.arop gerst 
en rogze in volls bloei- stonean~ oazooud'door ee~ ~ouden 
l~and van ,:s·e],.e Lar·~riete~1. en ::.:1icille 9 vol bloe:"'en; o.an de 
jong·e pl3.ntep. te· 'zi'en duid.:.:.lijk een hreedo genero.tie in 
ééri -.se1>2;ó/;Jn! .~'J~·:,',p:h,.l-:_~tÊJn Veldboe~:e"ttG11. ·en. ,yerzi:L.!Glclep Za2..d 
•• \ • • I, • 1 , ·,, I • ; \ ' ' '. • '·. ' • 

e1~· vol.1.-:~:~(;,~ 1en -~asnpn~ ~~g drïe~:l~ur.i~ ,y~q-~J:'~cje~l):-.lckó~viool-
tJe en a~kerleeuwenoe~Je 9 opnleuw bLoe1end.- ' · 
Ge~n.ro::_~r.~en hcbbe:..--~ 1,1e ool:. Va:"lui t b.et 1<12..l""Ge, overcle~cte bad, 
koel:: je in het ~.:o:T:-.ntische straatje bij Caf'é du Gport in 
':'2.:>..~veau~ vr~2..r 1<1e v.::or jc:re:::~ e>nzo c~::o:i::-:.7 3e}-::te v::::eten bij c~e 

koffie en central8 verwa~cing drsogden. 
Een ?rceve bij"Yvoir 9 -i!C'..a~: psaur:.1iet voorl:~/2'.'..1 9 een zandsteen 
r..let fijrie gliDnerl::.c-,gj ·as 9 uas voor de :Jlantenr..lencen ::;ok in
te~essant; wit ~et~ruid, trip.ad~c, ~aardebol, nus~us~~es-

jec~ruid en spaanss zuri~g groeidsn er. . 
Hntuurlijl: raa~:ton HG e1~:::aar ondenrJ'G_;, so;-.~s l;::wijt, bij c'e 
citadol va Ha~en von~en ~re elk~ar te2slptte toch weer. 
Toen ~eg~nde het en tet was ee~ vondst, Cat we in do late 
na~i~Csg ee~_ccncert in de cc~oul~urz van Na~en konden bij
o:.Jcnen. :-ten v:..~ienc:elij~;:o c·_-::xje :c.eette niet alleen het Doste
lij~:: Region::.2..2. Jeug:=:.crl:;:,st uit ITec:.erland welken, r.19..2.r cc~;: 
•rij 'J!e::cc:ie'.l. c:-.an het ::_"Jublie~c ·.ls clélégn.tion ITeerlanG.c.ise voor
gesteld. ~rlel, ue hebr:>en e:c:.cte:.-.:. 9 ::~oker van i(oussor~slci's 
11 1Tc.cht op de kale ~::erg· 11 , oc.1é.?.t vre d:ë'.ar 9 door het vele bui ten 
zij::.'l toch e:ï.~ige verv-rantach2c3:.:>· m:c.e voelden. Het ete;.-l in 11 Royal 11 

voT~A:te ~"let sl-...:i tstv.l: v-::.~1. ee:-.c ve"-~ra.:>oe>.'1.c~e clag Y ';!2ca:L1 bij we 
~onë.en constateren eat, n0t 2ls het or~est 9 onze ~roep in 
,::,·oeée hc.:r:"'.~onie sar:1E::ncp2olde, 
TG .·:auvr Ha~'et~ de zes è.age~"}. 11eer veerbij. De f':r:'an~;egCl'lti:·.2.n 
on de ê.ui ts 0 .. ~G:i.l ti aan van vori.z-e jaren :"lebben ·01e deze keer 
niet g~zien Gn de buit ~an s~e~iferen wan gering. 

,Genoeg over voor eGn vclgenda ~sar. 
En de avonden? Planten 0n stenen r"1oesten, op naaD vrorc1en ge
br~cht9 veel werd er gebreid ~~ ··o~ o~e~ ~epraat bij de geza-

·cenlijke köf'fie. 
Het,w~s aen h0el bijzondere ervering voor vslen, toen we op 
een avonc~ VSl.n VGrz2,~:;;o;ldo blro.deren 7 zadel!. E!ll ta:c"jeo de mooiste 
co2.l!icges i .. aakten, gosti,~•l...llc.erd C:.::;or Adri van Lee1..nven. ::!;r zijn 
dia's vert::;ond tot uit L~0ri~2 toe, er werd veel gespeeld, 
gel2.chen, er ,,,e~den vol1.:::oë~:::.nsen gecl2.2cn en . e:.~ Has I:Ju:::iel:, 
korton het wns oor;eze~lig in Welreux. 
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Het' is een heel geslaagde dag geworden, de ~e o~tober. In de 
jeugdherberg de. Heé.mh'oeve· te Ernst kon' vo·crzi tter van Zellem 
o~ ongeveer hali '3he~l wa~ bijzönde~e gasten begroeten, o.a. 
de oud-burgemeester van Epe ede heer Diepenhorst,·. die de op~:Lc~ --~ 
richter. ~n eer~t~ voorzitter van de verenigini {s geweest. 
Verder wáren aan~ezig wethouder Dijkstra, V.V.V.-direkteur 
J. Fokl-c.ens, afgevaardigden van het he ~f'dbes tuar, d.e gew·este
lijl:e coodicsie en verschillende andere afdelingen van de 
I\.N .N .:-v. Ook de' regionale Dilieuraad van. het Sar:lenwerkings
orga~m Oost-Veluwe en de N.J.N. ~aren vX;JrtegenlilOOrdigd. Vele 
leden en hun introducé 1 s hebben; deze dag-~,bijgewo::nd. 
In zijn o~eningssneech ~on de voorzitter~const~teren dat de - - \ . 

ocrspronl::elijke doelstelling van de vere,niging betreffende 
~en~is en bescherming van de natuur nog ~ltijd recht overeind 
staat, :t::1aar dat er toch wel v;jel is veranderd en dat we alles 
ooet~n doe~ om te redden wat nog te rodden is. De jarige af
deling 'heeft tweo belangrijl::e vJensen op z t.n:verlanglijstje 
staan t.-w. -voroing vaT~. ean school-biologisch.. centrutJ en aan
vlijzing van het landgoed Vossenbroelc;.:.als besc+'lerud natuurge-
bied., .: ,··: ··-· \,:· .. 

11lethb~der Dijk:stra had veel w&ard~r:j.ng v:. -::r d~·:· ;c.mnier vJ2::::rop 
de . };:.IT. N-. V. te werl:: gaat. Hij ziet g'h,aag ·dat de af'deling in 
de .. :t;e varben welzijnsraad. zit.ting neef,:t en nöd/igt de K. N .N. V. 
ook u'it over l-:J.et ocho·.::;l,-bio:'..·~.gisch cèntrur:.1 r...1et, het geoeente-
bestu.ur van gedachten te l'iiisselen. .·, 
Het s:Jreekt vanzelf' dat de; vc:.•rzi tter zijn danlc vB:r het ge
E1eentelij1t geschet,J.k · ondèr 0.0-UVert vergezeld liet ~an van de 
verzekering dat h'Jt, be&.tL.'-;:~~~-'r uitnodiging tot oyer'leg L1et 
beide handen zal· ti~l:Qper::-,~n. 1 · 

De secn::ta:~s ':'an hei;\hcot~~b.~:s:~u:lr 1 de hee::.P.v.d. Bosch.wees 
erop dat "VJJ..J, gedn excentrJ..elc:elJ..::tt~:-en neer ZJ..Jn. Docr studJ..e en 
onderzoek ïorill,en vJij Ei4n beter begrip van de rintuur krijgen. 
Op basis daarv~~ worden adviezen uitge~racht, al waar dat 
noctie is. ·: •· 
Voc-rzi tter D. Xoopmans van de gewest.elijl:e co~:u:1icsie consta
teerde dat de af'4eling Epe/Heerde wel een zeer gr~ot aantal 
akti vi te i ten ontplooit. en hoep te dat' de kac1e;~.~yorc~1ing ook \-Ta t 
beter zou gaan lcpen. 
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Na deze pl§ichtigh'<;lC:en ging het. gezelschap beg-eleid door de mu
zielt: van het door.'N. J .N. -ers gevormde p;uisorké~t naar bui ten . ... .\ ..... . '· ·'· 
om het plant el} van. een taxusboom bij j~~'-·Wonèn:·~..:-·Deze bo:;m die 
een blij~end~·herinnering aan~eze da~ lli~~t vb~men werd met 
vere(3.nde ·I:::rachteh,-;geplant doo~:..·~enl;::ele K~-~~·tJ. V. -veteranen. 
Acht~;;'i"~eeb.vclgens ·;~erd de schop-gehanteerèï.' docr oud-burgemees
ter ,:Ói~penhorst e.n ç;le heren If..p;;;;.t en BreGmer. Vele deelnemers 
aan ~~::.~fes ti vit el te~ gingen ~(:t~trià P:n~er ·:deskundige .leiding 
aan d~'\jwancl.~l OJ? .drie verschL~lEmd.e- 1 p~a.~tsen in_ de 01:1geving. 
Voor de: thu1sbl1Jvers vertoonde de>--hé\::ir Zandstra dia's over 
oud Epe waaruit vJel duidelijk werd dat er in do loop van de 
jaren veel in onze omgeving veranderd is en helaas maar al te 
vaal: in ongunstige. richting. . 
Aan het eind vén:de midda~,w~rd door jong en oud met veel ple
zier en onder leiding van ~~ N.J.N.-ers .gevolksdanst. 
Een gezaoenlijke brood6aali~~d met daarna een concertje van 
het onvolprGzen en enthqusiaste huisorkest vormden de ver
binding tussen middag- en avondprogram. Van Deventer vrienden 
l::reze~ we. tussen de gangen door- een, flinke partij echte De
venter koek aangeboden en van de N.J.N.-ers een hele nooie 
bos bloemen. ~r["\. , . . . 
De avond werd ingezet met een lezing door de velen van ons wel
bekende Hein Sghirp'Del. \tiij 'gaf' eqn·.bondig ovorzicht van de his
torische ont'\-rikkeling van de VelU\'Je en pleitte vurig vcor het 
behouè. van di tJ ~~bied. ,}lij constateerde dat we dnarover nog 
OJ(timistisch l~upnen zijn, maar we zu:·_len ·daar dan 1·JG1 erg veel 
voc;.r r:weten doEJJ;l• ~ , . ., 

e \ai·~~~ 
L~~J~ ~~ ·· ~)Y 
c. . .·é: ~Je(\\ 

~ f;~ ~ ~ 

~
\(~) ·~··· ~I 

i /(11 ·, , I l~ ''I' 
V rr - ·-·~-<t L I) / d .(11 \''\' ' /~\ 
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Een heein6oie afsluitirii van dp avond varode het dia-klenk
b.eêid dat de heer \'l• van Schieveen ons t~1~.,slotte voortoverde. 

·Rul~~l een uur lang zagen we .-~t.eecls -.'\-ras_r nb~uwe prachtige cora
bin.aties van natuurschoon en fotograf'i'sch kunstenaarschap. 
De h~nd van do vo~rzitter zorgde in deze f'~ae ook nog weer 
eens vo::'r -Ei'en vrolijke noot door zo af' en toe bij de verschij
.ning' van l~vensechte afb(3(31dingen van hem aansprekend "lild voor 
een duideli-jk r.:aar ovGrrigens zeer beschaafd· geblaft conr.:.ontaar 
te zorgen. 
VorJr· ons ·vormden de bijdragen van de heren SchiEu::el en van 
·sc~ieveen het ho:gtepunt ~an deze dag. 
Rest nog te ven:1.elden dat de natut"rhistorische kvris en de 
verloting drie geluk:dge prijswinnaar~ o~)leverde die met boe
~en en boeka~bon huiswaarts konden keren: 
·In zijn slotw·oord dankte de voorzitter de commissie van voor
bereiding en al~e anderen die zich voor deze dag hebben in
gezet en hij vroeg zich af' of' we niet elk jaar zo'n réunie 
van K.N.N.V.-ers zouden moeten houden. 
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Het aantal vlinders schijnt gelukkig weer wal;; toe te neh:len. 
Bij het slu-iten van de redaktie, ~1.alf oktober, wer'den nog 
steeds vosjes, atalanta's en citroenvli.nders. gèzien. Afgelo
pen zomer werd vaal: de distelvlinder waargenomen. :vlij noteer
den onze laatste wo.arner.1ing op 5 oktober. Verdere waarner. .. in-
geng 

9/8 
I0/8 
IS/9 

20/9 

3/7 
I-I5/7 

I2/8 

Meekrapvlinder o~ phlox, Heerde) 
KoningsQantel , Heerde) w. Tol 
Windepijlstnart, zeldzame trekvlinder, Epe. 

· ·· R. Schotelaar 
Op 2/9 wdrdt dezelfde~vldnder in Leeuw~rden waargeno
Eien en in een ingesonden stuk in de Leeuwarcle:r:- Cou
rant verr::wld .Çl.:-0r I.D. Sir~1oni·des. 

Ligusterpijlstaart,. tuin VuurcL:~rnstraat 9 Vaassen. 
H. v. \rloerden 

ZwartGl rc,cöstaart .:OP TV-mast, Bo:rfgerdplein, 3pe. 
Da~elijlcs zang·. spertvogel, broedgeval, 11 11 

2 zingende kruisb.e::e:"en ~in larix, Haelberg. 
:Oo:~mvallc tussen Haalberg en Dellen. 

I4/8 Grcenp~ot~uiter bij kleiput Welsuo. Tevens o~ dro~g
gevalren stuk klei bloeiende vratergentin.an. 

6/9 2 grauwe vliegenvangers, Bongerdplein. 
7/9 zang vy1n~~ f'i tis J · tjiftjaf, heggeraus, spreeuw, rood

borst,. lf-'outduif' ~' koolmê.es., winterkoning. Allemaal op 
' · Bo):lg_,,~:rdplein. ·. E~ 1 Koopr:mns-Grocm1~ 

23/~ _2 haviken bove# Dellenpark. I 1 _,Die~enhorst 
I_9/9 goudplevieren,· I kraGlsvoge~. Hoc·phuizen 
23/9 I-h.liszwaluvJ"en voeren jongen 0~) nest' Lelystad Haven. 
25/9 Gr-ote I=JOllen bloeiende EJaartse vidol tj es 9 Kallekot en. 

IS/8 

27/9 
I8/9 

25/9 

Falll. de Brueys 
fdeo in de tuin te Va~ssen bij ~QS lid 

. vl. Braakensiel~ 

Bosdunt, boskarte~bl;:td, l::ruisbladwal st1~o, E1oeras
streopzli2.c17 .zwarte toorts lnngs,Langeweg en Lange 
VeentGvleg 'te Gort el. P,.. 1-annekoiak 
Besanjelier, Voorst. H. Menke 
Rupsendeelers (cordyceps militaris) achtertuin 
Z:ni bbelal:l:er, E:r_:Je iV!w • Rer~1. el ts 
Zelfde paddestoel in vo rtuin, Glorialaan, Epe 

F. van No::rdGn 
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4/IO 2 huiszwf.\Juwen. J'Jesten leeg. Lelystad I-laven. 
1 ~' ,. J:i'. van No orden 

TO/IO Rietgors net· jongen, Flevopolder.'' Koos 1\:oopnans 
IS/IO In onze tuin zijn in een nestkastje een paar ringmus

sen ~en nest aan het bouwen. 
i'; ~e>\pi·~~~rei en lu;pîne bloeien.'! dit j~àr voor de 2e 

Le'*' • '1'! , .· Far:1, de Brueys 
L~/IO Veel st-:l'nkzwaor;:en (phal,lus iopudilis) 

Gladste.- lige heksenbol~et (boletus queleti) in het 
Ino ~ sterbos E. Koopr1ans-Gror..m~ 

ii/IO Oranje bekerzwao treedt oassanl op in tuin te Vaassen, 
\rJ. van \•loerden 

25/ 9 Paarse ridderzwan; (I epista nuda). 
Tegen al-_er vervtac1:".c ting in is het .c:en uitstekend padde
stoelenjaar geworden, Hr. Bieders oeldt ons~ Steeds 

, oeer padclestoG·len in de' berr:.1en van de wegen. Langs Ton-
. ~, gerense weg inktzvTa>.: en 9 parasolzwam, chaopignons. Op 
"-r-, '" ,y.~ oude kerlr:hof a/ d Tongarens eweg r..1assa 1 s russula 1 s varië-

f rend van rose-rood, pur:;?ér, donkerbruin tot donker
blauw, In de oogeving van Epe vuel weide- en ak'er
champignons, Zov1el in de tuin van faü, Douchette, 

· Korte Enl:weg, Dipe als bij van No:;rC.en in Epe, knolpa
rasolzwa~ (lepiota rhacodes). 

9/IO Feestelij~e bijeen~oost ter viering JO-jarig bestaan 
XNNV. Als onderdeel van de feestdag 3 excursies in om
geving Epe. Prachtig herfstweer. Veel paddestoelen 
w~argenomen w.o. g grijze cantharel (cantilarellula 
unbonata) · · . 
trEl;nendë ·-:f·i;;~~nj~l~~ac~ ( psn thyrella veh1tin2.) 
hertonzw2~ (?luteus cervinus) 
DlJOllSZV18.L: ( C~Ja~C2..00iS c:_,....ic~~;~ 
truffelknotszw~~ (co~djce~s ophiogloosoides) 
-ooletus ver::licolör (g .en l'·Tï::.-è:-.:::-::'.ianc~se bona~- i:-:-~g} 
oenlr:~.::orn.tje;:;·cróoàd ('bolet;y,s edulis) het verl:lcelC:.en 

:1,-/~vr::.ard, niet o:~.·:~2.t deze bol;:;et zo zeldzaac is 9 ;::l''\ar 
' ·

1
, o:::cla t het sul~co buiten,s·,yJoon r::.ooie · oxac-~ l:?.ren vrn::'en. 

'ii·" ~·"~.,. Enkele bS>stuurol"'c~en ''rilc~,en er TrJl c~e 'Jacht bij 
~~· houden. 

On~anks de droge vennen waren er nog en~ele bloeiende 
klokjesgenti3non en hseft ~en nog ~e ~eenbes gevon-
c~en. 

I5/9 Tot slet noe een uooi padC:.enverhaal. In het rijks
kantoorgcbm ... 1'd Arnhem Staet"' te Lrnher.: o:? . é'J grote 
beto:;:ll::en halvloer een ( ge.".rone) pad, ,_.~ruipend n:::,ar 
het enige afvoerputje op de beg2rie Grond. Eet dier is 
binnenge~:o:r..;en via è.e onc~erzij6.e van de buïto:::-~dour, In 
hGt putje blij!:•"m nog 2 exe .. 1pL?~ren te 'zijn 9 ~·r:-:s.rvan 

8én verdr · oc;c:. 
jJik I~c op<J.Ems • 

:F. 3. De rode ï.Jou·~" uit onzG vorige vr: .rne;·üngen is niet 
l'!?.arg<:Jlî0::C.1'"''~~ doo::' }~cos KcO'c..JiTë.::C.S mc.c..r c~oor Mw. Nijhoff
Hocbach. 
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De thuisbli_jvers l:re_g__en. _Dn:c:e,.l:!_jkj_ 

I4 oktob0:c j,l._hiald uevrouw E. Noteboo~ con boeiende 
·lezing ever de Veluv;se· vennen, De avonè. st::;nd in het teken 
van een bonc~ige 9 :.:;eer desi::undige voordr:.cht ,_ GXtra -::~anschouve-
lijk gem~ekt door goede dia's, ' 
DG -.c.nvreziger~ vtaren zeer door hGt ond0rvrerp .geboeid en voel
den zich· er oo~ nauw bij betrokken. Dit blee~ n~ de pauze 
uit de vele vre~en C:.ie gGsteld we~~eri~ Naast ed~ infor~atieve, 
was h3t ook ~en ~eani~~erde avond. 
Ja;::1E1er ·echter c'at in tot2~2.l olJchts I5 mensen ::o,-:_nHezig vraren, 
~12:arv·:-.c.î no.; ~- niet-leden, De vrGt;blijvGrs ebb2~1.. veel 5er:1ist. 
JnE11'.18r ook voo:c de c~:Jroe~:oter die voor c"eze avcnO. -een verre 
reis :c.1oest rnal~sn. 

CONTRIBUTIEVERH0GING 

De ledenvergadering gaf ZQn fiat aan een eontFibut.ieverhoging. 
We gaan nu per jaar betalen: 118.- en huisgenootleden f6.-. 
Wilt U voor het komende jaar UvV contributei overmaken op: 

Gironuwner 989945, t,n.v. 
Penningmeester K.N.N~V. 
H. v Woerden, te Vaassen 

u bespaart hiErmee de penningmeester een hoop extra werk! 

Hiel.'.:;.Je _les'~~n.J. 
Het io plezierig 
geste.d.i;- ::;roeit, 
een aan t'a2. nieuvre 
s.v.c~. fol, 

te kunnen constatsren c~at on3e afc~elin_:.;-

Ool: in de 2,:fg0lopen L}e:anC:_o~'l ;-,:elddo sich \J:aer 

H.k. Arentsen, 
Á, Gj ouke 9 

Do hr, Poluan 
~evr.Woststraaten~ 

I,'lev":'. Terr.::met, 
S. v.d. Meulem 

le~en aen. Het zijn: 
Elz:anoorè. 2L~, 
Burg,Schorerl2an 4, 
I 1lolenbee1.:: I7, 
V0envre~: 2, 
Zanilc:·"nd 2I 9 

3parTe:r~l?.an I6, 
Hullandstraat 31 

-:-.rans sen. 
H.aerde. 
Vnao seil o 

Vaas sen. 
~P8o 
1~pe. 
Ernst. 


