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Op verzoek van het bestuur en enkele belangstellende 
leden, willen wij trachten Jen paddestoelenwerkgroepje 
op te richten. 
Het ligt niet in de bedoeling om direct al met het 
moeilijke determineerwerk te beginnen. Wij zullen ons 
eerst zoveel mogelijk beperken tot het leren onderschei
den van de hoofdgroepen, zoals de russula's, de melk
zwammen, de amanieten, de trechterzwarnmen, de ridder
zwammen, mycena's enz., zodat ook de belangstellende 
"beginner" mee kan doen. 
Graag schriftelijke of telefonische opgave van naam, 
adres en ev. telefoonnummer voor 1 mei a.s. aan onder
staand adres. 
U krijgt dan bericht wanneer en waar de eerste bijeen
komst zal olaats vinden. 
Werkwijze,.data van excursies enz. zullen dan in geza
menlijk overleg worden geregeld. 
Opgave en inlichtingen bij: A. Sieders, 

Schotakker 15, 
Epe. Tel. 3612. 



. 
De plantenwerkgroep van de afdeling hield op 15 februari 

zijn eerste bijeenkomst van dit jaar. De bedoeling was een 
programma te maken voor het nieuwe seizoen. Dat hebben we 
even uitgesteld, omdat er nogal wat leden verhinderd waren. 
We willen daarom een tweede open avond houden en wel op 

maandag 7 maart om 8 uur 's avonds bij 
Lenie Veelenturf, v.vlalsemlaan 23, Epe.; 

~e hebben op 15 februari al wel besproken wat we zouden 
kunnen doen. De plantenwerkgroep bestaat nu 2 jaar en we 
hebben ons in die tijd vooral bezig gehouden met het leren 
kennen en herkennen van soorten. Omdat je ze onmogelijk 
allemaal kunt kennen, hebben we ook veel tijd besteed aan 
het werken met flora's. Maar, soortenkennis is geen doel op 
zichzelf. 

We zouden die kennis kunnen gebruiken voor allerlei onder
zoekjes. Bijvoorbeeld: het inventariseren van hakhoutwallen. 
Daar is een paar jaar geleden een begin mee gemaakt en het 
is erg belangrijk dat het voortgezet wordt o~dat de wallen 
enerzijds nogal bedreigd worden door allerlei aantastingen 
en anàerzijds onmisbare elementen in het oost-Veluwse land
schap zijn. 

Het inventariseren is aardig werk, owdat het aantal soorten 
bomen en planten dat er groeit beperkt is en gemakkelijk is 
te leren kennen. Het is ook interessant werk, omdat geen wal 
gelijk is aan de andere. Al we~kende zijn er soms verkla
ringen voor die verschillen te vinden. En: er is altijd een 
kans op aardige vondsten; het eerste onderzoek heeft een 
paar vindplaatsen van (waarschijnlijk niet verwilderde maar 
echte wilde) gele dovenetels opgeleverd. 

Een ander onderwerp van inventarisatie zouden de bermen en 
sloten van de gewezen spoorlijn kunnen zijn. 

Verder zijn er uit de andere werkgroepen voorstellen gekomen 
voor gezamenlijke onderzoekjes. 
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Een excursie met de werkgroep geologie samen zou bijvoorbeeld 
het verband tussen bodemsoort en vegetatie eens concreet 
zichtbaar kunnen maken, 
De hydro-biologische werkgroep wil graag bij een detail
onderzoek van bijvoorbeeld een beek, zijn waarnemingen 
aanvullen met getevens over de vegetatie. 

~r is erg veel te doen, dat niet alleen interessant maar 
ook zinvol is. Er is ook veel eelegenheid om zelfstandig 
of met een paar mensen er op uit te gaan; de aktiviteiten 
hoeven zich niet te beperken tot de vaste excursies. 

Iedereen - ook leden die nog niet aan de plantenwerkgroep 
hebben deelgenomen maar zich wat intensiever met de wilde 
flora willen bezig houden - is in de plantenwerkgroep 
welkom. 

H. L.Menke. 

# ) 

/ / 
(.' 

Op de 19e december net op de scheiding van herfst en 

winter werd de eerste winterwandeling gehouden van het 

seizoen 1976/1977. 't Was me het ~iddagje wel hoor. 

I 

Koning ~inter was in aantocht maar huilde tranen Qet tuiten 

waarschijnlijk vanwege het moeizame begin met een restantje 

vorst, een vlekje sneeuw, wat gladheid, wind en regen. 

Acht dappere winterwandelaars lieten zich echter niet 

weerhouden om toch even een frisse neus te halen, het werd 

zelfs een zeer natte. 

Door de wat gure weersomstandigheden werd het een stuk on

vervalst modderen met weinig haltes. Vanuit Schaveren deden 

we een stukje veen en beklommen de "Woesterberg" via. welks 

flanken we terugkeerden naar Schaveren. 

Bauke '11erpstra. 
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!Jieuvs 

Sinds verscheidene jaren heeft het gewest IJsselstreek 
van de KNNV een werkgroep van plantenliefhebbers die 
zich bezig houdt met inventarisatiewerk. 
Dit werk richt zich - heel in het algemeen gesproken -
op het noteren van alle soorten hogere planten in elke 
vierkante kilometer van de topografische kaart (een 
"kilometerhok"). Dat is een omvangrijk werk en in de 
praktijk beperken we ons tot gebieden wuar iets mee 
dreigt te gebeuren zodat het van belang is dat de ge
gevens ervan bekend zijn. 
De laatste jaren l1ebben we bijvoorbeeld veel gedaan 
aan de IJsseldijken. Een aardig onderzoek was ook een 
steekproefsgewijze inventarisatie van de Oude IJssel 
bij Zutphen op verzoek van het ~uiveringsschap. Dit 
wilde weten of er gevolgen waar te nemen waren van de 
lozing van een riool op deze oude rivierarm. Het aar
dige van dit onderzoekje was dat de gegevens konden 
worden vergeleken met een inventarisatie van 20 jaar 
geleden. Het Zuiveringaschap zal nu nagaan of de riool
lozing kan worden opgeheven. Ben voorbeeld van de prak
tische waarde van botanisch onderzoek! 
Komend seizoen zal waarschijnlijk het gebied tussen 
Twello en Brummen, waarvoor ruilverkavelingen in voor
bereiding zijn, veel aandacht krijgen. 

Er zijn allerlei kontakten, 
bijvoorbeeld met het Rijksher
barium over bijzondere vondsten. 
~oor het Hijksherbarium worden 
van een paar erg zelazame soor-
ten in de streek elk jaar het 
aantal soorten per vindplaats ge
teld. Dat was i6 1976 geen opwek
kende bezigheid. Drie groeiplaat
sen van het Linnaeusklokje op de 
Noord-Veluwe bijvoorbeeld zijn 
thans alle verdwenen. Het Linnaeus
klokje is een heel sierlijk plant
je van noordelijke naaldbossen dat 

L·ll'înC\eu~kilc\<je.. bij ons in GroningenenDrente voor .... 
koot en op de Noord-Veluwe hier 
zijn uiterste zuidgrens bereikt. 

~~rvolg op pag 31 
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Periode_ .Y2!!..~_2!neming_:_ mE:art tot september 1976. 
Dankzij de medewerking van het personeel van de 
gemeente Bpe werden de volgende waarnemingen moge
lijk. 

A.. B.H.OBDVOGELS. 

Opm. de territoria werden bepaald aan de hand van 
zangposten en/of nestvondsten. 

Fazant (broedvogel onmiddelijke omgeving) 
Holenduif (broeden niet met zekerheid gekonstateerd) 
Houtduif enkele paren 
Grote bonte specht (broedvogel directe 
Groene specht ( idem 
Zwarte specht ( idem 

omgeving) 
) 
) 

Zwarte kraai 1 broedpaar 
Ekster (broedt niet op het terrein, wel in directe 

omgeving) 
Koolmees 5-7 broedparen (zie nestkasten) 
Pimpelmees 1-2 broedparen ( idem ) 
~atkopmees 1 broedpaar 
~interkoning mogelijk 1 broedpaar 
Zanglijster 1 broedpaar 
Merel enkele paren 
Roodborst 2 broedparen 
Zwartkop 1 broedpaar 
Fitis 2 broedparen 
Heggemus 1 broedpaar 
Bonte vliegenvanger gehele zomer 1 zingend exemplaar, 

Goudh.s"antje 
Vink 
Vlaamse gaai 
Turkse tortel 

broeden niet gekonstateerd 
1 broedpaar 
2 broedparen 
1 treedpaar 
1 broedpaar 
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Nestkasten. 

Dit voorjaar (1976) ~erden twaalf nestkasten geplaatst. 
Het betreft hier het type, wat ook in het Eperholt in 
gebruik is (houten kast, vliegopening 32 mm). 
Vijf kusten werden bewoond door koolmezen. 
Als tweede broedsel werden nog vier kasten betrokken, 
te weten drie koolmezen en 1 pimpelmees. 
Niet bekend is, of het hier dezelfde koolmezen betreft 
van àe eerste broedsels. 
Drie kasten werden niet betrokken. 

Overige "!aarneminge_&_ 
Fouragerand of overvliegend werden de volgende soorten 
waargenomen: 
keep, grote liJster, koperwiek, kramsvogel, sijsje, 
groenling, staartmees, tjiftjaf, witte kwikstaart, kneu, 
boerenzwaluw, kokmeeuw, wulp, buizerd. 

Waarnemers en samenstellers: 
JoW. van Waveren Hogervorst 
+ zoons Peter en Marko. 

vervolg van pag.29 

Epe 
Zwartelandstraat 38 
Tel. 05780-4802. 

Openlegging van het bos door de stormen en de hete droge 
zomers zijn mogelijk de oorzaken. 
Goede kontakten zijn er ook met de regionale milieuraad 
die o.a. alle natuurwetenschappelijke gegevens van de 
streek verzamelt en de werkgroep steunt met het vermenig
vuldigen van rapporten enz. 
Er worden per jaar een 6 à 7 excursies gemhakt; 's winters 
worden op bijeenkomsten de resultaten besproken en de 
nieuwe prograr11ma' s gemaakt. De volgenue vergadering is op 
12 maart in Bennekom. 
~ie een beetje thuis is in onze flora en op een of andere 
manier denkt mee te kunnen doen - al zou het alleen maar 
zijn het inventariseren van het kilometerhok waar ZlJn 
huis staat - kan bij mij nadere inlichtingen krijgen; 
Klaverkamp 168, Bpe. Tel. 3010. 

H.1. lllenke. 



juli 1976 

juli 1976 

dec./jan. 

2/1 
9/2 ! ! ! 

10/1 

dec.1976 

16/1 
3/2 

dec. 1976 
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Breedbl. wespenorchis, Viskwekerij Emst 
Dauwnetel, braakliggend stuk land Emst 

R. Pannekoek 

2 zwarte roodstaarten, Jasmijnstr. Vaassen 
L.M.C. Geerdink 

Veel meldingen van koperwieken, o.a. mas
saal optreden op Hondweg Elburg in mei
doornhagen. 
Ook div. meldingen van kramsvogels. 
10 nonnetjes, overvliegend, zalk. 
Zingende vir~- Bongerdplein Epe. 

E. Koopmans 

Twee mannetjes zwartkoppen, Hoge Weerd,Epe. 
Iv1w. Klimp 

Kleine bonte specht, Duisterestraat Epe. 
Mw.Vo Braak 

Dodaars, Wijhe bij veerpont. 
Witte kwikstaart, Heerde. 

L. Muller 

Kneu, Woestijnweg Vaassen. 
Mw. V. Broekhoven 

11/11 
23/1 
13/1 
22/1 

en 19/12 Zwartkop, Glorialaan Epe. 
Twee boomklevers, Glorialaan ~pe. 
Sneeuwgans, Oostvaardersdijk, Flevopolder. 
ca. 80 wulpen in weiden even voorbij Har-

derwijk. 
16/2 !!! Sperwer, pimpelmees verorberend, acilter-

7/12 
13/12 

24/10 
Eind okt.!!! 

tuin Glorialaan Epe. 
F. van Noorden. 

Sperwer boven Huis der Gemeente Epe. 
Vele honderden ganzen in grote formatie 
richting N.W. boven centrum Epe, 
Gekraagde roodstaart, Zwartelandstr. Epe. 

Tjiftjaf zingend in tuin Klaarbeek Epe. 



24/12 

25/12 

5/12 
15/12 
15/2 

15/1 

12/2 

13/2 
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3 wulpen, waarop een sperwer "plaag
aanvallen"deed en daarna weer hoog 
vertrok, IJsseldijk Oene. 
Steenuil, Vossenbroek (in kleine boom
gaard op 5 m. van boerderij). 

J.W. van Waveren Hogervorst. 

2 zingende merels, Vaassen 
Bonte vliegenvanger, Officiersweg Epe. 
Gekr. roodstaart, Officiersweg Epe. 

ww. V. Broekhoven. 

Eekhoorn, bijna dagelijks in hazelaars 
naast bernardussc~ool Epe, dus midden in 
dorp. 

Onderwijzer school. 

18 fraters, Doornspijk. 
J. Booy. 

91 kleine zwanen (78 oude en 13 jonge) 
7 Wilde zwanen, IJssel, Spoelder Waarden. 

A. Hottingao 
5 appelvinken, V.d.Loeffpark Epe tijdens 
rondwandeling bomenwerkgroep. 

Gedurende hele winter met tussenpozen een waterhoen, 
Korte Enkweg (geen water in de buurt), Epe. 

J. Bouchette. 
Idem op de Wildkamp, Epe. A. de Boer. 

,------------------------------------------------------------------~ \ 

Nu het voorjaar weer is Dangebroken graag meldingen van 
bloeiende planten, voorjaarspaddestoelen en terugkerende 
vogels bij ~. van Noorden. Tel. 05780-3331. 

ENIGE ~·fAGEKOMEN BERICHTEN : 

31/1 
15/2 

20/2 

27/2 

?/2 

Eerste honingb0en verlaten de kasten. 
Grote zwermen b0en vliegen uit. 

Jonker, Epe 

Pestvogel, Nildekampsweg, Napenveld. 
Rob Pannekoek 

Klimoperepr~s in bloei, I~~seldJk. 
V. Noorden 

Havik jaagt b0 waterzuivering, Apeldoorn 
V. Zellem 

6/3 Klein~ bonte specht, Tongeren, b~ oude huis 
gezien t~dens winterwandeling K.N.N.V. 

7/3 Groep boompiepers, Renderklippen. lo/3 eerste tjiftjaf, 
Apeldoorn, (v, Zellem) 13/3 eerste zingende geelgors, ter
rein jeugdherberg, Emst (Koopmans) , 16/3 zingende zwartkop, 
Epe, Bongerdplein. 
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BN Al'illERh K. N. No V. -BHS , 

Na een enthousiaste t jeenkomst van de vogelwerkgroep 
op 17 februari J.l. weru het excursieprogramma nader 
vastgelegd. 
U vindt het hieronder. 
Niet-leden van de vogelwerkgroep, die een excursie wil
len meemaïéen, kunnen zich hiervoor opgeven bij de se
cretaresse van deze groep, met vermelding van het feit, 
of ze (zonodig) over plaatsruimte in een auto beschik
ken of deze juist nodig hebben. 

Secret~resse is: Mevr. J. Boender, 
Struikstuk 58, Epe. 
Tel. 4962. 

Ook Z1J, die zich alsnog voor de werkgroep willen opge
ven, kunnen dit bij haar doen. 

Excu..E.ê_i~fL...Y.§!!!...~~~:Y!..e_~_B.E_O.!:,E)_ 

Naar de NIEUWE POLDb_f(_§, Zon dag__ 2Q_,!!l!§.E,1 
Steltlopers, eenden, ganzen 6.30 u v.m. parkeerterrein 

Naar Landgoed TONGEREN 
Spechten, zangvogels-

Naar de GORTELSE lffiiDE 
Bosrandbe~lking- --

Naar het IJsselgebied bij 
DEN NUL en FORTMOND 
Weide- en moerasvogels 

Naar de heide bij het 
Vo l\1AANENSPAJ) 
Nachtzwäïüw~ uiien 

A.H. Epe, auto's. 

Zate r d ~E... _l§_.§:J2E_i l 
6.30 u v.m. fiets of auto, 
verz. Chevalierschool, Le 
Chevalierlaan, Tongeren. 

Woensda~jj mei 
19 uur n.m., fiets of auto, 
verz. eind Oranjeweg bij 
A.N.W.B.bord. 

Maandag 2).__1!I~i 
19.30 u·n.m., auto's, verz. 
parkeerterrein A.H., Epe. 

Maanda.B__l3 ,juni 
20.00 u n.m., fiets of auto, 
verz. Chevalierschool, Le 
Chevalierlaan, Tongeren. 
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Voor het ui twisselen~,!.l_..l?;~~Y-~~!.L.§I.Y.ê:Fingen 
komen we bijeen op ~oensdag 1 juni, op nader af 
te spreken tijd bij mevr. Bijker, Jagtlustweg 5 
in Epe. 
Verder zal de groep zich beraden over een aantal 
onderzoekjes •. 
U hoort nog van ons! 

b. Koopmans-Grommé. 

R.Yk'SDlLNST MILlE-LleE.VU5T 
De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders heeft de goede 
naam van "milieubewuste rijksdienst" verworven. 
Daarvan heeft de HIJP dit voorjaar opnieuw blijk gegeven 
door te verordenen, dat de zeldzame kiekendieven, roof
vogels van vooral riet- en moerasgebieden, zoveel moge
lijk gespaard zouden moeten worden bij de ontginnings
werkzaamheden. De voorbegreppeling voor de ontginning 
van 1978 werd een half jaar uitgesteld en ook het riet
branden werd beperkt om de vernietiging van nesten te 
voorkomen. Bovendien werd het inlaten van het water in 
de toekomstige zeilplas Lelystad op een laag "pitje" 
gezet om grote aantallen nesten van andere vogels -
zoals kluten (ca. 80) - die de nog droge bodem van de 
zeilplas als hun broedgebied hadden uitverkoren, te 
sparen. 

[' -----
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Al bomend over bomen is op 28 januari j.l. een wens van een 
aantal bomenliefhebbers in vervulling gegaan. 
Op deze avond werd gezamenlijk besloten tot de vorming van 
een bomenwerkgroep. De term oprichtingsvergadering ligt 
wat zwaar in dit verband. 
Na de vragen, wat is het doel van de werkgroep, wat gaan 
we doen, hoe gaan we aan het werk en hoe frequent verzame
len we onze kennis, was iedereen wel van mening, dat we 
eerst onze kennis wat moeten opvijzelen. Daarna moeten we 
de verkregen kennis nuttig gaan gebruiken. Dat is in grote 
lijnen ons uitgangspunt • 

We zijn enthousiast gestart met elf personen, terwijl nog 
enige mensen niet aanwezig konden zijn. Deze hopen wij op 
een volgende bijeenkomst te mogen begroeten. 
Mevrouw Loohuis, die de bezielende gedachte tot de oprichting 
van een bomenwerkgroep lanceerde, werd bereid gevonden als 
contactpersoon op te treden. Zij woont aan de Sprengenkampweg 
4 in Vaassen, telefoonnummer 05788-1919. 

1-\AAGBE.LlK LA'R.l x. 
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Zondag 13 februari hield de werkgroep haar eerste 
instruktieve wandeling. In het V.d.1oeffpark achter 
het gemeentehuis van Epe werden vele boomsoorten be
keken, van alledaagse soorten tot vrij zeldzame 
exoten. 
Vrijdag 18 februari was de groep weer in de Antenne 
present. Twee nieuwe leden konden aan de ploeg worden 
toegevoegd. Liefst dertig verschillende boom-uitgaven 
kwamen op tafel. Alle leden hadden hun bomenles uit
stekend geleerd. Tal van wetenswaardigheden kwamen 
boven water, waar onder enkele culinaire. Niet alleen 
bessen van de jeneverbes Kunnen in de zuurkool ver
werkt worden, ook de bessen van de sleedoorn. Bessen 
van de jeneverbes kunnen ook uitstekend in worst ver
werkt worden, men krijgt dan de z.g.n. Wachholder
worst. ~oet zeer lekker zijnl Vroeger werd bij de 
worstbereiding een doorn gebruikt om de worst af te 
binden (i.p.v. een touwtje). Welke doorn daarvoor ge
bruikt weru ~on niemand vertellen. Nog een culinaire 
tip: hoe zuidelijker men komt, hoe smakelijker de 
tamme kastanje. 
Verder noteerden wij nog: in onze uiterwaarden kwamen 
vroeger veel sleedoorn-, maar ook meidoornhagen voor. 
Deze hagen werden haaks op de rivier geplaatst om de 
stroom te breken. 
Okkernoot is hetzelfde als walnoot. En de Thuja 
Occidentalis blijkt in zijn blad anti-vries te hebben 
opgeslagen. 

l!,. van Noorden. 
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Through quaint obliquities I might pursue 
These cravings:when the foxglove one by one 
upwards through every stage of the tall stem, 
Has shed beside the public way its bells, 
and stood of all dismantled, save the last 
Left at the tapering ladder's top, that seemed 
To bend as doth a slender blade of grass 
Tipped with a rain drop .......... . 

The Prelude: Wordsworth. 

Digitalis purpurea 1., vingerhoedskruid, behoort evenals de 
geslachten Verbascum en Erica tot de Scrophulariaceae. 
Eet geslacht Digitalis omvat 26 soorten, waarvan Digitalis 
lanata en Digitalis lutea wel de bekendste zijn, nà de 
Digitalis purpurea. Digitalis lutea zou eventueel in het 
zuiden van ons land ook in het wild gevonden kunnen worden. 
De naam is afkomstig van het latijn: digitus = vinger; 
purpurea geeft de kleur aan. In Engeland neemt men aan, dat 
foxglove een verbastering is van Folksglove(de handschoen 
van het "goede volkje"). Daarnaast vindt men de namen Fairy 
Timbles en Dead Mer.'s Bells. Het laatste houdt duidelijk 
verband met de zeer giftige aard van de digitalis. 
Nederlandse volksnamen: Elizabethskroed, Judasbeurzen, pij
pekop, slangeblommen en onze lievevrouwenhandschoen. 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~ 
Digitalis purpureais een tweejarige plant. Het eerste jaar 
wordt een rozet gevormd van grote ei-lancetvormige bladeren. 
Deze zijn aan de onderkant viltig behaard. De bloemstengel 
verschijnt in het tweede jaar, kan tot 1.50 m hoog worden 
en is eveneens viltig behaard. De bloemen zijn vingerhoed
vormig, ze bevatten vier meeldraden en zijn tweezijdig sym
metrisch. De vrucht is een tweehokkige veelzadige doosvrucht. 
De bloemen zijn zo wijd dat een hommel er in kan kruipen. 
Vaak zijn de kroonQladen paars-rood met van binnen donkere 
vlekken en haren. Soms komt men witte of afwijkende kleuren 
rose-rood tegen, ook omdat nogal eens uit tuinen afkomstige 
kultuurvarigteiten weer in verwilderde staat in de natuur 
verschijnen. 
De digitalis purpurea wordt in het grootste deel van West
Europa gevonden, voorzover het een (sub)atlantisch klimaat 
heeft. In ons land vinden we het vingerhoedskruid vooral in 
Zuid Limburg. Er wordt wel geschreven dat het een kalkschu
wende plant is, maar we vinden hem ook op kalkhoudende bodem. 
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~~~~~~~~~~~LÈ!~ê~~~~~~ 
Dioscorides en Plinius beschrijven de giftige digitalis 
niet i:n hun boeken en daardoor hebben de schrijvers der oude 
kruidenboeken ook weinig aandacht geschonken aan deze plant. 
Dodonaeus schrijft in zijn Cruytboeck in 1608 over de Digi
talis purpurea "de bloem alleen aangenaam oft gesacht om 
syn gedaanten ende aerdicheyts wille". Toch stond de plant 
al sinds de elfde eeuw bekend om zijn gevaarlijke én heil
zame werking. Nadat hij eerst enige eeuwen gebruikt werd 
tegen zweren en wonden(middels campres gemaakt van bladeren), 
begon rond 1750 het inwendige gebruik, vooral teeen water
zucht op te komen. 
In 1786 beschrijft William Witbering uit Birmingham voor 
het eerst uitvoerig het inwendige gebruik van digitalis in 
zijn boek ''An account of foyglove". Hij ontdekt de hartwer
king naar aanleiding van een recept ter genezing van water
zucht. In 1824 bereidt Roger het alcoloid digitalis. 
De belangrijkste verdienste van de digitalis is, dat hij 
een hartregulerende en hartstimulerende werking heeft. 
Nog steeds zijn de digoxinepreparaten zeer belangrijk, zo 
niet het allerbelangrijkste bij de behandeling van stcor
nissen van het hart. Het gebruik van de glucosiden van de 
digitalis purpureais sterk afgenomen ten gunste van die 
van digitalis lanata(digitoxine, gitoxine, gitaloxine en 
verodoxine vervangen door voornl.digoxine). 
Digitalis lanata wordt op vrij grote schaal(enkele honderden 
ha.'s) in Nederland geteeld voor bladwinning. Een belangrijk 
gebied is de Flevopolder. Het gehalte aan gluc:osiden is af
hankelijk van o.a. ras, standplaats, klimaat, met name de 
hoeveelheid zonlicht, oogsttijdstip en droogmethode. De 
teelt vindt geheel mechanisch plaats, zodat het niet ro
mantischer, eerder lastiger is, om een ha. digitalis lanata 
te verbouwen, dan een ha. van de een of andere bladgroente. 
Digitalis purpurea wordt nauwelijks meer op commerciële 
schaal geteeld. 

In de geneeskunde is het gebruik van digoxine aan zeer 
strenge regels gebonden, daar een fraktie van een miligram 
te yeel van het preparaat dodelijke gevolgen heeft. 
Een oud gezegde luidt: Wenn der Arzt dabei, ist das Gift 
Arznei. 
Tenslotte nog iets over het bijgeloof: 
Digitalis purpurea was een bestanddeel van de befaamde negen
kruidige heksenzalven. Samen met zwarte nachtschade, konings
varen, monnikskap of paardebloem, doornappel, huislook, ge
vlekte scheerling, bilzekruid en heksekruid, gaf dit een 
basis voor de zalf, waarmee de heksen zich insmeerden om 
naar het duivelsfeest te kunnen vliegen. 
De duivel zelf zou hun het recept hebben gegeven. Ook tij
dens de vlucht werd digitalis gebruikt: neem het kruijdt 
twee handen vol, snijt het kleijn,koockt het in een halve 
pint wijn totdat de helft versodeL is en geeft het op de 
reijs in. 

E.Drevijn. 
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Op 1 februari 1977 is aan het college van B. en V. van 
Kampen het rapport van de studiecommissie IJsselakademie 
aangeboden. 
De voorzitter van de commissie sprak daarbij de wens uit, 
dat de IJsselakademie spoedig van start zou kunnen gaan. 
Wat zou zo'n IJsselakademie kunnen betekenen? 
De studiecommissie ziet de akademie niet als onderwijsin
stituut. De akademie zal moeten worden een wetenschapsin
stelling, niet alleen voor wetenschappers, maar ook voor 
amateurs. De IJsselakademie zal centrum voor allen kunnen 
zijn, die zich met bepaalde studies van de streek bezig 
houden. De contacten moeten worden uitgebouwd tot werkver
banden van mensen, die met een bepaald onderwerp bezig 
zijn. \IJelke zouden nu die onderwerpen van studie kunnen 
zijn? De commissie noemt er heel wat. Bibliografie, ar
chieven en cartografie; recht en bestuur; taal en dialect; 
klederdrachten; volkskunde en volkskarakter; geschiedenis; 
landschap en milieu; beroepen, ambachten en vervoer; kunst 
en cultuur, om enkele hoofdstukken te noemen. 
Voor ons is van belang het hoofdstuk Landschap en milieu, 
waarvan als studieobjecten worden aangegeven: geologische 
wordingsgeschiedenis van de regio, specifieke kenmerken · 
van de regio (geomorfologie), oude IJsselstromen, loop van 
het Zwarte Water, beschrijving van de bedijkingsgeschiede
nis, onderzoek naar effecten van de ruilverkaveling in 
lliastenbroek, inventarisatie van flora en fauna van de uiter
waarden en dijken van de IJssel en het kustgebied, vogels, 
wild in de regio. 
Als uitvloeisel van de stimulerende en coördinerende taak, 
acht de studieconmissie het gewenst, dat de IJsselakademie 
zich intensief zal bezig houden met het leggen van contacten 
met verenigingen. Ook tussen hen en de wetenschapsmensen, die 
bezig zijn met studie-objecten in het gebied. 
Naast deze coördinatie zal ook de documentatie een permanen
te taak kunnen omvatten, een taak, die zo snel mogelijk zal 
moeten worden opgepakt. Veel gaat er in deze tijd verloren 
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en er moet getracht worden zoveel mogelijk materiaal te 
behouden. 
Een belangrijk aspect zal voor de IJsselakademie publica
ties van studieresultaten zijn, niet alleen van haar eigen 
werkzaamheden, maar ook van studiegroepen, werkverbanden 
of particulieren. In dit kader is het van belang dat de 
IJsselakademie de financH!le middelen weet te vinden, die 
voor deze publicaties nodig zijn. 
Er is voorgesteld, dat er een periodiek zal worden uitge
geven om het kontakt tussen de akademie en de te verwachten 
donateurs te onderhouden. Tenslotte lijkt het de studiecom
missie nood~akelijk dat de IJsselakademie bijvoorbeeld twee 
maal per jaar een bundel uitgeeft, een tijdschrift met onder 
meer korte publicaties over bepaalde studies. Voor de ama
teurs liggen hier ~rote mogelijkheden. Denk niet dat het 
woord amateur voor tweederangs wordt aangezien, hij of zij 
vormt een belangrijke schakel in het onderzoek. Wel zal de 
akademie moeten zorgen voor wetenschappelijke toetsing en 
begeleiding, maar het werk van amateurs zal een belangrijk 
aandeel in het totaal van de studie moeten zijn. 
Op voorstel van het gewest IJsselstreek van de K.N.N.V. zal 
de afdeling Epe/Heerde mee kunnen doen aan een floristisch 
onderzoek van de IJsseldijken en -uiterwaarden tussen Hattem 
en IJsselmuiden. In 1931 is door een aantal plantenkenners 
een meerdaagse wandeling langs die IJssel gemaakt. De publi
katie van prof. Van Soest vormt de basis van ons onderzoek, 
dat we op eigentijdse wijze denken in te stellen. Planten
liefhebbers worden daartoe opgeroepen om op zaterdag 19 
maart mee te gaan naar Kampen, waar het stadhuis zijn deuren 
voor ons opent. Het gesprek duurt tot het einde van de ochtend; 
na de lunch kunnen we, als het weer bet toelaat, een excursie 
in de omgeving maken. 
Als voorzitter van het gewest IJsselstreek en als lid van de 
studiecommissie van de IJsselakademie stel ik het zeer op 
prijs, dat uit onze afdeling veel mensen mee doen. 
Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om naar Kampen mee 
te rijden, dan kan een telefoontje met 2038 in Epe erg nuttig 
zijn. 

D. Koopmans. 
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DE MOE.ITE. \,./AAR.D 

Dit is de titel van het jubileumboek van de afdeling 
A111sterdam KNNV. 
1~1et alleen voor de Amsterdammers is dit een gewel
dig fijn boek. Overal, in steden en dorpen kunnen we 
er veel aan hebben. De prettige tekst van Bolman 
blijft boeien en de duidelijke en mooie tekeningen 
van Marius Kolvoort zijn daarbij een onmisbare steun. 
Na het lezen en kijken krijg je lust een blokje om 
te lopen en te noteren wat je zoal tussen de stenen 
en op het gras, bij hekken en palen aantreft en de 
oogst is groter dan ooit tevoren, omdat je hebt leren 
onderscheiden. Stellig vinden we bij Epe niet zoveel 
adventieven als in Amsterdam,misschien evenveel, maar 
dan andere orchideeen, maar het merendeel van de ca. 
275 wilde planten kunnen wij hier ook aantreffen. 

A. de Boero 

EEN 1 DE-L? 

Geen bestrijdingsmiddelen dus geen luchtvervuiling 
in Lelystad. 
In Lelystad wordt vrijwel niet gespoten. Chemische 
bestrijdingsmiddelen zijn er taboe. Niettemin gaat 
het onkruid groeien. Er zal iets aan de bestrijding 
van dit al te weelderig en overbodig groen moeten 
worden gedaan. In Lelystad hebben ze er iets op ge
vonden: boomschors! Deze schors wordt in stukjes van 
vijf tot tiencentimeter gehakt en onder de fraaie 
heesters in de parken, in een laag van een centime
ter of tien, verspreid. Deze afdekking voorkomt, dat 
heesters in hun groei worden belemmerd en de bloemen 
in de borders misschien niet eens aan bloei zullen 
toekomen. De afdeling beplantingen van het openbaar 
lichaam "Zuidelijke IJsselmeerpolders", die de schors 
verstrooit, rekent er bovendien nog op, dat zich tus
sen die laag een gezonde insektenwereld zal ontwik
kelen. Dat is weer voedsel voor de vogels, zoals de 
mezen en de lijsters. hn die ziet en hoort men graag 
in Lelystad. 
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- Als we er op het verzamelpunt voor onze winterwandelingen 
niet wat beter op letten dat er alleen goed gevulde auto's 
wegrijden; 

- als we ons vervolgens met een veel te grote kudde heilige 
koeien langs de toch al veel te volle zondagmiddagwegen 
richting natuur spoeden; 

- als de nog goed ter fiets zijnde natuurminnaars niet de 
velocipède bestijgen, dat is immers een heel wat milieu
vriendelijker vervoermiddel en het is nog gezond ook! 

- als we vervolgens een stelletje van die blikken monsters 
bij elkaar in het bos neerzetten die daar in hun afschuwe
lijke kakelbontheid gedurende enkele uren een stukje land
schapsschoon staan te verWDorden; 

- als we al wandelend zo hier en daar takjes, bladeren, padde
stoelen of delen daarvan afrukken om ze te "bestuderen" iets 
wat in heel wat gevallen net zo goed kan gebeuren als je het 
spul op z'n plaats laat zitten. Het gebeurt meestal wel niet 
op grote schaal (al hoor ik daar ook wel andere, tamelijk 
ontstellende berichten over) maar dat vind ik geen argument. 
Je geeft het slechwvoorbeeld. Bovendien is het, dacht ik, 
verboden! 
als we horen dat het erg slecht voor de hei is als je er 
doorheen loopt en je ziet, werkelijk op het zelfde moment, 
de tochtgenoten door dit tere gewas dalveren! 

Begrijp me goed, ik pleit in dit wat azijnige stukje niet voor 
het verbannen van de auto uit het winterwandelinggebeuren. Dan 
zou je heel wat leden de mogelijkheid om mee te doen ontnemen. 
Maar laten we zo veel mogelijk matiging betrachten. 

Pim Overman. 
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EXCUR51E.VE.RSLAG-

~[ll[(ra 

Op zes februari had de KNNV een wandeling gepland op het 
landgoed de Dellen, dat nu in bezit is van het Gelderach 
Landschap. Ongeveer dertig aeelnemers waren om half twee 
aanwezig op het parkeerterrein bij AH in Epe. Hiervandaan 
reden we Illet de auto llaar de Blburgerweg waar het begin
en eindpunt vau om~e middagwandeling lag. De wandelroute 
is uitgezet door het Geldersch Landschap, ongeveer 4 km 
lang en gemarkeerd door blauwe paaltjes. Deze route is zo 
uitgezet dat zowel oude en jonge opstanden doorkruist 
worden. Ook heideveldjes met groepjes vliegdennen en ber
ken liggen in de route, terwijl een groot gedeelte van 
het natuurpad omzoomd is door oude lanen. 
Deze lanen werden in de vorige eeuw aangeplant om het 
ruimtelijk effect te vergroten, ook dienden ze als bescher
ming van de houtopstanden. Tevens zijn cte lanen zelf hout
opstanden met een lange omlooptijd (ca. 150 jaar), dus met 
een hoge houtwaarde. Als plantmateriaal gebruikte men in 
de vorige eeuw veelal beuk en Amer.ikaanse eik. De aanplant 
van Amerikaanse eik was in de vorige eeuw een modeverschijn
sel in de landschapsbouw van de landgoederen. In de herfst 
heeft het blad een prachtige diep donkerrode tot roodbruine 
kleur. 
Tijdens de wandeling krege11 vooral de verschillende boom
soorten de aandacht; als eerste het verschil tussen de grove 
den en de Corsicaanse den. De grove den (vliegden) heeft 
twee korte naaldjes in een kokertje, de Corsicaanse den die 
ingevoerd is (exoot), heeft ook twee naalden in een kokertje, 
maar deze zijn bijna twee keer zo lang en in de jeugdjaren 
f!.edraaid. Ook het verschil tussen Abies (den) en de Picea 
(spar) is niet moeilijk, de naalden van de Abiessoorten 
staan op een voetje, maar de naalden van de Picea's zijn 
ingeplant in de twijg, trekt men een naaldje van de twijg 
dan scheurt een stukje twijg mee, wat bij de Abies niet ge
beurt. Het aantal exoten teu zuiden van de Elisabethshoeve 
is erg groot. Hier staan nl. acht conifeerachtigen bij el
kaar. Een van de fraaiste naalddragers is de zeeden, die 
opvalt door de diKke naalden en het aantal dode kegels in 
de top. De hars van de zeeden worat in zuidelijke landen 
gewonnen en verwerkt voor allerlei doeleinden. 
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Ons zeeklimaat is voor de zeeden niet zo geschikt dat hars
winning mogelijk is. 
Hier staan ook oude Weymouthsdennen, ze hebben echter veel 
te lijden van een schimmel die de bomen op oudere leeftijd 
erg aan kan tasten. 
De mossen en paddestoelen kregen tijdens deze wandeling de 
volle aandacht. De heren V. 1ooij en Sieder mogen we op dit 
gebied zeker als deskundigen beschouwen. 
Een gelukkige omstandigl1eid in de Dellen is dat oude stronken 
lang blijven liggen. Op deze langzaam rottende stammetjes 
kunnen we o.a. de volge11de zwammen vinden: elfenbankjes, spek
zwoerdzwammen, berkenzwammen en rode dropzwammetjes. 
Bij de mossen is het niet zo eenvoudig aan te geven om welke 
soorten het gaat, door de zure bosgronden vind je veel 
Cladonia-soorten (korstmossen). 
Vogels werden niet veel waargenomen, sleehts enkele koolmezen 
en kuifmezen lieten hun baltsroep alweer horen. Wel vonden 
we in een jonge douglasopstand slaapplaatsen van mezen, her
kenbaar aan de witte hoopjes faeces op de twijgen. 
Enkele weilanden langs het natuurpad geven door de pitrussen
begroeiing aan dat de bodem leemlaagjes bevat en de neer
waartse waterbeweging stagneert. De naam Dellen, dat laagte 
of natte plekken betekent is hiervan afgeleid. 
Verder volsta ik met een lijstje van boomsoorten die in de om
geving van het natuurpad staan, zodat u ze thuis nog eens in 
een boekje op kunt zoeken. 

Soort: 

Pijnboom 
Corsicaanse den 
Douglas 
Japanse larix 
]'ijnspar 
Kaukasusspar 
Coloradospar 
Zilverden 
Vancouverden 
Hemloekspar 
Zeeden 
Weymouthsden 
Lawsoncypres 
Acacia 
Ruwe berk 
Zomereik 
Amerikaanse eik 
Beuk 
Tamme kastanje 

Latijnse naam: 

Pinus sylvestris 
~inus nigra var. maritima 
Pseudotsuga mensiesii 
~arix leotolepis 
Picea abies 
Picea orientalis 
Picea pungens 
Abies alba 
Abies grandis 
Tsuga heterophylla 
Pinus pinaster 
Pinus strobus 
Chamaecyparis lawsoniana 
Robinia pseudoacacia 
Betula pendula 
Querqus robur 
l"luerqus rubra 
Fagus sylvatica 
Castanea sativa 

Adrie Hottinga. 
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Het prettige van het deelnemen aan een nestkastenonder
zoek is vooral dat je zo eenmaal per week of per tien 
dagen in het zelfde stukje bos terug komt. Daardoor ga 
je niet alleen meeleven met het wel en wee van de nest
kastbewoners, m~ar ook met de vogels die niet in een 
nestkast huizen. De zang, die de vogels in het voorjaar 
ten gehore brengen geeft ons niet alleen een aanwijzing 
dat er een vink, merel of zanglijster op dat moment aan
wezig is, maar wanneer we regelmatig gedurende enige 
weken op dezelfde plaats dezelfde vogel horen zingen, 
duidt dat op een territorium, een broedgebied. Zo kan men, 
wandelend of fietsend van het ene nestkastje naar het het 
andere meteen noteren welke vogels nog meer in het bos 
huizen en er waarschijnlijk broeden. In mijn gebied no
teerde ik territoria van merel, zanglijster, vink, boom
klever, roodborst en winterkoning. De zware stormen, die 
we de laatste jaren beleefd hebben, deden heel wat bomen 
omwaaien. De enorme boomstobben, die nu overal liggen, 
maar ook de grote, vaak op rijen liggende takkenwallen, 
zijn prachtige broedgelegenheden voor vogels, die het 
niet van boomholten of nestkasten moeten hebben. Ook 
Fitis en Tjiftjaf kwamen in mijn terrein voor. De Zwarte 
specht liet zich ook steeds horen en manifesteerde zich 
nog eens extra door aan de voorkant van een nestkast, on
der het vlieggat een groot ovaal gat te hakken. De acht 
eieren in het nest waren verdwenen. Eet een specht eieren? 
Dat laatste kan natuurlijk ook het werk zijn geweest van 
een eekhoorn, die hier altijd wel in de buurt was. Want 
als ik het heb over het meeleven met het wel en wee, dan 
is er toch vooral veel wee. Vlak onder het nest van een 
Pimpelmezenpaar gaan bosarbeiders grote hoeveelheden den
nenstammen zagen en schillen. Het geluid is in de wijde 
omtrek te horen. De pimp~ls slaan natuurlijk op de vlucht 
en de dertien eitjes blijven onbebroed achter. Nog verve
lender wordt de zaak wanneer een kast van een Bonte vliegen
vanger geopend blijkt te zijn(en wie kan dat anders doen 
dan een mens?) en de eieren zijn verdwenen. Dan is de 
broedverstori11g die de vogels elkaar aandoen heel wat aan
vaardbaarder. Ten gevolge van de woningnood komt er n.l. 
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nogal wat onderlinge verstoring voor. Wanneer de Koolmees 
zo half tot eind april zijn nest al gebouwd heeft en vaak 
ook al op eieren zit, dan arriveert vaak pas de Bonte 
vliegenvanger. Wanneer hij dan geen nestgelegenheid meer 
vindt, betrekt hij heel eenvoudig een nestkast die al be
woond wordt. Blazen de mezen de aftocht, dan beginnen de 
Vliegenvangers opnieuw met nestbouw. Duidelijk is dan ook 
te zien, dat zij ander materiaal gebruiken. Het komt zelfs 
voor dat woningzoekende mezen dan weer terugkeren, de Vlie
genvangers het bos insturen en boven op de twee nesten op
nieuw aan de slag gaan. Er ontstaat dan een soort flatge
bouw. Ik heb het afgelopen seizoen meegemaakt. dat op de 
eerste verdieping dode jongen lagen, op de tweede verdieping 
niet uitgebroede eitjes en op de bovenste verdieping bracht 
een Koolmezenpaar haar jongen groot. Het komt ook nogal 
eens voor, dat als de vogels zijn uitgevlogen, een dood jong 
achter blijft. Tot tweemaal toe trof ik een rij zwarte mie
ren, die van de grond via de stam een nestkast inkropen. In 
beide gevallen lag er een dood jong vogeltje in het nest dat 
de mieren al aan het opruimen waren. 
Een jonge koolmees, die het in zijn leven niet verder ge
bracht heeft dan tot half uit het ei kruipen is ook een 
zielig gezicht. Trouwens, waarom stopt een vogel met broeden 
of la.at de jongen onverzorgd achter? Waarschijnlijk zijn de 
ouders ten prooi gevallen aan een roofvogel of misschien wel 
aan onze heilige koe. 
Van de familie Glanskopmees valt gelukkig niets alan goeds te 
vermelden. Van het grote aantal nestkasten dat wij onder
zochten werd slechts een door de Glanskop bewoond. Ik zag een 
jong de kast verlaten maar toen hij op een nabijgelegen tak 
terecht kwam, gingen de ouders door met voeden. Toen ik weer 
een keer bij een nestkast van een Vliegenvanger kwam, stak een 
jong zeker voor driekwart uit het vlieggat. Nu zeul ik altijd 
een fototoestel met mij mee, maar aangezien er steeds niets 
te fotograferen viel, had ik het nu maar eens thuis gelaten. 
't Was of het jong het door had, want hij senetterde het uit. 
Wanneer ik mijn vinger boven zijn bek hield reageerde hij 
alsof hij gevoed werd. 
Tot slot dient nog vermeld te worden, dat een Goudvinkenpaar 
zich regelmatig liet zien en horen en stelde ik twee territo
ria vast van Koolmezen die niet in een nestkast huisden. Zou
den ze een boomholte gevonden hebben? Laat de bosbouwer het 
niet horen! 

F. van Nooraen. 
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Het was nog donker, toen de tien deelnemers aan de 
ganzenexcursie uit Epe om 6 uur bij het station in 
Kampen verzawelden. De Hardenbergse excursiegangers 
waren er al. Philippona leiade ons langs kleine 
landwegen het donkere wejdegebied van het Kamper
eiland door, dat door een heldere maan een fijne 
sfeer kreeg. Een klein huisje en wat bomen boden ons, 
nadat we de auto's geparkeerd hadden, beschutting 
tegen de koude ochtendwind. 
Voor ons, uit een rietwildernis kwam het geluid van 
vele pratende ganzen, die nog helemaal onzichtbaar 
waren. Ze brengen hier de nacht door in het Zwarte 
Meer, monding van het Zwarte Vater in het IJsselmeer. 
Het werd nu langzaam lichter en voor de zon opkwam, 
om 7 uur, de tijd die de excursieleider voorspeld 
had, kwamen de eerste zwermen ganzen uit het riet 
omhoog. Het is een fascinerend gezicht, die grote 
groepen vogels over je heen te zien gaan. Het waren 
meest kolganzen, die in zwermen van nonderden tege
lijk naar de voedselgebieden vertrokken. Telkens kwamen 
er weer grote groepen uit het riet. Inmiddels was de 
zon als een enorme oranJe bol boven de horizon gekomen. 
Door de nevels werd de zonneschijf op de meest vreemde 
wijzen vervormd. De zwarte ganzensilhouetten, die langs 
die zon troKken, de grutto's en leeuwerikken, die nu 
ook luidruchtig werden, ze maakten er voor ons een heel 
bijzondere ochtend van. 
Een stevige wandeling naar de plaatsen, waar de ganzen 
liepen te grazen in onvoorstelbare massa's, was gunstig 
om onze verkleumde leden weer een beetje warm te maken. 
behalve kolganzen waren er enkele groepjes grauwe gan
zen waargenomen. We hopen, dat Neaerland ook in de toe
komst een gastvrij oord voor de overwinterende ganzen 
zal blijven. 

E. Koopmans-Grommé. 
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De 21 me11sen, die op zondag 6 maart van de Heidebadweg 
in Wissel (Epe) vertrokken voor een wandeling hoefden 
geen dikke winterkleding te dragen, om rustig stil te 
staan bij alles wat onderweg het bekijken waard zou zijn. 
Het zachte winterweer maakte ook, dat de bijen druk in 
de weer waren bij de bloeiende wilgenkatjes bij de Koe
weg. Wat verderop bekeken we de ook nog bloeiende kat
jes van een paar elzen, waarbij het verschil tussen 
stamperkatjes van de gewone en de grauwe els werd op
gemerkt. Allerlei naaldbomen, als weymouthden, douglas, 
larix, grove den, hemloekspar en jeneverbes trokken de 
aandacht. Door het zachte weer waren er veel vogels aan 
het zingen. We hoorden de grote lijster en de zanglijs
ter, koolmees en glanskop, roodborstje, winterkoning en 
boomkruipertje. 
In de houtwallen zat een troepje koperwieken en er waren 
overal houtduiven en Turkse tortels. In het Paalveen 
berkezwammen en gagel. Bij het hoge hout van het landgoed 
Tongeren zweefden twee buizerds. ~ater zagen we ze in een 
boom zitten, waarbij één dikke buizerd bleek te bestaan 
uit twee gewone buizerds. 
De aardigste waarneming was die van een kleine bonte 
specht in de beukenlaan achter het oude huis, waar we ook 
nog exemplaren van de echte tonderzwam vonden aan de 
stomp van een beuk. 
In het dorre wintergras van de Rauwenhofweg, daar waar 
het nog een grasweg is, bloeide het klein hoefblad. 

E. Koopmans-Grommé. 
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Op deze stormachtige zondagmiddag werd een wandeling ge
houden in de omgeving van de Koerberg en de Kamperklip
pen. Aan de rand van de Koerberg ligt de Hoornsche eng, 
die doorsneden wordt door de Zwolseweg; aan de verkave
ling en het wegenstelsel is duidelijk te zien dat we hier 
te maken hebben met een landschap dat door de mens ge
vormd is. Inlandse houtsoorteu vindt men nog op de grens 
Hoornerveen - Koerberg, waarvan wilg en hazelaar alweer 
volop in bloei stonden. 
Het bosgebied van de Koerberg en de Kamperklippen be
staat voornamelijk uit grove den, Oostenrijkse den, larix, 
eik en berk. Ook hier is de invloed van de mens op de 
vorming van het landschap aanwezig, om de verstuiving van 
de zanden tegen te gaan zijn veel monotone dennenakkers 
ontstaan. De Oostenrijkse den is vooral in de omgeving van 
de Tonnenberg erg veel aangeplant. De Hollandse naam -
zwarte den - is waarschijnlijk afgeleid van de donkere 
kleur aie oudere exemplaren een bijzonder fraai aanzicht 
geven. '11en opzichte van het grove dennenbos is een aan
plant met Oostenrijkse dennen erg interessant, omdat we in 
deze opstanden vaak de ransuil aantreffen. 
Aan de rand van de Tonnenberg staat ook nog een groepje 
kwijnende zeedennen, relicten uit tijden dat de zeeden nog 
veel op de Noord Veluwe aangeplant werd. 
In de berkensingels scharrelden veel mezen en vinken; een 
leuke waarneming was de goudvink, vooral omdat de heer Tol 
het geluid erg goed na deed en de goudvink steeds antwoord
de met het typische melancholieke dju, dju. Boven het 
Zwolse bos cirkelden twee buizerden; deertrelekers of aan
staande broedvogels, wie zal het zeggen? Zelfs de eksters 
hadden geen vrije middag, in verschillende toppen van berken 
en eiken zijn de eerste halfafgebouwde nesten - van deze soms 
ten onrechte schadelijk genoemde vogel - alweer te vinden. 
Als het bos wat minder dicht is, groeit in deze omgeving 
ook kraaiheide. Het is een boreale plant die op de Veluwe 
de zuidelijke grens van z'n verspreidingsgebied bereikt. 
Ook vindt men op de zandpaden een typische padbegroeiing 
met veel schapegras en zeggen. 
Een andere tweenaaldige Pinussoort die we op de Kamper
klippen kunnen vinden is de bergden (Pinus mugo) inheems 
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in de gebergten van Europa. Hier in cultuur sinds 1768, 
maar voor de houtproduktie van ondergeschikt belang. Op de 
Kamperklippen zijn enkele exemplaren aangeplant, omdat door 
de sterke vertakking en dwergachtige groei een beschuttende 
werking optreedt tegen zandverstuiving en -afspoeling. De 
begroeiing op de Tonnenberg, voornamelijk bestaand uit 
struikheide met hier en daar een vliegden en berk, is erg 
aangetast door de grote aantallen recreanten die niet op de 
paden blijven, maar het gehele terrein betreden; menselijke 
erosie is het gevolg. 
Het beheer van SBB voor dit geologisch reservaat is er nu 
op gericht om verdere aantasting te voorkomen. Bordjes die 
aangeven dat betreding van de heide niet meer toegestaan is 
en zelfs prikkeldraad moeten de recreanten de toegang belet
ten. Vooral op de hoogste heuveltop van dit reservaat is het 
uitzicht magnifiek, met éen oogopslag zie je Heerde, Wijhe 
en zelfs haalte; het IJsseldal ligt ingebed tussen enorme 
bospartijen. 
De bospaden zijn erg grindrijk, de witte zanden zijn erg 
grof, men rekent al dit grovere materiaal tot de formatie 
van Enschede. Het is erg interessant om eens wat stenen op 
te rapen, temeer daar deze stenen door het ijs uit Noorwegen, 
Zweden en Finland hierheen gebracht zijn. Platgeschuurde ste
nen, soms met veel krassen vertellen eigenlijk een geschiede
nis van duizenden jaren. Een erg fraaie zwerfsteen is 
Jaspis, een kwartshoudend gesteente met vaak mooie gele of 
bruine tinten; de rode kleur komt door de werking van ijzer
verbindingen op het gesteente. 
De wandelingleidde ook naar een minder fraai gedeelte van de 
Noord Veluwe. Door de aanleg van rijksweg 50 is een enorme 
gapende wond ontstaan in de Noord-veluwse dekzandruggen; een 
nieuwe landschappelijke aankleding van asfalt en steile hel
lingen doen meer aan een arena denken. Rust en fourageer
mogelijkheden zijn voor veel diersoorten verloren gegaan, 
waarmee ik echter niet wil zeggen dat deze weg overbodig is. 
Maar waarom juist landschappelijk zo aantrekkelijke gedeelten 
als oude dekzandruggen en oude landgoederen doorsneden moeten 
worden zal voor de argeloze wandelaar altijd wel een open 
vraag blijven. 

Adrie Hottinga. 
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Het B.fgelopen seizoen hebben leden van de Kl.HN afd. Epe/ 
Heerde en de NJN afd. Epe voor de derde achtereenvolgende 
maal de nestkasten in 't Eperholt gecontroleerd op bewoning 
en broedresultaten. Door het grotere aantal vrijwilligers 
konden de resultaten van niet minder dan 235 nestkasten 
worden bijgehouden. Dit is 82% van de 285 in de gemeente 
bossen aanwezige 11estkasten. Zoals we reeds eerder hebben 
geschreven hebben deze kasten afmetingen van 10 x 10 x 23 
cm. waarin een vlieggat met een doorsnede van 32 m.m. Deze 
eenvormigheid in de kasten leidt er toe dat een groot deel 
van de kasten wordt bewoond door één vogelsoort, in dit ge
val de koolmees. Aangezien de koolmees vrij vroeg aan het 
broeden gaat, heeft dit tot gevolg dat andere, iets later 
broedende soorten de nestkasten reeds bezet vinden. 
Ondanks de eenvormigheid in de kasten is er toch nog een 
redelijke verscheidenheid in de bewoners, zoals u in de 
bij dit artikel opgenomen samenvatting van het nestkaston
derzoek kunt zien. De werkgroep wil echter de verscheiden
heid van de nestkastbewoners verder bevorderen door het 
plaatsen van afwijkende (selektieve) nestkasten. De verwezen
lijking hiervan wordt ons grotendeels mogelijk gemaakt door 
het mooie aanbod van het bestuur van de Lagere Technische 
School te Epe, die zonder enige vergoeding ca. 70 kasten zal 
maken voor onze werkgroep. 
Van deze kasten zijn er 6 bedoeld voor valken en uilen, wel
ke verspreid door de gemeente zullen worden opgehangen. De 
overige 64 kasten voor de kleinere holenbroeders zullen in 
gebieden van beperkte omvang in Welna en 't Eperholt worden 
opgehangen. De bezettingsgraad en de broedresultaten zullen 
worden nagegaan en vergeleken met die van voorgaande jaren. 
Aan de hand van deze bevindingen hopen we dan te komen tot 
een op het gebied afgestemde variatie in nestkasten. 
Tenslotte nog een oproep aan mensen die tijd en belangstel
ling hebben om aan het komende nestkastonderzoek mee te wer
ken. Het komende broedseizoen zult u dan per 10 à 14 dagen 
ongeveer 1Y2 tot 2 uur er op uit moeten trekken om ca. 15 
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nestkastjes per persoon bij te houden. Een uitgebreide vogel
kennis is hierbij beslist geen eerste vereiste. Mocht u er 
iets voor voelen of nadere inlichtingen willen hebben, belt 
u dan even naar H.J. van Woerden, Vuurdoornstraat 104 te 
Vaassen. Tel. 05788-3122 of de heer F.L. van Noorden, Gloria
laan 5 te Epe. Tel. 05780-3331. 

SAMENVAT Tl NG NESTKASTON DERZOEK 
AANTAL GE KON TROLEERDE 
NESTKASTEN 235 ST, 

1e LEGSEL 

1976 

~A NT. AANTAL SCHIER E U ITGEVL. DO DE VERLATEN I-JE STEN VERDWENEN EIEREN . 
SOORT NEST. 

EIEREN EIEREN J 0 N GEN JONGEN 

EN 
TOT ~EM. NEST. E IER. NESt. EtER. • PER TOT. •t. TOT. •t. TOT. •t. •t. •t. •t. 0/o 

NEST EN EN EN EN 

KOOLMEES 15 0 1139 7, 6 10 8 9.5 751 65.9 69 6.1 28 18.7 116 10.2 22 14. 7 95 8.3 

PIMPELMEES 26 285 11 26 9.1 223 78.3 28 9.8 - - - - 2 7. 7 6 2.8 

ZWARTE MEES 10 102 10.2 12 I 11.8 75 73.5 - - - - - - 3 30.0 15 14.7 

KUIFMEES 1 9 9 -. - 9 100 - - - - - - - - - -
GLANSKOPMEES 1 9 9 - - 9 100 - - - - - - - - - -
BONTE VLIEGEN_ 30 147 4.9 10 6.8 105 71.4 10 6.8 3 10.0 12 8.2 ' 13.3 10 6.8 

_VANGER 

aEKR. ROODSTAART 2 12 6 2 16.7 9 75.0 1 8.3 - - - - - - - -
-- -

BOONKLEVER 1 4 4 - - 4 100 - - - - - - - - - -
ROODBORST 1 5 5 - - 5 10 0 - - - - - - - - - -
HEGGEMUS 1 2 - - - - - - - 1 100 2 100 - - - -

HOMMEL, WESP 4 
-

ONBEWOOND 8 (T!.JC. ENS 2 1 L GSE WEL BE ftOON )} 

2e LEGSEL I 
'• 

KOOLMEES 53 379 7. 2 53 14.0 289 76.3 17 4. 5 2 3.8 14 3. 7 1 1.9 6 1. 6' 
~ 

PIMPELMEES 10 66 6.6 " 16.7 52 78.8 3 4.5 - - - - - - - -
.... -~ 

ZWARTE MEES 2 19 9.5 2 10.5 15 79.0 2 10.5 - - - - - - - -

! 

~-------- - -- ----- -·- - -- _) __ ------- I - - -- '---
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Geert Mosterd, hoofd van de beplantingen van Zwolle 
heeft op 8 februari heel wat meer gezegd en laten zien 
dan de titel van zijn lezing beloofde. 
Hij ging ver terug in de historie om aan te geven wat 
een landschap is en hoe lang de mens het landschap al 
beinvloedt. 
De eerste jagers, de eerste landbouwers grepen al in 
in de natuur, maar ze verdwenen na duizenden jaren 
weero De Neandertaler werd opgevolgd (of verdrongen?) 
door de Cro-Magnonmens. Zo is het doorgegaan, de bein
vloeding is steeds ingrijpender geworden; de verande
ringen zijn nu grootscheeps en blijvend. Maar, we zijn 
en blijven een deel van de natuur, van het ecosysteem, 
zoals alle planten en dieren sinds het begin van het 
leven op aarde altijd tezamen het landschap hebben ge
vormd. We zijn op een punt gekomen dat we de hele aardse 
natuur zo sterk heinvloeden dat we ook onze eigen le
vensmogelijkheden gaan aantasten. 
We stellen de natuur en onszelf niet veilig door natuur
monumenten aan te kopen, dat doen we alleen maar voor 
ons eigen plezier, aldus Mosterd. 
Voor het behoud van ons eigen bestaan is meer nodig, 
o.a. een verandering van mentaliteit en daarmee kom je 
weer op het terrein van opvoeding en voorlichting. 
Of we het redden hangt van onszelf af. lViaar de natuur 
blijft wel bestaan. Het leven neeft eeuwen overbrugd. 
~eweldige populaties van dier- en plantensoorten ont
stonden, ontwikkelden zich en verdwenen. Het leven gaat 
wel verder, misschien met een bescheidener mensheid, 
misschien zonder mensheid en in dat laatste geval waar
schijnlijk opgelucht, aldus Mosterd. 
Het was een avond georganiseerd door de Maatschappij 
voor Tuinbouw en Plantkunde en de KNNV gezamenlijk. Er 
was veel belangstelling van beide zijden. Een stimulans 
voor de beide besturen om meer samen te doen op de gebie
den waar de aktiviteiten van de verenigingen elkaar raken. 

H. Men.ke. 
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Als gevolg van de wat al te natte start van het nieuwe 
jaar na een zeer droog 1976 overweegt het bestuur om 
zonnebril of aanverwante artikelen in te ruilen voor 
rubber laarzen, er is al oen modieus verzoekje naar Dior 
onderweg; verzocht is om een type laars met een wilde 
plantendessin, we kunnen dan onze werkzaamheden in aan
gepaste stijl voortzetten. 
Het zou een goed idee zijn om op deze manier eens bij 
wethouder Vorsthof binnen te stappen om nog eens de 
noodzaak van een schoolbiologisch centrum naar voren te 
brengen waar deze wethouder overigens wel het nut van 
inziet maar hiertoe liever de 11Gastropoda-taktiek 11 wil 
gebruiken. 
Nochtans gunnen we ons niet te rusten op onze lauweren; 
"we zullen doorgaan" wordt wel eens populair gezegd. 
Het voorjaarsprogramma ligt alweer gereed. Hiermee zul
len we weer proberen u een aantrekkelijk programma te 
bieden in de eerste plaats om er van te genieten maar 
vooral om iedereen nog weer eens ten overvloede te laten 
zien dat we zuinig moeten zijn met hetgeen we bezitten. 
Ook de lange adem-activiteiten komen regelmatig weer on
der de aandacht, zoals het nestkasten onderzoek. 
Op het landgoed Welna zullen in de toekomst ook andere 
modellen worden geplaatst. Op 25 maart zal de LTS haar 
poorten openen. Bij deze gelegenheid zal een stand met 
zelfgemaakte nestkasten worden ingericht. 
Het knotwilgenwerk is ook een activiteit van de lange 
adem. Er zullen dit jaar weer 550 wilgen worden geknot, 
hopelijk worden deze nuttige werkzaamheden in de toekomst 
niet beknot. 
Het bijna voltallige bestuur heeft zich onlangs eens be
ziggehouden met een zeer stoffige zaak. We stonden name
lijk voor de nogal delicate taak de hele KNlN afdelings
papierwinkel eens te ordenen. Vanaf het prille afdelings
begin tot heden, doch onder leiding van onze opperarchi
varis bleek dit toch wel een plezierig werk, temeer daar 
vele handen licht werk maken. Vele verrassingen kwamen 
voor de dag, andere weer gingen in rook op. Hierbij past 
mijns inziens het slot 11 die het oude niet eert is het 
nieuwe niet weert". 

Bauke Terpstra. 
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Naast een verdieping van natuurhistorische kennis vinden 
wij een verbreiding van deze kennis ook belangrijk. De 
verdieping kunnen we bereiken met de werkgroepen, maar 
de verbreiding van kennis betekent dat we contact moeten 
zoeken met mensen buiten onze afdeling. De onderwijzers 
van de basisscholen proberen we te bereiken door middel 
van een viertal bijeenkomsten. De uelangstelling voor de 
eerste bijeenkomst was erg groot, n.l. 42 deelnemers. In 
net Loeffpark (naast het gemeentehuis) is voor deze ge
legenheid een route uitgezet. liiet behulp van een platte
grond, informatie over de planten en naambordjes welke 
aan de barnen bevestigd zijn, kunnen de onderwijzers en 
met hen 15 leerlingen een hoop kennis over de natuur 
vlak bij huis opdoen. Ook u kan ik aanraden een wandelin
getje in het Loeffpark te maken; er staan verschillende 
interessante bomen. 
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