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JAAQ&AN~ 1977 ~~fa- Mt.J 1977 

Uit de convocatie die u al weer enige tijd geleden in uw 
bus heeft gehad, noteren wij hier nog even een paar akti
viteiten, die bij het verschijnen van dit nummer nog voor 
de deur staan. 

Zaterdag 21 mei : 

Woensdag 25 mei : 

plf Hf E.f 
C"'AA1>o~ 

"De Meintjes", onder leiding van de heer 
B.D.Terpstra, zal een bezoek gebracht 
worden aan dit vlak achter de IJsseldijk 
gelegen natuurgebied. De beheerder wil 
slechts een groep van 15 deelnemers toe
laten, zodat wanneer u mee wilt, u zich 
vóór 19 mei bij de secretaris moet opgeven. 
Vertrek: 9 uur v.m. bij Albert Heyn. 

Avondwandeling, Vogels langs het van 
Manenspad, onder leiding van de heer 
lt,. v .Noorden. 
Vertrek 19.30 uur bij"Le Chevalierschool" 
te Tongeren. 

Deze excursie van 25 mei g3at niet doorl!! 

Cp deze meidag vinden de verkiezingen voor de tweede 
kamer plaats. W~ nemen aan, dat dan de meeste vogelaars 
bU radio of T.V. zitten om Uylen, WiegelUsters, Koe~ 
koeken en Van Agtegalen waar te nemen. 

On 23 mei kunt u echter t~recht b~ de excursie van de 
vogelwerkgroep, die naar Den Nul ga:::t tussen 
Olst en J~e. Ook dan zullen weCnaar w~ ho
pen)veel vosel~ horen en zien. (zie elders 
in dit blad) Vertrek per auto van parkeer
plaats Albert lleyn, te Eoe om 19.30 uur. 

Nevr.J.Vink-Kuiper, Burg.Schade van Westrumlaan 12,Heerde. 

Mevr.de Joode-van Ooijen, Hattemerbroeksteeg 26,Hattemer
broek, post Wezep. 



77-60 

er- -
___ _,i::---" ~ 

/ittJJ i7f!!l M &!!>~ $gJ!IJ~ff 17lttfV@J 
IMl[f.iF ~~lb ~&û ~~AC9l (? 

0 
Het feit, dat K.N.N.V.-ers persoonlijk de hand hebben 

geslagen aan een groot aantal grove dennen om een jenever
besstruweel in Vaassen in stand te houden, heeft hier en 
daar tot wat fronsen en vraagtekens geleid. Een kleine ver
antwoording lijkt wel nodig. 

Natuurbescherming is gericht op instandhouding van natuur
gebieden. In ons uiterst gecultiveerde land zijn natuurge
bieden meestal terreinen waarvan het gebruik beëindigd isen 
~~nu met rust worden gelaten. Voorbeelden zijn veenplassen, 
heidevelden, kalkweiden, blauwgraslanden. Na het beëindigen 
van het gebruik maken ze een meestal vrij snelle ontwikke
ling door. Als je niets doet blijft het terrein niet in de 
toestand die we juist willen behouden. Je moet iets doen -
natuurbescherming vereist dus een beheer. Dat beheer mikt 
op een bepaald doel: een fase in de ontwikkeling handhaven 
of terug proberen te krijgen, die interessant is wegens zijn 
soortenrijkdom of zeldzaamheid. 

In het geval van het jeneverbessenveld is de tegenwoordige 
toestand een snelle ontwikkeling naar een dicht bos van 
dennenopslag, gemengd met berk en eik. Over een afzienbaar 
aantal jaren zullen de jeneverbessen, die slecht schaduw ver
dragen, daarin ondergaan. 

De fase die we terug willen hebben is de fase van een be
trekkelijk open heide met veel jeneverbessen en wat versprei
de berken en eiken. Dat type landschap is zeldzaam in ons 
land en het ontwikkelt zich niet meer opnieuw. 
Om die fase te bereiken moeten de grove dennen dus sneuvelen 
en moet het terrein ook in de toekomst vrij worden gehouden 
van deze opslag. 

Overigens: de grove den wordt nog meer dan genoeg aangeplant. 
Waar dat niet hoeft moeten we hem maar weren en belangwek
kender, veelzijdiger vegetatietypen een kans geven. 

H.L.Menke. 
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De knotwilg één van de meest karakteristieke bomen in 
het Nederlandse landschap, dreigde tot voor kort in vrij 
hoog tempo te verdwijnen. Dit tot verdriet van hun bewo
ners, zoals vogels, insekten en planten, maar gelukkig ook 
tot verdriet van vele natuurliefhebbers, die het was opge
vallen, dat vele duizenden knotwilgen uit het landschap 
aan het verdwijnen waren. 
Dank zij deze natuurliefhebbers is er de laatste jaren een 
ommekeer gekomen in de achteruitgang van de "knoten". 
Eén van de stuwende krachten achter vele knotwilgakties 
is Fred Alleyn v:an de stichting "Natuur en milieu". Onder 
mede-redaktie van hem is o.a. een boekje verschenen waarin 
heel veel informatie over de knotwilgen is bijeengebracht, 
een ideale handleiding voor "knotwilgredders". 
Maar waarom dreigde de knotwilg nu, na een eeuwenlang be
staan in ons land, verloren te gaan? In feite liggen hier
aan dezelfde oorzaken ten grondslag als aan het verdwijnen 
van b.v. onze heidevelden. De intrede van de kunstmest 
maakte het schaap en daarmee de heide overbodig. Met het 
gevolg dat in nog geen 100 jaar het heideareaal in Neder
land afnam van 500.000 ha tot± 50.000 ha.thans. 
De intrede van kunststoffen, die na de tweede wereldoorlog 
een grote vlucht nam, maakte een einde aan vele toepassingen 
van wilgenhout. In plaats van zinkstukken van rijshout bij 
dijksbouw, kwamen hiervoo.:r nylonmatten in de plaats, de 
tenen maanden en korven werden vervangen door plastic en 
zo zijn er nog talloze voorbeelden aan te halen. De tijd 
dat de mens zich op grote schaal toelegde op het telen van 
wilgen- en elzenhout is voorgoed voorbij en daarmee zullen, 
zonder het treffen van goede beheersmaatregelen, de grienden 
en knotwilgen verdwijnen. 
Uiteraard doet dit verschijnsel zich ook voor in onze streek. 
Dit is aanleiding geweest om een werkgroep "Behoud knot
wilgen" in het leven te roepen. Deze werkgroep wil door het 
snoeien van knotwilgen door loonwerkbedrijven en het maken 
van propaganda voor het snoeien en bijplanten van knotwilgen 
de achteruitgang van de knotbomen proberen te stoppen. 
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Deze groep, waarin vertegenwoordigers van de gemeentebestu
ren van Epe en Heerde en van een aantal plaatselijke ver
enigingen, waaronder de K.N.N.V.,zitting hebben, heeft 
tot nu toe al heel wat werk verricht. Sinds de eerste bij
eenkomst op 28 oktober 1974 zijn door haar toedoen en met 
behulp van gemeentelijke- en provinciale subsidies het ge
middelde aantal van ± 900 bomen geknot. En dat is niet het 
enige resultaat. Het gezegde, "goed voorbeeld doet goed 
volgen", gaat ook bij knotwilgen op, want de laatste jaren 
is ook het aantal wilgen dat door partikulieren is geknot 
enorm toegenomen. Al met al een resultaat om blij mee te 
zijn. 
Tenslotte nog even terug naar de bewoners van de knotwilg. 
Zoals in de mensenwereld het geval is, heerst er ook in de 
vogelwereld een woningnood en wel met name bij de vogels 
die zijn aangewezen op holen en gaten de zgn."holenbroeders". 
Vroeger was het voor deze vogels geen probleem om nestge
legenheid te vinden. Holle, zieke en omgewaaide bomen met de 
nodige scheuren en gaten waren bij overvloed te vinden. 
Door het tegenwoordige bosbeheer behoren holle en niet 
opgeruimde omgewaaide bomen eveneens tot een zeldzaamheid 
te worden.Ook in de moderne bouwwerken, zoals woningen, 
kerken, bruggen, bergschuren en noem maar op, zijn voor 
vogels toegankelijke hoeken en gaten een uitzondering ge
worden. Dit leidt ertoe, dat bepaalde vogelsoorten, niet 
door gebrek aan voedsel, maar door gebrek aan nestgelegen
heid, wegtrekken en zich elders vestigen. Juist in dit op
zicht vervult de knotwilg een enorm belangrijke rol. 
Het is b.v. bekend dat meer dan de helft van alle Neder
landse steenuilpaartjes hun onderkomen hebben in knotwil
gen. Naast de steenuil treffen we ook zijn familieleden de 
bosuil, de ransuil en de kerkuil er in aan. 
Het zou te ver gaan om alle in knotwilgen broedende soor
ten te gaan noemen, maar een aantal wil ik toch niet on
vermeld laten. Om te beginnen: koolmees, de pimpelmees, 
de glanskopmees en de matkopmees, Het zijn allemaal in
sektenverdelgers bij uitstek. In de tijd dat de jongen 
worden grootgebracht, komen ze wel meer dan driehonderd 
maal per dag aangevlogen met een snavel vol insakten voor 
hun jongen. Dan de torenvalk; zijn menu bestaat voor 99.% 
uit muizen. Hij nestelt in plaats van in de holle stam 
in de kroon van de wilg omdat hij graag een goed uitzicht 
heeft vanaf de nestplaats. 
Vervolgens de kauwen, die in de pruik of in de stam van 
de wilg hun ± 5 gespikkelde blauwe eieren leggen. Verder 
kunnen we er de beweeglijke gekraagde roodstaartjes, ring
mussen, spreeuwen, merels enz. aantreffen. Zelfs is er een 
geval bekend dat een scholekster, evenals we dit bij wilde 
eenden zien, zijn nest had gemaakt in de kroon van een 
knotwilg. Kortom voor het behoud van een rijk vogelleven 
zijn de knotwilgen van onschatbare waarde. 

H.J.van Woerden. 
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••••• A balsem, or indeed a blood 
Dropping from Heaven, wich doth both 

cleanse 
All sorts of wounds, of such strange 

force it is. 
Seek out this All-heal and seek no repose 
Until thou find and use it to thy good 

~ 

an Offering:George Herbert. 

Algemeen. 
Valerina off.L. behoort tot de Valerianaceae. Onder dezelfde 
familie vallen de geslachten veldsla en spoorbloem(Ken
thrantus). De naam is afkomstig uit het latijn: valere-
wel zijn, gezond zijn - waard zijn. 
Officinale zou er op duiden, dat de monniken de plant al in 
"the office", d.w.z. de distilleerkamer distilleerden. 
Volksnamen voor valeriaan zijn: donderbloem, donderpoes, 
duvelsdrek, kattenkruid en heksenkruid.Eng.All-heal, Fr. 
Querit-tout(heelt alles), Duits:Baldrian. 
De naam kattenkruid geeft al aan, dat katten op de geur van 
de plant afkomen. Die geur doet denken aan "onfatsoenlijke 
katers". Men hoeft slechts even door een magazijn te lopen· 
waar gedroogde valeriaanwortel ligt opgeslagen, of er wordt 
al belangstellend geinformeerd:"Wat heb jij gedaan? Je 
stinkt een uur in de wind. 11 

In de zestiende eeuw dacht men daar echter anders over,want 
toen werd valeriaan wel gebruikt voor het aromatiseren van 
de was en als parfum. 

Plantkundige gegevens. 
Valeriaan is een forse, overblijvende plant met samengestelde 
bladeren, die elk uit 9 tot 21 of meer blaadjes bestaan. De 
bloemen zijn vijftandig met drie of meer meeldraden. Het 
vruchtbeginsel is onderstandig, terwijl de vrucht een nootje 
is. De planten groeien aan het water en op vochtige bos- en 
weidegrond. De bloeitijd valt van juli tot september. 
De oogsttijd van de wortelstok is in oktober-november, De 
wortelstok is kort en dik met vele draadvormige wortels, die 
in bosjes neerhangen. 
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Geneeskunde. 
Valeriaan is al een heel oud geneesmiddel. Tegenwoordig 
wordt het vooral gebruikt als kalmeringsmiddel bij o.a. 
nervositeit, hartkloppingen, hysterie, overwerktheid. Verder 
in sommige gevallen bij slapeloosheid en ter opheffing van 
kramptoestanden in maag- en darmkanaal en bij koliekachtige 
pijnen. 
Al in de eerste eeuw na Christus wordt valeriaan genoemd 
door Columnella(de Re Rustica en De Arboribus) en door 
Padanus Dioscorides(Materia Medica; een kruidboek, waarop 
vele latere kruidboeken steunen). Ook Hippoeratea van Koe 
(± 400 v.Chr.) vermeldt de valeriaan. Zoals b.v. de Engelse 
naam All-heal aangeeft, heeft men valeriaan bij alle moge
lijke ziekten gebruikt. In de Middeleeuwen tegen de pest. 

Trinkt Baldrian 
Sonnst müsst ihr alle dran. 

Een heel vreemde toepassing is die als aphrodisiacum. 
Bestanddelen van de wortel zijn: etherische olie(borneol) 
en alcaloïde(o.a. valerine). Daarnaast zijn er 17 zuren be
kend. Niet bekend is op welke bestanddelen precies de wer
king van valeriaan berust. Waarschijnlijk is het een samen
spel van een aantal inhoudstoffen. Zeker zijn de etherische 
olie, het alcaloide methylpyrylketone en het valerinazuur 
er bij betrokken. 

Bijgeloof. 
Valeriaan speelde een rol bij het afweren van heksen, boze 
geesten en duivels. De sterke geur verdreef deze wezens. 

Baldrian, Dost und Dill 
Kann die Hex nicht wie sie will. 

Deze spreuk werd in de koestal uitgesproken om de heksen 
na het kalven van de koeien weg te houden. 
In de Middeleeuwen had valeriaan ook wel de naam: Morsus 
diaboli- duivelsbee k. De duivel zou namelijk kwaad zijn 
geweest over de grote geneeskracht van de plant en zou ge
probeerd hebben deze te doen afsterven door in de wortel te 
bijten. 

E.Drevijn. 
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Hoewel het weer overwegend vogels zijn die de waarnemers 
melden, deze keer toch ook een vis op het menu, zelfs door 
vele leden waargenomen. Daar starten we dan ook mee: 

13 maart 

10 maart 

10 maart 

15 maart 

28 febr. 

febr./mrt. 

15 maart 

8 april 

8 april 

8 april 

10 april 

19 april 
11 april 

5 april 

12 april 

Beekprik; Nieuwe Beek, Vaassen. 
Bomenwerkgroep. 

Tjiftjaf; omgeving gemeentehuis Epe. 
J.W.van Waveren Hogervorst. 

Tjiftjaf; omgeving Waterzuivering Apeldoorn. 
J.van Zellem. 

: Pestvogels ± 12 ex. ; Park Apeldoorn. 
Koos Koopmans. 

Kleine bonte specht; omgeving gemeentehuis Epe. 
R.v.Zellem-v.Klaveren. 

Kramsvogels, vele honderden; weilanden grens 
dorp Epe 

Groep ganzen, soort niet bekend, richting N. 
over dorp Epe. 

Oeverloper, overvliegend; Tongeren 
Graspiepers, grote groep trekkend;Tongeren. 
Fitis;Tongeren. 

J.W.v.Waveren Hogervorst 
Fitis Tongeren. 

W.Viertelhaueen 
(heeft v.Waveren op 8 april geen Viertelhausen 
waargenomen?) 

Boerenzwaluw; Oostravenweg ,E.r;e. 
J.W.v.Waveren Hogervorst. 

Boerenzwaluw, omgeving Wijhe. 
E.Koopmans-Grommé. 

Bonte kraai, Flevopolder. Nog latere waarnemingen? 
Bunzing, dood aan de kant van de weg,Dijkhuizen

veenweg, Epe. 
F.v.Noorden. 

paartje appelvinken in boom voor brandweer
kazerne Epe. 

J.W.v.Waveren Hogervorst. 
appelvinken, zeker 3 ex. in en onder grote taxus

bomen,Emmastraat, Epe. 



77-66 

8 april 

5 mrt. 
17 maart 

13 april 

4 april 
15 april 

Nov.'76 

17 april 

17 april 

21 maart 

31 jan. 

19 april 

5 maart 

18 maart 
17 april 

19 april 
23 april 

26 maart 
23 april 
29 april 

april 

4 mei 

5 mei 

9 mei ·-

: Zwarte roodstaart, omgeving Bongerdplein,Epe. 
E.Koopmans-Gromm~. 

Brilduiker± 15 ex. Zalk/IJssel. 
Voorjaarskuifjeszwam, Koekenbergweg, Epe. 

R.v.Zellem-v.Klaveren. 
Wijfjesfazant, Glorialaan,Epe 

Linda van Noorden. 
Korhen; Aardhuishei,Uddel. 
Jonge ransuilen, terrein van v.Delden,Els

pereweg Vaassen. 
Kraanvogels, 2 ex. Kortenbroek,Vaassen. 

Y.Loohuis. 
: Wit ex. van de Paarse Dovenetel,Hoophuizen. 

Kneuen(honderden), Hoophuizen. 
Jone merel, Bongerdplein, Epe. 

E.Koopmans-Gromm~. 
Groep kramsvogels,Ruinerwold. 

J.v.Zellem. 
Mevr.v.Broekhoven meent in Flevopolder een 
steenarend te hebben waargenomen, Kan iemand 
dit bevestigen door nóg een waarneming? 

1 zwarte specht in tuin (2x) 
1 grote bonte specht in tuin, 
1 kleine bonte specht(middelste?) 
1 wijfjesvink met veel witte plekken(albino) 

Hr.Steenbergen,Dennenweg,Vaassen. 

1 grotendeels witte merel(albino),Norelweg 3 
Naam waarnemer onbekend. 

Bosveldkers in bloei 
Havik 

Rode wouw 
Klapeksters 
Beflijster 

/lelna 
11 

,, 
11 

11 D. KarmE!n 

Zingende zwartkop 
Zingende gekraagde 
Boomvalk 

Loeffpark, Epe 
roodstaart; Nelna bij 

Korhaan; 
schietterrein 

heide b~ v. Haanenspad. 
J.w. v. Waveren- Hogervorst 

Zwarte roodstaart; Leeuwerikweg, Epe 
Draaihals; Koerbergseweg, Heerde. 
Natersniij; Wisselseveld, Epe (biezenland Jonker) 

Roel Pannekoek 

12 bergeenden, Flevopolder. T. Deerenberg 

2 paartjes ringmussen in nestkastjes, Eperweg, 
Heerde, fam. Scholte 

Kleine zilverreiger, Har~erbos, Flevoplder. 
F. v. Noorden 

4 ooievaars, Oranjeweg, Emst (1 dag gepleisterd) 
St~enuil broedend 11 11 Mosterd 



Op zondagmorgen 24 april verzamelde zich om 8 uur bij 
A.H. een klein maar select groepje (8 personen) met water
druppels aan de neuzen en wapperende kuiven vanwege het 
mooie maar winderige voorjaarsweer. Het was de bedoeling 
Middachten te bezoeken, u weet wel, de tuin van meneer 
Geertsema. 
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Dhr.de Eruin uit Costerbeek zou ons het een en ander laten 
zien en alras bleek hij een groot kenner van de vele gras
sen en planten, vooral de bloeiende voorjaarsplanten ver
warmden onze belangstelling snel. Ondanks de toenemende re
creatiedruk bleek Mlddachten nog steeds een schat op flo
ristisch gebied. We hebben ook vondsten gedaan waarvan we 
hieronder een opsomming zullen geven. Na een interessante 
wandeling langs het kasteel en door het Bronnetjesbos stelde 
de rondleider ons in de gelegenheid zijn privátuin in Ooster
beek te bekijken, een verzameling van honderden planten waar
uit we wat stekjes mochten halen, een ware delicatessezaak 
volgens Chris. 
De middagwerd benut om het oude arboretum van de Hoge School 
in Wageningen te bezichtigen met daaraansluitend een wande
ling door het Belmontepark inclusief de berghelling(van de 
oude stuwwal) waar we b.v. het leuke muskuskruid vonden en een 
mooi exemplaar van de gewone morielje om even een paar vond
sten van deze berghelling aan te stippen. 
Hanno Dissen, de vroegere beheerder van de jeugdherberg in 
Ernst, nu werkzaam op een van de vele instituten van de Hoge
school,vertelde ons terzake deskundig over de vele beziens
waardigheden op de beide complexen waar veel gedaan wordt 
ten behoeve van land-, tuin-, bosbouw en landschapsinrichting 
getuige de vele wonderlijke boomvormen waaruit bleek dat er 
op genetisch gebied veel gesleuteld wordt aan ons openbaar 
groen. 

Waarnemingen op zondag 24 april: 
Hondsdraf e.f. 
Voorjaarshelmbloem e.f. 
Bosklaverzuring e.f. 

Longkruid e.f. 
Maarts viooltje e.f. 
Speenkruid e.f. 



Klimopereprijs e.f. 
Wilde kruisbes 
Bosanemoon e.f. 
Grootbloemmuur e.f. 
Eikvaren 
Gele dovenetel e.f. 
Gulden boterbloem e.f. 
Watermunt 
Heermoes 
Grote brandnetel 
Bereklauw 
Reuze zwenkgras 
Adelaarsvaren 

Vogelmelk 
Salomonszegel 
Overjarig bingelkruid e.f. 
Dagkoekoeksbloem 
Helmkruid 
Aronskelk 
Smeerwortel 
Penningkruid 
Valeriaan 
Engelwortel 
Lis 

Slanke sleutelbloem e.f. 
Bosviooltje e.f. 
Springzaad groot 

Moeraszegge e.f. 
Jap.Duizendknoop 
Rietgras 
Kropaar 
Zwarte vlier 

Hop 
Bergereprijs 
Framboos 
Goudveil 
Dotterbloem e.f. 
Valse salie 
Boerenwormkruid 
Sleedoorn e.f. 
Zevenblad 
Gewone ereprijs e.f. 
Paarse dovenetel e.f. 
Paardebloem e.f. 
Robertskruid 
Straatgras 
Zilverschoon 
Klein tasjeskruid 
Pinksterbloem e.f. 
Haagbeuk 
Knikkend nagelkruid 

Kleine veldkers e.f. 
Moerasspirea 
Vroegeling 
Vogelkers Eur.e.f. 
Kamperfoelie 
Braam 
Hazelaar 
Muskuskruid 
Beekpunge 
Weegbree brede 
Dienerfmuur 
Robertskruid 
Witte dovenetel e.f. 
Peterselievlier 
Bosandoorn 
Heksenkruid 
Kleine watereppe 
Zoete kers e.f. 

De afkorting e.f. is de internationale afspraak voor "in 
bloei". 

Overige waarnemingen: 
Boomklever 
Vink 
Fazant 
Heggemus 

Gewone morielje. 

Vele elzenhaantjes. 

Boomkruiper 
Winterkoning 
Tuinfluiter 
Roodborst 

IJsvogel 
Tjiftjaf 
Zwartkop 

. Bauke Terpstra. 



De redaktie ontving van verschillende kanten berichten over 
de vogelwerkgroep. 
Van de heer B.Koster is u een verslag van de vergadering 
van de groep op 17 februari bij de fam.Koopmans toegezon
den. In deze vergadering heeft men geconstateerd dat het 
aantal broedgevallen, dat vorig jaar is aangemeld, erg 
klein is. Bovendien waren ook aanmeldingen van niet leden 
afkomstig. Als beloning krijgen die deze "Natuurklanken" 
toegezonden! Misschien is het een aansporing! 
Op een andere plaats in deze Natuurklanken is een lijst 
van de aanmeldingen opgenomen. We hopen dat we na het ko
mende broedseizoen een langere lijst kunnen publiceren. 
U zult zich misschien afvragen watnu wel het nut van deze 
aanmeldingen is. Welnu, wij willen graag komen tot een ver
gelijking van de vogelpopulatie in de Noord-Veluwse dorpen 
van nu met die in 1941. Over deze laatste zijn n.l. gege
vens opgenomen in het boekje"Vogels in hun Domein" van L. 
Tinbergen, uitgegeven in 1946 bij Holkema en Warendorff. 
Te constateren zal dan zijn in hoeverre deze bevolking voor
of achteruitgegaan is. Jelkf soorten zijn verdwenen en wel
ke er zijn bijgekomen. L te . ~ '!>~\ en te\ 2o8 ~) 
In de vergadering van 17 februari werd er wel op gewezen, dat 
het beter is niet doelbewust naar nesten te gaan zoeken om 
verstoring te voorkomen. Beter is het over te gaan tot een 
vorm van inventarisering. Wanneer men b,v. met tussenpozen 
van een week constateert dat steeds op dezelfde plek een 
mannetje zingt, dan heeft zijn vrouwtje daar een nest. 
Vervolgens werd het programma vastgesteld. Dat is in de 
vorige Natuurklanken al gepubliceerd maar we laten hier de 
nog komende evenementen nog eens volgen. 
Maandag 23 mei. Naar het IJsselgebied bij Den Nul en Fort
mond, weide- en moerasvogels. Vertrek 19.30 uur n.m.par
keerterrein Albert Heyn, Epe(auto's). 
Maandag 13 juni naar de heide bij het v.Maanenpad, nacht
zwaluw, uilen. Verzamelen om 20.00 uur bij de Chevalier
school, Le Chevalierlaan, Tongeren. 
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Woensdag 1 juni een bijeenkomst van de groep bij mevr. 
Bijker, Jagtlustweg 5 te Epe. 

De heer Bouchette is benoemd tot voorzitter, mevrouw Boen
der tot secretaresse en de heer Koster tot rapporteur. 
Tot zover het verslag van de heer Koster, waar wij nog wat 
andere berichten en commentaren doorheen hebben gevlochten. 

Verder heeft de redaktie een verslag ontvangen van een bij
eenkomst op 13 april, geschreven door "een waarneemster", 
dat wij hierna opnemen. 

Praat- en luisteravond van de vogelwerkgroep en een koude 
ochtend. 
De behoefte aan instructie over het herkennen van vogels 
in het veld bracht een tiental leden van de werkgroep bij 
elkaar in het gastvrije huis van de familie Bouchette, op 
13 april. 
Het moeilijke is, dat je vogels zo slecht in de hand kunt 
nemen, zoals dat met planten en stenen het geval is. 
Daarom hield de heer Bouchette een boeiende inleiding over 
hoe je nu een vogel kunt herkennen met een boekje er bij, 
waar je op moet letten wat betreft uiterlijk, gedrag,plaats 
van waarneming, geluid e.d. 
In het er op volgende gesprek kwamen een paar soorten aan 
de orde, die we in onze omgeving kunnen zien en werden na
tuurlijk eigen ervaringen uitgewisseld, wat eigenlijk één 
van de leukste dingen is in een werkgroep. Er werd een lijst 
van zomervogels uitgedeeld, waarop ieder de eerste datum 
waarop hij een teruggekeerde trekvogel waarneemt, aan kan 
tekenen, Jammer .dat de heer Viertelhauzen, die de lijsten 
verzorgde, er wegens opname in het ziekenhuis niet zelf bij 
kon zijn. Beterschap, Wim! We bespraken nog in een vrij 
snel tempo de kenmerken van de vogels op de lijst. 
Jeanne Boender had een flink aantal vogelgeluiden voor ons 
op de band gezet, zodat we nog eens konden trainen voor het 
herkennen van de vogels aan de zang. Moeilijk, hoor. 
Zaterdagmorgen 16 april was gepland voor een excursie in de 
vroege ochtend naar Tongeren. Door het erg koude weer,lie
ten de vogels zich weinig horen en zien. Het aardigste was 
nog enige paartjes boomklevers, die bij hun nestholtes bezig 
waren. Verschil in geluid en uiterlijk van boomklever en 
boomkruiper werd hier iedereen duidelijk. 
Opmerkingen als:"Ik ben verkleumd tot in mijn botten" en 
"mijn tenen liggen los in mijn schoenen", tonen wel aan, dat 
het pad van een vogelaar niet over rozen gaat! 
Op ~én na waren allen op de fiets naar de Le Chevallierschool 
gekomen, gedachtig aan een zeer juist.redactioneel artikeltje 
in de vorige Natuurklanken.Frans dreigde wél,met de hele ex
cursie bij Pim op de koffie te gaan, om op te warmen. 

Een waarneemster. 



OUD &RAtll) OL~ 11lM 

Heimans en Thijsse, 't is met Uwe ogen 
dat ik mijn Nederland heb leren zien. 

Als kleine jongen van een jaar of tien 
heb ik Uwe rijke boeken ingezogen. 
Uw Atalanta-sprookje was misschien 
de aanvang; maar mijn fantasie~n vlogen 
verder. Het rietland vond ze diep gebogen 
over Uw nachtorchis in 't veenstramien. 

En vele jaren later leerde ik struinen 
met NJNers in uw blonde duinen 
en zag hun glorie, Thijsse, aan Uw hand. 
Gij Heimans, en Gij Thijsse, blijft de jeugd. 
Uw levenswerk werd Nederland tot vreugd 
die mij doortrilt zelfs in dit verre land. 
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BPO[ DYOG[LS lN ONZl 
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Toen we vorig jaar een oproep deden om ons de broedgevallen 
van vogels in onze streek, speciaal in de bebouwde gebieden, 
te melden, waren de reacties helaas niet erg groot. De meeste 
berichten kwamen eigenlijk van mensen buiten onze vereniging. 
Onze dank aan allen, die meewerkten. 
Door de heer Viertelhausen werden de broedgevallen doorge
geven ten behoeve van het landelijk onderzoek. 
We houden ons weer voor uw waarnemingen in 1977 aanbevolen! 
Het gaat om het waarnemen van een nest, een in het broedsei
zoen waargenomen vogel met voer of/en een weken achtereen 
zingende vogel op een bepaalde plaats, wat vrijwel zeker 
op broeden duidt. 

Hieronder vindt u het resultaat van 1976 in een lijstje ver
werkt. 

Afkortingen van de namen van waarnemers, zoals in de lijst 
gebruikt: 

Kl. mevr.v.Klemperen Ernst 
No. F.van Noorden Glorialaan 15 Epe 
Bo. Nevr.Born De Poel 15 Vaassen 
Br. Mevr.A.de Boer Wildkamp 20 Epe 
De. Mevr.Deerenberg Burg.v.Walsumlaan 12 Epe 
Kt. dhr.Koetsier Eperweg 27 Ernst 
Ko. Mevr.E.Koopmans Bongerdplein 1 Epe 
Ks. Dhr.Koster Klaverkamp Epe 
Ge. Dhr.v.Gelder Oenerweg 18 Epe 
Me. Mw.Meeuwasen Burg.v.Walsumlaan Epe 
Sie. Dhr.Siemelink Epe 
Sp. Dhr.v.d.Spek Badweg Epe 
v.z. Mevr.v.Zon-de Boer Nijbroekerweg Ernst 
Ve. Mevr.Veelenturf Burg.v.Walsernlaan 23 Epe 
Wi. Mevr.Witteveen Aasels estraat Epe 
Pa. Dhr.Patijn Lindenoord Vaassen 
Bou. Dhr.Bouchette Enkweg Epe 
Re. ~evr.Remmelts Knibbelakker Epe 
Dij. Mevr.Dijkstra Vleerveld Epe 
Ge. Dhr.Geerdink Jasmijnstraat Vaassen 



Koolmees 

Pimpelmees 

Merel 

Zanglijster 

Grote lijster 

Roodborst 

Vink 

Groenling 

Kneutje 

Heggemus 

Ringmus 

Spreeuw 

Tuinfluiter 

Zwartkop 

Braamsluiper 

Spotvogel 

Winterkoning 

Witte kwikstaart 

Grauwe vliegenvanger 

Kauwtje 

Ekster 

Houtduif 

Turkse tortel 

Gierzwaluw 

Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Steenuil 

IJsvogel 

Fazant 

Hop 

Wilde eend 

Kievit 

: 

Bo, Kt, v.Z., Ge, Wi, Ko. 

v.Z, Bo, Ve, Ko, Kl. 
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Ko, Pa, Bo, Kt, v.z., Ge, Wi, Br, Ks, 
Re, No, Kl. 

Bo, Ge, De, Ko. 

Bo, V .Z •, Ko. 

De, Kl(2x) 

v.z, Ge, Bo, Ko. 

Ko. 

Ko, Bou, No. 

Bo, Ge. 

v.z, De. 

Kt, v.Z, Ge, Ko, Kl. 

Ko. 

Ko. 

Bo, Ko. 

Bo, Ko. 

Bo, De, No. 

Bo, v.z, Ge. 

Pa, Kt, v.z. 

Ko. 

Bo, Ko. 

Bo, Ge. 

Kt 

Ko(veel gezien in voorzomerseizoen 

broeden niet vastgesteld) 

Bo,v.z. 

v.Z, Ko. 

V .zo 
Sp., Sie. 

Bo, Ge. 

v .z. (gezien op. 27-6-' 76) 

Bo. 

Bo. 
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Grutto Bo. 

Grote bonte specht Bo, v.Z, De. 

Boomkruiper Bo, v.z, Me, Kl. 

Boomklever Bo. 

Bonte vliegenvanger Kl. 

Zwarte roodstaart Ge. 

Staartmezen Dij. 



In het lijstje "waargenomen vogels" hebt u wel gelezen, 
dat we de eer genieten vrijwel dagelijks door een echt wa
terhoen te worden bezocht. Nu is zo'n beest niet iets bij
zonders, tenminste niet bij het water, maar wel in het 
dorp in een blokje huizen en tuinen, ingesloten door vrij 
drukke verkeerswegen, n.l. Hoofdstraat - Enkweg - Korte 
Enkweg en M8tdoornstraat. Gezien de wijze waarop het zelfs 
het ver~ne~ op de toch vrij stille Korte Enkweg mijdt en 
het al~ljd aan de rustige zijde van het pleintje loopt, 
menen we dat het zeker de drukkere straten niet zal over
steken. Waar is het vandaan gekomen? 
I1evr.Koopmans veronderstelt: gevlucht voor de aanleg van 
de snelweg Nunspeet-Deventer. Het lijkt zeer wel mogelijk. 
Nu al maanden doolt het door zijn toch kleine territorium, 
waar voor zover wij weten geen enkel vijvertje of enig wa
ter is. 

Was ie in de aanvang wat schuw, nu is ie erg rustig, trekt 
zich van vogels niets aan en gaat zelfs geen pas orzij 
voor de soms aanwezige kauwen. Toen laatst plots een auto 
het pleintje "nam", vond ie het voldoende er 11J meter van
daan even te schuilen tussen de spaarzame wintertakken van 
het rozenperkje, Geen beschutting, want je kon 'm zo zien 
zitten. 

Kwam als jeugdig persoontje met een bescheiden zwart kopje 
zonder versiering enige maanden geleden, thans wordt zijn 
kammetje elke dag wat groter en wat roder en ziet er inte
ressanter uit. Wij hebben al vele malen met de kijker ge
probeerd vast te stellen, wat onze bezoeker hier wel te 
eten vindt. Aan de wijze waarop hij zo hier en daar wat 
oppikt meendenwe, dat het insecten of wormen waren, doch 
laatst zag ik 'm toch duidelijk een soort onkruidbladeren 
consumeren. 

We dachten, als we 'm zo met zijn lange sleeppassen over 
het pleintje zien scharrelen, dat ie tevreden was met zijn 
bestaantja van met 2 voeten op de begane grond. 
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Maar ook dat bleek niet waar te zijn, want van de week pro
beerde ook hij hoger op te komen. Dat deed ie door bij buur
man eerst onder een laag groeiende conifeer te verdwijnen, om 
er plots zeker 2 meter hoog bovenop te lopen en zie, het keek 
verlangend omhoog naar het huis ernaast, deed een paar vleu
gelslagen en verdween op het platte dak van het bungalowtje. 
Nog even het vogelboek van Thijssen er op nageslagen en die 
beweert, dat ze soms nog veel hoger nestelen. 

Toen laatst door de regen er wat plassen waren gekomen, kon 
je toch zien, dat dit meer zijn element is. Hij probeerde er 
op elke manier van te profiteren en heeft zich nog lang 
staan toiletteren en opnieuw invetten. 

Het is misschien een lang verhaal over een beestje, wat we 
allemaal vaak genoeg gezien hebben, maar door deze bijzon
dere omstandigheden is zo'n diertje je toch wat nader 
gekomen. ---,.." ./' _",...--.....r 

- J .Bouchette. -- f:(;;1 ___ _ 

100 , Jn 
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Op deze vroege zondagmorgen, nadat ons 1 1 nacht& de zo
mertijd was opgelegd, vertrokken we zeven man sterk, rich
ting IJssel. Op de grena van het Kloosterbos en de Zwarte 
kolk zouden we eerst wat vogelgeluiden repe(t_eren en na de 
wintermaanden het geheugen weer eens opfrissen. Merel en 
zanglijster verwelkomen ons met gefluit,helaas liet de grote 
lijster het hier afweten, anders was het lijstertrio oom
pleet geweest. Zowel boomklever en boomkruiper zochten in
sekten in de schorsspleten van de zomereiken, opvallend was 
dat roodborst en heggemus erg zwijgzaam waren. De tjiftjaf 
daarentegen, was rijk vertegenwoordigd; in deze maand is het 
aantal doortrekkers van deze soort nog erg groot. Koperwiek, 
kenmerkend door zijn getik en kramsvogel waren late voor
jaarsgasten, alhoewel de kramsvogel steeds meer op de lijst 
van broedvogels ingeburgerd raakt. In 1976 werden namelijk 
30-45 broedgevallen vastgesteld, waarvan 29 zekere broedge
vallen. Ook in Gelderland heeft de kramsvogel afgelopen 
seizoen gebroed, let u dus dit jaar eens extra op tot hoe 
lang de kramsvogel in uw omgeving aanwezig is. 

Na de wandeling in het Kloosterbos reden we richting 
Zalk, hier werd Bentinkawelle bezocht. Een aantal buiten
dijks gelegen kolken geven veel watervogels gelegenheid tot 
fourageren. De grutto, die nu zijn typiaohe baltsvlucht ver
toonde, verbleef hier in de maand maart nog met honderden. 
Op zeven maart telde ik hier circa 1450 slapende grutto's, 
een magnifiek gezicht zo'n club grutto's bij elkaar. Van de 
watervogels zagen we onder andere: kuifeend, slobeend,water
hoen, fuut en dodaars. Ook de dodaars is een Boort die we 
's zomers langs de IJssel broedend aan kunnen treffen(o.a. 
Veessen 1975). 

Na Bentinkswelle werd het Zalkarbos bezocht. Dit iepen
rijke-essenbos is aangeplant op twee evenwijdig lopende ri
vierduinen. De boomlaag bestaat voornamelijk uit iep en es, 
de struikenlaag uit hazelaar, sleedoorn, meidoorn, kardi
naalsmuts, es en bosrank. Door het regelmatig kappen van 
het bos ia een hakhoutstruweel ontstaan dat zowel ornitholo
gisch als floristisch erg waardevol is. 
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Terwijl een zanglijster in een top van een es zijn luide 
maar zeer muzikale lied ten geboren bracht, wemelde het in 
de onderbegroeiing van kleine zangers(koolmeea, pimpelmees, 
matkopmees, roodborst, winterkoning en tjiftjaf). Achter 
het Zalkarbos werd onze aandacht getrokken door luid alarme
rende kieviten en grutto's. Al gauw zagen we twee vechtende 
sperwers in het gras die blijkbaar een meningsverschil uit
knokten. Het gevecht duurde echter niet lang, want één van 
de sperwers achtervolgde plotseling een zanglijster die het 
vege lijf trachtte te redden door het struweel in te vliegen. 
Na dit spektakelstuk besteedden we nog even aandacht aan de 
planten in het bos, mede omdat de blauwe druifjes al weer 
in volle bloei stonden. 

Op de dijk bij Zalk werd nog gekeken naar de vele knot
wilgen en knotpopulieren, die in de polder Zalk staan. De 
knotpopulieren bij Zalk zijn beschermd verklaard vanwege 
hun waarde als stekmateriaal voor de Nederlandse populieren
teelt. Het proefstation voor de bosbouw De Dorachkamp haalt 
hier veel stekmateriaal vandaan. 

Een leuke waarneming was een steenuil die zich blijkbaar 
bedreigd voelde en zijn nestplaats verdedigde door enkele 
malen naar een poes te duiken, die onder een rij knotpopu
lieren wandelde, maar er toen gauw vandoor ging. Tijdens de 
korte rit naar De Zande, het vierde excursiepunt, werden 
nog enkele kemphanen - half op kleur - waargenomen. De ont
zandingen bij De Zande zijn al weer zo'n 20 jaar oud. Door
dat ze 12 meter diep zijn en de taluds erg steil zijn, is er 
nog maar weinig oeverbegroeiing aanwezig. Het was hier op
vallend rustig, totdat aan het eind van de wandeling plotse
ling een vogel uit het water opdook. Dodaars en fuut konden 
het niet zijn omdat we deze al enkele malen hadden waarge
nomen. Na enkele determinatiekenmerken hielden we het op een 
kuifduiker, maar na raadpleging van Peterson's vogelgids 
was het toch een geoorde fuut in overgangskleed. De rug was 
al prachtig donkerbruin, alleen de sierveren achter de oren 
waren nog niet OR kleur. Voor 1900 waren er nog maar twee 
broedgevallen van de geoorde fuut bekend in Nederland, daar
na nam het aantal broedgevallen geleidelijk toe. Lees je nu 
de gegevens over de geoorde fuut in de verschillende avifauna's 
na, dan blijken ze op veel plaatsen te broeden, vooral in de 
vennen van Drente. 
Van De Zande reden we via Kampen naar Wilsum, het laatste 
excursiepunt van deze IJsseltocht. Langzaam tuffend over de 
dijk, zagen we plotseling een bruine vogel die zich trachtte 
te drukken in een liesgrasvegetatie. Op een afstand van nog 
geen 40 meter kon de roerdomp goed waargenomen worden. Deze 
moerasvogel die we in ieder rietveld van enige afmeting broe
dend aan kunnen treffen, fourageart 's winters en in het voor
jaar veel op natte moerassige plekken. 
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In juni wanneer het vrouwtje door het mannetje veroverd 
moet worden, hoor je 's nachts in het rietveld de zachte 
grommende tonen met daarna een hoorbare inademing, gevolgd 
door een ver dragend woemp. Door de zachte grommende tonen 
is het vaak moeilijk ow te schatten hoever de roerdomp van 
je verwijderd is. 
De waarneming van deze roerdomp was tevens de afsluiting 
van een vroege vogelexcursie, die ondanks de koude en regen 
toch zo'n 60 soorten opleverde. 

Waarneroingelijst 

Fuut 
Geoorde fuut 
Dodaars 
Blauwe reiger 
Roerdomp 
Wilde eend 
Wintertaling 
Zomertaling 
Smient 
Pijlstaart 
Slobeend 
Kuifeend 
Tafeleend 
Knobbelzwaan 
Sperwer 
Torenvalk 
Fazant 
Waterhoen 
Meerkoet 
Scholekster 
Kievit 
Goudplevier 
Watersnip 
Grutto 
Tureluur 
Kemphaan 
Zilvermeeuw 
Stormmeeuw 
Kokmeeuw 
Houtduif 

) .J 

Holenduif 
Turkse tortel 
Steenuil 
Gr.bonte specht 
Veldleeuwerik 
Graspieper 
Witte kwik 
Winterkoning 
Heggemus 
Grote lijster 
Kramsvogel 
Koperwiek 
Merel 
Roodborst 
Tjiftjaf 
Koolmees 
Pimpelmees 
Matkopmees 
Boomklever 
Boomkruiper 
Rietgors 
Kneu 
Vink 
Ringmus 
Spreeuw 
Zwarte kraai 
Kauw 
Ekstt~T' 

Vlaamse gaai 

Adrie Hottinga. 



"Het aandeel, dat de naaldbomen in onze inheemse flora heb
ben is maar bescheiden, al zou je dat niet zeggen als je 
onze eindeloze dennen-, douglas- en andere plantages be
kijkt. De gewone grove den hoort hier wel van nature thuis, 
al heeft hij in het oorspronkelijke bos waarschijnlijk een 
veel bescheidener plaats ingenomen dan hem nu gegund is. 
Alle andere dennensoorten, de larix, de fijnspar, de dou
glas, om maar bij de bekendste te blijven, zijn exoten. 
Echt wild zijn behalve de grove den alleen taxus en de je
neverbes. Aldus begint Henk Menke zijn artikel in de rubriek 
"Tussen heuvels en rivier" in het Noord Veluws Dagblad van 
29 maart j.l. Hij schreef dit artikel naar aanleiding van 
"een stukje praktisch natuurbeschermingswerk" van de bomen
werkgroep van de K.N.N.V. 
Terwijl overal in Nederland t.g.v. de boomplantdag bomen 
geplant werden, zijn diverse leden van de werkgroep drie 
weekends aktief geweest om vooral berken en grove den te 
kappen. Dit gebeurde op het terrein van de fam.v.Delden 
aan de Elspeterweg te Vaassen. Op een heerlijke zonnige 
zondagmorgen had de werkgroep hier een korte wandeling ge
maakt en daarbij de rijke jeneverbesbegroeiing bewonderd 
van dit heideterrein. Heel duidelijk bleek ook meteen, dat 
berken en grove den een grote bedreiging vormen voor het 
voortbestaan van deze jeneverbessen. Diverse exemplaren 
hadden al het loodje moeten leggen. De veel sneller groei
ende berken en dennen, maar ook eiken hadden het voor de 
jeneverbes zo broodnodige licht weggenomen. De ochtend
wandeling resulteerde dan ook in het plan om toestemming 
aan de eigenaar te vragen om het terrein van de hinderlijke 
opslag te mogen ontdoen. Met toestemming van het bestuur 
schreef Chris Drevijn een brief en de eigenaar gaf meteen 
zijn fiat. Drie weekends blijken echter niet voldoende te 
zi ,:ïn om het hele karwei te klaren. We zijn nu nog niet hal
verwege. In verband met het naderend broedseizoen moesten 
de werkzaamheden echter gestaakt worden. Het is een ideaal 
vo[elgebiedje met veel nestmogelijkheden in de jeneverbessen, 
echt een gebied voor goudvinken. 



De staartmees was al een nest aan het bouwen. In het najaar 
moeten we dus weer aan de slag. Misschien ook, kan een vak
man, met motorzaag, de zaak voltooien. Daarvoor is echter 
subsidie nodig. Dat moet eerst aangevraaed worden. 
Van het hout dat omgehakt wordt, worden de grove delen zo
als stammen, afgevoerd. De takken worden verspreid over de 
vele kale, platgelopen plekken. 
We hopen, dat de dop- en struikheide die daar staat, zich 
zo weer kan uitbreiden. 
De "werk"weekends werden niet alleen begunstigd door prach
tig weer, maar we startten steeds wet koffie en koek bij 
Yvonne Lohuis. Na afloop kon je ook nog soep krijgen. Dank 
Yvonne! 
Tenslotte dient nog vermeld te worden, dat velen van ons 
voor het eerst kennis maakten met de beekprik, een levend 
fossiel, die in de spreng, die langs ons werkterrein loopt, 
gelukkig nog in flinke aantallen voorkomt. 
Het zomerseizoen zal verschillende aktiviteiten op het 
prosramma hebben. Op 17 maart gaan we ons daar op beraden. 
De werkgroep komt dan bijeen bij de Cannenburgh te Vaassen 
en start dan met het inventariseren van de hulst in onze 
omgeving. Van de kant van het RIN is nl. het verzoek ge
komen om de inventarisatie van hulst, waar men al mee bezig 
is, voort te zetten. 

Frans van Noorden. 

DE. ME.R\(\./AA~i)I~E.. .bE.E.k'PR\<<' 15 
E.E.t'\ et ~C,~HE..RMDE. VI S.SOOQr 



77-82 

~OC,lLE.N OP ~O.St>E.RG[I'l 
\ l'l H E E. Q DE... 

~~ 
(!J/. 
~ 

V E. l< 5 LA G-- /'1> E.. XC U R. 51 f. op 2 6 f E.f> R. 

Oftewel het verhaal van de praatpaal die niet wist wat 
er aan de hand was. 
Bijna was dit verslag niet geschreven omdat de rapporteur 
zo lang werk had J~et het aantrekken van jas en het dicht
rlJgen van ZlJn schoenen. 
Precies op tijd waren we o~ half acht bij het kasteeltje 
aanwezig met 10 deelnemers. 
Temperatuur: omstreeks het vriespunt. Stemwing: ruim boven 
Let vr_iespunt. 
We hoorden en zagen ook meestal, de volgende vo~els: zang
lijster, boomklever, roodborst, zwarte kraai, roek, grote 
bon te spoebt, boomkruiper, koolmees, pimpeh.ees, waterhoen, 
boomkruiper. 
Erg gel~kkig waren we met de boomkruiper en boomklever die 
we he6l goed van dichtbij konden bekijken. De boomklever 
doet zijn naam van blauwspechtja alle eer aan. Zijn bla-uwe 
en rose veren maken het tot een juweeltje. Juist toen we 
dit vo:eltje observeerden hoorden we een indringende stem 
uit een paal klinken. Die paal stond bij de brug naar het 
kasteel "liaJ.lo, wat is er aan de hand", klonk het uit Je 
middeleeuwse pael met daarin verwerkt een staaltje van 
twintigste-eeuwse techniek. 
Frans van Noorden, zich verantwoordelijk voelend voor ons 
w2lzijn, anh.,roordde dat we hier geconfronteerd vlaren met 
de boomklever. De kasteelheer vond de aanwezigheid van dit 
blauwspechtja kennelijk geen bedreiging van het kasteel en 
antwoordde enkel:"Oh!". 
Daarna wilden we een bepaalde rondwandeling maken maar 
daarbij bleek dat ons de pas was af~esneden omdat men een 
dam afgegraven had. 
Aldus verleende Els Koopmans ons dis:;_Jensatie OEi naaJ_' huis 
te baan, want we waren omstreeks negen uur allemaal win of 
!Heer bevan2en door de kou. TocL was het een J.euke 1,·andeling 
geweest en je hooroe not; vïeer •?6Li.S wat. 

B.KostEr. 
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Een bus vol deelnemers uit de afdelingen Lelystad, Zwolle, 
Epe/Heerde, Apeldoorn en Deventer vertrok om negen uur uit 
Deventer. Vooral de polderbewoners waren blij, dat wij na 
de grens eindelijk een gelegenheid vonden om koffie te drin
ken, tenslotte waren zij om zeven uur al in de bus gestapt. 
Zo'n busexcursie is op zich zelf een belevenis. De auto
excursie levert weinig contact op tussen de deelnemers on
derling. Voor de excursieleider, in ons geval de heer Wouter 
Tol, is het prettig om de volle bus op de te verwachten 
vondsten en gebeurtenissen voor te bereiden via een micro
foon. We hebben ons in een volle cafézaal, waar het anders 
placht te gebeuren, wel eens nauwelijks verstaanbaar kunnen 
maken. De band tussen de deelnemers was al hecht voorwe de 
eerste keer uit de bus stapten. 

Het wordt steeds moeilijker om nog in gebruik zijnde 
groeven te vinden. Sommigen staan onder water, anderen heb
ben een bord Verboden Toegang. Er zijn veel landgenoten, 
die over de grens eens een kijkje gaan nemen en dat verdriet 
de eigenaren van de groeven wel eens. 
Bij sommige groeven is de exploitatie beëindigd. Het over
kwam ons dan ook al bij de eerste groeve, aangeduid in het 
geologische tijdschrift GEA, dat we er niet in konden. We 
herinnerden ons ook de vele plaatsen in België, die we tij
dens onze herfstweek niet in mochten en we dachten al dat 
het een moeilijke dag zou worden. Gelukkig had de heer Tol 
de zaak goed verkend en de kleigroeve bij Rothenberge leverde 
de verwachte vondsten op. Nu moet u bij voorkeur niet naar 
een kleigroeve gaan als het veel geregend heeft. Onze on
volprezen buschauffeur heeft het geweten. Een stromende 
beek moest er aan te pas komen om alles weer een beetje toon
baar te maken. 
We vonden niettemin een grote ammoniet van plm 30 cm in 
doorsnede. Kalksteen met bruinkool(hout), belemnieten(rostrum) 
niet zo erg spectaculaire calciet en.kleiconcreties gingen 
mee in de bus. 
De groeve in Wattringen was voor de grote groep te gevaar
lijk. Enkelen haalden er prachtige calciumkristallen uit. 
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De meesten maakten een korte wandeling om te ontdekken hoe 
onbedorven dit stuk Duitsland nog is. Bosanemoon, primula's 
en muskuskruid in overvloed. 
Zoals het meestal bij gewestelijke geologische excursies 
gebruikelijk is, begon het te regenen. En Hadderf wás nat. 
De op hopen neergelegde stenen leverden een keur van vond
sten: zeeëgels, afdrukken van ammonieten, versteend hout, 
zeeleliestengel in vuursteen, geslacht Pontaclinus, gra
nieten, porfieren, gabbro, dioriet en gneis. De kruisbekken 
en de puttertjes waren nieuwsgierig wat al die mensen daar 
toch moesten in die stralende regen. Maar we hebben een 
fijne dag gehad. 

Dik Koopmans. 

~-«x 
VACANTIE.. Ca.~~ OPbE.LE.T I lt I .... 

Als dit nummer van Natuurklanken verschijnt ligt het 

vakantieseizoen al weer in het nabije versctiet! 

L~l r ivect het, de laatste jaren nemen wij in Let november

nwnraer de verhalen op die onze schrijflustige leden naar 

aanlrüdi11g varJ. hun vakantie hebben (Seschreven. 

Velen vah u zullen zich deze vaak bijzonder levenrlige bij

dra~en herinneren. 

hij ho~)en dus ooL dat wij ook dit jaar weer een "boEt" 

v;:dc&nti<JlJ.UrnrD.er zullen kunnen n•aken. 

~ilt u nu alvast eens ove~wegen of u daar uok aan mee wilt 

werlen? En zo j~, neemt u dan een extrd stuhje papier mee 

waarop u op uw zwerftochten alvast wat aantekeningen kunt 

mal: en·: 

De ::.'eda:~tie. 



Het was 4 april dan weer zo ver, om dit seizoen te be
ginnen met het inventariseren van de flora op houtwallen, 
dijken, IJssel-uiterwaarden enz. 
Door dit werk te doen kom je nog wel eens op plaatsen waar 
je als regel niet toekomt. 
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Deze keer beperkten wij ons tot de houtwallen om de omge
ving Dijkhuizen achter het politiebureau Epe via Plekwevers
weg te bereiken. 
Van de werkgroep waren er 8 aanwezig, 2 verhinderd. 
De zon scheen nog lekker op de wandeling er naar toe. 
Het was fijn in zo'n mooie landelijke omgeving te vertoeven. 
We noteerden op de wallen o.a.: 
bosanemoon wilqeroosje meidoorn 
rankende helmbloem glaàwalstro vlier 
speenkruid dagkoekoeksbloem lijsterbes 
dalkruid zuring hulst 
fluitekruid klimop kamperfoelie 
vingerhoedskruid eikvaren braam 
zevenblad ster(haar)mos bes(zwarte?) 
Amerikaanse kers els wintereik 
populier berk (wit) berk (bruin) 
Nog niet alles was voldoende uitgelopen om te kunnen vast
stellen wat er zo al groeide. 
Voorgesteld werd over enige weken deze wallen nog eens te 
bezoeken. Door het vele stilstaan ging de koude ons later 
parten spelen. Met de schemering op komst zijn we deze keer 
wat vroeger naar huis gegaan. 

H.Everaars-Westerling. 

DALK.RUlD 
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Nog niet zo lang geleden kregen we een opdracht van de pad
vinderij. Deze opdracht luidde:"Maak een nestkastje voor 
meesjes of andere kleine vogeltjes." 
Dus wij aan de slag. We moesten vier plankjes zagen van 
20 cm. lang en 1 van 14,6 cm lang en nog 1 van 18 cm lang. 
De breedte van deze zes plankjes moesten± 12 cm.zijn. 
T~en dit achter de rug was moesten we onze (scheve)plankjes 
schuren. Na het schuren moesten we de plankjes in elkaar 
spijkeren,wat niet mee viel. Sloegen we de ene spijker er 
in, vloog de andere er weer uit! Maar als je wat voor de 
dieren over hebt neem je dit op de koop toe. 
Na veel gemier lukte het uiteindelijk en waren we nog te
vreden ook. Onze padvinderleider boorde in het bovenste 
plankje een gaatje en schroefde daar een schroefje in. 
Nu zat het dakje vast met een schroefje aan het kastje,maar 
wat nu het leuke is: het dakje kan nu open gedraaid worden 
zodat het nestkastje na de proedperiode schoongemaakt kan 
worden. 
Toen dit gebeurd was zette onze leider op de boormachine een 
nieuwe boor, die er uit zag als een klopper van een mixer, 
met als doorsnede ~ 3 cm. Hij boorde hiermee het gaatje in 
het nestkastje. Maar nu was het kastje nog niet klaar, het 
moet natuurlijk ook enkele jaren mee gaan. Dus moest er een 
lakje op. 
Nu was het nestkQstje klaar, hij moest alleen nog droog 
worden en dan kon je hem meenemen naar huis en ophangen. 
Toen ik thuis kwam, kwam ik op een idee. Er moest een stokje 
op, want naar mijn mening moesten de vogels toch ergens op 
zitten. Maar hoe doe je zoiets? Ik keek in de rommella waar 
altijd wel wat te vinden is. Ook deze keer zag ik een houten 
lepel. Deze houten lepel bracht mij op een idee. Ik zaag er 
een stukje af en dan heb ik een mooi rond gelakt stokje. 
Zo gezegd, zo gedaan. Maar hoe krijg je nou zo'n stokje op 
dat nestkastje? Ik naar mijn vader en· vroeg of ik de boor
machine even mocht lenen."Ik help wel even'', zei mijn vader, 
maar ik moest en zou het zelf doen. Eerst de plek opzoeken 
waar het stokje moest zitten. Toen kwam de boormachine er 
aan te pa.s. 
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Er moest eerst met de grootste boor een gaatje geboord worden 
en daarna kon ik het stokje in het gaatje timmeren, zodat het 
stokje stevig vast zat. Toen n~ar beneden en vragen aan mijn 
vader om raad, want ik wist niet hoe ik het nestkastje aan 
de muur moest krijgen. Mijn vader wist raad zoals altijd. 
Hij pakte een stalen haak en een schroef met een oogje.Deze 
schroefde hij in het nestkastje. Maar waar komt nu dit 
kastje te hangen. Niet met het gaatje naar de westkant, want 
uit die richting komt meestal de regen. 
We hebben een leuk plaatsje gevonden. Mijn vader sloeg de 
stalen haak in de muur en hing het nestkastje op. 
Als je uit het raam kijkt zie je hem zo hangen. Dus kun je 
zien wat er in en uit gaat. 
Ik woon in de nieuwbouw en hoop dat er wat in zal komen. 
Ik dacht het wel, want onze huizen staan dicht bij het bos 
en er komen genoeg vogels die op zoek zijn naar voedsel. 
Nogéén raad. Maak het gaatje van het nestkastje niet te 
groot, want mussen zijn er dan het eerste bij en die zijn 
er genoeg. 
Ik heb nu 2 pimpelmeesjes bij het nestkastje gezien. Soms 
zie je ze dagen niet en dan weer wel. Ik hoop, dat ze 
eieren gaan leggen en dat ze blijven. 
Ik heb mijn best gedaan en laat het nu aan de vogels zelf 
over. 

Wilma van Zanten. 

Moeten we het 

Bij uitgeverij Terra is van de auteur Dick van Raalte 
voor de prijs van f.24,50 het boekje Bodembedekkers ver-. 
schenen. In het blad "Groei en Bloei" van de Kon.Mij. 

0 Tuinbouw en Plantkunde lezen we over dit boekje o.a.: 
"······ de tekst is bijzonder goed. De naamgeving"up to 
date" en de adviezen getuigen van groot vakmanschap en 
gedegen kennis. Alle lof ••.••••••. Een boekje om te kopen". 
In Natuur en Milieu, het maandblad van de gelijknamige 
stichting lazen we echter:" Het boekje bevat helaas nogal 
wat fouten, heeft een onduidelijke tekst, geeft te weinig 
nodige informatie over de eisen, die de verschillende 
planten stellen aan hun omgeving en is onoverzichtelijk. 
Niet aanschaffen, zand erover." 
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I I 
zich voor, lieden die de kijker steeds gereed hebben 

liggen, ja zelfs als een van hen de tafel heeft gedekt en de 
kijker vergeten heeft, hier bestraffend op wordt opmerkzaam 
gemaakt met een "noem je dat de tafel dekken!". 
Bij zulke lieden is niets veilig en elk individu dat zich 
alleen, of in paren en groepjes vertoont, wordt beloerd en 
bekeken, ongeacht of het eet, rust, ja zelfs als het zich 
in de liefde stort. Samen bespreken ze dan wat ze gezien 
hebben en van menig figuur weten ze alles van hun doen en la
ten. Het is natuurlijk onbescheiden, dat staat vast, maar je 
leert er veel van! 

Toen wij hier kwamen wonen(want die voyeurs z~Jn wij) hebben 
we de eettafel voor het tuinraam gezet en sindsdien wordt, te
gelijk met borden en bestek, ook de kijker neergezet. Deze 
schietklare vèrziener heeft ons al heel wat soorten vogels 
getoond. Als wij in vele gevallen de kijker nog hadden moeten 
pakken, zouden we meest achter het net hebben gevist. 

Vanuit ons huis zagen we in de achtertuin en het pleintje v66r 
onze woning, samen met wat overvloog, toch maar liefst 62 
soorten vogels, waarbij enkele echte bijzondere. Wij geloven 
niet, dat er in uw tuin minder aparte vogels zouden komen dan 
bij ons, maar als u wat ziet bewegen en u moet dan nog de 
kijker halen, zijn ze meest al gevlogen. 

Hieronder vindt u een lijstje van de vogels die wij vanuit 
ons huis in het centrum van Epe in de loop van ruim 8 jaren 
zagen. Intussen is echter het dorp vooral aan onze zijde 
uitgebreid en we hebben wel de indruk, dat de sortering de 
laatste jaren wat kleiner is geworden. Nu kunt u ongelovig 
uw schouders ophalen als u leest, dat we zelfs het bladko
ninkje zagen, maar dit bijzondere - en bijzonder wilde -
vogeltje vloog tegen ons raam en bleef minutenlang op het 
terras zitten, zodat we het uiterst nauwkeurig konden be
kijken, met het vogelboek in de hand. Toen het weer ver
dween, was het zoals het boekje aangaf: wild en leek het 
wel of het weggesch6ten werd. 
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Als u uw eettafel - waaraan men vaak de tijd heeft rond te 
kijken - zo heeft staan, dat u naar buiten kunt kijken, 
kunnen we u alleen maar aanraden uw kijker in het tafel
bestek op te nemen. U moet wel bereid zijn elke keer wanneer 
het zeer zeker geen echte rasmus is, de kijker te gebruiken 
en dat zal dan in de meeste gevallen wel niets bijzonders 
opleveren. Ook hier geldt: de aanhouder wint. 

Lijstje van waargenomen vogels ..).bOL\c.~e.tte 
mussen 
ringmussen 
heggemussen 
vinken 
goudvinken 
appelvinken 
groenlingen 
keepen 
koolmezen 
pimpeltjes 
staartmezen 
zwarte mees 
matkop of glanskop 
spreeuw 
spotvogels p~,TER 
grote zanglijsters 
kleine 11 

merels 
beflijster 1x 
kramsvogels 
koperwieken 
roodborstjes 
winterkoninkjes 
grauwe vliegenvangers 
bonte 11 1x 
tjiftjafs 
fitissen 
zwartkop 
tuinfluiters 
kneutjes 
fazant( man) 

goudhaantjes 
witte kwikstaarten 
rouw 11 

gierzwaluwen 
boerenzwaluwen 
huiszwaluwen 
boomklevers 
boomkruipers 
sijsjes 
kuifleeuwerikken 
putter 1x 
draaihals 1x 
bladkoninkje 1x 
eksters 
grote kraaien 
roeken 
kauwen 
vlaamse gaaien 
kievitten 
kokmeeuwen 
houtduiven 
turkse tortels 
buizerds 
smelleken (vr.) 1x 
valken 
uil (bruine) 1x 
steenuiltje 1x 
bonte specht 
reigers 
ganzen 
waterhoen 

\VITTE \(\Jlk .5TA-A2T 

1x 
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NOG-

In het januari-nummer "Natuurklanken" van dit jaar hebt 
u onder het hoofd "Plaatpraat" een artikeltje(kritiek, zo 
u wilt) kunnen lezen over een nieuw verachenen langepeel
plaat "Vogeltaal". 
Dit verhaal werd onder meer geschreven om te proberen u er 
van af te houden genoemde plaat te kopen. 
Toch zijn er vermoedelijk veel van deze platen verkocht. 
Althans, dat dachten op zeker moment de heer Frans van Noor
den en ondergetekende, toen eerstgenoemde enige weken geleden 
aan kwam dragen met een z.g. gloednieuwe plaat, ook "Vogel
taal" geheten en met natuurvriend Rien Poortvliet weer even 
schitterend op de platenhoes. Ogenschijnlijk dus alles bij 
het oude, maar volgens Frans moest dit een plaat zijn van een 
nieuwe serie, waarbij zelfs de "foutjes" niet meer voorkwa
men. Nu, daar waren we snel achter en wie schetst onze ver
bazing, toen daar een zingende winterkoning per vergissing 
geen zwartkopzang meer liet horen en de scholekster zijn 
pogingen had opgegeven een tureluur te imiteren. 
Achteraf zeggen we nu maar tegen onszelf:"Misschien zijn 
onze telefoontjes en correspondentie met o.a. Rien Poort
vliet, Eert Garthof, de heer G.Michon(samensteller van de 
plaat) toch niet voor niets geweest". Want volgens genoemde 
heren waren wij, ondanks dat de plaat al ongeveer 1! maand 
op de markt was, ~~n van de eersten die commentaar leverden 
op de uitvoering van de plaat. Ondanks dat, hebben wij echter 
nooit enig schriftelijk antwoord ontvangen. 

Tot slot nog dit: 
Zegt u, omdat er nu een goede plaatuitvoering bestaat"die 
plaat zou ik toch wel willen aanschaffen", beluister hem dan 
even in de winkel of laat hem beluisteren, voordat u uw geld 
neertelt, want het "grappige" doet zich nu voor, dat er in 
neerlands platenwinkels twee verschillende soorten grutto's 
te horen zijn en zelfs twee soorten kieviten, hierbij ver
schillende andere soorten maar bui ten ·beschouwing ge la ten. 
De moderne platentechniek staat voor niets; de meest vreemde 
bastaarden en ondersoorten vliegen de plaat af. 

Wim Viertelhauzen. 



Een Oud~ Zeeoever 
~n de. Nieuwe ?o\de,-. 

E-~CUQS\E. VOGtL\JE.QKGrQOE.P 2.0-3·71 
I 

Omstreeks half zeven 's ochtends had zich een vrij wak
kere groep verzameld nabij A.H. in Epe. 
Aanwezig waren 15 deelnemers en een hond. 
In 4 auto's reden we richting Nunspeet, waar we de oude 
Zuiderzee-oever opzochten waar vogels van diverse pluimage 
ons opwachtten. Ongeveer de helft van het aantal waarna
mineen werd hier gedaan. 
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Van de kleine zangertjes gaven hier winterkonine, tjiftjaf, 
rietgors en leeuwerik acte de presence. liet forse geluid 
van Klein Jantje en het herinneringen oproepende gefluit 
van het tierentijntjfbeloofden iets voor de komende lente. 
Zelfs een man-rietgors liet zich van dichtbij zien. 
Zijn prachtkleed verschilde aanmerkelijk van het sobere 
uiterlijk van de vrouw-rietgors die we later bij het weide
reservaat zagen. 
Bij het watergebeuren bespiedden we o.a. grutto's bezig 
met pootje baden en kluten die zoals altijd fraai aanwezig 
waren. Om de eilandjes dreven wilde eenden, slobeenden en 
futen. 
Hierna gingen we via de brug bij Elburg naar het weidevogel
reservaat aan de overkant van het Veluwemeer. Op de bekende 
plaatsen deden we de gebruikelijke waarnemingen. Vooral het 
optreden van de "hemelgeit" =watersnip gaf veel voldoening 
en steeds op andere plekken hoorden we het bekende mekke
rende geluid. Onvergetelijk voor de echte vogelaar! 
Smienten waren in grote getale aanwezig evenals grutto's. 
Gok het nieuw aangelegde terrein met heuveltjes en vijvers 
oogstte veel waardering. Het zien van zoveel weidevogels 
in dit gebied ~af de burger een warm gevoel. 
Erg droevig was dat bij Harderwijk een automobilist zonder 
pardon 01 een Turkse tortel inreed. Temidden van rondvlie
gende veren fladderde het beest hulpeloos het struikgewas in. 
De autorL~obilist, kem1elijk zeer ingenorD.en uet het fraaie 
koets1-1erk van zijn automobiel, wilde ·hiermee duidelijk ma
ken dat de natuur maar voor hem moest wijken. 

• ~~~·~rrnq. b ~do eJI:. tne.n de. 

!jiH)dt 
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Waargenomen werden verder: frater, patrijs, reiger, mantelmeeuw, 
wintertaling, tureluur(ook de albinovorm), fazant, kievit, 
kemphaan(hen), bontbekplevier, oeverloper, \vilde zwaan. 
Afwezig waren zonder onze toestemming: de tanzen. 
In het Harderbos werden de voeten(poten) gestrekt, want ook 
de hond moest op excursie. 
Omdat het wat te laat op de morgen was, waren de za~gvogels 
niet meer genegen te zingen, zodat we in hoofdzaak een trim
wancteling maakten. 
Het was zonder meer een leuke tocht. We hadden graag bij de 
vogels gebleven, maar de beschaving riep ons. 

BONTBE.\lJE. 

Waargenomen werden de volgende vogels: 

winterkoning 
rietgors 
tjiftjaf 
leeuwerik 
frater 
patrijs 
torenvalk 
reiger 
kluut 
slobeend 
mantell!leeuw 
wintertaling 
tur0luur(idem albino-vorm) 
fu~t 

B.Koster. 

wilde eend 
fazant 
Turkse tortel 
grutto 
kievit 
'"a tersnip 
smient 
kemphaan(hen) 
bontbekplevier 
oeverloper 
wilde zwaan 
buizerd 



HO 

Vandaag, 26 april 1977, was een belangrijke dag voor 
het biezenland aan de Boerweg: het is gemaaid. Twee mannen 
van de Heidemij. waren bezig de dikke wintervacht van bie
zen en gras bij elkaar te harken. Ze konstateerden tevre
den dat het landje er erg van opknapte, maar ze begrepen 
wel dat het daar niet om ging. 't Zou wel om de plantjes 
gaan, meenden ze. En terecht. We hebben ze iets verteld 
over onbemeste natte graslanden en verschraling door af
voer van het maaisel. 

Honderd meter verder gingen twee gemeentemannen de begroei
ing van een keurig stromend slootje te lijf: daar gingen 
de fonteinkruiden en de kleine watereppe. Onze opmerking 
dat het aardige plantjes waren en dat ze best een plukje 
mochten laten staan ging aan ze voorbij. Ze baggerden zwij
gend verder: het werd een keurig schoon slootje. De natuur 
is mooi, maar ze maakt er altijd een bende van en we houden 
erg van netjes. 

Hoe lang is het geleden dat we met zijn allen in het bie
zenland stonden? Een jaar of tien, twaalf denk ik. Het was 
een ijzige oudejaarsdag. Wij: dat waren: een dragline, die 
niets stond te doen en duur stond te worden, een boer, die 
dat zou moeten betalen, een landbouwschapper die stond te 
vloeken op die rot-biezen, een gemeente-ambtenaar die het 
bestemmingsplan wilde handhaven en een staatsbosbeheerder 
die de rotbiezen moest helpen tegen de koeien. En tenslotte 
een K.N.N.V.-er. 
Wat was er gebeurd? Een man van de stedebouwkundige dienst 
had de dragline aan het werk gezien, herinnerde zich dat 
de bestemming van de biezenweide natuurgebied was en had 
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de gemeente gewaarschuwd. De gemeente legde het werk stil -
het was het eerste en tot nu toe nog steeds enige ingrijpen 
voor het behoud van een natuurgebied. Een flink stuk bie
zenland was intussen al diepgeploegd, ·maar het meest waarde
volle stuk was nog over. 
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Er is tenslotte in de kou op het biezenland een compromis 
bereikt: het grootste deel van wat geploegd was, kon wei
land worden; de rest bleef liggen. Gezegd moet worden dat 
de boer niet ongevoelig was voor de argumenten van de na
tuurbescherming en dat er redelijk overleg mogelijk was 
ondanks het feit, dat hij meende de dupe te zijn van on
juiste informatie door de gemeente. 

De rust keerde terug op het biezenland. Een paar jaar lang 
konden we met plezier kijken naar de vegetatie. De pionier
begroeiing op het omgeploegde maar niet verder gecultiveerde 
stukje werd iets bijzonders: daar groeiden zeldzaamheden 
als borstelbies. 
De rust duurde te kort. Er verscheen een grote mesthoop in 
het biezenland. Een veeg teken, want de mest leek ons be
doeld niet om de biezen te laten groeien maar iets anders 
dat koeien liever lusten. De vrees was niet ten onrechte: 
niet al te opvallend, maar onhelstelbaar werd een flink 
stuk van het biezenland omgezet in sappig weiland. Vermoe
delijk formeel niet eens in strijd met het bestemmingsplan, 
want je mag een weiland best mesten, zaaien en maaien, ook 
al is het natuurgebied. Bovendien, zei de boer: wat voor 
bestemming heeft het weiland van mijn buurman, die daar 
een houten ponystalletje heeft neergezet? Natuurgebied? En 
mag er op de bestemming natuurgebied ook maar iets worden 
gebouwd? Nee? En wordt dat ding dan gesloopt? 
De K.N.N.V. begon te geloven dat de planologische bestem
ming natuurgebied een mooi iets was, maar dat het einde 
van het biezenland via de beproefde weg der voldongen fei
ten in zicht was. Mondelinge en schriftelijke akties bij de 
gemeente werden afgedaan met een begripvol zwijgen. Het 
biezenland was intussen ingekrompen tot een vijfde van de 
oorspronkelijke oppervlakte. Gelukkig was het gedeelte 
met de - voor onze omgeving unieke - padderus nog intakt. 
Gelukkig beloofde de boer ook dat hij het laatste stukje 
zou laten liggen. 

Gelukkig eindigt dit verslag van een stukje praktische na
tuurbescherming ook niet helemaal in mineur. De boer, met 
begrip en gevoel ook voor andere dan agrarische waarden 
zei een half jaar geleden tegen de K.N.N.V.:ik laat dat 
terrein nu wel liggen, maar er zal toch eens iets aan moe
ten gebeuren en daar moeten de natuurbeschermers dan maar 
voor zorgen. Hij had gelijk; de pitrus ging overheersen en 
er zou een beheer moeten komen gericht op verschraling door 
afvoer van groen, waardoor de pitrus teruggedrongen zou 
kunnen worden. 

We gingen begroten en kwamen op een paar duizend gulden 
voor één goede beurt. We gingen op zoek naar een subsidie
gever. 

ve=volg op pag 96 
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Een frisse voorjaarswind waait ons inmiddels al weer 

door de kuif, met blozende wangen sporen we naarstig naar 
ontluikend leven. 
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Op deze wijze sturen we het komende seizoen weer tegemoet. 
Hoewel we in K.N.N.V.-kringen niet specifiek over seizoen
aktiviteiten praten, immers we zijn het hele jaar door aktief, 
nemen we in het voorjaar toch in zekere zin een verhoogde 
bloeddruk waar. Op veel plaatsen vindt de voorjaarsschoon
maak weer plaats, alles wordt overhoop gehaald, nog eens be
keken en in een nieuw jasje gestoken. Zoals ook het bestuur 
tijdens haar jaarvergadering in het vroege voorjaar, waarin 
tal van bezigheden nog eens werden gememoreerd waarin we op 
een geslaagd jaar terug konden zien. 

Waarin ook onze natuurhistorisch secretaris afscheid 
heeft genomen en wiens plaats direkt weer werd bezet door 
een enthousiast opvolger. Kortom het bestuur heeft w~~r een 
periode van rekeningen, begrotingen, jaarverslagen enz. 
achter de rug. 

Overigens blijven tal van andere onderwerpen onze aan
dacht vragen waaronder diverse lopende zaken zoals "Het 
schoolbiologisch centrum" de "Onderwijzersbijeenkomsten" de 
uitgave "Tussen heuvels en rivier" waarover inmiddels zeer 
positieve berichten verschijnen die zeer zeker vaste(boek) 
vormen aan gaat nemen. 

Het bestuur heeft ook een speciale neus voor aanslagen 
op de natuur en wil daaraan ook het nodige doen, zo'n aan
slag is b.v. het crossen met bromfietssen en motoren op een 
natuurterrein aan de Koekenbergweg,waarvoor met de milieu
groep N.O.Veluwe en "de Raad" in overleg is gegaan, of b.v. 
een aanstaande uitbreiding van de schietbaan in de Woester
berg, weliswaar een geologische aangelegenheid maar niette
min een zaak die in de gaten gehouden moet worden. 

Naast deze treurige berichten ook positieve. 
Zonder de opzet de activiteiten van andere werkgroepen naar 
de achtergrond te willen dringen, mogen we hier wel vermelden 
dat de nog vrij jonge bomenwerkgroep inmiddels haar eerste 
wapenfeit heeft gepleegd. 
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Door het gedeeltelijk schonen van een zeer mooi jeneverbes
struikenterrein heeft ze de eerste stap gezet naar de veilig
stelling hiervan. 

Om het werk te kunnen voltooien heeft het bestuur een 
subsidie aangevraagd on het zwaardere werk door daarvoor 
uitgeruste mensen te kunnen laten volbrengen. 

Bauke Terpstra. 

De kascontrole heeft op 21 april j.l. plaats gevonden. 

De omvangrijke administratie werd door An de Boer en 

Dik Koopmans grondig doorgewerkt. De kascommissie is vol 

lof over het werk dat de scheidende penningmeester voor 

de afdeling heeft verzet. De volgende ledenvergadering kan 

met een gerust hart de penningmeester dechargeren voor 

het gevoerde beleid. 

D.Koopmans. A.de Boer. 

vervolg van pag 94 
Soms helpt dan weer het toeval: een gesprekje met een na
tuur- en historieminnende relatie leidde tot een schenking 
van het plaatselijke Gilde. 

Over de vegetatie van het terreintje zelf en de mogelijke 
ontwikkeling bij een goed beheer, schrijven we een volgende 
keer. 

De ponystal - thans een opmerkelijk accent in de bestemming 
agrarisch gebied zonder bebouwing - is vereeuwigd in een 
jaarverslag van de Gelderse milieufederatie. Mocht dat ding 
onverhoeds toch nog worden gesloopt, dan hebben we tenminste 
nog een plaatje. 

H.L.Menke. 
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