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,_ een zonnige ~ek ;iJ de 4rdennen "'-

We hebben enorm genoten van de natuur in de Belgische 
Ardennen deze herfstvakantie. Dat lag beslist niet aan het 
huis waarin we logeerden; de vijandige stemming, die daar bij 
de beheerders ten opzichte van onze groep heerste(waarom is 
ons een raadsel) en de verwaarloosde en vervuilde staat waar
in het gebouw verkeerde, waren onuitstaanbaar. En we zijn 
toch echt met heel weinig tevreden. Wat zou er van dit grote, 
mooi gelegen natuurvriendenhuis in Godinne een fijn vakantie
huis te maken zijn. 
De Maas, die hier breed is en heel schilderachtig langs boom
rijke eilandjes en oevers met vlammend-gele populieren strcomt, 
geeft gelegenheid een genoegelijke wandeling te maken. Langs de 
oevers loopt over grote afstanden het oude jaagpad(halange), 
waar in deze warme oktoberweek nog twee wijfjeseenden met een 
heel stel donsjongen om brood bedelden. 
's Nachts hoorden we vanuit ons bed, behalve de bosuil ook al
lerlei geluiden van meerkoeten en wilde eenden. Bij Dinant, 
voor de markante Roche Bayard, werden dodaars, fuut en grote 
gele kwikstaart gezien, terwijl in de oeverbegroeiing het 
grote warkruid door de hop slingerde. De heuvels met gemengde 
bossen, de hoogvlakten met landbouwgronden en grijze dorpen 
van natuursteen, de steile dalen, door de riviertjes uitge
slepen in een periode, waarin de Ardennenvlakte sterk omhoog
geheven werd, de vele kastelen, nodigden verschillenden van 
ons uit tot tekenen en de resultaten waren erg leuk. De foto
erafen met als meest enthousiaste man wel Leo, hebben heel 
wat rolletjes opgeschoten. We hopen iets van hun produkten op 
de dia-avond van de leden te zien(zie programma). 

De eerste wandeling, zondags, was meteen vrij fors. Het doel 
was het kasteel Mont Aigle, in het dal van de Molign~e. De 
steile, ruige afdaling die we maakten, daar waar de bosweg 
ophield, was vol verrassingen. Houvast zoekend aan bomen en 
struiken, de dikke lianen van de bosrank en behulpzaam toege
stoken handen, belandden we halverwege de helling plotseling 
bij een paar ondiepe grotten met druipsteenvorming. Vogels 
hadden duidelijk zichtbaar de gaten in de rots gebruikt voor 
hun nesten. Toen we uiteindelijk in een dalletje terechtkwa
men, bleken we vlak bij het kasteel te zijn. Hulde aan de 
kaartlezer. 



77 -·1..40 

Heel wat planten hadden we 
op onze tocht al genoteerd. 
In de bermen en boswegen 

bij Anh~e groeien o.a. mar
jolein, fijne ooievaarsbek, 

robertskruid, kruisbladwal
stro en agrimonie. We zagen 

heksenkruid, boskortsteel, 
bosgierst en er was bosan

doorn, wolfspoot en berg
basterdwederik- Veel planten 

bloeiden nog met een enkel 
bloemetje. Heel mooi gekleurd 

waren de decoratieve blaadjes 
van de Spaanse aak, die hier 

overal wild voorkomt. De wilde 
kornoelje prijkte met donker

rood blad en kardinaalsmuts en 
heggerank vielen op door de 

mooie vruchtjes. Een aardige 
struik, die het vermelden 

waard is en die we veel tegen
kwamen, was de wollige sneeuw

bal met grote twee aan twee 
staande bladeren, die aan de 

meelbes doen denken. Rode 
pluimen in het bos vormden de wilde kersen. 
De meest opvallende paddestoelen waren de grote groepen nevel
zwammen, de paarse schijnridderzwam, de peervormige stuifzwam en 
de zwarte knoopzwam, welke laatste op oude eikenstammen massaal 
voorkwam. De kopergroenzwam werd bewonderd. Er zou heel wat meer 
te vinden zijn op paddestoelengebied, maar door de veelheid aan 
planten en tijdgebrek kwamen we vaak niet verder dan een op
merking als:"Ja, het is een of andere trechterzwam". 
Verlaten akkertje, die we ook op deze tocht tegenkwamen en een 
vers opgeworpen wegberm gaven een aardige begroeiing te zien van 
o.a. volop bloeiende guichelheil(de rode), gele ganzenbloem, 
spiesbladleeuwenbek, grote ereprijs, wilde peen, amandelwolfs
melk, echt walstro, bitterkruid en een flinke doornappel. 
Het dalletje van de beek Flavion bij het kasteel, verraste 
door een prachtig beeklandschap rr.et populieren en een wilde 
begroeiing van toortsen, \olOUW, nieskruid en wit vetkruid, 
troseamander en wilde buksbomen op de rotsige helling en 
blauwe knoop en als verrassing, een grote hoeveelheid van de 
kleine kaardebol in de beekweide. 
De terugtocht door het erg lange maar schilderachtige Molign~e
dal werd onrustig door het drukke zondagsverkeer en de overdre
ven hoeveelheid jagers, die overal in de bossen rondom grieze
lig dichtbij knalden. We werden trouwens voortdurend geconfron
teerd met dit jachtbedrijf door boze jagers, afgesloten bossen 
en vele patroonhulzen. Dit afsluiten van zoveel terreinen is een 
zeer onaangename bijkomstigheid van de jacht in Belgie. 



Een andere stralende herfst
dag besteedden we aan de 
wandeling vanuit Yvoir, waar 
we met de trein heenreisden, 
naar Godinne terug. 
Oude muurtjes zijn bij de 
plantenmensen altijd erg in 
trek. Ze noteerden in Yvoir 
op een klein muurtje naast 
muur-, eik- en steenbreek
varen ook de veel zeldzamer 
schubvaren. 
Het is ongelooflijk, dat 
zoveel planten willen groeien 
1Rngs de stoffige wegen bij 
steengroeven, die met veel 
lawaai de heuvels te lijf gaan 
en in de kleine steenbraka
rijtjes langs de straatweg. 
Er wordt kolenkalk gedolven, 
dat vol kleine fossieltjes 
zit van schelpdieren. De 
kinderen gingen verwoed aan 
het verzamelen ervan, terwijl 
winterkoning en roodborst om 
het hardst zongen, bijen en 
hommels zoemden. Atalanta, 
citroenvlinder en het kleine 
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koolwitje verhoogden het zomerse aspect en bezochten de nog 
bloeiende restanten van gulden roede, slangenkruid, marjo
lein, borstelkrans, steenthijm en valse salie. De spaanse 
zuring is een plant, die men ook veel op deze terreinen ziet, 
evenals de kaardebol. 
Op deze tocht, waarbij we als bij een alpine beklimming over 
een steile wei en door een steil bos zigzagden, kregen we het 
behoorlijk warm. De eetpauze werd gebruikt om door een soort 
striptease wat af te koelen en de natte hemden te drogen. 
De kinderen hebben een woest roverspel gespeeld, waarbij de 
minst vermoeiende rol ongetwijfeld door Hans werd vervuld, 
die aanwijzingen brulde vanuit een wiebelende wildhoogzit. 
Gelukkig verzwikte niemand een enkel of zo. 
De snelle afdaling in het dal van het riviertje Le Bocq door 
een prachtig bos vol enorme tongvarens, eindigde bij een 
soort Leurdesgrot met alle entourage, die daar in België 
omheen hoort. 
Hoog over de heuvels bereikten we via een zeer weelderig 
landgoed het kasteel Godinne weer. 
Het bijzonder was het bezoek aan het nationale park bij 
Furfooz, een dorpje, dat er nog net zo uitziet als voor de 
oorlog en toen vonden we het al zo oud. 
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Een oude vrouw, Maria Monnai, liet ons zien, hoe ze vloer
matjes met de vingers breide en ze klaagde over het werkelijk 
hinderlijke lawaai, dat in het dorp heerste door de trekkers 
en landbouwwerktuigen, die af en aan reden door de kleine 
straatjes. In het natuurpark kwamen we terecht op een koste
lijk plateau, hoog boven de Lesse. Het was rijk begroeid met 
karwij en wilde peen, waarvan de uitgebloeide schermen als 
kantwerk tegen de blauwe lucht stonden en waar het zo warm 
was, dat we er lang bleven. Er zijn Romeinse resten gevonden 
van o.a. een badhuis. De reconstructie met beton deed ons 
wat onwerkelijk aan. Veel interessanter waren de grotten en 
holen met druipsteen en de verrassende doorkijken op het 
Lessedal met zijn kleurige hellingbossen. 
Potentilla aureum, steenthijm, trosgamander, wit vetkruid en 
tripmadam groeien op vooruitstekende rotsen en helemaal be
neden bij de rivier werden ijsvogel en waterspreeuw gezien. 
Een heerlijk oord om in een stille tijd te vertoeven. 

Een heel ander evenement was het bezoek, dat een aantal mensen 
aan de grotten van Han bracht, druipsteengrotten van een bij
zonder indrukwekkende grootsheid. Het reisje naar de ingang 
met het voorwereldlijke trammetje, dat door een wildpark 
rijdt en waarbij de kans bestaat veel edelherten te zien, is 
op zichzelf al de moeite waard. De Lesse is de vormer van de 
grotten, het doorsiepelende water zorgde voor de druipsteen. 
De onderaardse rivier voert alle vocht met zijn eigen water 
weer naar de Maas via enorme hoge zalen. 

Tijdens een wandeling langs de Lesse vanuit Gendron-Celles 
werd onze aandacht getrokken door de vruchten van de wilde 
judaspenning, die hier veel voorkwam. 

v\\o\e jLAolOLSfle.l'\1"\,.;~ 
'/f"lA c-kbt.lll 

De hauwtjesvruchten, die bij 
de tuinsoort rond zijn, zijn 
bij de wilde ovaal maar niet 

minder mooi. Tongvaren en wilde 
aronskelk vonden we er en de 

verschillende sedumsoorten. 
Groot springzaad bloeide nog 

en opvallend was het grote aan
tal rozetten van de zand

scheefkelk,maar het meest vreem
de was wel, dat er twee volop 

bloeiende bosanemonen op de 
zuidhelling stonden! 
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Een tocht langs de Maas naar de Franse grens was het fraaie 
begin van een fossielenexcursie onder leiding van de familie 
De Br~ijs. Over het geologische aspect zullen zij voor het 
volgende nummer van Natuurklanken een stukje schrijven. 
Tijdens een rust in de buurt van Olloy, dat in een wonder
schone streek ligt(de K.N.N.V. komt er geregeld) vonden we 
de blauwe ogentroost en het blauwe walstro op een akker 
en langs een weggetje stond glad parelzaad met mooie glim
mende zaadkorreltjes versierd. 
Het is eigenlijk merkwaardig, dat in een verslag van een 
herfstkamp zoveel over planten staat, terwijl er toch veel 
uitgebloeidis. Met zaad en kleurend blad is er veel in de 
plantenwereld te zien in dit jaargetijde. 
We verzamelden hier b.v. een paar omwindsels van de groot
bloemceintaurie, die als glanzende sterretjes op hun stijve 
stengels stonden. 

Op de avond, dat we van allerlei bladeren, stengeltjes en 
grasjes collages plakten en enkele kinderen spatwerk maak
ten, beleefden we nog eens de grote kleuren- en vormenrijk
dom, die de Ardennen ons deze vakantie boden. 
Diaseries over Zwitserland en Israël, spelletjes en gezellige 
koffie, een praatje over fossielen en tenslotte een slot
avond me·~; veel zingen en een heus kamplied deden de avonden 
snel voorbijgaan. 
De Ardennen kunnen we warm aanbevelen voor een vakantie, 
waarbij u helemaal niet ver van huis hoeft. 

Els Koopmans-Grommé. 

,Is dit de vakantie van '75, '76 of '77?' 



77-144 

DE GROENE MAAS 

er groener dan de Maas, 
oevers en riet en populieren. 
Wanneer men weer terug komt keren 
van verre bergen en rivieren, 
niets is er groener dan de Maas. 
Wilgen en elzen kwinkeleren, 
de wilde eend vliegt uit groen riet, 
men mag aan vele oevers meren, 
een groener oever is er niet. 

Niets is er groener dan de Maas, 
Wie uitvaart die vergeet het niet. 
Die thuisvaart heeft het niet vergeten, 
een rijker gras bestaat er niet. 

Niets is er groener dan de Maas 
Men kan op vele zeeën sterven 
en overal is harde ~teen. 
Geef mij groen gras om in te sterven, 
en groen gras gans over mij heen. 

J.W.F.Werumeus Buning 

Uit "De Muze op reis" 1950 
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Als je na lange tijd weer terugkomt in de ietwat verloren 
streek tu.sseu de Vezère en de Dordogne, ervaar je haar als 
iets unieks. Je had niet meer rei{.ening gehoudeu met het be
staan van zo'u verscheidenheid aan bloeienoe planten (eind 
juni) in kl.ein bestek. Na een week begin je aan deze over
daad al te wennen e11 wanneer je na drie weken huiswaarts 
keert, 1000 km. naar het noorde11, vind je het er Gijna net 
zo gewoon als je buurman, oie ermee opgegroeid is. 
Zou de omstA.ntdgtleio, dat de schoonheia van dit landschap 
nergens opdringerig of spectaculair is, maar eerder van in
getoge:rJhAid en llarmonie getuigt, tot die sne1le gewennir:.t; 
bijdragen'? 
Hoe dat zij, we logeerden nog net iJ. het oostelijk gedeelte 
van het departement Dordoglle, vlak bij het dep. 1ot met zijn 
ruige, aorce "causses", eenzame ste11ige noogvlakteü vol 
muurtJes en prikkeldr;;aa ter aïbakening van de diverse eigen
dommen.In de omgeving van onze vertlijf'plaats niets daarvan. 
De weliswaar ste11ige, dikwijls kalkhouuende, grond wordt er 
toegedekt door een wartabruin getinte leera, waarin nog heel 
wat groeien wil, vooral in oe dalletjes. Af,.visselend zie je 
er tabak, gerst, graslaud, lilais, wiJngaar<1en, aardai-Jpelen, 
luzerneveldeu en noem maar op. Aan t:JOmen: rullandelen, tamme 
kastanjes, perziken, kersen en vml:noten. 
l'rikkelaraad en muurtjes alleen voor zover net strikt nodig 
is, b.v. om afspoeling te voorkorilell ol vee biJ el.K:aa.r te 
houden. 
Het klinkt JiliHscnien niet erg opwinderw, Lwar het was vooral 
een stukje noo:Llanu van hoogste:us drie neetare, dat de 
vakantie voor ons "tot een geslé.i.ai~d. geneel rnaakte vol ontd.ek
kingen en avontuur. i:.en Helliubtraslandje was net, zachtj.es 
afdalend naar 11et westen en abrupt einoir,ewi bij ee11 steil 
wandJe met tarnelijk hoog ol;guauu geboomte, waarin soms wiele
walen huisden. ~r bovell langs - voleseus eeu kaart ca. 300 m. 
boven zeeniveau - een dooulope:nd weggetje raet een paar 
strookjes heg vau overwegeud sleeaoorll en rode kornoelje, 
overwoekerd door bosrank en br~wr:J. lüet al te hoog daar weer 
boven zweefde11 ~en paar kAbels van de electriciteit • 
.Aan de ene 1umt bevonden zich verder een pnar boerenschuren. 
en aan de andere kant lag een terrei11 dat te zeer uitgespo~ld 
was voor eer1 ect1te grasmat. nwar waar wel veel eike11, hazel
noten en jeneverbessen groeiden. 



Er waren meer van d~rgelljke graslandjes maar met dit ene 
leefden we van nabij mee. Beuwenlang hebben rnens, dier en 
plant hier op dezelfde wijze vertoefd en elkaar beinvloed 
totdat een schi-eterend en volmaakt evenwicht is ontstaan. 
In de eerste heltt van juli wordt er gehooid en daarna 
graast er nog bij tijd e11 wijle wat vee: runderen of scha
pen. Te weinig beweiding betekent het opdringen van jene
verbessen, iets wat. je op ons landje inderdaad kon waarne
men. Afgezien van deze bedreiging overheerf3te geen enkele 
plant de andere. ~e stoeldeu niet te breed uit en de bodem
bedekkers lieten genoeg ruimte open voor a~les wat er zich 
tussen wilde vestigen. ~Ie beschikten helaas niet over 
"Les quatre flores de la l!'rance 11 van l!'ournier, daar dit 
werk in de wijde omtrek 11iet te krijgen was. Blijkbaar moet 
je daarvoor iu de grote steden zijn, elJ. die vind je er 
nergens. 
îoch konden we in die paar weken gemakKelijk zo ':t~ 60 plante
soorten deter:iliueren. \1e zullen d.un ook proberen een indruk 
te geven van wat er zo al , uitsluitend op dit weilandje, 
groeide en bloeide. 
De onderlaag bevatte behalve een .tJUar mossoorten vooral ge
W011e en witte l.Jrtmel, lnwse tijr;l, echte gamander, knolbo
terbloem (uitgebloeid), muizeoor geel lveel) en lichtgeel 
(weinig), zonneroosje, kalkwalstro, krui~end stalkruid en 
kattedoorn, wondklaver, gewone rolklaver, kleine klaver, 

ho~klaver, witte klaver (weinig) 
en verucllillende wikken. Alsof 
dit niet kleurrijk genoeg was 
ver~üeven zich daar boven uit, 
hoog en ruiuder hoog, grassen 
als Lergdravik en trilgras, 
zeggen als de zeegroene zegge, 
de bi tt,:riing met zijn gele 
sterretjes, echt walstro, 

~ 
blaassilelle, veldsalie (speci-
aal bezocht door colibrivlin-

~o~tl<.e. ders), l:lertsrwoi, jacobskrui$~-
OR.C.HI.S kruiri, dui!'kruia ( scabiosa 

columoaria), margrieten, 
cichorei, gewoon knoopKruid (centaurea pràtensis)en de iets 
later bloeiende grote cer1taurie (c.scabiof3a), hier eu daar 
een kruisdis tel., veel }lracntig O!JlichteJlde ruige weegbree, 
weinig smalle weegbree, kleine pi~pernel, kleine bevernel, 
betonie (weinig), rode en bocHtige kluver \van beide ,,,eini6), 
slangenkruid, wilde peel! nog in kno1J, eell begin van bloei vau 
de wilde marjolein, een stralend purpere11 ui, hier en daar 
een ogentroost of bremraap en dan nog als klap op de vuurpijl 
overal bokkenorchis en LiJna uitgebloeide bijenorchis plus 
tenmj m:;te nog twee ophryssoorten \ spinnenorcllis't), hondskruid 
en wat aangebrande orchis; op enkele wat meer aangestampte 
stukjes duizendguldenKruid en geelnartje. 
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Zo zag ons landje eruit. Alle kleureu van de regenboog waren 
voorhanden, met uitzondering misschien van helderrood~ H~t 
zoemde, zoefde, fladderde, snerpte en ritselde er van de 
bijen, hommels, vlinders (grote parelmoer), kevers, sprink
hanen, krekels en hagedisjes (rapiettes). Soms maakte een 
ringslangetje of muisje dat het wegkwam voor er op getrapt 
werd. 
Hoog in de lucht bijna elKe dag een paar buizerden, miauwend 
of neerduikend op een prooi. Wa1meer je :cttotig met een verre
kijker in ee11 stoel zat, kon Je prachtig een roodborsttapuit 
en een kleine vliegenvRnger op de electriciteitskabel bewon
deren. Zelfs eeu graspie _b.ler verdwaalde wel eens op die kabels, 
een dwaas gezicht met die geweldig lange achternagels. On
zichtbaar, maar duidelijk hoorbaar waren steeds. de rode pa
trijzen (perdrix rouge). Elke avond kwam in de schemering een 
vleermuisje insecten vangen en dan begonnen ook de glimworm
pjes te schijnen, uit een, twee of zelfs drie segmenten. 
Nauwelijks was het vl eerr.1'J.is je verdvvenen, of daar weerklonk 
het geratel van de nacht~vvaluwen in de omgeving, een enkele 
keer onderbroken door veel vleugelgeklapper, alsof er een 
nachtelijk gevecht pl11ats vond. Uog later kwamen de uilen in 
actie, klaaglijk waarschuwend en een geheimzinnige sfeer 
scheppend. Kerkuilen van het naburige kasteel waren het en 
dwerguiltjes die je 's morgens heel Vl'oeg nog wel eens op 
een paaltje kon zien zitten. 
Hoelang zal dit alles nog zo blijven voortbestaan? De laatste 
tijd wint ook l1ier de bic-industrie met zijn voedersilo's 
terrein. Voor grootschalige landbouw leent de streek zich 
echter niet. lJn n.rvoo:r zijn de dalletjes te klei11 en de heu
vels dikwijl8 tP. steil. l!;r zijn maar weinig boeren, die er 
in slagen een 40.000 tabaksplanten uit te poten op een ter
rein. Ben dergelijke boer (we hebLeH üew ontmoet) heeft dan 
b.v. ook nog 12,j0 varkens (in bio-sclluren) en ca. 50 runderen 
(op zijn weiuen). 
Voorlopig kunt u er nog een heerlijke vakantie doorbrengen. 
Het is er dun bevolkt, man.r nergens leeg. Br zijn een paar 
grote, goeeie car::~pings en ue laatste tijd t.Joveudien veel moge
lijkheden tot "camving à la ferme". liet is er de raoei te waard 
voor ieoereen, die ~ich zouder veel luxe tevre<1eu kan voelen, 
voor j_edereen u-ie fwudt van een veelzij<iige natuur en een 
rijke hi8torie. ::iJat laatste lS l;cüter ee11 vernaal apart! 

0. B .1ter:mwl tl:>-L eerlings. 



Dit jaar nebben we onze verlate zomervakantie, of was het 
misschien een vervroegde herfstvakantie, doorgebracht in de 
omgeving van Trittenheim. Dat is een klein dorpje aan de 
lvloezel, ca. 20 km stroomopwaL.rts van de stad 'l'rier. 
Hoewel '.J:ri ttenlleim dus zelf nauv1elijks meer deel uitmaakt 
van llet gebied waaronder we doorgaans de lüfel verstaan, is 
het toch een goed uitgangspunt ow het zuidelijk deel van de 
hifel te verke11nen. 
lVlaar laten we beginnen met eeu beknopte omschrijving van 
het gebied. 
Op korte afstand van <ie L:;uidlimourgse grens tre.L t men een 
bijzo11der fraai en vele opzicnteu il1teressant gebied aan, 
de },ifel. 
Deze streek is onder te verdelen il1 een aantal gebieden 
zoals b.v. de Suhnee-lüfel, de Vorder-Lif el enz. Iv!aar laten 
we ons hier ill de eerste plaats bepalen tot de meest typisuHe 
streeK, 11auelijk die waar het vulkanisme zijn sporen heeft 
achtergelaten, de Vulkan-.tifel of !ione Bifel. 
Dit is een gebied, waarvau de grenzen niet zo nauwkeurig 
zijn aan te geve u, rnaar wat ongeveer ligt tussen de rivieren 
de Kyll e11 de Ahr en de niemve nu tobalm Ko bleuz-Trier aan 
de zuiuzijde. 
Hier vinden we naast de bekende "!•waren", de oude, tot a1"ge
ronde basaltklompen geërodeerde vulkallen in het ln.ndscnap. 
Op vele plaatsen \vordell diverse vulKalliBche produkten, zoals 
basalt, tufsteen, puirrmteen enz. gedoi.ven. 
De Vulkan-Eifel vorrnt ~eografisch <ie .kerH va11 de Eifel. De 
ronaorn ge.L eg en stre.ken hebben ;ninder af:?.onderl i jke berg top
pen eu de hoogvlakte üeett er minder relief. Het Duitse 
Eifelgebied loopt van de westzijde min of meer geleidelijk 
over in de Belgische Ardennen. De hier in het grensgebied 
gelegen "Hau tes li'a8nes" treft l{len in de Eifel aan als het 
"Hohe venn'', een op een hoogte van + 550 tot + 650 m gelegen 
veenachtig plateau. Tevens een gebi;d, dat bi} verschillende 
van onze leden bekend is door de herfstweekenden van de af
deling. 

Geologiscn gezien maakt de Eifel sarrten met de Ardennen en 
het Limburgse heuvelland deel uit va11 het Hijnlandse lei
steenpla teé:tu. Hiervan heeft vooral de Bifel een veel bewogen 
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wordingsgescl1iedenis achter de rug. Het lijkt me interessant 
om hier iets meer te vertellen over de aanwezigheid van de 
uitgedoofde vulkanen en het ontstaan van de z.g. 11 Maare 11 • 

In het begin van het tertiair, ongeveer zestig miljoen jaar 
geleden deden zich hier de eerste vulkanische verschijnselen 
voor, dat is ongeveer gelijktijdig met het ontstaan van de 
Alpen. Dit vulkanisme bleef trouwens niet tot de Eifel be
perkt, ook in het Zevengebergte en het Westerwald treft men 
uitgedoofde vulkanen aan. 
De in de eerste vulkanische periode gevormde vulkanen zijn 
sinds hun uitdoving zo door erosie aangetast dat thans slechts 
de afgeronde basaltkernen, welke zich boven het leisteen
plateau verlleffen, aan deze tijd herinneren. 
Het zijn o.a. de Hohe Acht (747 m), de Nürburg (678 m) en de 
Ernstberg (700 m), nog steeds de hoogste toppen van de Eifel, 
welke aan deze eerste vulkanische periode herinneren. 

In een latere periode, het kwartair, + 1 miljoen jaar geleden, 
deden zich opnieuw vulkanische verschijnselen voor. Onder 
andere i11 de omgeving van de huidige Laacher See, met de prach
tige Romaanse abdij Maria 1aach en in het westelijk deel in de 
omgeving van Daan, Gerolstein en Prüm. Hier ontstonden toen een 
honderdtal vulKanen, waarvan de laatste 10 tot 9 duizend jaar 
geleden hun laatste erupties hebben gehad. Dit is geologisch 
gezien zo kort geleden, dat de karakteristieke kegelvorm van 
de vulkanen in veel gevallen gaaf behouden is gebleven en soms 
de kraters nog herkenbaar zijn. Voorbeelden van deze vulkaJ~n 
zijn de Veitskopf (427 m) en de 1aacher Kopf (442 m) in de om
geving van de Laacher See. In 11et westelijk deel herinnert de 
Meenberg (519 m), de Kalem (509 m) en de Papenkaul bij Gerol
stein aan deze periode. 

Nadat de eigenlijke vulkanen tenslotte vrijwel waren uitge
doofd, zochten grote noeveelhedeu vlak onder de aardkorst ge
concentreerde vulkanische gassen zich met hevige explosies een 
weg naar buiten. 
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In de hierdoor ontstane explosietrechters verzamelde zich 
water, waardoor de thans als ~Maare~ bekende meren ontstonden. 
De grootste Maare is de op een hoogte van 276 m gelegen Laa
cher See, gevormd in een dubbele trechter met een op~ervlakte 
van 331 ha en een diepte van 53 meter. 
Het in de omgeving van Daun gelegen Pulvermaar volgt in groot
te met een oppervlakte van 36 ha. Met zijn diepte van 74 meter 
is het het diepste meer in geheel Duitsland. In deze omgeving 
liggen verder nog het Scualkenmehrener Maar, 21,6 ha, diep 21 
meter, het Weinfelder- of Totenmaar, 16,8 ha, diep 51 meter 
en het bijzonder mooi gelegen Gemündener Maar, 7,2 ha, diep 
38 meter. 
Van de vele Maare zijn er overigens door de loop der eeuwen 
vele door een langzaam verlandingsproces veranderd in een moe
rasachtig gebied of geheel verdwenen. 

Nu even terug naar het beginpunt, het plaatsje Trittenheim aan 
de Moezel. Hier ligt hoog op de leisteenbergen waar de Moe~el 
slingerend door heen snijdt de camping ''Sonnenberg~~ Een goed 
en ruim aangelegd terrein, gelegen tussen de beboste hellingen 
langs de Moezel. Het is een goed uitgangspunt voor wandelingen 
in de omgeving of dagtochten naar de in de omgeving gelegen 
pl~atsen zoals Kyllburg, Daun, Gerolstein en niet te vergete11 
Trier. Dit is de oudste stad van Duitsland, gesticht in 15 v. 
Chr. door keizer Augustus, waarbij het de naam Augusto Treve
ronum kreeg. 
In de eerste helft van september, toen wij onze vakantie hier 
doorbrachten, was het heerlijk rustig op de camping, dit ge
voegd bij het uitzonderlijk mooie weer, zorgde ervoor dat de~e 
vakantie ons uitstekend is bevallen. De beboste beghellingen 
afgewisseld door de terrasgewijze aangelegde wijnbouwgebieden 
leveren klaarblijkelijk een goede biotoop voor de vele roof
vogels die we hier hebbe.l1l" waargenomeH, waaronder ui teraard de 
torenvalk en de boomvalk, maar ook de in Nederland zo zeld
zame slechtvalk. 
Een andere roofvogel die we in dit gebied regelmatig kunne11 
aantreffen is de wouw, duidelijk herkenbaar aan zijn gevorkte 
staart en slanke vliegbeeld. En dan nog de buizerd, die we een 
keer rustig vanuit de auto konden bewonderen, op nog geen vijf 
meter afstand. Op de camping veel gele kwikstaatten en putters. 
Ook op het gebied van de flora waren er ondanks het late sei
zoen veel interessante vondsten. 
Het is altijd weer een leuke ervaring om soorten die bij ons 
in de flora met z.z.z. zijn 11angegeven, daar vaak massaal tegen 
te komen. ~oals bijvoorbeeld de gebogen beukvaren (Phegopteris 
Dryopteris) e11 de rechte beukvaren (Phegopteris Hobertiana). 
Zo vonden we ook ergens een vervallen brugje, opgebouwd va11 
leisteenplaten, dat van onder tot bove11 begroeid was met exeu
plaren van de steenbreekvaren (Asplenium Trichomanes). 
De beschaduwde vochtige omgeving was dall ook een uitgelezeil 
plaats voor dit kleine sierlijke varentje. 



Verder bloeiden er opvallend 
veel exemplaren van de herfst
tijloo~, die we ook vrij veel 
zagen 1n de stadsplantsoenen 
van b.v. Trier. 
Een open nog nauwelijks begroei
de leisteenhelling langs een pas 
aangelegde weg was werkelijk he~ 
lemaal geel-wit gekleurd door 
rijkbloeiende exemplaren van de 
Bleekgele Hennepnetel (Galeopsis 
segetum). Wat dit betreft deed -
hij zijn latijnse achternRam (se
getum = tussen het graan groeiend) 
geen eer aan, of was het misschien 
toch een andere soort? 
En verder natuurlijk de vele soor
ten vetkruid zoals b.v. Wit Vet
kruid (Sedum album) en Zacht Vet
kruid (Sedum Boloniense). 
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Maar laat ik hier geen droge opsomwing geven van wat u in de 
Eifel absoluut kunt aantreffen. 
Het beste advies is, ga er ook eens heen, u zult er geen spijt 
van krijgen. 

H. J. v. Vloerden. 

Kontributie 1977. 

Hoewel de vosel tre!c 197'/ al weer acHter de rug is en alle 
zomergasten ons llebbeu ve.r·laten ~iju \dj toch met enkele 
trekvogels blijven ~itten. Ligenlijk ~ijn het anti-trek
vogels. Ljij llc b Le:n blijk bH ar geen t:cek om ae kontributie 
van 1977 te voldoen. ~iaarsci:'lijulijk is Het een kwestie van 
vergeten. De KhNV heeft echter geen ickasso-apparaat en 
persoonlijke aanrnaning tot betalen is te duur. \·lil dc:1arom 
iedereen, die vermoedt, dat hij/zij wel eens vergeten kon 
zijn, de kontri1utie over 1977 te betalen in ~<::ijn/haar 
admi&istratie duiken en ~o nodig alsnog de kontributie 
voldoen'? Contributie over 1977 f. 18.-. Huisgenoten f. 6,-. 
Giro nr. 989945 t.n.v. de penr:ingmeester var. ie K.n.N.V. afd. 
Epe-Heerde. 
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Vacanbepraat over: 

DlE:NlEMA~KEN 

Vakantiehouden is een alleszins noodzakelijker wordende 
bezigheid voor de door "produktie en consumptie" opgejaagde 
mens. Ondanks het feit, dat voor veel mensen deze weelde nog 
niet is weggelegd, genieten steeds meer mensen van de korte 
tijdsspanne zichzelf te kunnen zijn, iedereen op eigen wijze. 
In onze kringen zijn we geneigd het natuurhistorisch element 
in onze vakantie te laten prevaleren, naar ieders interesse, 
in binnen- en buitenland. 
Daarom hier een simpel relaas van een rustige tocht door De
nemarken met vrouw en kind(1 jaar), een aangepaste vakantie 
dus. De geologie had onze speciale belangstelling, hier konden 
we de grote ijstijden in gPdachten voor ons beleven, tijden 
die in Denemarken zware sporen hebben getrokken. Het was bij
zonder rustig in de periode voor de grote vakantietrek en 
daarom heerlijk om in je eentje langs de Deense kusten te dwa
len tussen Engels gras en vloedlijn. ~n juist langs die Deense 
kusten kun je dan gelijkertijd je aardrijkskundige kennis van 
Zweden en Finland wat opfrissen vooral als je het heldere en + 
12°C koude water wat verder ingaat om een porfier te bemachtigen, 
want daar ging onze aandacht naar uit in deze vakantie. De weg 
die de porfieren hebben afgelegd tijdens de ijstijden. Speciaal 
porfieren dus, want het is een ondoenlijke zaak alle gesteenten
soorten te bekijken, wil je dan nog verzamelen ook dan staan je 
zeer omvangrijke en kostbare transporten te wachten. 
Zullen we de porfieren en porfirieten eens wat nader bekijken? 
Bij de vorming van de aardkorst zullen we drie hoofdgroepen ge
steenten ontmoeten te weten de stollingsgesteenten en de omzet
tingsgesteenten. In ons geval zullen we de stollingsgesteenten 
eens wat nader bekijken. Dit stollingsgesteente echter kunnen 
we ook weer onder verdelen namelijk in dieptegesteenten-gangge
steenten en uitvloeiingsgesteenten al naar de plaats van kristal
lisatie in de aardkorst. Welnu, voor die porfieren zullen we de 
uitvloeUngs wat uit moeten pluizen. Porfier behot'rt tot de ef
fusieve gesteenten, gesteenten die na uitstroming van magma en 
kristallisatie in gedeelten zijn ontstaan, lava daarmee in ver
gelijking is in zekere zin ook magma maar vloeit alleen door 
vulkanen naar buiten de aardkorst, bazalt diabaas en andesiet 
zijn ook uitvloeiingsgesteenten. 



77-153 

Allemaal gesteenten in dikke lagen van 100 m of meer die 
maar zeer langzaam afkoelden vanwege de enorme massa die 
zeer langzaam warmte afgeeft. Porfieren zijn ook in dat 
dikke uitgestroomde materiaal gevormd, waarbij het eerst de 
voorkristallen of fenokristen werden gevormd met daarom 
heen, in later gevormde stadia, de stolling van fijnkorre
liger materiaal dat zelfs zeer dicht kan zijn. 
U begrijpt wel dat in het chemisch zeer ingewikkeld samen
gesteld en vaak veranderend magma vele soorten porfieren 
zijn gevormd waarbij we dan nog niet eens spreken over de 
vele variaties uit de overgangsgebieden waarbij b,v. graniet
porfier ~én vorm van de velen is. Porfieren komen in vele 
kleuren en kleurschakeringen voor, ook de mate van verwering 
spreekt mee, kristallen lopen in grootte uiteen van ~~n 
millimeter tot 3 à 4 cm. De meest bekende onder de porfieren 
zijn wel de bruine en rode Oostzee-porfieren, de plaats van 
oorsprong laat hier geen twijfel over. Deze kwartsporfieren 

Jt 
komen uit de buurt van de Aland-eilanden ongeveer op de 
plaats van het middenrif van de knielende man gevormd door 
Kattegat-Oostzee-Golf van Riga-Finse Golf en Botnische Golf. 
Ook van het eiland Äland zelf komt een mooie fris steenrode 
kwartsporfier, het kwarts is hier een makkelijk herkenbare 
onderdeel. Dan lopen we ineens tegen een eveneens rode 
Bredvadporfier aan die veel op de vorige lijkt, uit de Zweed
se provincie Dalarne. Uit de Syeniet porfieren komt de be
kende Rombenporfier, genoemd naar de vorm van de voorkristal
len, uit de omgeving van Oslo. Langs de Oostkust van het 
eiland Fyn vonden we een prachtig porfier met de tongbrekende 
naam Paskallavikgranietporfier, die uit de gecompliceerde 
structuur van de ganggesteenten uit de provincie Smaland de 
zuidpunt van Zweden dus hemelsbreed maar 300 km vanaf zijn 
laatste rustplaats op de kust van Fyn ontstaan is. De laatste 
die ik aan u voor wil stellen is een Grönklittporfiriet uit 
de streek van het Siljammer mee~ in de provincie Dalarne. 
Even ter verduidelijking een porfiriet is een plagloklaas
gesteente en een porfier een Orthoklaasgesteente verdeeld 
naar de geaardheid van hun veldspaten die in allerlei hoeda
nigheden van elkaar verschillen. 
Hopelijk heeft dit korte aardrijkskundige uitstapje u weer 
iets geleerd over porfieren en zult u wellicht tot de slotsom 
zijn gekomen dat in "Vulcanus smidse allerhand wordt gesmeed". 

Bauke I'erpstra. 



V.j~c. Qc.\:;,""~ 

Een vervelende streek zult u zeggen. Druk, dor en droog. 
Maar wie eens de moed heeft zijn väkantie in februari of 
maart te nemen, zal een heel ander beeld van deze "toeristen
streek" krijgen. In februari bloeien de tienduizenden amandel
bomen met een pracht waar je stil van wordt. Amandelen is nog 
een grote bron van inkomsten voor de Spaanse boeren en de 
keurig onderhouden bloeiende boomgaarden zijn, met de onder
grond van rode aarde zeer fotogeniek(witte bloemen, rode aarde, 
blauwe lucht). In begin april, op de thuisreis, zagen we de 
sinaasappelbomen bloeien, vruchten en bloemen zijn dan tege
lijkertijd aan de boom. We hadden wel eens gelezen, dat dan de 
lucht "bezwangerd" is van de bloesemgeur en we ondervonden, 
dat deze uitdrukking niet overdreven was. Duizenden bijen 
vlogen langs de wegen met het gevolg, dat ook honderden sneu
velden tegen de ramen van de auto's, wat ons erg verdriette, 
maar we moesten toch huiswaarts. De wilde flora was dit jaar 
prachtig, het had in december behoorlijk geregend en dat was 
aan de plantengroei te zien. We noteerden enige planten, 
heesters en bomen, die we in Nederland ook kennen(sommige als 
kasplant) o.a. bougainville, vijgcactus(met vruchten,heerlijk 
om te eten, beroerd om te plukken), ijskruid, maar dan met 
grotere bloemen, maagdepalm, maar ook met grotere bloemen, 
slangekruid, de ricinus communis, wiens bonen zeer giftig 
zijn, maar in de industrie worden gebruikt als smeer- en in 
de pharmacie als laxeermiddel en in de cosmetische industrie. 
De zaden zien er erg glanzend uit, maar zijn bij vijf bonen 
al dodelijk, zeker bij kinderen. Ik kan me herinneren, dat 
enige jaren geleden de Spar een zakje meegaf aan de klanten 
met deze boon, als souvenier, aangeprezen als wonderboom. 
Het wonder is dan, dat er uit een boon van 1 cm een reus
achtige plant groeit met zeer mooie bladen en rustieke zaden, 
maar een nadere beschrijving over de giftigheid van de boon 
had er best bij gemogen. 
We hebben hier te doen met een tropische plant, die het in 
een mediterraan gebied goed doet. Verder de bomen cupreasus 
sempervirens, een klein soort cyprus(niet die van van Gogh). 
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Ik heb een paar kegels meegenomen 
en thuis gezaaid. Ze ontkiemen en 

ik hoop ze te kunnen opkweken. 
Behalve, dat de bonen giftig zijn 

worden de bladen gebruikt als ge
neesmiddel in de pharmacie en uit 

de wortels wordt etherische olie 
gehaald. Rondom in de tuin bloeiden 

in maart de mimosa, de soort, die 
wij in het voorjaar in cellaphaan 

pakketjes kunnen kopen en een gro-
vere, smalbladige soort. 

De Johannesbroodboom ziet u overal in Spanje met leerachtige 
ovale blaadjes en lange snijboonachtige vruchten(plm.20 cm). 
Er bestaat ook Johannesbroodbloem, ik denk, dat dit gemaakt 
wordt van de bonen, want boon en vrucht hebben een zoete, 
vanille-achtige smaak met een "flavour" van chocolade. De 
bloem(meel) is lichtverteerbaar en bevat een grote hoeveel
heid vitaminen B, A, mineralen en proteine, verder worden 
de schillen als veevoeder gebruikt. Uit de bladen wordt gom 
gemaakt. Het is opmerkelijk, dat de Spanjaarden nog prak
tisch alles uit de natuur gebruiken. Ze zijn meesters in het 
maken van likeur uit allerlei kruiden, op de markt staan nog 
diverse mannetjes met kruiden voor allerlei kwalen en bossen 
zoethout. We hebben de bomen van zoethout nergens kunnen ont
dekken, het is een papilionacea, de bloei zal wel in een an
dere tijd vallen, want in de winter lopen de zigeuners met 
bossen zoethout op hun rug over de markten. 
De eucalyptus was speciaal in deze "urbacion" aangeplant om 
de muggen te weren, maar als de mensen dan grote zwembaden 
gaan bouwen bij hun huizen kan de eucalyptus, dacht ik, daar 
niet tegenop. De eucalyptus globulus(koortsboom) heeft een 
mooie bloeiwijze, de bloemkroon en kelkbladen vergroeien tot 
een deksel, die bij het opengaan van de bloem afvalt. 
De bloemkroon is grijs-houtachtig en als de deksel eraf valt 
komt er een prop van witte of roze meeldraden tevoorschijn, 
hPt is net een trechter met een deksel erop. 
De bladeren geven de eucalyptus olie, die werkzaam is bij 
aandoeningen van de luchtwegen. Nu de echte wilde flora. 
Een merkwaardige plant, die we vonden was de cytinus hypo
custus, een parasietplant zonder groen blad, levend op de 
wortels van Cistus-rozen. De bloem is stengelloos, fel geel, 
van buiten oranje, 4-10 cm hoog (5 tot 10 ongesteelde bloe
men). Ook al weer een plant die in de geneeskunde wordt ge
bruikt tegen dysenterie. 
Als de hypocist(cytinus) parasiteert op de witbloeiende 
cistus-rozen, dan moet die plant ook te vinden zijn. 
De witte varieteit hebben we niet gezien, wel de roze 
Cistusroos(niet gedoornd) met een 5-bladige verkreukelde 
kelk. 



Bij deze roos bloeiden op veel plaatsen de kleinvrucht
affodil, een lelieachtige, plm. 1 meter hoog. 
Als de vrucht zich zette, bleef de kelk op de vrucht zitten 
(plm. 1~ cm doorsnede) en leek het net een poppagezicht 
met een hoedje op. 
Een prachtige en helemaal tot het land behorende plant was 
de vlinderbloemige Erinacea anthyllis, een laag kussentjes 
vormend struikje (maar niet om op te zitten) met talrijke 
stijve , sterk gedoornde takken. Zijn naaste familie is de 
gaspeldoorn, zodat u nu wel weet wat voor soort struik het 
is. Hoogte plm. 30 cm met blauw-violette bloemen. In het 
rotsige landschap waren de blauw-violette bloemen prachtig 
om te zien, maar de dorens waren zo scherp, dat het haast 
niet mogelijk was een takje te plukken. De plant komt alleen 
voor in Frankrijk en Spanje. 
Reukels vermeldt, dat in Nederland de hondstong voorkomt met 
bruinrode kroon, in Spanje vond ik een hondstong met rood tot 
blauwachtige bloemen, volgens Reukels de muurbloemhondstong 
(Cynoglossum cheirifolium) met wit-wollige bladeren en sten
gel. Vindplaats van Port gal tot !talie met de aantekening 
dat in 1847 de plant in Gorsel(Gorssel?) is voorgekomen. 
De rozemarijn is een veel voorkomend struikje in Spanje, die 
in februari de hellingen lila kleurde. We vonden de rood
paarse leeuwenbek met houtachtige stengel. Merkwaardig was, 
dat diverse planten, die wij hier in Nederland kennen, zich 
in het droge klimaat in Spanje zo aangepast hebben, dat hun 
stengel houtachtig is geworden, b.v. een kruipend viooltje. 
Phagnalon heeft geen Nederlandse vertaling, het was een com
posiet, rechtopstaand tot 30 cm en bruin-gele hoofdjes. Hij 
deed denken aan een klein bloeiende strobloem, een typisch 
mediterrane plant. De astericus maritimus laat zich vertalen 
als zee-aster, ze waren ruwbehaard, houtig liggende zonne
bloemetjes, die de rotsen feestelijk kleurden met hun boter
bloemachtige kleur. Naast de goudgele zee-asters, maar nogal 
schaars, de gladiolus segetum, de bloem deed denken aan de 
monbretia, maar minder goed gevuld en de kleur roze-paars,dus 
zeer fel. De mediterrane lis(lisje) vonden we in grote getale 
op een rotsvlakte aan zee met honderden tegelijk. Merkwaardig 
zijn de papierachtige scheden, waaruit de bloem komt. 
Een bijzonder leuk plantje groeide in de sinaasappelboom
gaarden, waar door de bevloeiing de grond wat vochtiger is 
als normaal, de kromstafaronskelk, met een flesvormige en in 
de lengte groen met bruin ge- · 
streepte bloemschede plm. 3 cm. 
De hele plant was ongeveer 10 cm 
hoog(arisarum vulgare). In de 
citroengaarden bloeiden bij dui
zenden de oxalis pes-caprae, 
bloemen als onze klaverzuring, 
maar dan citroengeel net als de 
citroenen,waaronder ze stonden, de bloemen waren echter groter 
dan de klaverzuring. 
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Ze hielden erg lang op een vaasje en je had dan nog het ge
voel: hier kan ik eens echt bloemen plukken zonder dat het 
de natuur schaadt. Polunin zegt: inheems in Zuid Afrika 
en nu een hardnekkig onkruid in wijn- en olijfgaarden in 
het Middellandse Zeegebied. Verder enkele bijenorchissen 
op een braakliggend terrein. Ergens in een dal zagen we 
enorme orchideeën, paars, 1 meter hoog, de tros ongeveer 
40 cm. De langste orchidee, die ik kon vinden in Polunin 
is 80 cm(orchis purpurea) maar de Latijnse naam wordt ver
taald in bruine orchis. Naast de kleine lisjes als boven 
bloeide snavelbies als wiebelende snaveltjes van vogeltjes. 
Als je zoveel planten vindtdenk je, ik koop gauw even een 
flora met de planten van het land, maar na 10 boekwinkels 
afgelopen te hebben in diverse plaatsen, gaven we de moed 
op. Ook in Nederland zijn de boeken over mediterrane 
plantengroei nogal dun gezaaid. Planten hebben weinig be
langstelling in Spanje, dacht ik. Op de televisie zagen we 
tijdens een quiz veel studenten, ze studeerden allemaal 
philosofie en economie, niemand biologie. En toch moeten we 
hard lopen om deze grote bloemenpracht nog te kunnen zien. 
Op een bouwterreintje verzamelde ik 20 mij onbekende planten, 
ook niet via een boek te determineren, maar andere jaar 
staan er huizen op en misschien overdrijf ik, maar dan staan 
dergelijke planten niet eens genoteerd in de Spaanse flora. 
Maar misschien zou in Madrid wel wat meer te vinden zijn op 
dit gebied. 
Ik gebruikte: 
Polunin, Bloemen en planten van Europa. 
SchBnfelder, Wat bloeit aan de Middellandse Zee. 
D.Morley, Wild flowers of the world(bij de Slegte f.27,-) 
In Polunin staan nog 2 Spaanse boeken genoemd(1940 en 1949). 
De andere literatuur is zeer oud, maar wel goed misschien, 
maar men krijgt deze boeken meestal door uitlening niet in 
handen. 

A.de Brueijs-Jansen. 
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Door een chronisch tijdgebrek een korte vakantie die ons 

toch wel een impressie gaf van het vogelbestand in het noord
duitse landschap. 
Op 7 augustus gingen we 's avonds via de grensovergang Nieuwe 
Schans - Leer naar Emden. De bedoeling was om de komende da
gen het kustgebied van Noord-Duitsland te verkennen. Het leek 
me erg interessant en leerzaam om de Duitse waddenkust te 
vergelijken met de Nederlandse waddenkust. 
Op maandagmorgen werd de tocht voortgezet naar het westelijk 
gelegen Rysum. Het landschap is hier erg grootschalig en vol
ledig in gebruik bij agrariërs. Natuurreservaten zijn er niet, 
je bent volledig aangewezen op de kust. Via de kaart volg je 
dan automatisch de Störtebekerstrasse, een klinkerweg langs de 
kust van Emden helemaal tot Wilhelmshaven. Maar helaas bleek 
ter plaatse dat deze weg alleen toegankelijk was voor fietsers. 
Bij Rysum dus geprobeerd via allerlei kronkelweggetjes de 
kust te bereiken.(Ik had alleen een kaart 1 : 750.000 ter be
schikking, omdat de 1 : 25.000 kaart bij de A.N.W.B. uitver
kocht was). Tussen Rysum en Krumm vind je ongeveer hetzelfde 
kustpatroon als in Groningen en Friesland. 

Wat de vogels betreft zagen we hier tijdens eb onder andere: 
scholekster, grutto, wulp, watersnip, tureluur en rosse grutto. 
Augustus is echter niet de beste tijd om waarnemingen langs de 
kust te doen. September en oktober zijn de geschikste maanden 
om naar de kust te gaan omdat de vogels uit Skandinavië dan de 
kustlijn volgen op doortrek naar het zuiden. 

In het binnendijkse gebied zagen we veel blauwe kiekendieven. 
Deze soort begint al in augustus aan de lange reis naar het zui
den. Ook de ooievaar was goed vertegenwoordigd. Je krijgt na
tuurlijk geen indruk van het totaal aantal broedparen, maar wel 
was het zo, dat we op verscheidene plaatsen ooievaars fourage
rand tegenkwamen. Verder zagen we in dit landschap erg veel 
geelgorzen, tapuiten, torenvalken en veldleeuwerikken. 

Onze aandacht werd ook getrokken door een uitgebloeide 
akker met zomerraapzaad. Boven deze akker fladderden honderden 
koolwitjes. Of nu pas veel vlinders ontpopt waren uit hun cocons 
weet ik niet, maar in Nederland heb ik nog nooit zoveel koolwit
jes tegelijk gezien. 
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Bij Westermarsch, ten noorden van de Leybocht kwamen we 
langs een ontzanding die op het eerste gezicht niet erg in
teressant leek. Totdat plotseling twee blauwe kiekendieven 
vanaf de kust aan kwamen vliegen. 
Tientallen goudplevieren, zwarte 
ruiters, watersnippen en groenpoot
ruiters spatten uiteen en gingen op 
de wieken, om de klauwen van de 
kiekendieven te ontwijken.Vooral de 
gouplevieren waren erg vroeg uit het 
noorden gearriveerd. Met de zwarte 
ruiters is dit anders, deze overzo
mert ook op onze waddeneilanden. 
(Op 2 juli nam ik op Schiermonnikoog 
ook een aantal zwarte ruiters waar 
in de omgeving van de Westerplas). 

'-..~I 
~ .. 
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In de namiddag besloten we om de kustplaatsen Beneersiel en 
Neuharlingersiel aan te doen. Wellicht was het moeelijk om 
een oversteek te maken naar één van de Duitse waddeneilanden 
Langeoog of Spie~eroog. Maar dit bleek bij aankomst anders 
uit te pakken. In beide kustplaatsen is een enorme toeristen
industrie ontstaan en zie je niet veel anders dan Vati, Muti 
und die Kinder in geel zeiljack, Geen reden om snel te ver
trekken, maar eenmaal bij de boten gearriveerd hadden we het 
wel gauw gezien. In de haven lagen namelijk boten die buiten 
de vijf-mijlzone voeren en dan belastingvrij drank en siga
retten verkochten. Vandaar de drukte in beide kustplaatsen. 
Welnu, we hadden niet veel zin om op deze schepen het wad 
op te gaan. Snel werd besloten om het reisschema maar te wij
zigen en de eend naar het zuiden te laten vliegen. 
Voor zover eerste aflevering. 

Begin tweede aflevering. Cloppenburg, een totaal andere om
geving, weinig stationaire recreatie en een gesloten hoeven
landschap, dat veel overeenkomst vertoont met de Achterhoek. 
Bij Gloppenburg bezochten we een magnifiek openluchtmuseum 
dat eenzelfde afdeling heeft als het openluchtmuseum in 
Arnhem over Overijssel en Achterhoek. Over het ontstaan van 

visarend 

het hoevenlandschap in dit ge
bied bestaan verschillende filo
sofieën. Zo zou het kunnen zijn 
dat het gevormd is door één en 
hetzelfde volk of dat het gaat 
om een invasie vanuit Nederland. 
Ook is er een overeenkomst in de 
namen van de boerderijen. In 
Twente eindigen de namen vooral 
op -ink. terwiJl in de Achterhoek 
-ing als uitgang voorkomt. 
In dit Duitse gebied komen de uit
gangen -ing en -ink ook veel voor. 
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Overeenkomsten die de landschapabeleving waardevol maken. 
Een bezoek aan dit museum kan ik iedereen aanbevelen. 

Na Gloppenburg reden we naar de Dümmersee bij Diepholz. 
De totale oppervlakte van de plassen en moerasvegetaties 
is ongeveer 1500 ha. Veel glorie van dit gebied is echter 
al verdwenen omdat de waterrecreant het gebied ook heeft 
ontdekt. Enkele jaren geleden zijn belangrijke beschermende 
maatregelen uitgevaardigd. 
Het zuidwestelijk gedeelte van dit gebied is nu Naturschütz
gebiet, terwijl het noordoostelijke deel, waar de grote plas
sen liggen, voor de recreatie bestemd is. Door deze planolo
gische maatregelen is het nu mogelijk dat hier natuur en re
creatie goed samen gaan. 
Het eigenlijke reservaat is ontsloten door een verhoogde 
ringdijk ten behoeve van 
die de Dümmer bezoeken·.-~n~ 
kele observatietorens 
plaats voor trekvogels 
herfst en het voorjaar 
Maar wellicht als broed
vogels en steltlopers 
Er broeden onder andere 
roerdomp, visdiefje, wulp 
soorten op de grens van 
Vanaf de ringdijk was het gebied goed te 
meer cirkelden twee visarenden, minstens 
dieven wiekalden boven het riet. 

de vele vogelaars 
Tevens zijn er en
gebouwd. Als pleister
is dit gebied in de 

nog erg belangrijk. 
biotoop van water
nog waardevoller. 

acht eendesoorten, 
en regenwulp(laatste 
het gebied). 

overzien; boven het 
tien bruine kieken-

Spectaculair is echter het aantal grauwe ganzen dat hier broedt. 
Zelf hadden we de grauwe ganzen al gauw ontdekt, maar je hebt 
geen idee hoeveel er broeden. Na een gesprek met een Duitse 
natuurvorser die de Dümmer al meer dan veertig jaar bezoekt, 
bleken er maar liefst 300 paar grauwe ganzen te broeden. 
Ook werden roerdomp en ijsvogel fouragerand waargenomen. 
In minder dan drie uur waarnemen werden maar liefst vijftig 
soorten genoteerd, waarvan grauwe klauwier en kleine bonte 
specht ook leuke soorten waren. 
De op ~~n na laatste dag van deze korte vakantie bezochten we 
nog het Hahnemoor in de omgeving van Haselünne. 
Op de kaart wordt dit hoogveencomplex aan-
geduid met groene streepjes met in het 
midden het teken van een vogel. Je denkt 
dan al gauw aan een beschermd natuurgebied. 
De helft van dit gebied 1 is echter al verveend 
en nu in gebruik als ''"'"'iu landbouwgrond. Het 
resterende deel is door sneden met brede slo-
ten voor een optimale ontwatering, zodat het ook in de komende 
jaren ontgonnen kan worden. Dat dit mogelijk is valt enigszins 
te verklaren uit het feit, dat dit hoogveencomplex juist buiten 
de begrenzing van een natuurpark valt. Dit park(Fürstenauer
berge) is ongeveer te vergelijken met onze gedachte omtrent de 
landschapsparken. 
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Grote aaneengesloten gebieden dus waar cultuur en natuur 
samen moeten gaan met voor beide categorieën door de over
heid opgestelde spelregels. Het Hahnemoor bestaat nu nog 
uit heidevlakten met erg scherpe grenzen; voornamelijk struik
heide afgewisseld met dopheideveldjes of grote plekken pijpe
stro. Typische vogelsoorten van dit hoogveenmilieu die we 
zagen waren: blauwe kiekendief, klapekster, roodborsttapuit, 
geelgors en boompieper. 
Tevens zagen we op de grens van 
het moor nog fouragerende 
buizerden en een jagende 
havik. 
Langs de heidepaden stonden 
± 50 bijenvolken; de dopheide 
was in volle bloei. 
Op zich niet zo interessant, 
maar wel als je het type kast 
beter bekijkt. 
Typisch voor deze streek is 
het gebruik van de achter
behandelingskast. 
In Nederland is dit type 
kast met zijn intensieve be
drijfsmethode al afgeschaft. 
Hiergebruikt de moderne imker de spaarkast met zijn eenvou
dige bovenbehandeling. In Noord- en Midden Duitsland ge
bruiken de imkers nog vaak de kast met de achterbehandeling. 
Tot zover deze reisbeschrijving, waarbij de flora verder 
niet behandeld is. Voor wie echter onze moerassen en hoog
venen wel eens bezoekt is de flora van genoemde gebieden wel 
bekend. 

RIJNLIED 

op de melodie van een 
bekend werk van L. van 
Beethoven 

Laat·ons samen sober leven, 
In het belang van 't nageslacht, 
Dolgedraalde industrieën, 
Hebben geen geluk gebracht. 
Giftig afval, stank en zwavel 

Adrie Hottinga. 

't Land verpest 't water dood, 
Heet dat nu in welvaart leven, 
Zijn wij dan zo idioot. 
Stopverspllling, Stop vervulling, 
Sluit die dolle welvaartskraan, 
Mensen stop die Rljnverrolling, 
Voor we naar de bliksem gaan! 

Uit "de Toorts", sept. 1977 
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"Je kunt het niet rnet wooraen lJe~cürijven". 
Dat was de opmerking van alle excursieleiders, toen we die 
eerste dag van wandelen in het Unter-bngadin (Zwitserland) 
achter tie rug hadden. 
De bergwereld, voor verschillende deelnemers geheel nieuw, 
de dorpen, de ~loemenweelde, het was overweldigend. 
Elke avond, wanneer we in de houtzagerij va.n de familie 
Salut, die het kampeerterrein beneerde, bij elkaar kwaraen, 
hoordell we enthousiaste verslage"' van de verschillende ex
cursies, uronken warme chocolademelk en zongen en praatte11 
we ge zellit:, met elKaar. Voortdurend \verd er op aangedrongen, 
bepaalde excurl:->ies te l'lerualen, om ieder in de gelegenheid 
te stellen ooK aat te zien, waar a11deren zo geestdriftig 
over ware11. 
Susch is eell dorpje in net Unter-Engauin in ü-:6witserland, 
net daar waar de .l!'lüe1apas in het dal uitkomt. Dat U:nter 
klinkt wel laag, maar we merktelt um1 de ternperatuur in deze 
vrij koude zomer, vooral 's avonds heel goed, aat het dal 
daar nog altijd op 1400 rn. ligt. Het ijs lag 's morgens 
vroeg soms op de auto's. 
JJe mogelijkheden voor wundelingen zijn erg groot, vooral 
wanneer rnell niet tege11 een lorse lJert:wanael ing opziet. Ie
dereen had na de 12 dagen kal!1peren de indruk nog lang niet 
uitgekeken te ZiJn. 
~rg fijn is het, dat er een treilitje door het dal loopt, dat 
begint bij het mooie plaatsje Scuol in het oosten en door
rijdt tot S<mkt ltJorj.tz, waar <.ie ze Hhü.tische Bahn weer aAn
sluit op de andere banen. Het statioll ligt vlak bij het 
kampeerterrein, zodat de auto's weiniB gebruikt hoefden te 
worde11. bovendien rijden er postuussen tot vrij hoge plauts
jes. In Scuol is een Kabelbatlll, dj_e je op de mooiste alpen
weiden bre11È~t, waar je 1net je planteldJOeKen in de hand druk 
werk hebt oo alle nieuwe en ook zeluzame vondsten na te 
slE..an en te ueternineren. 
1v1aar voor ik ïet:.s vertel VEUJ 110~e excursies, een kleine in
pressie van ee11 eenvouciit:e daJ.v;awJeling naar Zernez, waar 
een museum vau het Nationa_ie l'ark is. ~odra je over een 
oude, overkapte houten brug irt net dorp Susch de woeststro
raende I:nn gepa:oseerd be11t, helJ je het idee voortdurend döor 
een grote 11oene11tuin te lopeu. 
De weiden \\'Bren de eL'rste ac.gen 1:0[ niet gemPBid ( 3e vteek 
juli). Upvalleud op de eerste de ljeBte hoge berm was het 
roze en blf;.uw van de éUJ.j er diantHus syl va ticus en de j aco l.H:l

laader, uie nier ü1 eno1·me m2~H3a' s voor.l{omen. 
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Op andere plaatsen, ook in de weidRn, overheerste een andere 
anjersoort met franjeachtige bloemen, die een heerlijke geur 
verspreidden, de prachtanjer. Weelderig was ook de groei van 
grote distel~oorten net bloemen in de maat ongeveer van o11ze 
knikkende di~tel ,van de rivi.eren. Ben paar soorten: de maag
deliJke distel (carduus defloratus), de acanthusbladige di~
tel (c. acauthoides), de wollige distel (c. erlophorum). De 
paarse kleur van al die distels werd nog aangevuld door ver
schillende grootbloemige centauriesaorten en duifkruid 
(scabiosa) en knautia. Als de zon wilde schijnen kwamen op 
al deze honing- en stuifmeelrijke bloecen massa's insecte11 
af. ~arelmoervlinders en erebiasoorten, melitaea's en zand
oogjes, dambordjes en witjes, verscl1illende soorten vuurvlin
ders, waarvan de mee~t opvallende wel net morgenrood was, een 
prachtig oranjerode middelgrote vlinder, die vooral veel op 
de ook overvloedig voorkomende guloen roede te zien wa~. 
Toen we langs de rotsige dalwand verderop ook wit vetkruid 
vonden, gingen we uitkijken naar een 
vlinder, die !lier zijn rupsen op laat 
groot woruen, de grote apollovlinder. 
Inderdaad zagen we hem ook. in ver
scniJlende exe1aplaren. Voor een in
sectenverzamelhar leek het ons hier 
een dorado. Alleen al voor het kij
ken naar Zvveefvliegen en kever~ kwam 
je oge11 te kort. Brg grappig· was de 
grote gouden tor, die eigenlijk meer 
groen is. Dit logge dier zat op vele 
plaatsen ingegraven tussen de meel
draadmassa van de knautia's. 
De klokjes waren eveneens goed verte
genwoordigd, waarbij vooral het akker
klokje een grote plaats innam. 
Bij de rivier had weer een a11dere serie planten de overl!and. 
In een onvuor~telbare overdaad groeiden dfiar tussen de voren
genoe~de soorten nog metershoge gele monnikskap, moeras~pirea 
en Turkse lelie. Ook de vuurlelie Htond er in enkele exempa
ren. 
Waar de rivier door een nauwer dal stroomt en de rotsen met 
hun beboste Hellingen tot Han de oever komen, bloeiden de 
sierlijke klej.ne ~inaeusklokjes op oe bemoste stenen. 
Natuurlijk warelJ er ook orcHissen, waarvan <ie aaro igs te wel 
de aantebrande orchis was. 
Dit zijn nog maRr enkele opvallende uingen van zo'n eerste 
dalwandeling. Vroeger moeten veeL weiuen in buropa zo schit
terend zijn geweest! 
VogelR waren er uiteraard ook in dit dal. 
Waterspreeuw en gele kwik als va~te verschijningen aa11 de be
ken e11 de rivier, grauwe klauwier, gouuvink, putter, zwart 
roodstL.artje, paapJe, buropese kanarie en bergfluiter il1 de 
bosjes, troepen kruisbel{.ken in oe hoge naaldbomen tot zelfl::l 
midden in de dorlJEn. 
Een ravenfami1 je vlak naast lle t kamp voerde zijn jongen r.1et 
jonge lijsters en een ~teenarend werd een enkele maal boven 
"onze" berg gezien. 
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Er was n.l. een nest van deze trotse roo~vogels op de Ofen
pas bij het Nationale Park. lv1et een grote kijker kon je de 
jongen op het horst waarnemen. 
Om dit verhaal niet te lang te maken, bewaar ik een beschrij
ving van hogere gebieden voor een volgende keer .• 
Wanneer er het volgend jaar weer een kamp in Susch gehouden 
wordt, kan ik dit berggebied met klem aanbevelen. Het is er 
niet erg toeristisch, het dorp Susch zeker niet en het kam
peerterrein, Haarvan wij een speciaal gereserveerd stuk be
zetten, heeft een eenvoudige maar doelmatige accommodatie. 
Een winkel met van alles en nog wat is op loopafstand van 
het kamp en het was heel eoed mogelijk om te voet voor de 
excursies vertrokken nog even eténsware11 te halen. Alleen 
voor vers vlees moest je een eindje verderop met auto of 
trein. 

Els Koopuans-Gromml. 

(Wordt vervolga). 

raaf 
slee.nare"d 

Denkend aun Holland ruik ik brede rivieren •.•.• 

Vrij na,,.r H .t1arsman. 
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Aangezien we twee jaar geleden op precies hetzelfde punt 
onze vakantie doorbrachten, meende ik, dat er nu geen 
"stukje voor Natuurklanken" in zou zitten. Dit jaar echter, 
waren we zes weken later(eerste helft september) naar na
tuurvriendenhuis Kohlenbach bij Kollnau getogen en dat gaf 
toch wel een heel ander beeld te zien dan juli 1975. 
De afgelopen zomer heeft het in het Zwarte Woud veel gere
gend en wilde alles best groeien. De weilanden en veel aan
grenzende bermen waren dan ook al voor de derde keer gemaaid. 
Al te veel bloemen waren er dan ook niet te zien. Alleen de 
bosranden en ruige hoekjes, die zijn er gelukkig nog in 
overvloed, lieten nog wat van de bloemenweelde over, die we 
ons van de vorige vakantie herinnerden. Daar stond echter 
tegenover, dat de herfstijloos nu in de weilanden stond. 
Aanvankelijk hier en daar één, maar toen wij weer vertrokken 
waren sommige weilanden in een soort bollenveld veranderd. 
Ook de fijnstraal was hier en daar in de weilanden en masse 
aanwezig. 
Vogelzang was er niet veel, behalve dan dat van de Zilpzalp 
of Weidenlaubsänger. De hele dag liet deze tjiftjaf zich 
horen. Maar daar bleef het ook bij. Vogelgeluiden waren er 
echter volop. 's Avonds en 's nachts klonken uit het bos 
heerlijke mysterieuze geluiden van de bosuilen, een kat
achtig miauwen werd afgewisseld door oehoe, oehoe, oehoe. 
Overdag liet de familie buizerd, vijf stuks, vanuit hoog 
in de lucht al cirkelend haar "geklieuw" over berg en dal 
klinken. 
Ook sperwers waren zeer luidruchtig, vooral in de ochtend
uren. De sperwer mag dan als solitair te boek staan, ook 
zij waren nog gezellig bijeen. Alle soorten spechten waren 
aanwezig en lieten dat ook zeer duidelijk horen. 
Beslist een tegenvaller waren de vlinders. In dit jaargetijde 
hadden we daar veel meer van verwacht. \1e hebben nauwelijks 
vlinders gezien. Een plaatselijk natuurvorser wist te ver
tellen, dat het aantal insekten helaas erg terugloopt. 
Bespuiting zal wel de oorzaak zijn. Sprinkhanen en krekels 
waren er echter legio. 



( 

.• 
77-166-'' 

~en gebied dat bij uitstek geschikt is om te \~andelen. 
Tijdens die vva11del tochtelt korne11 de natuuf·liei"helJbers ruim
schoots aan hun trekke11, want niet alleen op de berghellingen 
en in de beekdalen groeit en bloeit een grote verscheidenheid 
aan plEntell, maar ook i11 de wet-,termeu lijken \~el bloementuinen 
te zijn aangelegd. 

Als ui tgangsrn:.ut voo:::· onze touHte11 Koze11 \.'e het aan ue J!'echt 
gelegen st2.aje lt1Unster. lilUnster lit:, t iets bui teu het eigen
lijke toeriste:uce11trum en heelt weliswaar weinig aan stede
lijk schoon te l;ieae11, !!laar vormt ee11 uitsteKende basis voor 
wandel- e14 autotoullteH. 
Vie trafielt het met üet weer, Hm1t bellal ve ee11 storttui toen we 
bij aankorrujt onze te1,t op \vilden zette11 en een fikse onweers
bui vlak voor we v\eggi11geu, was !let stralend weer. 

In het zuidelijk dHel van de Vogezen vindt men de hoogste berg
toppen o.a. de t.rand ballon ( 1424 m), :Petit ballon ( 1267 m), 
Ballon d 'Alsace ( 12~0 m ) , Hohnec.i-:. ( 1361 m ) en de lvlarkstein 
(1266 m). Het gebergte bestaat hier grotendeels uit graniet en 
de toppen zijn in de ijstijd volkome11 afgerond door de gletchers. 
Op de Hohneck, bekeEd om zijn zeldzame lÜ<-tuten, waaronder or
chideeën, trofien we tot onze verbazing in begin juli :nog sneeuw 
aan. V!e bezochten ook de tusuen ae holmeck en de Uol de la 
Schlucht gelegen Jardin d'Altitude du Jiaut-Uhitelet. Deze bo
tanische tuin bevat nulst een eollectie planten uit de Vogezen, 
ook collecties uit a11dere tergEtreken in ue wereld o.a. de Hima
laya, de Alpen, Japan en Uüina. 
Verder gelloten we op onze tochteu langB allerlei smalle h'egge
tjes, die overigens nogal eeils op voor auto's onbegaanbare paden 
bleken uit te komen, van de schitterenue bermflora. Urchideeen, 
diverse campallula's, digitalis lutea, maoua's digitalis purpured, 
enz. enz. Jammer ~enoeg waaraeeroen echter niet alle toeriste11 
die wilde bloeoen, ~oals bleek uit ee1. stukje berm WLar men op 
en tussen de welriekende nachtorchis zijn ~oternam had zitten 
eten. 
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Dat fotograferen niet altijd even makkelijk is, ontóekten we 
ook al gauw, \1ant die mier b.v. die zo braai een plantje op
klimt, verdwijnt op het moment dat jij afknipt naar de achter
kant • 
.h;n op de Hohneck bleken de gentiana lutea's lang niet zo ver 
in bloei te staan als de planten die we een aantal kilometers 
zuidelijker op ue ballon d' Alsace niet gefotografeerd haaden, 
omdat we ze op de riohneuk toch nog wel tegenkwamen. Een stand
plaats aie hemelsbreed gezien slechts weinig zuiaelijker lag 
veroorzaakte een bloeiverschil van een tot twee Weken. 

Het ncoroelijk deel van de Vogezen bevat geen bergtoppen hoger 
dan 600 m. De grani tische basis Ül grotendeels bedekt met 
"gres vosgien", ee11 roodachtig gekleurd zandsteen. 
Bij het doorkruisen van dit deel van de Voge~en bezochten we 
ook de schildl_rachtige stadjes op de greus van Vogezen en de 
bovenrijnse laagvlakte, zoals Hiteauvilla en Hi~uewihr. 
Opvallend zijn daar de "stückwerk~huizen, overladen met bloem
bakken vol hanggeraniums. Hond de dorpen vindt men de uitge
strekte wijngaarden waar men o.a. de druiven voor de beroemde 
nieslinger teelt. 

Veel valt er nog te vertellen over de flora en fauna van de 
Vogezen, ITJ/Jar v1e kunnen beter ieueree11 aanrauen zelf te gaan 
kijken. Het is de moeite waard. 

Lvelien Dreveijn. 

Volgens onze zegsman weet de plantenrijkdom zich tot nu toe 
gelukkig goed te handhaven. Vooral het voorjaar moet hier 
een ~rote verscheidenheid aan voorjaarsbloemen in grote 

0 

hoeveelheden te zien geven. De bossen zijn dan wit, geel 
en rose gekleurd van o.a. anemonen en helmbloemen. 
Het weiland voor het natuurvriendenhuis is dan rose gekleurd 
door de orchideeën. Ook het hier niet ver vanaf gelegen ge
bied van de beroemde Kaiserstuhl moet dan enorm veel te zien 
geven. Een reden, om komend voorjaar toch maar weer deze 
kant op te gaan. 
Eén opvallende verschijning moet nog gemeld worden. Overal 
stuitten wij op een paddestoel, 10 - 15 cm groot, die sterk 
aan een zeester deed denken. De steel was hol en de kleur 
bloedrood met aan de voet wit. De paddestoel is uit Australie 
afkomstig en hier al dan niet opzettelijk ingevoerd. In 
Nederland heb ik deze opvallende verschijning nog nooit ge
zien. Kan iemand hierover iets meer vertellen? 

F.v.Noorden. 
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Ieder jrtar gaa11 we eiud augustus begin september met va
kantie naar uostenrijk. De grootste drukte is dan voor
bij, de temperatuur is meestal heerlijk: 23 tot 26°. 
Vleinig regen. Un:&e 1,1tmier van rei:&en is met de auto, on
derdak in hotel, pension of bij particulieren plus ont
bijt, buiten lunchen raet eigen tafeltje en stoeltjes en 
's avonus waru eten in een restaurant. 
De eerste dag rij de11 we 750 km. op ae auto barmen tot 
liodenwöhr bij Gham , in ue l.Ju.urt van 'iHjechoslowakije. 
Dan begint de eigeulijke vakantie. \1e :&werven de eerste 
4 à ~ dagen rond vau Dui tslaud naar vlier- eu 1üeder 
Osterreich of langs de JJonau. :Ua11 trekken \ve naar het 
zuideü de üof.~ere bergeil in, laugs verHellillende wegen, 
zodat we nieuwe outcie.Kkingen doen. J.Jall gaan we na<:tr de 
meren or;l tem:Jiotte in L.ell am ~ee te uelande:n. 
Dat is ons ruHtpu.ut. \1e lilijven er 10 dngen, altijd in 
't zelfde notel-garni "Haus 11erzog 11

• 

Vanuit :6ell, dat :&eer ce11trn.al ligt in een prachtig ge
bied, raa.r~en \Ie ieu.ere da.g tocnte11, Korte of langere 
(300 km). \Je luncl!en op een of anoP-r leuk pleKje, b.v. 
aan een beeK. ~at is eigenlijk 't leukste: water is 
al tijd fnscillereJHi, b~Jvendien zoeK ik graag stellen. 
Vaak zij Tl le·u.ke }>lanteH ii. Cle tuurt, OI.J Zitad af te halen. 
Na 1 ü Jage11 ;:;ell gaan \Je weer tr~~Klcenll naar !luis. 
Op oe heem·,eg xuu je vmmi t A.nwem 't beste de autol.lahn
afslag naar h.a88el nerJeu. vie iH llif~t al.leen niet zo 
druk, mhar je Kor:n mi11der laHgs de grote steGen. Uok dit 
jaar (lebben \ie deze route genomen. Alleell met dit ver
schil: we zijll 4 dagen in Kassel geweest, gelogeerd bij 
vrienden. he tJezocnten ae bol:;alÜf:lche tuin, niet zo in
teressant als ik IDH voorf:lte~de, ra~ar als park toch heel 
aaraig. v.e1 ~ag iK onder cîe eeujnri~e planten een onbe
kende soort tabak ( :&aad meege1w1nen, a at mag oaar, hoor! ) 
en een feliciasoort, beeldig (ook zaad mee). Verder 
gingen we mwr 't park van 0lot \iilnelmshöhe. Het slot 
is lelijk,voorcl aan de voorKant, het ~s nu museum met 
o.a. Rembrandts te zieu. Het park is pracHtig, zowel van 
aanleg als w~lt bt~tret't de bomen. ~e zijn oud en groot, 
hebbell de ruirnte gekre&_eu orn uit te groeien. ~o zijn er 
prachtige, vri~ onbeke11de deunen raet mooi bastpatroon, 
rooabr·,ün (dia s g,enomen). Er staat een varenbeuk, breed 
met zijn t~~..;kHn lRHg over een grrmveld. Er zijn vijvers 
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en enige doorkijkjes, ~odat ik ~elfs een dia spendeerde aa11 
de achterzijde van het slot dat door de bomen nog wat leek! 
Hoewel ik, net als de Duitsers zelf overigens, de Hercules
figuur boven op de top van de vvilhelmshöhe "kitsch 11 vind, 
moet ik zeggen, dat vanuit de verte gezien, met de brede wa
tertrappen naar beneden in een vijver uitmondend, het geheel 
toch wel artistiek is. Als de fonteinen spuiten zal het wel 
een fantastiscl1 gezicht zijn. Hoewel we meerdere keren in 
Kassel zijn geweest, hebbe11 we dat nog nooit gezien. 
Na 4 dagen Kassel zijn we niet zoals ge~wonlijk naar Boden
wöhr gereden. Dat had geen zi11, we wilden ergens verderop 
overnacnten. He t,~ingen over cte nutobatm :nan.r \iürzlm.rg (mooi), 
Nürnberg (mooi) en hegensburg. We vlildeu eens langs de Donau 
gaan kijken. Die slin~ert daar enorm. We zagen hem bij 
Straubing, Bogen en Deggendorf, maar ik kan niemand die route 
aanraden. Het landschap is niet mooi, in tegenstelling tot 
dat bij Kassel en langs de wegen bij \iürzburg en Nürnberg; 
daar is het ecl1t een vakantiebuurt voor natuurliefhebbers. 
bij JJeggendorf zijn we het Bayerische \iald ingegaan. Dat is 
weer charmant, hoogste bergen ca. 1100 meter, hoogteversctiil
len groot. We !~ebben daar overnacht in lJaxstein, vrij hoog, 
onder de top vau de bratjack lriegel ( 1016 m) in een keur:Lg 
pension-gar1ü "Haus am Hang 11 • Verder van Daxstein via Schön
berg naar üreitenberg biJ de grens met Oostenrijk. Voor 
Ulrichsbe.cg stan.t een L<astnof "moldaus:Lcht", nou daar kijk 
je wel eve11 van op (zoals vroeger t1et nuis ":6eezi.cht" langs 
de weg naar A1Jelc.worn). ulrichsberg ligt aan de zuidelijke 
voet van net Bollemerwoud en de woldau liBt aan de noordkant 
van dit t,ebt;rgte. 111aar we ltebi)en hern 4 Jaar geleden toen 
gezien. J.Jat giug zo: net vms ~tall uet einde van de midoag toen 
we na lJlrielwllerg een leuk plekje passeerdeu. Het was eeu 
heuvel met eer1 lappendeken van groen, bruin (aarde) en geel 
(stoppelveld) e!1 er acl1ter een bornenlJOsje met iu~rl{torentje. 
Ik maakte een ui a. 'roen keek j_k naar de overzij de van de vveg. 
Daar stondeu t\vee nuizen onder ee11 Kap. üp het reuntse stond 
"ZimmP.r lrei". Er wnren geeu andere nuizen in de buurt en 
het was ee11 enig plekje, ui~iend op mijn dia. Het was tijd 
om naar eeu ilotel uit te kijken. \ie waagden het en hebberJ 
noc,it spijt geltact. lJe jonge vrouw woon<ie er toen alleen Llet 
h<~ar 3-jarig uountert,Je. De ra~m vms in een revalidatieceutrurn 
na een ernstige nartinfh.rct, eu dat zo jong nog. 1i;e zijn er 
2 dagen geweest voor f. 7,50 p.p.p.d. liet was een vrij nieuw 
huis. We kregen eeu keurige .kamer met ernaast eeu mooie bad
Kamer. Het vrouwtje was lief. Het jaar daar0p, toen we langs 
kwamen was de raan er ook maar voor goed afgekeurd. Ieder juar 
als we laugsKot:Jen, vd.bJ1Je1L He eve11 aan, het is al tijd even ge
zellig. l.1aFJ.r Jlu de l.ioldau. Vier jaar geleden net.Juen we toen 
hier in de bu.ur"t alles aigeneusd. L.o ~ijn vve ook eens bij 
Ulrichsberg lwt .Dohetaervvoud ingegahn over het üoogste punt 
ca. 1300 men ja hoor, unar was llij. Dat \vil v.eggen het stuw
meer van <1e Vl tava (woluau). tiet was een uniek uitzicht met 
prachtige belichting. Het was de moeite waard. We zijn ook 
verrie.r west\vnarts naar üct l.Jui tse t:,edeel te gereuen tot 
1'hillipsreut iüj ue '.L'sjecniscüe greüs. Daar ~agen v~e een 
dicht Leukeullos. berst Ciaent ik ~~~~oude11 lle bomen !6iek zijn'?". 



De stammen waren licht en witachtig. ~J.l!mis vond ik later 
het antwoord in een van mijn bor:1enboeken: "hele oude beuken 
krijgen een witachtige stam". Brgo: 't was een heel oud bos. 
Nu ik het toch over bomen heb; teruggaand naar Hollana gingen 
we om lunchtijd bij Dillenburg ae autobaan af, om ergens een 
rustig plekje te vinden voor de pic~nic. We vonden bij een 
weg een doodlopend zij~tuk, precies wat we ~achten. Er was 
onkruid en bramen maar het stuk weg met bomen was berijdbaar. 
Na een poosje bekeek ik de bomen eens. biken, dat was zeker. 
Maar de bladvorm was afwijkend, smaller met ondiepe Jobben. 
Ik bekeek afgevallen bladeren, leeracütig, donker~roen, nam 
ze mee naar lmis alsook 5 eikels, klein van stuk (nu in on-
ze tuin in een pot in de grond), thuis opgezocht wat het ko11 
zijn. Waarschi j11l ijk ~ij n het quereus pseudoturneri, half· 
groen -blijvend, weet iemand iets. va11 de~e bomen? 
Terug naar Oostenrijk, de Donau. Op veel 
plaatsen charrnant, vooral als er een 
kasteel langs de oever of hoger op 
de bergen staat. Het mooiste khsteel 
vind ik Schönbtihel bij Melk. Je kunt 
er vlak bij komen,e.e.n de noordzijde 
van àe rivier bij Krerns heb ik eens 
asters gevonden ca. 3J cm hoog, lila
blauw, ca. J cm doorsnee. ~ergens an
d er B heb ik ~ e o o i t irl u os te nr i j k ge -
vonden. :6e groeiaen iu zeer stevige 
grond en met moeite kon ik een stukje 
loskrijgen met weinig wortel. In Lpe · 
heeft hij het niet overleefd. 
Ten zuiden va11 de Donau is een plekje bij n.ieuberg wuar ik 
al tijd uitstap 01:1 rond te new~en naar planten of zaad. Een 
verwaarloosd stukje grond aan de brlauf. Ik vind er altijd wel 
wat: zuad van klaver- en wikkesoorten en dit ja~r een beeldig 
grootbloemig laag klokje. De soorte11 klokjes zijn legio. 
Sommige groeien in klinkklaar puin zoals in het Johnstal bij de 
Enns. Het zijn beauties, ca. ö CL1 noog, hangende klokjes, ~ijn 
zeer smal en ca. 2 crn lang, donkerpaurs. In het Hsuristal, in 
de buurt van Zell groeit ook een lage Hoort met wijdere klok
jes en lilablauw. Dit jnar ~ageH wij 2 polletjes hiervan op 
een steil stFJ.and rotsblok in d.e Hauriscller Ache uitbundig 
bloei en. Hoe kan zo'n plantje ~i eh u aar zaaien? In september 
zijn soms hele grote velde!l solidago's in bloei. Ook veel rnon
nikska.tJpen, 70 cm twog, 1 il.q blrmvv; en clan oe e:entiana 
asclepiRdea met zi.ju diep paarse bloeL1en, ook de hele lage 
lila. \rje llebl)en eens r::~et ons lunchboeltje in een wei gezeten 
waar deze gentianen een lila mat vormden. Ook hebl.Jen we eens 
de cyclamen europaeuQ in een geslote11 torrnatie van vele vier
kante meters gevoncten. Heerlijk geurenae bloempjes. 
Het is natuurliJk niet rnageiijk u alles te vertellen vo.n land
schaps -en plantengebieden in oe LL.<urt van /';ell. 1~1aar een ge
bied aan de noorakant van uostenri.jk, in lJUi tslar1d dus, wil ik 
nog even noemen. Dat zijn de Deutsche Alpenst.caszen. Van het 
oosten af te beginnen komt men er bij Inzell in, boven de 
Steinpassgrens teu Hesten van Bad tteicllentw.ll. lv1eh komt er in 
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een ~aturschutzgebiet. hr ZlJli beelaige meren met als moe
rasbegroeiing een roodachtig gras, prachtig van sfeer. In 
dit gebied zijn vele acers, meestal met mos begroeide stau
men. Je kunt bij aeit im Winkl terug de grens over naar 
OosteHrijk, maar wij gaau vaa"~ verder nan.r het noorden, naar 
Bernau, dan weer nuar het zuiden over Hohenascnau met een 
prachtig vrijstn.and slot op een hoge heuvel; en bij Sachraug 
de grens over. Daar gaat ~ weg in grote slingers naar bene
den. Maar voor je gaat dalen moet je even stilstaan om te 
genieten van een van de mooiste uitzichten van dit land, be
heden ligt in de verte de Inn als eeH lichtend lint en de 
hoge bergen er langs liggen in wazige coulissen achter el
kaar om in de verte te verdwijnen. Het is onbeschrijflijk 
mooi. 
Het tweede stuk van de Alpenstrasze begint als je de Achen
pass overgaat, dan naar het westen naar Vorderrisz (daar 
moet je tol betalen). Waar eerst ligt nier de Sylvenstein
stausee, prachtig. Er achter ligt het ~arwendelgebirge. Na 
Vorderrisz begint een uniek gebied. Als er verderop huge 
dennebomen kooen met planten er onder, zie je opeens een 
witte vlakte in de verte, naar 11et zuiden toe. Je.gaat na
tuurlijk kijken en bellt verbaasd e11 verrast over wat je ziet 
en verrukt over de schoonheid van alles. Het is een grote 
witte stenenzee, enorm breed en lang, onzoomd door donkere 
denne- en sparreboösen. De wjtte ronde ateuen liu:_en in een 
horizontHal vlak. Dit uoet ooit een mePr ~cweest Zijn. ~en 
grote verr<"'ssiug kwa1.1 nog, toen ik ae stenen bedding opliep: 
ik zag in een smalle gleuf (70 cm bij 3 m) water en dat 
stroomde nog vrij snel. Voor en na die 3 m geen spoor van 
water. Ik vond nog meer gleufjes. Br moest een rivier zijn. 
Vie zochten op de kaart en vonden de I sar! Misschien zal in 
het vc·orjaar, als de sneeuw smelt hier wat meer water do,)r 
lopen, maar vanwegede breedte vau het stenenmeer kan 't niet 
spectaculair zijn. Als u in de buurt komt moet u 't vast 
gaan zien. (heb er natuurlijk dia's van) 
Bij Scharnitz over de grens naar Oostenrijk terug. 
Tot slot een echt UostAnrijks onderwerp; de koeien! Vooral 
in september. De koeien daar 2ijn eci1te persoonlijkheden: 
ze laten zich niet koeieneren. In de zomer zijn ze op de alm. 
Of deze vrij vlak is, of griezelig steil, dat laat ze ijzig 
koud. 
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Ze gaan hun gangetje en staan soms op de weg, en dan kun je 
rustig wachten tot zij zin hebben o~ op zij te gaan. Eens, in 
een woest gebied bij de Enns, stapte ik uit de auto voor een 
dia. En daar kwamen uit het niet, een stuk of zes kalfjes op 
me af. Lief, maar lastig -(natuurlijk ook een dia), ik de auto 
in, en mij11 can voorzichtig tussen het jonge goedje doorge
reden. Je vraagt je af, hoe ze daar zo alleen rondscharrele11, 
en toch later weer behouden bij de boer terugkomen. - Vorig 
jaar rnaakten we een tocl.1t langs de Venediger groep (machtige 
bergen) en gingen bij Krimml. de Gerlospasz over. Van boven-
af kun je de hele waterval (in trapvorm, 400 m hoog) goed zien. 
Toen we van de pasovergang naar beneden gingen en een haar
speldbocht om waren, lag daar midden op de weg een witbeige 
koe in 't zonnetje te blakerenf Het was gelukkig helemaal niet 
druk. Ik met de camera de auto uit. Aan de andere kant stopte 
een Duitse wageu en daaruit stapte een vrouw, ook met een 
kiektoestel. Ze riep rne vrolijk toe: "So etwas sieht mann ja 
nichtjeden Tag!" Nee, inderdaad, het wa~ allergekst. Ik liep 
naar de koe om van dichtbij te kieken. Ze bewoog even, maar 
bleef toen als tevoren kalm liggen. Ik denk dat niemand haar 
heeft kunnen wegjagen. Ze ging vast op eigen initiatief pas 
toen de zon weg was. - Ben andere koe, we waren na de Flexen
pasz op weg naar Lech. De weg heeft aan de kant van de zeer 
steile helling witte paaltjes, en dan eeri strookje gras (± 
30 cm) tot de helling. Daar stond een koe rustig te grazen! 
Hoe kwam ze daar ? Ze werd niet koud of warm toen we vlak 
langs haar gingen. Helaas kon ik geen foto maken: de weg was 
te smal om uit de auto te stapven. - · 
En nu, in september komen de koeien van de alm naar beneden 
naar de eige11 stal. Dat is een feest. Ze worden versierd met 
bloemen en takken, soms met linten en papieren slingers. Zo 
trekken ze in lange kuddes langs de weeen, obstakels vormend 
voor het verkeer. Voor de toeristen is het geduld oefenen als 
ze achter zo'n troep aanrijden. Het kan een half uur of 3/4 
uur duren, dat ze stapvoets moeten rijden, V·.Jor ze er langs 
kunnen. In het :Bregenzerwald, dat veel beslotener is dan 't 
overige Oostenrijk, ko1:1en de boeren ttan de weg st.:::1.an, als de 
koeien langs kor.1en, eu de kinderen zi,jn vaak mooi aangekleed 
met versierins op 't groene hoedje (jongens) en bloemen in 't 
haar (meisjes). 
Wij vinden all~s erg leuk en het oponthoud niets erg. Het 
hoort er nu eeumaal bij in llet la11d, dat je lief is. 

A. l:5ijker. 
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De W.Viertelhausen 

dood ex. viadukt Schobberts-
weg. 

18/9 dood ex. Hoophuizen(Vogel
werkgroep) 

23/9 dood ex. Hoophuizen(W.Viertel
hausen(Niet hetzelfde exemplaar) 

sept.'77 doodgevlogen tegen 
vensterruit Wezeweg,Heerde (v.Muijden) 

2/9 op weiland, anderhalve dag 
tevoren gemaaid, veel kikkers. 
Gretelsebroek - Klarenbeek tussen 
Zutphen - Apeldoorn. Waarschijn-
lijk op doorreis Zuid Zweden -
Sahara. (v.d.Pol). 

Aug.'77 Sprengenkampweg, Vaassen 
(Y.Loohuis) 

Aug.'77 2 ex.Sprengenkampweg ko
men zo om de drie dagen op bezoek 
en halen dan een(tamme)duif weg 
(Y.Loohuis) 

Aug.'77 10-tallen dode ex. ver
keersslachtoffers, Eemmeerdijk, 
Flevopolder(v.Noorden) 

17/9 boven Epe, voorzien van 
prooi "achtervolgd" door 2 huis
zwaluwen(v.Noorden) 

18/9 Langeweg, Vaassen(Y.Loohuis) 
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Buizerd 

Smelleken 

Tjiftjaf 

Eidereend 

Blauwvleugel
sprinkhaan 

Blauw weeskind 

Landkaartje 

Papegaaiduiker 
Notenkrakers 

Klokjesgentiaan 

Bonte kraai 

Zang winterkoning 

Troep sijsjes 

Zang zanelijster en 
merel 

Agaa thvlinder 

papt.CJ~ d."'ikcr 
18/9 7 ex.in lucht cirkelend, 
Ruinerwold(J.v.Zellem) 

10/9 1 ex. boven Heerde (W.Tol) 

21/9 1 ex.volop zingend, Gloria
laan, Epe(v.Noorden) 

9/10 1 ex. Ketelmeerdijk(Vogel
werkgroep) 

Sept.'77 in massa Heerderstrand 
(W.Tol) 

Sept, '77 Tolweg,Emst (B.Terpstra) 

Aug./Sept. op Buddleia, meerdere 
ex. Heerde/Vaassen(Tol, van Woerden) 

26/9 Markerwaarddijk(T.Deerenberg) 
14/10. C.de Brueijs, Kalenkata 
16/10. J.Loohuis, Woeste Hoeve 
17/10 J.Loohuis, Loenermark 
25/10 T.Deerenberg. Flevopolder 

A.Hottinga,Wapenveld 

n.b.De eerste waarneming is het 
meest in het noordoosten! 

R.Pannekoek "De Rieten", 
Hanendorperweg Ernst. 
25/10 T.Deerenberg,Flevopolder. 

14/10 F.v.Noorden 

2/11, E.Koopmans-Grommé, 
Bongerdplein Epe 

23/10 .E.Koopmans-Gromm~ 

12/10. E.Koopmans-Grommé 
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Op zaterdagmorgen 24 september j.l. trokken we met een 
groepje het bos in op zoek naar paddestoelen. Prachtig weer, 
honderden zwammen, paddestoelen, boleten en hoe ze nog meer 
mogen heten. In het begin kon je al dat schoons ook nog in 
je hoofd vastleggen, maar na een half uur ging het, in ieder 
geval mij, duizelen en keek ik alleen nog maar naar mooie 
kleuren, vormen en snuffelde ik enthousiast mee of er ge
brande suiker, bloesem of gewoon stank aan een paddestoel 
te bespeuren viel. 

Goed, het was zeer geslaagd. Vooral ook omdat enige min 
of meer bijzondere zwammen ontdekt werden. 
's Middags trok ik er weer op uit, want ik wilde op m1Jn ge
mak wat foto's maken. Eerst naar een paar gevelde beuken 
met tientallen porseleinzwammen er op. De zon stond minder 
gunstig dan 's morgens, maar goed, gekiekt werd er toch. 
Daarna op zoek naar een paar kantarellen, die langs een 
fietspad stonden. Vreemd, ze waren weg. Viermaal de plek 
afgezocht, maar nee, foetsjie. Dan maar op zoek in het paadje 
waar we 's morgens begonnen waren. Daar vonden we een heel 
grote bruine zwam tegen een stronk. 's Middags ••• weg. Je 
kon nog duidelijk zien waar hij gestaan had, leeg. 
Verderop had Koos Koopmans een omgevallen berk wat opz1J 
geduwd om een aantal zwammen beter te kunnen bekijken. 
Op de stam geen zwam, wel kale plekjes waar ze gezeten 
hadden. 1 s Morgens zagen we op diezelfde plaats een heleboel 
melkzwammen staan. Nu zag je alleen maar witte plekjes van 
de sporen in het hoge mos. Zwammen ...• weg. 
Wel toevallig allemaal. Wel een bijzondere waarneming, maar 
eerlijk gezegd ook wel verdacht. 

Louk Muller. 

P.S. I. Excursieleider de heer Sieders had dezelfde droeve 
ervaring. Hij wilde o.a. een foto maken van de 
dennevoetzwam. Weg! ! 

LS. II. Hw.Remruelts, idem. 
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TRUFFf'L-~I'IOT52v,/AM 
RuJS u LA 's 

Op zaterdag 24 september stonden 's morgens om tien uur 
bij stralend weer op het kruispunt Tongeren ongeveer 15 le
den klaar voor de paddestoelen-excursie. Het was al veertien 
dagen gortdroog geweest, niet zo'n gunstig voorteken. Maar 
het blijft toch vochtig buiten. Een dikke nevel maakte in 
het boe alle spinnewebben zichtbaar. 
De zwartgroene melkzwam was de eerste paddestoel die excur
sieleider Sieders ons kon tonen. Deze algemene plant van 
vochtige naald- en berkabossen heeft een aantal duidelijke 
kenmerken, die duidelijk gemaakt werden aan die deelnemers, 
die nog niet zoveel van paddestoelen wisten. De plaatjes, 
nu nog grijs-geel, geven als ze gebroken worden een melkwit 
sap, vandaar de naam melkzwam. Bij deze soort kun je met 
het puntje van je tong dat melksap pro~ven, na enkele ogen
blikken onderga je dan een zeer scherpe smaak. 

De volgende paddestoel, een russula, gaf al direct wat 
problemen. Van de russula's zijn een honderdtal soorten be
kend; in het aan te bevelen populaire boek van Morten Lange 
(Elseviers Paddestoelengids) komen er toch maar liefst 34 
soorten voor. 

Ontmoedigend is ook dat er nogal wat aan de naamgeving 
van de paddestoelen is gesleuteld, de geleerden komen nog 
steeds tot microscopische verschillen; zij hebben niets an
ders te doen. Maar voor de gevorderde amateur wordt het een 
heksentoer om bij te blijven. 

De bittere smaak van de zwartgroene melkzwam is totaal 
anders dan die van de kruidige melkzwam, deze ruikt zo dui
delijk naar maggi, dat je trek krijgt in een flinke kop 
soep. 

Het ruiken en proeven van paddestoelen blijkt soms een 
onmisbaar hulpmiddel om achter de naam te komen. 
De kokosmelkzwam ruikt duidelijk naar dat tropische natuur
produkt. De excursieleider had duidelijk succes met zijn 
aanschou,.,reli jke voors telling. Op een omgewaaide berk stonden 
prachtige berkenzwammen. De nog lichte keiharde hoed, in ons 
geval zo'n 15 cm groot, heeft een oppervlak met een papier
dunne opperhuid. 
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Jaren geleden hebben onze kinderen een tak met zo'n berke
zwam er aan op zijn kop in de tuin gezet. Na enkele maanden 
had deze houtige paddestoel zich aan die stam omgedraaid: 
de sporen kunnen dan weer vallen. En u weet vermoedelijk wel 
hoe belangrijk de verspreiding van de sporen voor de in
standhouding van de soort is. 
Dhr. Sieders had een aantal fraaie sporenfiguren bij zich. 
Dat kunnen we zelf ook wel maken. Leg de hoed van de zwam 
's avonds op een stuk papier en leg dat afgesloten voor 
tocht weg. De volgende morgen hebben de sporen een fraai 
patroon getekend op de al of niet gekleurde ondergrond. 
Meestal blijken de sporen zelf wit of crème te zijn, maar 
~~zijn ook andere kleuren, tot zwart toe. De kleur van de 
sporen is eveneens een kenmerk, waarnaar de plant kan worden 
gedetermineerd. 

F LU VJE.E. \... ~ 
B OL.E.~'T" 

Het werd een prachtige morgen met een onverwachte rijkdom 
aan vondsten. Daarbij waren enkele vrij zeldzame soorten als 
dennenvoetzwam. Grijze vorkplaat (plaatselijk algemeen), de 
op de hartetruffel groeiende truffelknotszwam, molenaars-

satynzwam, die naar meel ruikt en de boletus viscidus, die 
geen Nederlandse naam heeft.(Noot van de hr.Sieders: Dit is 
een zeldzame boleet. De oppervlakte van de hoed is kleverig 
(viscidus is kleverig) en hij groeit evenals de gele ring
boleet onder larixen. De kleverige larixboleet is dus een 
toepasselijke naam.) 
Opmerkelijk is de toename van de op hout levende zwammen. 
Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het vele dode hout 
dat in de bossen blijft liggen en de verwoestende stormen 
van '71 en '72, die wel goed voor de ontwikkeling van deze 
soorten waren. Jammer genoeg is de boom, waarop de echte 
tonderzwam in Tongeren groeide, enige tijd geleden omgehakt. 
Onze excursieleider moest ontdekken dat de hem toegedachte 
zwam met boom en al uit het bos was vertrokken. 
Twee uur speuren leverde een vondst van bijne 50 soorten. 
Dat was een aanmoediging om er nog eens op uit te gaan. 
De volledige vindlijst sluit dit verslag af. En dan te be
denken dat we niet verder dan 300 meter van het kruispunt 
Tongeren af zijn geweest! 

1. Zwartgroene melkzwam 
2. Berkenzwam 
3. Elfenbankje 

Lactarius necator 
Piptaperus betulinus 
Trametes(Coriolus)versi-

color 
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4. Dennenvoetzwam 
5. Fluweelboleet 
6. Broze Rusaula 
7. Gewone zwavelkopjes 
8. Grijze vorkplaat 
9. Kleverige koraalzwam 

10. Groene berkerussula 
11. Truffelknotszwam 
12. Gele hoorntje 
13. Hanekam, cantharel 
14. Witsteel franjehoed 
15. Regenboog rusaula 
16. Amethist/rodekoolzwam 
17. Grove plaatrusaula 
18. ? Trechterzwam,waar

schijnlijk de gestreepte 
trechterzwam 

19. Porseleinzwam 
20. Buchenschillerporling 
21. Breedplaatstreephoed 
22. Braakrusaula 
23. Slijmzwam op beuk 
24. Enkele korstzwammen 

25. Harszwam 
26. Gele amaniet 
27. Bu:bdelzwammen(vergaan) 

28. Franjezwam 
29. Beukenrusaula 

(vroeger: gele 
streeprand) 

31. Grote sponszwam 
32. Beukenwortelzwam 
33. 2 soorten vezelkop 
34. Grote molenaar 
35. Krulzoom 
36. Gele ringboleet 
37. Rode zwavelkop 
38. Tranende franjehoed 
39. Fopzwam 
40. Vezelkop 
41. Oranjebloesemzwam 
42. Stinkzwam 
43. Geschubde inktzwam 
44. Kleverige lariksboleet 
45. Wieltje 

Aardappelbovist 

Pheolus(Hapalopilus)Schweinitgii 
Boletus subtomentosus 
Russula fragilis 
Hypholoma fasciculare 
Cantharelculla mubonata 
Calocera viscosa 
Russula aeruginea 
Cordyceps ophioglossoïdes 
Calocera cornea 
Cantharellus cibarius 
Psathyrella hydrophila 
Russula cyano~antha 
Laccaria(laceata)amethystina 
Rusaula nigricans 
Clitocybe vibecina 

Oudemansiella mucida 
Innotus nodulosus 
Tricholomopsis platyphylla 
Russula emetica 

(Cortisium)o.a. de gele korstzwam 
en de gerimpelde korstzwam 
Corticium giganteurn 
Amanita citrina 
Kuhneromyc~s mutabilis.(Ook enkele 
groepen gave exemplaren v.d!kleine 
bundelzwam nu stobbezwammetje ge
noemd.l 
Thelephora terrestris 
Russula fellea 

Sporassis crispa 
Oudemans~ella radicata 
Inocybe(moeilijk op naam te brengen) 
Clitopilus primulus 
Paxillus involutus 
Boletus grevillei 
Hypholoma sublateritium 
Psatgrella velutina 
Laccaria laccata 
Zie opmerking vorige vezelkop 
Hebeloma sacchariol~~ 
Phallus impudicus 
Coprimus comatus 
Boletus viscidus 
Marasmius rotula 
Scleroderma citrinwn 



Nog een rusaula 
Rusaula atropurpurea Zwartpurpuren rusaula 
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Behalve de zwartgroene melkzwam, zijn we onderweg toch nog 
andere soorten melkzwammen tegen gekomen, waar verder geen 
aandacht aan besteed is. 
o.a.: 
Lactarius tabidus - de rimpelende melkzwam, die in Tongeren 

algemeen voorkomt, het witte melksap 
verkleurt zwavelgeel 

en behalve de zwartgroene, kwam ook de grijsgroene melkzwam 
lact.blennius hier voor. 
De kokosmelkzwam - lactarius glyciosmus 
en de kruidige melkzwam - lactarius camphoratus kwamen ook 
uit het terrein van.de "leemkuil". 

D.Koopmans. 

Nieuwe leue_!~_!_ 

Wij verwelkomen mevr. L. Hylaride~, De ~eegte 63, Epe en 
de neer .A. IJzerrnan, bonenburgerlaan 43 
te lieerde. 



•' 
77-180 

\~oor zichzelf qenoteerd 
... ____ 

Van een lezer van Natuurklanken kregen wij toestemming 
om zijn dagboekbladen over de eerste twee weken van augustus 
te publiceren. Wat een geweldige aandacht voor heel wat 
aspecten van het natuurgebeuren spreekt er uit! 

1 aug. 

Regen/ 
bew. 

Tochtje gemaakt naar Oud Avereest; wandeling door het 
dal van de Reest en over de oeverlanden. 
In de Reest groeit op sommige plaatsen de kleine egels
kop; vogels zijn er genoeg, zeker roofvogels; 3x to
renvalk waargenomen. In 't eikenbos op een plaats wes-
penorchissen. Bij een oude boerderij in een droge weg
berm een hele serie droogbloeiers; v.a. akkervilt
kruid. Van de 3 z's schrikken we - zouden we verkeerd 
gedetermineerd hebben? 

's Avonds roepen in de bosrand langs de grote weg jonge 
bosuilen. Ik tel er 5. Ze beantwoorden de roep van hun 
broers/zusters. Er zijn er genoeg. De vleermuis laat 
zich ook weer zien. 

2 aug. 's Morgens in de tuin veel webben van hangmatspinnen; 
zal op de heide ook wel zijn te zien. 

Zon Op de late liguster vliegen nog wat kleine vosjes en 
een dagpauwoog. Er zijn nog niet zoveel vlinders. 
's Avonds een tocht langs de Knardijk - honderden 
futen, goudplevieren, strandlopers, strandplevier, 
grutto's, watersnip, blauwe reigers, ganzen, te donker 

om de soorten goed waar te nemen. 
Overal vliegt de torenvalk en in een boom zit een jon
ge bruine kiekendief. Op de terugweg 2x de velduil 
goed kunnen waarnemen. 

3 aug. In de tuin op de vaste lathyrus zitten de rupsen van 
de citroenvlinder, helemaal groen. De bijen klaarge
maakt voor de heide - die zijn erg ondeugend en steken 
allergemeenst. Overmorgen gaan ze weg. Voor alle zeker
heid nog even de heide gecontroleerd, de bloei is nog 

Zon- zeer schraal, maar 't belooft veel. Opvallend veel 
nig. sprinkhanen zijn er; alle tijd om te proberen wat 

soorten bij elkaar te krijgen. 



4 aug. 

zon; 
geen 
wind 

5 aug. 

zon 

6 aug. 
morgen 
regen 

droog 
zon 

8 aug. 

Grauw 

77-181 

Dat lukt gemakkelijk. Maar als je dan de Oedipa 
germanica in een blauwe in plaats van een rode uit
voering treft en de klappersprinkhaan wel vindt, is 
er toch wat bijzonders aan de hand. Zodra de zon 
weer eens goed fel is, opnieuw er op uit, maar dan 
het vangnet mee. De tjiftjaf zing nog. 

Naar het oude Mirdumerklif in Gaasterland geweest 
(eigenaar Natuurmonumenten); daar gewandeld. 
Prachtig landschap. IJsaalmeer bladstil. Overal 
liggen prachtige granieten en porfieren die uit de 
keileemwand zijn gespoeld toen de zee daar nog vrij 
spel had. Nu bloeit er het zandblauwtje en de kat
tendoorn. 46 aalscholvers geteld; mantelzilver- en 
kokmeeuwen, grote stern met vliegvlugge jongen. 
Dodaars en fuut zijn ook present. Het klapstuk wa
ren 4 lepelaars die naast een blauwe reiger neer-
streken. 
Het kleine grut was ook goed vertegenwoordigd -
tapuit- kneu (voerend)- grauwe gors, witte kwik
staart - groenvink - grasmus en roodstaart - alles 
in flinke aantallen. Daar eens naar toe als de vo
geltrek plaats vindt. Terrein alleen toegankelijk 
voor leden Natuurmonumenten. Van alles te zien. 
Naar Leiden via de Knardijk en de weg Lelystad
Muiderberg. Flinke bries - prachtige tocht. 
Al volop tafeleenden - kuifeend en meerkoet goed 

·vertegenwoordigd- 3x aalschollevaar en 1 kleine 
burgemeester. 

Gewandeld in de duinen bij de Wassenaarseslag -
benauwd warm - niemand in de duinen. Ossetong 
bloeiend - stalkruid en kleine kaasjeskruid. 
Veel vogels - hoog in de lucht zwevend op de ther
miek, 2 buizerds. Kneu-leeuwerik-duinpieper-groen
vink-grasmus en een late triller van de sprinkhaan
rietzanger. Weinig meeuwen. 

In de vroege ochtend zweven 5 buizerds boven de 
rand van het dorp; zijn met de kijker goed te vol
gen. Allemaal jonge exemplaren. 's Avonds de bosuil 
nog steeds hoorbaar. Sommige mensen kunnen er niet 
van slapen. In de N.R.C. lees ik een ingezonden 
artikel over de Actie Geuldal van Natuurmonumenten. 
Overal waar de mens in massa's verschijnt gaat de 
natuur achteruit. In het Geuldal zelf is men niet 
zo enthousiast. 

9 aug. Gebotaniseerd in Empe en Hall. Langs de IJsselstraat 
o.a. de dubbelkelk en marjolein gevonden. Thysse 

Grauw zegt dat de dubbelkelk uit Zuid Europa afkomstig is 
en vooral in Zeeland en Zuid Limburg vo~rkomt. 
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10 aug. 

Grauw 
buitje 

11 aug. 

12 aug. 

13 aug. 

zonnig 

14 aug. 
zon 

15 aug. 
zon in 
middag 

Er is daar een heleboel moois te zien; heggerank 
bloeit nog - bessen nog niet rijp. Bij de kreek 
in Voorst 3 ooievaars. 

Op de pelargoniums zit de rups van de uil"roestje". 
Prachtige vlinder. Op de engelwortel een heleboel 
kevertjes - allemaal vreemde soorten - veel wespen. 
Bezoek van een distelvlinder. 's Avonds de bosuilen 
weer gehoord. 

Bij Hattem ligt een dit voorjaar opgegraven slootje 
dat dicht gegroeid ia met het groot blaasjeskruid. 
En dat in de uiterwaard vlak bij de rivier. 

Lekker geregend; op de stam van de Kardinaalsmuts 
in de tuin ontwikkelen zich prachtige korstmossen. 

Heidewandeling - avond - uilen(bosuil) - torenvalkT 
sperwer - geen nachtzwaluwen. Omdat het grondbroeders 
zijn, zal de overvloedige wilde varkenstand hier 
wel opruiming onder houden. 

Heidewandeling - kruisbekken gehoord. 
Een eenzame winterkoning kan ontzettend veel kabaal 
maken. Veel printen van het wilde varken en de ree. 
Distelvlinders en dagpauwogen beginnen wat veel
vuldiger voor te komen. 

Avondwandeling op Schokland. Op de zuidpunt in een 
raster volop knopig doornzaad. 
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Van de heer B. Koster ontving de redact e twee verslagen, 
waarin wij lezen over een zomeravond i11 Tongeren en een 
vroege ochtend naar de Knardijk. 
Van de avond op de Tongerense heide lezen we: ••••.• "We 
hebben een paar kostelijke uren doorgebracht met het kij
ken en luistereu naar de boomleeuwerik, bewoner van de _ 
kaalslagterreinen. In zang en habitus ontdekten we echte 
leeuwerikmauiertjes. Vanaf een vaste zitplaats in de top 
van een solitaire den zagen we hem "klimmend langs zijn 
eigen toonladder" ornhoogstijgen. Het duurde rn,.,ar eventjes 
en dan keerde hij weer terug op zijn tak. 
Verder zagen we vink, groene specht, zwarte specht, boom
pieper, geelgors, kneu, lijster, merel en buizerd. De 
nachtzwaluw werd niet gehoord" •••..• 

Over de Knardijkexcursie schrijft Koster: 
••••• "We herkenden meteen het bekende vogelaargeluid van 
de heer Viertelhauzen", die gelu1..kig weer mee kon •••••• 
"Op weg naar het kustgebied bij Hoophuizeu" lezen we, 
"waren veel goudplevieren en kieviteu in de wei te zien. 
Veroer hoorden we de geluiden van rJodborst, paapje, kneu 
en koolmees. " ••••••• 11 e11 aan de kust br1ardme zen. \1a t heb l.Jeu 
we daarvan genoten. We gaven ze a~lerlei troetelnaampjes, 
tot barmeisjes toe!'' Over de polder bij Harderwijk vartelt 
Koster: Als allervoornaamste gast eiste de bruine kieken
dief alle aaudacl1t op r.1et :üjn prachtige gele kop. 
Verdere waarnemingen daar waren een gekraagd roodstaartje 
en dodaarsjes. 
Bij de kunstnatige meertjes bi;j net Harderbos veel eenden: 
krakeenden, sr:lienten, wiu tertalingen, wilde eenden en tafel
eenden. 

l'!levr. KooptilUllS raeldt nog, dat ee1:. dode uil, die bij .Hoop
huizen gevonden vv-erd, een jo.nge rnnsui1 Vlas. l.Je ring, waar
van de gegevens opgestuurd werden door Koos K. naar het 
vogeltrekstation in .Arllhem, wees uit, dat de uil in Hoop
huizen geringd \,as door de heer A. Smi t op 23 juli 1977. 
De actj:vi ~tel:!..._ vE~!~-~~- y_g_g~lwerkgro..f.J2 bestaan verder uit 
geanimeerde huisKamerbijeenkomsten. Br wordt een avond 
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gehouden, waarop een film wordt gedr~aid en er komen ex
cursies. 
Verder namen de leden op zich, bij het land van de heer 
Jonker aan de.Boerweg in Epe en bij de viskwekerijen in 
de buurt van de heer Dogger regelmatig; het hele seizoen 
door waarnemingen te doen en die dan met elkaar te verge
lijken. Doel is, de regelmatig voorkomende vogels en de 
passanten en wintergasten d<~ar vast te stellen. 
Inlich~inill':..E 9ver de vogelgroep bij mevr. Jeanne Boen,der, 
Struikstuk 58, tel. 05780 - 49b2. 
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'WA1 DOEl 
Bijna ongemerkt zijn we dit jaar de herfst ingegaan, alleen 
een verhoogde prouuktie van pauaestoelen en l1et verkleuren 
van het blad deed onH de seizoenwisseling opmerken. Grijze 
nevels stofferen zo nu en dbn ue landschappen en tijdens een 
avondwandeling vullen rottingsgeuren onze 11euzen. Het eenja
rige natuurleven is bezig historie te worden. De natuur ver
andert van gedaante en samenstelling om tot voedsel te die
nen voor nieuw leven in volgende seizoenen. 
En vooral die natuurhistorie is onderwerp geweest op de 
laatste vercaderingen l>ij ae be1wnoeling van eeu te projec
teren historisch streekrnuseuril V~marl:iij wij van mening waren 
dat het natuurhistoriBch eleme11t niet mocht ontbreken of er
gens als onlJelangrijK mldergebracht zou woruen, juist omdat 
er in de omgeving van Lpe zoveel natuurhistorie is. 
v>Jij blijven attent de Olltvvikkeling hierover in de gaten 
houden. 
ündanks dat we nog druk in het uajaarBgebeuren zitten wordt 
er toch alweer druk lHlll het winterprograrl!rna gewerkt. Ben van 
de eerste daarin geplande wandelingen zal or:1streeks half de
cember plaats vinden • wocht llet KW·;1I weer hetzelfde weertype 
voor ons in petto lle!Jl>eu als·het voorgaande jaar omstreeks 
die tijd, dan hoop ik toch dat meer me11sen zich zullen laten 
verleiden een !'risse neus te halen. 
Het bie zenlandje aa11 de boerweg hoert van boer J-anker niet 
weg maar .net moet weJ. goed be!teerd Viordell, de volgende zorg 
die het bestu.ur ueelt. 
In verband met de nouige verscl:lraling vvas net nogrnaals nodj_g 
dit land te rnaaiell en l:let arkomentie r.1ateriaal al te voeren, 
een beheersmaatregel die dus niet zo simpel was als het leek. 
Doch gelukKit staK de geuwellte ons ae 1leive11de hand toe en 
is het werk ilmüdaels (als u dit leeBt) geaaau. Natuurbeheer 
is een aandac11t1ge zaak. riier moet Je wat maaien, daar moet 
je wat zaaien of zo u wilt wat ple.nten, wat me doet oenken 
aan een minder bekeEd Arnbisch spreekwoord: "\'iie een boom 
plant, vertoeft niet te vergeels op aeze uarae". 

Bauke 'ferps tra. 




