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JAARGANG- 1978 MAART 

._-----------·----------~----~~--~~----·------·----------~ 

Ieder jaar opnieuw leven we er naar toe, naar die maand, 
waarin de dag van voorjaarsnachtevening valt, de Lentemaand. 
Op de 21ste of 22ste van die maand komt de zon precies in 
het oosten op en gaat precies in het westen onder, dag en 
nacht zijn even lang, vandaar nachtevening. En dan tot 21 juni 
komt de zon iedere dag iets eerder op en gaat iets later onder. 
Lente is dan ook de maand der verlenging. Het was Karel de 
Grote die deze naam, oorspronkelijk Lengizinmonath, bedacht. 
Een goede gedachte. Lente klinkt zoveel poetisoher dan maart, 
afgeleid van de Romeinse oorlogsgod Mars. Maar het valt te 
betwijfelen of dat de beweegredenen voor Karel de Grote vormde. 

Intussenhebbenwede belofte van de lente al op vele wijzen 
kunnen zien en beluisteren. In januari konden we de grote lijster 
alweer horen, begin februari bloeide ondanks een scherpe noord
oostenwind de hazelaar en eind februari zagen we de citroenvlin
der weer en terwijl het sneeuwde zong de merel! 
Het zijn vcorjaarsboden, die ons er toe brengen de natuur in te 
gaan en het voorjaar mee te beleven, na die toch altijd weer 
lange winter. 

Onze afdeling heeft trouwens geen winterslaap gehouden. Er staan 
weer interessante excursies en wandelingen op het programma, de 
werkgroepen gaan onverdroten voort en ons afdelingsblad "Natuur
klanken" verschijnt met grote regelmaat(hulde aan de redactie)om 
u op de hoogte te houden van datgene wat andere leden aan natuur
hist6rische zaken waarnemen en beleven. 
Ik hoop, dat dit nummer van "Natuurklanken" u ook in de stemming 
brengt, waarin de dichter Jac.Schreurs in zijn gedicht "Voorjaar" 
verkeert als hij begint met: 
Hoor even! ik vertel je wat: 
Ik heb vandaag de vlag maar uitgestoken 
omdat de lucht iets zeer bijzonders had 
omdat de winden zo naar bloemen roken. 

Jan van Zellem. 
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Voor de komende maanden staan weer een aantal evenementen 
op het programma waarvan wij hieronder al vast een voorlo
pig overzichtje geven. 
Nadere bijzonderheden zult u t.z.t. in de nog rond te zenden 
convocaties vinden. 

ZONDAG 19 HAART. 

Winterfiatstocbtnaar Veessen o.l.v. de heer W.Tol. 
Start 2uur Dorpsplein Heerde. Terug om 4uur. 
ZJt•:r'tR'DAG _ 8 APRIL. 

Excursie naar de Nijbroeker WeterinB o.l.v. de heer van Soest 
(maximaal 12 deelnemers, dus van tevoren opgeven bij de secretaris.) 

ZONDAG 9 APRIL 

Vogelzangexcursie op het landgoed 11 1 t Oostermaet" bij Lettele 
o.l.v. de heer G.J.Peteri. 

Het landgoed " 't Oostermaet" werd eind 1965 door de gemeente 
Deventer en de Stichtineen "De Verenigde Gestichten" en "Het 
Burgerweeshuis en Kinderhuis" voor gezamenlijke rekening aan
gekocht. Het ligt op + 10 km afstand van Deventer onder de 
gemeente Diepenveen i~ de driehoek, gevormd door de kerkdorpen 
Lettele en Okkenbroek en de buurtschap Oude Molen. 
Het vormt een uniek natuurgebied, waarin vele karakteristieke 
el~menten van het oud-sallandse landschap zijn terug te vinden. 
Op het ruim 300 ha grote landgoed, waarvan± 170 ha bos, be
vinden zich een zevental boerenerven, benevens een jachtop
zichterswoning. Het landgoed vormde oorspronkelijk geen een
heid. Het bestond uit losse complexen heideveld en dennenbos 
met hier en daar, vooral bij de oude erven Oostermaet en 
Grote Brander, door wallen en kreupelhout omgeven percelen 
bouw- en weiland. In 1922 kwam 1 t Oostermaet in handen van de 
familie Birnie uit Deventer. Deze familie heeft haar bezit 
met zorg in stand gehouden, zodat het in waarde en betekenis 
toenam en zijn huidige aantrekkelijkheid verkreeg. 
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DONDERDAG 20 APRIL. 

Lezing door de heer A.Smit. 

Er wordt op deze avond geen verslag gedaan over verre rei
zen. Integendeel, de enige grens die wordt overschreden is 
die van de provincie Gelderland en dan nog slechts bij uit
zondering. 
De natuurhistorische zaken die aan de orde zijn liggen 
naast de deur, zogezegd te bereiken met het oudste mense
lijke vervoermiddel: de benenwagen. 
De enige rode draad die wordt gevolgd is die van de loop 
der seizoenen. In dat natuurhistorisch jaar zitten veel 
macro-opnamen verpakt. Er komen overwegend vogels aan de 
orde maar omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn aan de om
geving, passeren er ook andere onderwerpen de revue die u 
als K.N.N.V.-lid zult of kunt herkennen. 

ZONDAG 23 APRIL. 

Geologische excursie naar Westfalen o.l.v. de heren Terpstra 
en Tol. 

ZONDAG 7 MEI. 

Excursie naar Kootwijkerzand o.l.v. de heer B.Terpstra. 
(Vertrek 8 uur, terug 13 uur). 

U ziet het, er staan de komende maanden weer een aantal 
aantrekkelijke zaken op het programma. Wij hopen dat u in de 
gelegenheid zult zijn om daar volop van te profiteren! 

BETALING CONTRIBUTIE 

Onze penningmeester verzocht ons het volgPnile mede te delen: 
Voor 1 mei 197R moet de contributie v~n ile afdeling aan het 
hoofdkantoor betaald wor~en. Iedereen wordt dan ook verzocht, 
voor zover dit nog niet gebeurd is, zo spoedig mogelijk de 
contributie voor 1978(f.18,- pPr lid en f.6,- per huisgenoot
lid) over te maken op girorekening 830071 t.n.v. A.5.N., 
Apeldoorn t.~.v. rel:. 11r. 53.13.41.542.Penningmeester K.N.N.V. 
afd. Epe/Heerde. 
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In het novembernummer van Natuurklanken publiceerden wij 
enige dagboekbladen van ~~n onzer leden. Uit diverse posi
tieve reakties van lezers bleek duidelijk, dat een voort
zetting van dit dagboek erg op prijs gesteld zou worden. 
Gelukkig wilde dagboekschrijver ons nog wat dagboekbladen 
afstaan. Zou het een vaste rubriek worden? 

18/8 

20/8 

21/8 

22/8 

26/8 
lichte 
mist 

27/8 

Zon 

28/8 

zon 

koud 

's Avonds met behulp van de sprinkhanentabel van de 
jeugdbond de blauwe sprinkhaan gedetermineerd. 
's Avonds 11.45 u. bosuilen op het dorp, meerdere 
zwaluwen vliegen laag. De gierzwaluw is vertrokken. 

Regen 

Naar Zalk - Zalkerbos in regentooi - nog volop bloe
men- roodborsttapuit. 

Regen - in Emst/Nijbroek viel 30 mm! Vissterfte. 

's Avonds naar Matanze, op terugweg bij de Vuile
winkel een prachtige velduil in 't schijnsel van de 
lampen van de auto; koude nacht. 

De bijen doen 't best op de heide; ook de blauwvleu
gelsprinkhaan in Petrea gevonden. Verschillen tussen 
~ en er zijn duidelijk. 

Kostgangerboleet(boletus parasiticus) gevonden bij 
de Tonnenberg; er zijn veel gele koraalzwammen. 
't Krioelt overal van de sprinkhanen; vele soorten 
gezien. Ook krekels. 

's Morgens naar 't bos en de hei; koude nacht geweest 
de heide zag wit van de webben van de valspinnen. 
Het was ~~n zilverglanzend tapijt; als parels schit
teren de dauwdruppels. Als straks de zon wat sterker 
wordt, zullen er wel ontzettend veel insakten die op 
zoek zijn naar de heidenectar, in deze webben ver
strikt geraken. Sporen van wilde varkens;nogal veel •. 
In een hakhoutrand langs de hei zaten kruisbekken. 



29/8 
dampig 

fris 

2/9 
zon 

koud 

3/9 
oosten
wind 

8/9 

9/9 

10/9 

11/9 
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's Morgen8 op het kanaal bij Vosbergen zaten jongen 
van de kuifeend; die hebben daar dit jaar gebroed; 
in het deel ten noorden van de Suikerbrug zit ook 
een paar kuifeenden. 
De watergentiaan in het kanaalpand boven de Bonen
burgerbrug is bijna uitgebloeid. 

Naar 't Kloosterbos en de bandijk in Werven; de 
inventarisatie van dat gedeelte is klaar; in tegen
stelling tot elders heeft de vegetatie op de zuide
lijke dijkstellingen zich slecht ontwikkeld. 
De blauwe kweek(kweekgrassoort) heeft de overhand 
gekregen en overwoekert alles. Jammer; de ver
wachtingen waren in '76 beslist hoog. Oorzaak???? 
23.30. De wilde ganzen trekken; onafgebroken gaan 
vluchten voorbij; luid snaterend; in de vooravond 
zong de bosuil nog. Eigenlijk is er geen sprake 
van zingen; 't is meer een klagend piepen; niet 
iedereen vindt het een plezierig geluid. Telkens 
als ik het hoor, verheug ik me in de zekerheid dat 
deze vogel hier in de buurt beslist niet zeldzaam 
is. 

Tocht gemaakt langs het randmeer vanaf de sluizen 
bij Kampen tot aan de brug voorbij Ketelhaven. 
Weinig vogels; 2 torenvalken; de kuifeenden en de 
tafeleenden zijn er al; ook is de fuut goed verte
genjwoordigd. Geen trekkende ganzen. Hier en daar 
wat goudplevieren. 

Nog overal zwaluwen gezien; zit nog niet veel trek
lust in. Gisteren nog wilde zwanen gehoord, waar
schijnlijk kleine zwaan. 

Tegen het vallen van de avond naar de heide om nog 
even naar de bijenvolken te kijken; de kasten zijn 
zwaar. In de tuin staat de karmozijnbes prachtig; 
bosuil weer gehoord (1x) 

Met Jan de'bijen opgehaald; flinke sjouw want de 
kasten waren zwaar. Onder de kast lagen tientallen 
dode wespen; zeker 3 soorten.Dit bij andere kasten 
ook geconstateerd; er is zeker veel roverij geweest 
dan zal dit wel aan de grootte der volken merkbaar 
zijn. Veel spinnen en wespen decimeren de bijen
volken. 

De bijenvolken nagekeken; goede raathoning; volken 
wel wat aan de kleine kant; zullen proberen er nog 
enkele te verenigen. 
Nog steeds huiszwaluwen gezien. In de tuin begint 
het nog steeds niet herfstachtig te worden. 
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17/9 

24/9 

~ .. 

12/12 
grauwe 
dag 

13/12 
14/12 
15/12 

16/12 

17/12 

18/12 

24/12 

25/12 

Tocht langs de dijk naar Zalk en via Kampen naar 
Lelystad - futen - dodaars - veel reigers - tafel
wilde eend- veel koperwieken - kramsvogels nog 
niet gezien. 't Is allemaal wel wat vroeg - krijgen 
we een strenge winter? 

Tocht naar Holten via Ommen; prachtig landschap; 
geologische bijzonderheden uit de boeken van Dr. 
Visschar - Nederlandse Landschappen zijn goed te 
onderkennen. Interessant. 
Voor Holten enorm veel vossebessen. Blijkbaar 
lusten de mensen die niet; zijn wel zuur, maar 

)'\goed eetbaar. 
/'In Holten museum Piet Bos bezocht;van tijd tot 

tijd is dat belangrijk. De vogels zijn prachtig 
opgezet en het kleine spul is van twee kanten 
te bekijken, zodat je alle details goed kunt op
nemen. 
De "groten" uit de vogelwereld - oehoe - sneeuwuil 
en lapland uil - zeearend zijn daar ook. Zeldzaam 
mooie dieren. Als jongen keek ik 's zomers in augus
tus vaak uren naar de zeearend als hij boven Rozen-
burg of de Maasvlakte op de thermiek zweefde. 
Imposant gezicht. Er zijn jaren geweest dat er wel 
2 of 3 waren. 

Vandaag vlogen de bijen alsof het een voorjaarsdag 
was; niet zo best voor de winterzit; gelukkig is er 
voer genoeg in de kasten. 
Op weg naar Twello langs het kanaal gereden; er zijn 
ontzettend veel dodaarsjes; in de grote en de nieuwe 
Wetering zitten ze ook. 

Dodaarsjes op het kanaal 
Bij Vossenbroek wilde eenden 
Jan zag in het bos de notenkraker - tot dusverre 
nog geen geluk gehad er een te zien. 
In de achtertuin de bonte specht(grote)gehad; 
is er in de bossen weinig voedsel? 

Aan de Dellen~eg in Epe zo maar 6 wilde zwijnen 
die woelden in een plas - overal zie je wmelsporen. 
Dodaars en wilde eend op het Apeldoorns kanaal 
In de planten voor het raam zitten lieveheersbeestjes 
(dan zullen er ook wel bladluizen in zitten) 

Storm - weer hier en daar hout uitgewaaid en wat 
bomen gevallen(meestal berken en dennen) 

Op de voertafel kool-, pimpel-, matkopmees, groen
vinken, veel ringmussen, roodborst, heggemus, 
spreeuw, lijster, merel, turkse tortel en zo nu 
en dan een ekster. Hanneken's noemen ze die in 
Twen te. .: W•;1• .t t verv~ 1 t;d.. 
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~3ENLVER. 
) BES 

In dit artikel willen we uw aandacht vragen voor een ter
rein aan de Elspeterweg te Vaassen. Het was een oud heide
gebied met jeneverbessen. Maar langzamerhand hebben grove den, 
eik, berk en vogelkers de jeneverbes verdrongen. 
Doelmatig beheer en onderhoud zal op langer termijn noodzake
lijk zijn om een stuk oud Veluws landschap van de ondergang 
te redden. We zullen eerst wat aleemene dingen over de jenever
bes vertellen. 

Habitus en voorkomen. 

Samen met de Taxus is de jenevérbes - die men ook wel de 
populaire naam van potloodceder geeft - inheems in Nederland. 
Deze typische struik met al zijn bizarre vormen komen we niet 
alleen in Nederland tegen maar in geheel Europa, IJsland en 
Groenland, ja zelfs langs de noordkust van Afrika en in een 
gedeelte van Aziê en Noord-Amerika. 
Het inheems zijn van de jeneverbes betekent dat de struik 
hier altijd is geweest en niet vanuit een ander land is inge
voerd, zoals veel naaldhoutsoorten in ons land. Aangezien er 
in Nederland in feite dus maar twee naaldhoutsoorten inheems 
zijn, moeten we op ~1 i - .;ebieden waar de soort zich nog op 
natuurlijke wijze kan vermeerderen, zuinig zijn. 

Het geslacht Juniperus (Latijnse naam voor jeneverbes) omvat 
veel soorten. In tuinen en parken worden vaak gekweekte soor
ten geplant, tegenwoordig vooral in heidetuinen veel dwerg-
en kruipvormen. Ook vinden we onder het gekweekte materiaal 
vaak blauwe variëteiten.(De (wilde)soort op onze heidevelden 
is goed aan de jonge twijeen te herkennen. Ze zijn namelijk 
driehoekig met uitstekende lijsten. De knoppen zijn rond, de 
naaldjes staan in eroepjes van drie en zijn slechts 1 à 2 cm 
l~ng. Het naaldje zelf is aan de bovenzijde hol met een brede 
witte huidmondstreep. De jeneverbes bloeit in april/mei en is 
gewoonlijk tweehuizig. Dit betekent dat de mannelijke en vrou
welijke bloempjes(voorzover we van bloemen mogen spreken) 
niet bij elkaar op één struik voorkomen, maar op twee verschil
lende struiken. 
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Hoewel we hem tot de coniferen 
rekenen, zijn de vruchten geen 
houtige kegels zoals bij spar
ren, pijnbomen of dennen, maar 
zgn.schijnbessen of kegelbes
sen, die in twee of drie jaar 
rijpen. De rijpe bessen zijn 
donkerblauw en berijpt. 
Verder valt het op dat de je
neverbes in z'n element is in 
de felle zon en een erg arme 
bodem verlangt, 
In Nederland kunnen we fraaie 
jeneverbesstruwelen aantreffen 
in het Nationale Park De Hoge 
Veluwe; in het Buurserzand bij 
Haaksbergen; op het landgoed 
Eerde bij Ommen; in Drente onder 
andere in het Mepper Zand; het 
Balinger- en Mantinger Zand en 
op de Kralose heide bij Ruinen, · 
Ook wat dichter bij huis kunnen we jeneverbessen vinden. 
We noemen: De Haere, een oud stuifzandgebied bij Doornspijk; 
de Oldebroekse- en Doornspijkse heide; hier en daar enkele 
ex. in de Dellen bij Epe; 't Kolkhuis lRngs het Apeldoorns 
kanaal te Hattem en de Woestijn aan de ElspAt~rweg te Vaas-
sen. 

Bijgeloof en gebruik. 

Legio zijn de sagen en legenden die rle oude heidevolken om 
deze naalddragers hebben verweven, veel meer dan om enig 
ander gewas, Waarschijnlijk door de vaak bizarre vormen die 
de jeneverbes in de loop van de jaren krijgt door invloed 
van de wind. Niet voor niets wordt de jeneverbes wel wachter 
van de heide genoemd. Ook nu zijn er nog mensen die zich 
tussen de jeneverbessen niet veilig voelen. Toch geven zij 
naar oud volksverhaal rust en verkwikking aan de vermoeide 
wandelaar. Zelfs in de Bijbel vinden we een passage die ver
telt dat de profeet Elia in de woestijn verkwikking vond in 
de spaarzame schaduw van de jeJJeverbes. 
Een wandelstok gesneden uit jeneverbeshout zou kracht bezit
ten. De wortel geeft een uitmuntende en zeer lang nagloeiende 
kool. De houthakkers van vroeger tijden wisten dit ook en 
legden bij voorkeur enkele wortels in hun vuren om deze lang 
brandend te houden. Ook werd het hout eertijds graag gebruikt 
bij lijkverbranding; men vindt nu nog verkoolde resten in 
oud germaanse kerkhoven. Er huisden goede en boze geesten in 
de dichte groene kruinen, die hielpen tegen pokken, wratten 
en eksterogen. De voerman sneed een zweepsteel uit de stam en 
dreef daarmee de hnze eeest ujt zijn span. 
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De boer rookte uit een plJP van juniperushout, ZlJn vrouw 
karnde het best met een juniperusstok ep deed een paar bes
sen in de pot bij het inmaken van zuurkool om zo de onaange
name smaak weg te nemen. De zwart, blauwberijpte bessen, die 
in twee jaar rijpen werden vanwege de fijn geurende olie ge
bruikt om met rogge, tarwe of gerst een soort sterke drank 
te bereiden. 
Samengevat kunnen we stellen dat de jeneverbes een merkwaar
dige, maar wel boeiende geschiedenis kent en vroeger een gro
te rol heeft gespeeld in het oude volksleven. 

Huidige waarde van de jeneverbesstruwelen. 

De huidige waarde van onze jeneverbesstruwelen is beperkt tot 
de landschappelijke- en natuurwetenschappelijke waarden. 
Als derde waarde wordt ook vaak de waarde voor de recreatie 
genoemd. We moeten echter we.l beseffen dat de recreatie 
meestal niet de instandhouding van dergelijke gebieden be
vordert. Als we nu even de romantiek van het volksleven ver
geten en over onze eigen nostalgie heenstappen, dan moeten 
we het eerst over de landschappelijke waarde hebben. We vin
den een heideveld mooi, maar waarom vinden we het eigenlijk 
mooi? Om de schaapherder met zijn kudde of om de scheefge
groeide vliegdennen en fraai gevormde jeneverbessen. Maar 
hoe kunnen we deze waarde uitdrukken. Landschapsbeleving is 
immers onderhavig aan de persoonlijke smaak van de mens, 
maar over smaak valt niet te twisten. De ~~n vindt een loof
bos prachtig en de ander een naaldbos. Ik wil hiermee alleen 
maar aantonen dat landschappelijke waarden erg moeilijk over 
te brengen zijn op een ander niet gelijkdenkende. Het is dus 
weinig concreet en biedt meestal weinig houvast bij waarde
bepalingen, vooral ten aanzien van kleine gebieden. 
Het wordt echter anders als we op de elementen in dit land
schap letten. We komen d~n bij de natuurwetenschappelijke 

waarden. Elk onderdeel wordt ge!n
ventariseerd, bijvoorbeeld planten, 
vogels, paddestoelen, mossen, bomen 
en struiken. Er ontstaan lijsten met 
namen van de soorten die voorkomen. 
Vinden we juist weinig voorkomende 
soorten dan kunnen we het begrip 
zeldzaamheid inVOl-!ren. Y.le kunnen dan 
een gebied het predikaat waardevol 
of minder waardevol geven. Schakelen 
we even terug naar ons terrein in 
Vaasoen dan moeten we helaas stellen 
dat de zeldzame planten verdwenen 
zijn. Wel weten wo van insiders dat 
er in vroeger jaren veel zeldzame 
Poorten voorkwamen. 
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a rauwe. \<la uwie.r-

Alleen de jeneverbes staat 
er nog bij tientallen, zo
dat we het heideterrein 
toch nog wel het predikaat 
waardevol mogen geven. 
Iets dergelijks geldt ook 
voor de vogelbevolking. De 
open ruimten tussen de je
neverbesstruiken met de 
toch aanwezige dekking 
door de altijd groene 
struik vormt een waar do-
~ado voor onze vogels. 

Met namo voor broedvogels als goudvink en staartmees, maar 
ook voor de zeldzamere soorten als klapekster en erauwe klau
wier. De laatste twee soorten stellen hoge eisen aan hun 
broedbiotoop, nl. halfopen heidelandRchappen met dekking, in 
een gesloten boslandschap. Behoud van dergelijke terreinen is 
vereist willen we tenminste niet dat beide soorten als broed
vogel op de Veluwe verdwijnen. In de wintermaanden kan men 
ook vaak doortrekkers en pleisterende vogels in deze halfopen 
landschappen waarnemen. Het betreft hier vooral kramsvogel, 
koperwiek, beflijster, goudhaantje, koolmees, pimpelmees,mat
kopmees, kuifmees en in enkele gevallen de fraaie pestvogel. 
We zien dus dat zo'n terrein niet aJleen ~oor broedvogels van 
belang is, maar cok buiten de zomermaanden wel necelijk een 
hoge avifaunistische waarde heeft. 

Situatie in Vaassen. 

Gelukkig hebten we op de Noord-Veluwe nog enkele van deze bij
zondere gebieden, waarvan de meesten eigendom ZlJn van een na
tuurbeschermingsorganisatie, zodat het behoud en een goed be
heer gewaarborgd is. 
Met het heideterrein aan de Elspeterweg te Vaassen is het he
laas anders gesteld. Dit oude heideveld met jeneverbessen is 
particulier bezit. Het ligt aan de spreng van de Egelbeek en 
de Geelmolensebeek. Langs de beek vinden we veel eike-opslag 
en een strook met eike-spaartelgen. Het overige terreingedeel
te bestond vroeger uit heide met jeneverbess ·n. I a~r in de 
loop van de jaren h8t1•en eik, berk, grove den en vogelkers de 
overhand gekregen. De tientallen jeneverbessen die er nu nog 
staan dreigen te verstikken. Op den duur kunnen de jenever
bessen zich hier niet meer op natuurlijke wijze vermeerderen 
door de concurrentiekracht van de overiee bomen en struiken. 
De enige reme~ie hiervoor is dat al het overi~e hout geveld 
en afgevoerd wordt. De heide en de jeneverbes krijet dan weer 
een kans om zich te verjongen en het terrein kan zich op den 
duur weer in oude glorie he:rstellen. D:::tt is natuurlijk wel ge
makkelijk gezegd. Hoewel de jeneverbes door de natuurbescher
mingswet(1974)aangeduid is als bescl ermde struik,betekent ~it 
niet dat we nu geruAt kunnen zijn. 



Want wat is het geval. De natuurbeschermingswet noemt al
leen soorten die bescherming· genieten, maar rept niet over 
de werkelijke instandhouding van de soort(beheer). 
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En ook de laatst verschenen relatienota en nota landelijke 
gebieden geven nog geen oplossing voor dergelijke kleine 
gebieden. 
Het bestemmingsplan van Vaassen zal voor dit deel van het 
buitengebied wel een aanduiding hebben, maar of er bepa
lingen over het werkelijke beheer in het bestemmingsplan 
voorkomen, is nog maar de vraag. 
Het een en ander houdt wel in dat voor vele terreinen in 
onze omgeving onderhoud nodig is voor de instandhouding van 
bedreigde soorten. 

Beheer kost ~eld. 

Een financiäle bijdrage in de vorm van een beheersvergoeding 
zou in veel gevallen een oplossing kunnen bieden om derge
lijke terreinen op korte termijn van de ondergang te redden. 

IN 1976 HEEFT DE BONENWERKGROEP VAN DE K.N.N.V. DE WAARDE 
VAN HET JENEVEHBESSTRUWEEL AL OI-TDE1."-lKEND EN HE'l'EEN AAN DE 
AHBTELIJKE BEL GETROKKEN. 
Toen op korte termijn bij de lagere overheid geen financiële 
steun verkregen kon worden, heeft men zelf bijl en zaag ter 
hand genomen. Een gedeelte van het terrein is nu opgeschoond 
maar het overgrote deel, met name het zware eeboomte, moet 
nog geveld worden. 
Zoals u nu misschien begrijpt zal er naar een oplossing op 
langer termijn cezocht moeten worden. Aankoop van het ter
rein door een natuurbeschermingsorganisatie is natuurlijk de 
beste oplossing, alhoewel het toch ook mogelijk moet zijn 
om de huidige eigenaar een financiële vergoeding te geven 
voor het noodzakelijke onderhoud. 

Resumerend kunnen we zeggen dat het gebied diverse natuur
wetenschappelijke kwaliteiten bezit en de potentie heeft om 
zich nog te herstellen. Laten we hopen dat ook de bestuurders 
van onze gemeente dit inzien en honoreren met een beheers
vergoeding, opdat een waardevol gebied voor ons en ons na
geslacht behouden blijft. 

A.Hottinga. 
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Over: .. Den \Joke\ bos'' 
Van de heer Biedets ontvingen wij het in Acl1tèrhoeks dialect 
geschreven ged.:!chl"Den Wakelbos" van de dichter B.Stegeman. 
Over de persoon van deze poëet gaf de heer Sieclers nog de 
volgende bijzonderheden. 

De schoolmeester, dichter-historicus B.Stegeman werd in 
1877 op de boerderij " 1 t \ifaliën" te Winterswijk, temidden 
van een aan natuurschoon rijke omgeving, geboren. 
Hij stierf in 1952. 
Als hoofd van één der dorpsscholen, speelde hij een belang
rijke rol in het dorpsleven. Als historicus maakte hij zich 
verdienstelijk door rle geschiedenis van zijn dorp te he
schrijven in het boek " 1 t Oude Verspel \>linterswijk". 
Daarbij schreef hij ook een aantal gedichten in het Achter
hoekse dialect. In ~én van zijn cedichtenbundcls '' 'n Toeten 
vol Achterhoekse m5pkes'', vond ik het gedicht, waarin hij 
het betreurde, dat de oude vertrouwde "Wakelbosch", die eens 
het landschap rondom Winterswijk sierde, bijna overal ver
dwenen was en waarin hij de hoop uitsprak, dat eens de tijd 
zou komen, dat de Juniperus weer in ere hersteld zou worden. 
Zo zien we, dat er ruim 50 jaar geleden ook al mensen waren, 
die milieubewust waren en oog hadden voor milieubescherming 
en natuurbehoud. 

A.Sieders. 



Den Wakelbos ( B.Stegeman) 

Juniperus, mien wakelbos, 
Mooi struuksken, da'k ens neumen mos, 
Doo'k dee mien schoolexamen, 
Wat kenden ik di' j extrao good 
\'lrun.t ovv'ral stanste veur mien voot 
En draurnen kon 'k dien namen. 

Dien näöldekes, zoo scharp, zoo fien, 
Dien bäëzen met den blauwen schien, 
Ik mozze d'r al naor kieken; 
Doew has-te wat aparts an di'j; 
Jao iets of wat- verbeeld'n ik mi'j
Mos-t' op cypressen lieken. 

Cypressen, dee'k zoo prachtig von 
Op prentjes van den Lybanon 
In vaders olde beuke; 
Noo was 't mi'j klaor: ik von 1 ze ook 
Hier vlak bi'j hoes, in d'n Achterhook, 
Rondumm' in alle heuke. 

fv1aor och, wat noo'? ••••• 1 t i:Jedreuvet mi 1 j, 
Nien wakelholt ••••• ik misse di 1 j, 
Waor buste toch e 1 blevvene'? 
Ik kiei'"e rond lngs bos en wal 
Ik weet neet, wa.or 'k di 1 ,j zeuken zal 
Wee hef di'j hier verdrevv 1 ne? 

De vöggelkes klaact ok èrn nood 
Wat konn 1 n ze an dienen warmen schoot 
Zik veilig toovertrouwen! 
En noo •••. waor mot z 1 in~ 't kale holt, 
Waor 1 t wind 1 rig is en nat en kold, 
Aer aardi~ nusken bouwen? 

0, kom dan, leven bäëzenbos, 
Vring1 t oet de eenzaamheid oew los 
En gao t wèèr wellig tieren; 
\\Ti 1 j hebt oew neudL~, blauwen man, 
Gaot toch neet dood; kom 1 t hier op an. 
I 1 .i mot wèèr 1 t landschop sieren. 
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(De verantwoordelijkheid van de waarnemingen blijft voor 
de waarnemers). 

Vleermuis 

Egel 

Oesterzwam 

Zwarte trilzwam 

Streepsteelmycena 

Winteraconiet 

Sneeuwklok 

Paardebloem 

IJsvogel 

Barrnaijzen 

Witte kwikstaart 

Sijzen 

2/2 Sprengenkampweg Vaassen(rond het 
huis vliegend). Y.Roelants 

Hele winter in tuin, v.Walsemlaan 
Epe. Wordt daar gelest en gevoed 
door T.Deerenberg 

20/1 Boerweg, Wissel. 

4/2 Tongeren. 

R.v.Zellem 

F.v.Noorden 

Hele winter op houtstronk, 
Glorialaan F.v.Noorden 

30/1 Bloeiend, Bongerdplein 
E.Koopmans 

Bloeiend, half december,Pelzer-
park G.Overman-Buys 

3/12 Bloeiend, Land van Jonker, op de 
zuidzijde wal van de beek. 

F.v.Noorden 

jan. Regelmatig bij de Grift te Apel-
doorn J.v.Zellem 

Hele winter, regelmatig waargeno
men bij de Grift, Bonenburg, 
Heerde. A.IJzerman 

3/11 Visvijver,Emst B.Koster 

10/2 40 ex. Petrea Wapenveld. 
A.Hottinga 

14/2 Vorchten AoHottinga 

14/2 15 ex.Sprengenkampweg, Vaassen. 
Deze winter vaker waargenomen. 

Y.Roelants 



Appelvink 

Torenvalk 

Steenuil 

Putter 

Keep 

7/2 
11/2 
21/1 

Centrum Epe 

" " 
11 11 

E.Koopmans 
" 
" 

Eind december en januari 1 ex. 
regelrnatig centrum Vaassen 

J.Polman 
6/2 Centrum Epe E.Kooprnana 

. 15/2 

4/2 

2e week januari, Bongerdplein, 
Epe Hazenbroek 

PelZ3rpark, Epe G.Overrnan-Buys 

ST9(rondweg Epe) E.Koopmans 
regelmatig op jeneverbesterrein 
Vaassen Y.Roelants 

3 jongen in 1977 uitgevlogen uit 
nest bij fam.Dogger, Ernst 

31/12 boven Zw.landstraat,Epe 
J.W.v.Waveren 

1/1 zeer laag door achtertuin,Zw. 
landstraat 

3/1 idem 

15/1 zeedijk, grens Epe-Apeldoorn. 
E.Kooprnans 

23/1 bij Hertenkamp, Epe 

26/1 boven Zw.landstr. Epe 

4/2 langs IJsseldijk,drie ex waarvan 
1 ex zeer donker 

13/2 hoog boven Vaassenseweg achter 
Ernst. 
Al deze waarnemingen J.v.Waveren 

16/2 Hogeland Epe F.v.Noorden 

14/2 vliegend uit knotwilg, Wetering-
dijk, Oene Kroon 

15/1 Waterzuivering Apeldoorn 
J.v.Zellem 

Januari. Bongerdplein,Epe 

15/2 Schotakker,Epe 

22/1 v.Walsernlaan 

Josette Koopmans 

A.Sieders 

T.Deerenberg 
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Sperwer 

Buizerd 

Br.Kiekendief 

Kuifmees 

Havik 

Regenwulp 

Kieviten 

Goudvink 

Pekelwagen 

regelmatig in januari, Ernst 
W,Broekman 

31/1 boven Epe, achtervolgd door stel 
kauwtjes F.v.Noorden 

22/1 

22/1 

3/12 

16/1 

Regelmatig op jeneverbesterrein 
Vaass.en Y .Roelants 

v.Walsumlaan,Epe T.Deerenberg 

Veenweg,Wissel B.Koster 

Veenweg, Wissel F.v.Noorden 

Oene M.Bultman 

regelmatig op voerdertafel, 
Dennenlaan,Epe A.Andriessen 

regelmatig jeneverbesterrein, 
Vaassen Y.Roelants 

2 ex regelmatig jeneverbesterrein 
Vaassen Y.Roelants 

26/1 ± 30 ex even zw van Harderwijk, 
overvliegend,komend uit Flevo
polder richting Veluwe 

F.v.Noorden 

26/1 tussen Harderwijk en Nulde, hon
derden ex. Eveneens in Flevo-
polder. F.v.Noorden 

Regelmatig op bg jeneverbesterrein 
Y.Roelants 

7/2 3ex.Zw.landstraat Epe 
Marko v.Waveren 

Glorialaan, Epe regelmatig 1 à 2 
ex. F.v.Noorden 

Glorialaan, Epe. Sneeuw praktisch 
overal weggesmolten maar pekelwa
gen voorziet Glorialaan en omge
ving nog eens rijkelijk van zout. 
Zullen we Engels gras in de tuin 
planten? F.v.Noorden 



Spreeuw 

Kramsvogel 

? 
Koperwiek 

Leeuwerik 

Nonnetje 

Mezen 
Groenlingen 
Roodborstje 
Vinken e.a. 

8/2 

8/2 

3/2 

over weiland Beekweide 2 groepen 
resp.25 en 50 ex ri.z. 

Peter en Marko van Waveren 

over Epe trekkend ± 23.00 uur. 
J.v.Waveren 

als boven F.v.Noorden 

25 ex over epe richting zw-no 
F.v.Noorden 
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honderden ex hebben hun slaapplaats 
in Sparrenbosje tussen Korte Enk
weg en Hoofdstraat. 

J.Bouohette 

14/2 + 30 ex bosrand bij de Leegte,Epe 
L.Muller 

14/2 ± 75 ex (met Koperwieken)Gilde-
land,Epe W.Boomsluiter 

14/2 grote groep bij Centrale Werkplaats 
Epe Kroon 

14/2 20 ex Glorialaan,Epe v.Noorden 

15/2 zeker 50 ex in Zw.landstraat,Epe 
J.v.Waveren 

1/12 Jachtlustweg 

3/2 11 

17/2 11 

eerste helft 
le ex. Korte 

2 ex nu dagelijks 
A.Bijker 

februari steeds enka
Enkweg 

J.Bouchette 

Laatste week januari terugtrek 
J.v.Waveren 

4/2 paartje IJsseldijk bij Oene 
J.v.Waveren 

dagelijks 't Bijltje 
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Goudvinken 

Goudvinken 

Goudvinken 

Matkopmees 

Boomklever 

Vogelzang 

Merel 

Pimpelmees, 
Koolmees 
Heggemus 

Veldleeuwerik 

Boomkruiper 
Heggemus 
Winterkoning 
Turkse tortel 
Koolmees 
Pimpelmees 
Spreeuw 

Vink 

Grote lijs ter 

1/2 2 man. 1 vr. I t Bijltje H.H.Cos 

9/2 1 man 2 vr. " H.H.Coe 

10/2 2 man 3 vr, Schotakker H.H.Cos 

Heuvellaan H.H.Cos 

7/2 Heuvellaan H.H.Cos 

15/2 Glorialaan, vorst F.v.Noorden 

In de week van 23/1 
meldingen van diverse 
kanten 

Een begin van zang in Wissel 
W.Viertelhauzen 

13/2 Terwijl de sneeuw wegdooit 
E.Koopmans 

13/2 Voor de eerste maal vinkaslag 
gehoord E.Koopmans 

6/2 Bongerdplein E.Koopmans 

Uit voorgaand lijstje mag blijken, dat het met het voorko
men van de torenvalk in onze omgeving gelukkig toch wel 
meevalt. 
De toch nog plotselingen vorstperiode met een pak sneeuw 
veroorzaakte grote verhuizingen onder de vogels. Demper
wieken en kramsvogels, die we steeds in grote aantallen in 
de omgeving van onze dorpen zagen, kwamen nu massaal de 
dorpen bevolken. Bessenstruiken werden geplunderd en ook 
appels in de tuinen wisten zij te waarderen. Bij tientallen 
kwamen de meldingen binnen. Slechts enkele hebben wij ge
noteerd. 
Kieviten kregen W~J ook niet meer te zien. Maar G.Geerdink 
nam op 14/2 nog 2 ex waar tussen de Ruhr en de Nederlandse 
grens. 



Mevrouw Koopmans heeft op de werkgroepen-avond nog eens het 
belang onderstreept van het insturen van waarnemingen. 
Als reaktie hierop stuurde roevrouw Bijker het volgende 
lijstje in, waaruit blijkt welk een soortenrijkdom we nu 
gelukkig nog hebben: 
Kool-, pimpel-, zwartkop-, staartmees, houtsnip, merel, mid
delste bonte specht, groene specht, boomklever, boomkruiper, 
vink, roodborst, turkse tortel, houtduif, ekster, goud
haantje, grote lijster, heggemus. Allemaal in de Jachtlust
laan. Op 23/1 nam mevrouw Bijker 2 eksters vliegend roet 
takjes in de bek waar. 

Alles kan inderdaad niet gepubliceerd worden maar alle 
waarnemingen zijn voor de redaktie belangrijk en worden wel 
genoteerd en aan de Natuurhistorisch Secretaris doorgegeven. 
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Voor het waarnemen van watervogels kunnen wij in onze om
geving terecht bij de IJssel en de randmeren omgeving Elburg. 

Nonnetjes, tafeleenden, kuifeenden, grote zaagbekken, futen, 
dodaars, wilde eenden, bergeenden, kapmeeuwen in flinke aan
tallen waargenomen op 7/2 in het Drontenmeer. 
Verder 1 ex wilde zwaan en 1 scholekster. Een paar dagen 
later was praktisch het hele meer dichtgevroren en alle wa
tervogels verdwenen, m.u.v. de bergeenden. Op het ijs veel 
bonte kraaien en 87 wilde zwanen in en rond een wak. 
Op de dijk aan de polderkant grote groepen kramsvogels, ko
perwieken, zanglijsters en wat merels. Verder zwarte kraai, 
torenvalk en natuurlijk tientallen fazanten. 

Op 7/2 in weidevogelreservaat waargenomen:honderden smienten, 
zeer veel rietganzen, kolganzen en brandganzen(~ 40 ex), 
tientallen bonte strandlopers, veldleeuwerikken en kieviten. 
Ook hier een paar dagen later alles stijf bevroren en vogels 
naar elders vertrokken. 

F.v.Noorden. 
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Citroenvlinder 

Leeuwerik, zingend 

Boomklever,zang 

Merel, zang 

Hippe vogels 

Groenvinken 

Witte Kwikstaart 

Steenuil 

Appelvink 

Geelgors 

Pestvogel 

Houtsnip 

Roodmussen 

Zwartemees 

Staartmees 

Vink,zang 

Merel,zang 

Glanskop 

Matkop 

Groenling 

Kievit 

NAGEKOMEN WAARNENINGEN 

26/2 
1/3 

24/2 

25/2 

25/2 

25/2 

18/2 

22/2 

Dellendwarsweg Epe 
Centrum Epe 

Betuwe 

Centrum Epe 

J.v.Zellem 

J.v.Zellem 

F.v.Noorden 

Glorialaan,Epe na zonsondergang 
F.v.Noorden 

een lentedag,div.ex centrum Epe 

2 ex Schotakker Epe A.Sieders 

Grote kerk Epe.Zomers is hier al
tijd een paartje te zien.Vermoede-
lijk een terugkerende vogel. 

E.Koopmans 

20/2 brug Apald.kanaal 
n.Oene Josette Koopmans 

19/2 Beekstraat Epe E.Koopmans 

half febr.geregeld in bostuin 
Norelbosweg J.v.Looy 

21/2 4 ex Vlierstraat 
Vaassen Tramop 

21/2 Westerenkweg Vaassen Mw Huussen 

18/2 20 ex Elspeterweg 
Vaassen v.Doorn 

18/2 

19/2 

bostuin Denneweg Epe Mw Andriessen 

dagelijks op voedertafel 
noordelijke vorm Mw Andriessen 

20/2 

24/2 

Dennelaan bostuin Epe Mw.Andriessen 

idem 

18/420/2,21/2 bostuin 
Denneweg 

19/2 2 ex idem 

19/2 9 ex idem 

Mw Anctriessen 

Mw Anctriessen 

Mw Anctriessen 

Mw Anctriessen 

23/2 vorst is nauwelijks vertrokken of 
overal kieften in de lucht, ook 
boven Epe. F.v.Noorden 



Witte kwikstaart 

Grutto 

Keep 

Sijs 

Grutto 

28/2 2 ex Sprengenkampweg 
Vaassen Y.Roelants 

4/3 div.ex.Flevoland Vogelexcursie 
KNNV 

26/2 Denneweg,Epe 

4/3 Flevoland· 
grote groep 

25/2 Hurwenen 
(Betuwe) 

Mw Andriessen 

Vogelexcursie 
K.N.N.V. 

Koos Koopmans 

Onderstaande waarnemingen allen van Adri Hottingao 

Kruisbek 

Geelgors 

Sijs 

Grutto 

Kleine zwaan 

Bosuil 

Canneburgerbos, 

Boomklever 

Kl.bonte specht 

Gr.bonte specht 

22/2 
24/2 
3/3 

24/2 

24/2 
3/3 
1/3 
4/3 
4/3 

6 ex 
22 ex 
13 ex 

2 ex 

Petrea Wapenveld 
11 

11 

11 

4 ex 11 

3 ex 11 

4 ex Vorchten 
± 125 ex Hoenwaard 

25 adult 3 juv.Hoenwaard 

4/3 bosuilkast bewoond Fliphut 

Vaassen 

3 ex 

2 paar baltsend 

paar 
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Groene specht 1 paar k'J b.!.pcdA~ 
Appelvink zingend 

Grote lijster 2 paar, 

Sperwer jagend 

Grote gele kwikstaart bij de vijver 

Putter 3 ex 
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Een paar jaar geleden, het was zo omstreeks half april, 
kreeg ik een telefoontje van een goeie kennis. "Wil je eens 
even komen kijken, want ik heb een eigenaardig paddestoeltje 
in de tuin staan, misschien is het niks bijzonders, maar ik. 
het het "ding" nog nooit eerder gezien," 
Een kwartiertje later stonden we met z'n beiden te kijken 
naar een zwammetje, dat er uitzag als een vinger van een 
handschoen, met een klein hoedje er op, De ronde gelig-witte 
steel, ongeveer 7 cm lang, was g~tekend met een aantal dwars
lijntjes, die gevormd worden door kleine rossig, geel-bruine 
schubjes. Het roodbruine hoedje, dat enigszins gegclfd-ge
plooid en aan de bovenkant ingedeukt was, hing een beetje 
scheef als een vingerhoedje op de steel, 

Het determineren van het padde
stoeltje leverde dit keer geen pro
blemen op, want o.a. de bekende 
Elseviers Paddestoelengids van 
Marten Lange gaf een duidelijke af
beelding en beschrijving van het 
Vingerhoedje of zoals de wetenschap
pelijke naam luidt Verpa Conica ook 
wel Verpa Digitaliformis ~enoemd. 
Het zwammetje is nogal zeldzaam. 
Er zijn een 25-tal vindplaatsen in 
Ned~rland bekend, Het komt voor op 
löss, leem, klei, goede tuinaarde, 
onder loofbomen, in kweekbedden van 
aardbeien op humeus zand, vooral 
onder Meidoorn en in de duinen. 
Het Vingerhoedje is een ascomyceet 
d.w.~. de sporen worden gevormd in 
zakvormige cellen of asci, die in 

Y\NC:tE.Rt\OE.OJE. bet kiemvlies zitten, Dit in tegen-
stelling tot de basidiomyceten, zoals b.v. de plaatjes en 
buisjeszwammen, waar de sporen aan de buitenkant van het 
kiemvlies op cilindrische of knotsvormige uitstulpingen 
(basidiên) worden gevormd, 



I 

Tot de ascomyceten horen o.a. de morieljes, de kluifjes
zwammen en de bekerzwammen. Het voorjaar is een gunstige 
tijd voor de ontwikkeling van de ascomyceten, vandaar dat 
ik vooral de aandacht op hen wil vestigen, in de hoop dat 
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we binnenkort nog eens enkele in onze omgeving zullen vinden. 
Allereerst de morieljes. Met de champignons en de cantha
rellen behoren ze tot de meest geliefde en gezochte eetbare 
paddestoelen. De hoeden zijn bol- of kegelvormig, geel of 
bruin van kleur en bestaan uit onregelmatige, beningraat
achtige holten, geschejden door ribben. De stelen zijn wit
achtiJj zodat een morielje er uitziet als een klein bruin 
sponsje op een wit steeltje. Ze komen vooral voor in de 
duinstreken, maar ook langs rivier- en beekoevers, onder 
essen, iepen, populieren en wilgen. 
Er komen in ons land een paar soorten 
morieljes of morehella's voor. De mor
ehalla elata, die een vrij lange, 
meestal kegelvormige, olijfbruine hoed 
heeft, is zeldzaam. Van april tot ju
ni moeten we hem zoeken op mestvaalten, 
op plaatsen waar as is gestort en tus
sen afval in verwaarloosde tuinen. 
Ook is hij gevonden in sparrebosjes, 
die 's winters door diiv' ~ ~ls Rlaap
plaats worder Jebrnikt. 
Meer algemeen is de Moreheila escu
lenta of de gewone morielje. Hij komt 
vooral voor op humusrijke zandgrond 
op bemeste tuingrond, tussen afval 
van papier, stro, hout en op brand
plaatsen. 
In onze omgeving is hij gevonden bij 
Fortmond aan de overkant van de IJs
sel bij VeesseJ. en bij Wilp 
Tuinen, die wat aan hun lot word~n 
overgelaten, zijn vaak interessante 
plaatsen voor allerlei paddestoeltjes 
in het bijzonder voor een aantal asco-

t'\öRC"t.\..\.A E.S<UL.E.ttTA 

Grt\A.IONE. t'\OQ.\E.\.JE 

myceten, die we met de naam bekerzwammen aanduiden. 
In de serie "Wetenschappelijke mededelingen" van de K.N.}'".V. 
zijn ook een paar deeltjes verschenen over de fungi van Ne
derland. In de deeltjes Pezizal8s beschrijft dr.Maas Geeste
ranus een groot aantal in Nederland voorkomende bekerzwammen. 
Ze variëren van minuscule, slechts enkele millimeters grote 
"dingetjes" op koeievla's tot de prachtige, opvallende(tot 
20 cm!) grote oranje bekerzwammen. 
De meeste bekerzwammetjes zijn tamelijk zeldzaam. Ze zijn 
meestal geelbruin, okerkleurig, donkerbruin of rookkleurig 
en komen in hoofdzaak voor op afval, composthopen in tuinen, 
op rottend hout en vooral op brandplekken. 
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Een interessant zwammetje, dat tamelijk algemeen is, is het 
Wimperzwammetje(scutellinia scutellata). Het is van binnen 
mooi oranjerood van kleur en aan de rand bezet met donkere 
borstelhaartjes. Het wordt niet groter dan 1 cm, maar meest
al zitten er een hele troep bij elkaar op rottend hout, 
vochtige grond of half vergaan karton- en papier afval. 
Vanaf half maart, begin april komt het tevoorschijn evenals 
het vroege bekerzwammetje(peziza vesiculosa). Dit ziet er uit 
als een min of meer kruik- of blaasvormig bekertje(3-10 cm 
groot) aan de binnenkant geelbruin, aan de buitenkant wat 
lichter. Kenmerkend is de scheve opening met de getande rand. 
Het is een echte afvalbewoner dus moeten we weer zoeken in 
onze tuinen op composthopen, op rottend hout en op plaatsen 
waar puin, kalk, cement e.d. is gestort. 
Een merkwaardige voorjaarspaddestoel waar ik al jaren tever
geefs naar uitkijk, is de voorjaarskluifjeszwam(gyromitra 
esculenta). In sommige landen wordt hij veel gezocht en als 
een ware delicatesse beschouwd. Maar het is oppassen gebla
zen! In rauwe toestand kan hij zware vergiftieingen veroor
zaken. Het ~if verdwijnt echter na drogen en goed koken. 
De voorjaarskluifjeszwam is gemakkelijk te herkennen aan de 
bruine, als hersenen gPwonden, darmvormige plooien. 
Hij komt vooral voor op zandgrond of iets lemige bodem, ook 
tussen gras maar voornamelijk onder dennen. 
Op de Veluwe is hij nogal zeldzaam, Apeldoorn en Nunspeet 
worden o.a. genoemd als vindplaatsen. 
Tenslotte wil ik nog een heel bijzonder ascomyceetje noemen, 
dat zeldzaam is, maar in onze omeeving verschillende keren is 
gevonden n.l. het mijtertje(mitrula paludosa), ook wel nacht
lichtje genoemd. 
Het verschijnt soms in grote aantallen op afgevallen takken, 
naalden en bladeren, die in het water ligeen te rotten. De 
bolle mijtervormige kopjes zijn fraai helder oranjegeel van 
kleur en stann op een rolronde, bijna glazige witte steel. 
GYR.OM\T\tA e.5CUL.E.HTA Ze worden 1 tot 5 cm hoog. Met een 

l:>P.etje e;eluk k11nnen we ze van april 
tot september vinden in de spren
gen bij Niersen, in gezP-lschap van 
het stee~s zeldzamer wordende goud
veil. 

VOOP.JAAll.!>\<LUlfJE.SZWAM 

Door al die interessante "aBco's" 
zijn we nog niet toegekomen aan de 
voorjaars-plaotjeszwammen. 
~~n van de bekendste is de voorjaars
pronkridderzwam maar hij schijnt in 
hoofdzaak voor te komen in Zuid Lim
burg en in de duinen. Andere "vroege
lincen" zoals de voorjaarssa.tijnz\-;am, 
de vroege leemhoed, de vroege franje
hoed moeten WP zoPkP.n op grazige 



plaatsen, onder struikr,ewas, langs wegranden, bij heggen 
en soms in niet-al-te-goed-verzorgde tuinen. 
We weten betrekkelijk weinig over hun voorkomen in deze 
streken. Misschien komt dat ook wel, omdat het voorjaar 
niet de meest geschikte tijd is om naar paddestoelen te 
speuren. 
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Mocht u in de maanden maart t/m mei in uw omgeving een 
paddestoel vinden, ook al is het in uw ogen een onaanzien
lijk ding, wilt u dit melden aan de paddestoelenwerkgroep? 
Met uw medewerking lukt het ons misschien op den duur een 
overzicht te krijgen van het aantal en de soort voorjaars
paddestoelen, die er in en rondom Epe voorkomen. 

PI':."Z.l"ZA Vf~ICULOSA 

VROf.G-E ~E.kEQ2\JAM 

MITQULA 'PALUDO.SA 

Ml::fTE..lJE 

S C.LlTE.L.l.l tUA 
SC U TE. LLATA 

WlMPt:J2ZWAM 
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/JI~I!J)g~ /f@@gfb$ 
broedden er in 1977-
in onz.e omgevfng 1 

U hebt het allen kunnen lezen in Natuurklanken en de 
streekbladen het afgelopen jaar: Ieder werd verzocht de 
broedende vogels in zijn buurt te melden aan onze vereniging. 
Fijn, dat er zoveel reacties bommen. 
Natuurlijk geeft het hieronder afgedrukte overzicht van wat 
er binnenkwam nog geen totaalbeeld van de broedvogelbevolking. 
Daarvoor is het aantal waarnemers nog veel te klein. Velen, 
die we naar hun bevindingen vroet_;en, bleken een zekere 
schroom te hebben, om die voor hen zo gewone tuinvogels te 
melden. We kunnen u allen niet genoeg op het hart drukken, 
toch te reageren. Wat nu heel eewoon is, kan over een tiental 
jaren wel zeldzaam zijn en omgekeerd. En daar gaat het ons 
nu juist om: te komen tot een vergelijJd.ng met andere jaren 
en ook eventueel met andere streken. 
Doet u dit seizoen ook mee? Op de voeelexcursies kunt u wat 
meer leren over dezang in het voorjaar, wat erg belancrijk 
is, om de soort vast te stellen en de aanwezigheid van een 
vogel op te merken. Ook kunt u zich melden bij de vogelgroep 
van onze afdeling. 

U vindt hieronder een lijst van de inzenders, met daarachter 
de afkorting, zoals u deze in het vogeloverzicht vindt. De 
nummers achter de afkorting zijn de aantallen nGaten of ce
durende het broedseizoen achtereen zineende voeels, wat vrij
wel zeker op een broedBeval wijst. 

Andri8ssen Epe, Dennenlaan An 
Bakker Ernst, Weteringdijk Ba 
De erenberg F.pe, v.Walsemlaan Dee 
v.Dijk Vaassen, Ankerweg v.D. 
Fokkens Epe, Klaarbeek Fo. 
Fontijn Epe, l\Tol'mweg Fon. 
Gerrits Vaassen, Jonaswee Ger. 
Karman Epe Kar. 
Koopmans Epe,Boneerdple.in Kps. 
Koster Epe,Klaverkamp Ko. 
Lesger Epe, Hoofdstraat Les. 
Hosterd Emst, Oranjeweg Mo. 
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v.Noorden Epe, Glorialaan 
Remmelts Epe, Knibbelakker 
Roelants Vaassen, Sprengenkamp 
Rutgers Wapenveld 
Schierbeek-Westerman Epe, Molenweg 
School in Ernst, klas Koster 
(Jaap Brummel en Ruurd v.d.Meulen) 
Scholten Heerde, Eperweg 
Veldhuis Vaassen, Poelweg 
Vorsthof Ernst 
Verspyck Epe, Heerderweg 
v.Woerden Vaassen,Vuurdoornweg 
v.Zon-de Boer Ernst, Nijbroekerweg 
Overmail Ep.e_., Pel~el)par~. 

Roe 1, Fon 2 

Roe 1, Ver 2, Fon 1 

No. 
Re 
Roe 
Ru 
s.w. 
Ko(s) 

Sch 
Vel 
Vo 
Ver 
v.W 
z 
Ov 

Zwarte mees 

Zwartkopmees(?) 

Koolmees Ru 1, Dee 3, Roe 1, Zo 1, Ver 5, 
Kps 1, Les 2, Fon 1, v.W 1, Ko(s) 4 

Pimpelmees Re 1, Dee 1, Roe 1, Zo 1, Ver 3, Fon 1, 
V .W 1 

Staartmees 

Kuifmees 

ZangJijster 

Merel 

Grote lijster 

Zwarte roodstaart 

Gekraagde roodstaart 

Roodborst 

Witte kwikstaart 

Heggemus 

Roe 1, Ver 1 

Roe 1 

Dee 2, 
Vel 1 ' 
Dee 3, 
Zo 3, 
Roe 

Kps 

Ba 1 

1 ' 

Roe 1 ' 
Ko(s) 

Ver 3, 
Sch, Fo 

Kps 1 ' 

Ver ?, Kps 
2, v.W 1 

No 3' ne 1 ' 
2' Kps 3. 
Fen 1 

Dee 1 , Roe 1, Ver 3 Ov 1 · 

Roe 1, Zo 1, KoR 1, Ger 1 

Dee 1, Roe 1, Ze 1, Ver 2 

1 ' Fon 1 ' 

Ko 1 ' Roe 1 ' 



78-66 

Braamsluiper 

Zwartkop 

Tuinfluiter 

Tjiftjaf 

Fitis 

Spotvogel 

Paapje 

Huismus 

Ringmus 

Grasmus 

Vink 

Geelgors 

Groenling 

Goudvink 

Kneutje 

Turkse tortel 

Houtr1uif 

Tortel 

Spreeuw 

GierzwalmJ 

Huiszwaluw 

Boerenzwaluw 

Geverzwaluw 

Bonte vliegenvanger 

Roe 1 ' Ko 1 ' Ba 2 

Dee 1 ' Re 1 ' Ver 1 

Roe 1 ' Zo 1 ' Ko(s) 

Roe 1 ' Ver 1 ' Kps 1 ' Ba 1, Fon 1 

Roe 1 ' Ver 1 ' Kps 1 ' v .\v 1 

Ba 1, v.D 1 ' Kps 1 

Kps(Wisselse veld) 

No 5, Dee 4 Ko 1 ' Roe 1 , Fo 1 , 
Kps 4, Ko(s) 4, v.W 1 

Dee 4, Roe 1 , Sch 2 

Ko( s) 1(?) 

No 2, Dee 2, Roe 1 ' Zo 1 

Roe 1 

Bo 1 ' Dee 2, Kps 1 

An 1 ' Roe 1 

l'l;:. 1 

No 2, Dee 1, Roe 1, Fon 1 ,Ko(s) 1 

No 1, Dee 3, Roe 1, Zo, Fon 1,Ko(e) 4. 

Roe 1 

No 4, Dee 1, Ko 3, Roe 1, Zo 1, Fon 1, 
Kps 4, Ko(s) 6, v.\<! 1 

No 3(voortdurend boven huis) 

Roe 1, Zo 1, Ko(s) 

Zo 1, Roe 1, Ko(s) 2 

No 2( viaduct \</issel in aanllouw) 

Roe 1, Ver 1, Fon 1, An(?) 



Grauwe vliegenvanger 

Winterkoning 

Goudhaantje 

Grote bonte specht 

Groene specht 

Vlaamse Gaai 

Ekster 

Zwarte kraai 

Kauwtje 

Boomkruiper 

Boomklever 

Buizerd 

Wespendief 

Sperwer 

Torenvalk 

Boomvalk 

Havik 

Steenuil 

Ransuil 

Koekoek 

Kievit 

Fazant 

Patrijs 

Korhoen 

Meerkoet 
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Zo 1(?), Kps 1 

Dee 1 ' Roe 1 ' Fon 1 

Roe 1 

Dee 1 ' Roe 1,(ook in Tongeren),Ver 1 

Ver 1 ' Roe 1(zang) 

Dee 1 ' Roe 1 ' Ver 2 

Dee 1 ' Roe 1 ' Ver 1 ' Sch 1, Ba 1, 
Ko(s) 2 

Dee 1 ' s.w. 1 

Kps(veel in centrum) 

Dee 1 ' Roe 1 ' Zo 1, 

Dee 1 ' Ver 2, Kps 1 

Roe 1(jongen) 

Roe( 1 

Ka 1 

Roe 1 

keer zang) 

Ver 1 ' Kps 1 

\ 

Roe(1 paar voedsel overgevend,Wenum) 

Roe(1 paar aanwezig in broedseizcen) 

Zo 1, Roe 1, Mo 1, Ger 1, Ko(s)? 

Roe 1(zang en geluid jongen) 

Ko(s) 1, v.W.1, Kps 1 

Ko 1(0ranjeweg) 

Roe 

Roe 

Roe(balts Aardhuishei, Uddel) 

Ger 1, Ko(s)? 

Is er al belangstelling voor uw nestkastje? Houdt de katten 
uit de buurt! Let u ook op de oproep om de aankomst(1e datu~) 
van onze zomergasten te melden. U vindt hiervoor een foruulier 
in deze krant afgedrukt.; 
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Op de werkgroepenavond op 16 februari droeg mevrouw 
Roelants als woordvoerster van de bomenwerkeroep het hierna 
volgende "jaarverslag op rijm" voor. Hetgeen met instemming 
en applaus werd begroet. 

Het jaarverslag van de werkgroep van bomen 
Kon u in "Natuurklanken" al tegen komen. 
\-laarom dan dit nogmaals verklanken? 
Nou ja, van dik hout zaagt men immers planken? 
Ik z~l proberen toch te boeien 
En daarom mijn inleiding drastisch insnoeien 
En trachten, ?.onder van de hak op de tak te sprineen 
De lof van bomen en bossen te bezin~en. 

Onze werkzaamheden lopen uiteen 
Van 't bestuderen van bomen bij de ~~n, 
Tot 't verrichten van echte bosarbeid 
Of 't bekritiseren van 't overheidsbelPid 
Inzake bomen, die zouden sneuvelen 
Als wij er niet kritisch over zouden keuvelen, 
En werd er, als we niet hadden aang0pakt, 
Met de botte bijl in 't groen gRhakt. 

Inventariseren voor het R.I.N,, 
Daar bleek iedereen voor in. 
Een enkele keek met enige schroom 
Eerst Je kat goed uit de boom, 
Terecht, want al gauw bleek voor ons allen, 
Dat waar gehakt wordt ook spaanders vallen. 
Hulst, vo~elkers, hazelaar of kerselot, 
Onderscheidt men niet zo vlot. 
En de haagbeuken bleken he1.Jse iepen, 
Hoe vaak we er ook omheen liepen. 
Een geluk voor het natuurbe~oud: 
Niet alle hout is timmerhout! 



Iedere zaterdag ZlJn we in de weer 
- Tot tevredenheid van Staatsbosbeheer -
Om de jeneverbes vrij te stellen. 
Als u mee wilt helpen kunt u me bellen! 
De ene struik moet dan gesnoeid 
de andere met wortel en tak uitgeroeid. 
Dat een appel niet ver van de boom vallen kan, 
Tonen de zonen van Jan Polman. 
Die gaan 's Zaterdags net zo hard, 
Als vader Jan of vriend Bertus van start. 
Maar ook de andere werkgroepleden 
zijn van het juiste hout gesneden. 

Publiciteitsman Frans van Noorden 
Zorgt dat de kranten ons werk verwoorden, 
En Adrie schreef menige enthousiaste lijn 
Over "ons" jeneverbesterrein. 
Daar er nu onder u misschien 
Mensen zijn, die door de bomen het bos niet meer zien, 
Ga ik er mee kappen en Bauke het woord geven, 
Die zal de bomen nu voor u laten leven. 

Yvonne Roelants. 

BIBLIOTHEI<;K 

Onze afdelingsbibliotheek is inmiddels weer bevallen van 
een drietal nieuwe boekwerkjes, te weten: 

-Wetenschappelijke mededelingen no.122 Stinseplanten. 

-Wetenschappelijke mededelingen no.123 Knotwilgen. 

- Vossenbroek bedreigd nabmrgebied. 
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De bibliotheek verkeert overigens in een slechte tezondheid 
na bevalling van dit trio; ze lijdt aan oedeem, een zieke
lijke opeenhoping van boeken. 
De situatie wordt pas weer gezond als er geen(brood)pardon 
geen boek meer op de plank is. 
Voor verzoeken om boeken kunt u ~ich opstellen in rijen 
van vier aan de Tolweg nr.10 in Ernst. 
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~0 lf\1JKLVa 
op de borr;Cacle 

september 1977 - plaats van actie - Vorchten. 

De aanleg van een recreatief fietspad langs de Groote 
Wetering in het ruilverkavelingsgebied Heerde had een KNNV
bliksemactie tot gevolg. 
Wat was het geval. Voor de aanleg van dit anderhalve meter 
brede fietspad moest een dik zandcunet aangebracht worden. 
Het verwonderde mij alleen dat deze zandfundering voor dit 
fietspad vier meter breed moest worden. 
Na een gesprek met de uitvoerder van de Heidemij. bleek dat 
een en ander noodzakelijk wRs om mechanische reiniging van 
de Groote Wetering mogelij\ te maken en zo het toekomstige 
fietspad te behouden voor beschadiging. 
Door tet opbrengen van za11d dreigden ern aantal specifieke 
fluviatiele planten onder een zandlawine te. verd1ájnen. 

Na alarmerende berichten van een aerarj~r ter plaatse(lid 
regionale milieuraad) en Henk Menke ontstond een intensieve 
wisselwerking tussen KNNV en Milieuwerkgroep met als doel 
een veget3tiekundig waardevol talud van de ondergang te red
den. Tevens zou er langs dit bedreigd~ talud een be~lanting 
aangebracht \\'Orden. Deze beplanUng was volge1w :e;enoerr.iie 
leden niet cp zijn plaats, temeer dRar herstel van de vege
tatie dan ten ~nen m~le onmocelijk zou zijn. Door het op
gaande groen wordt het zonlicht immers ~etemperd en zien we 
vaak een explosie van schach.lHminnende planten, zoals branel
netel en kleefkruid, die heeJ wat minder waardevol zijn dan 
zonminnende fluviatielen. 
Ook in visueel orzicht was deze iroensingel niet wenselijk, 
omdat het een barri~re zou vcrmen tuss~n het Assendorper- en 
Veesserbroek. Het zicht op het dor~~e Vorchten z0u verloren 
eaan; de andere zijde bood elcc""Jts nitzicht op een hcofspan
ningsleiding. Niet zo'n geweldiJe keus voer deze groensingel 
dac.hten wij. 

Ondertussen werkte de Heidemij-groep onvPrdroten d0or aan de 
aanleg van het fietspad. 



Na contact met Henk Menke enGerrit van Werven besloten we 
na te gaan of het niet mogelijk was een gedeelte van het 
zuidoostelijk gelegen talud te redden, Het ging om de vol
gende waardevolle soorten: kruipwilg, blauwe knoop, tijm en 
tripmadam + nog zo'n achttien andere soorten, 
De uitvoerder toonde enige bereidwilligheid tijdens het 
overleg, maar kon helaas niet van de bestaande plannen af
wijken. Alleen het meest waardevolle gedeelte van het talud 
werd met een "groot machien" afgeplagd en op een andere plek 
neergelegd. Geen gek resultaat zult u zecgen, maar de plag 
van circa zes m2 werd helaas niet op de zuidoost helling 
teruggelegd. We moeten nu maar afwachten of de vegetatie 
zich op deze nieuv1e plek zal handhaven, 

Genoemde leden zaten ondertussen ook niet stil. Er werd een 
verzoekschrift ingediend om te voorkomen dat er op en langs 
het bewuste talud een groensingel aangelegd zou worden. 
Uiteindelijk is na veel overleg het verzoekschrift gehono
reerd en komt er geen groensinGel. 

We kunnen uit dit kleine praktijkvoorbeeld concluderen dat 
wij als natuurbeschermende K.N.N.V,-leden ook daadwerkelijk 
op kunnen treden. Niet te gauw bij rle pakken neerzitten is 
hier de leus; ook cultuurtechnici hebben oog voor het groen, 
Ze hanteren alleen een ander f!riterium dan nat11urheschermers, 
maar na overleg blijkt vaak dat men bereid is om aan de wen
sen van de groenman gehoor te geven. We l1open dan ook dat u 
als KNNV-lid soortcelijke situaties direct rapporteert en 
doorgeeft of zelf activiteiten onderneemt om ons en uw milieu 
leefbaar te houden. 

Arlrie Hottinga. 
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tN HUN BE.VONE.RS 
De nestkastenwerkgroep van onze afdeling heeft zich het 

afgelopen jaar weer verdienstelijk gemaakt door niet minder 
dan 174 nestkasten te controleren op bewoning en broedre
sultaten. 
Van deze kasten bevonden zich 29 stuks op het landgoed "Welna" 
11 stuks op de begraafplaats "Norelbos" en 134 in het "Eper
holt". 
De kasten bestonden voornamelijk uit de normale nestkasten 
zoals deze reeds lange tijd in gebruik zijn in o.a. de ge
meentebossen. 
Onder de gecontroleerde nestkasten bevonden zich ook 51 kas
ten van afwijkend model. Van deze, door de technische school 
aan de K.N.N.V. geschonken kasten, hangen er 25 in het Eper
holt en 22 in Welna. Bovendien zijn, verspreid door de ge
meente, nog een viertal valken- enuilenkasten opgehangen. 
Deze roofvogelkasten zijn vermoedelijk door de late plaatsing 
alle onbewoond gebleven. Wat dit betreft was de toestand in 
de "kleine" nestkasten totaal anders. Hiervan bleven namelijk 
slechts vijf stuks onbewoond, waardoor de bezettingsgraad 
zelfs op 96,3% kwam te liggen. Dit percentage was vrijwel 
gelijk aan 1976, toen 96,6% werd gescoord, Dit bijzonder 
hoge percentage bewijst weer opnieuw dat in onze kultuurbos
sen een groot tekort is aan natuurlijke nestgelegenheid. 
Vooral als we hierbij in aanmerking nemen dat plaatselijk 
zelfs 2,5 kast per ha is opgehangen, 

In het bij dit artikel opgenomen overzicht is een samenvat
ting gegeven van de broedresultaten in het Eperholt, zowel 
van de 25 experimentele nestkasten (links) als van de 109 
standaardkasten(rechts). Hoewel de experimentele kasten nog 
te kort in gebruik zijn om een juiste conclusie te trekken 
is het toch interessant om enige vergelijkingen te maken 
met de oude kasten. 
Zo zien we dat de bewoners van de nieuwe kasten in 't Eper
holt voor 56% uit koolmezen bestonden in Welna was dit 50%, 
terwijl dit percenta~e in de oude kasten 79,5 bedroeg. 
Nu kan deze konstatering tot onjuiste konklusies leiden, 



Het is namelijk mogelijk dat in 
de beperkte gebieden waar de 
nieuwe kasten zijn opgehangen, 
om de ~~n of andere reden re
latief weinig koolmezen huizen. 
Om dat na te gaan heb ik de 
broedresultaten nagegaan van 
20 oude kasten in hetzelfde 
terrein als waar de 25 nieuwe 
kasten hangen. Hierbij bleek 
dat van deze oude kasten 
73,9% bewoond werd door kool-
mezen, zodat we met enige qekra~~de 
voorzichtigheid kunnen zeggen roodst~~r~ 
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dat van de nieuwe kasten een groter aantal beschikbaar 
blijft voor andere soorten dan de koolmees. We konden ons 
het afgelopen seizoen dan ook verheugen op de aanwezigheid 
van 3 broedsels van de gekraagde roodstaart welke we tot 
nu toe maar hoogst zelden in onze kasten hebben aangetroffen. 

Vergelijken we de resultaten over 1977 met die van 1976 dan 
valt het op, dat de zwarte mees met slechts 2 nesten tegen 
de 10 stuks in 1976 wel erg slecht vertegenwoordigd is of 
betreft het hier voor een deel waarnemingsfouten? 
De eieren verschillen nauwelijks van die van de koolmees, 
zodat we de vogel zelf moeten waarnemen tijdens het voeren 
of iets dergelijks voordat we de naam in kunnen vullen. 
Ook de pimpelmees is vergeleken met 1976 iets achtergebleven 
terwijl soorten als kuifmees, glanskopmees, heggemus en 
boomklever helemaal hebben ontbroken. 
Hopenlijk zullen we in het broedseizoen 1978 ook deze soor
ten weer aantreffen in onze nestkasten. 

In het overzicht zien we onder meer twee kolommen ingeruimd 
voor "verlaten nesten" en "verdwenen eieren". U vraagt zich 
misschien af wat de reden is van het verlaten van een nest 
of hoe de eieren verdwijnen uit de nesten. 
Bij de door ons getelde kasten bleken 5 nesten aantoonbaar 
verlaten te zijn. Mogelijk zijn er meer gevallen b.v. als 
op een gegeven moment alle jongen dood in het nest worden 
aangetroffen, wordt dit niet geregistreerd als verlaten,om
dat het net zo goed mogelijk is dat ze aan een ziekte zijn 
doodgegaan. Wat we wel onder de kolom "verlaten" aangeven 
is b.v. wanneer door baldadigheid of welke reden dan ook een 
nestkast van de boom is gebroken, een andere reden kan zijn 
dat é~n of beide ouders ten prooi zijn gevallen aan ~én of 
ander dier of, niet te vergeten de auto en tenslotte gebeurt 
het regelmatig dat een reeds broedende vogel een nest moet 
verlaten omdat hij wordt verjaagd door een ander vogelpaar, 
dat de nestruimte in beslag wil nemen.Hierbij spelen zich 
tussen de beide partijen vaak gevechten op leven en dood af. 
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ZWA"R.TE ME.E.s 

Wat betreft het ver
dwijnen van eieren 
kunnen we alleen maar 
concluderen dat de 109 
eieren die uit 14 nesten 
verdwenen, zijn uitgehaald 
door voorbijgangers, mis
schien ook mensen die de 
eieren verzamelen of 
iets dergelijks. 
Er zijn mij tenminste 
geen dieren bekend die kans 
zien om de eieren uit de 
goed afgesloten nestkasten 
te halen. 

Mochten er lezers Z1Jn die een andere oplossing hebben voor 
dit verschijnsel, dan zou ik dit graag vernemen. 
Tenslotte een oproep aan de mensen die interesse hebben om 
het komende voorjaar een aantal nestkasten te controleren 9 

U moet er dan op rekenen dat u eens in de 14 dagen é~n à 
twee uur er op uit moet trekken. Het is leuk werk waarbij 
enthousiasme en interesse belangrijker zijn dan een enorme 
vogelkennis. Heeft u belangstelling, geeft u dan even uw 
naam en adres door aan H.J.van Woerden tel.057BB-3122 of aan 
F,v.Noorden tel.05780-3331. 

H.J.van Woerden. 

EXCURSIELEIDEHS OPGFL:bT!! 
-------------------------

VERSLAGEN EXCURSIES 

Het bestuur vdl nog eens duidelijk benarl.rukken dat van ~ 
e;cursies en winte~wandelingen de aantekeningen/waarnemingen 
naar de natuurhistorisch secr~?taris T-1enk van Woerden, Vuur
doornstraat 104, Vaassen, gestuurd moetP.n worden. 
Ook graag opgavP. van het aantal deelnemArs. 
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'WAT DE.E.D HE.T 
l?>~~TUUR ~ 

"Er is niets nieuws onder de zon", wordt er spreekwoordelijk 
wel eens gezegd. In zo'n geval slaan we dan eveneens spreek
woordelijk de plank nogal eens mis. Er is wel degelijk dage
lijks nieuws onder de zon, of zo u wilt er achter als we wat 
meer ruimte willen. Met de regelmaat van de klok ontdekt men 
nieuwe objecten of worden er weer vreemde elementaire deeltjes 
waargenomen, kort samengevat er is steeds een bron van nieuws 
in het ons omringende universum. 
Toch is er deze maal ten aanzien van onze bestuurlijke aktivi
teiten weinig nieuws onder de zon, om dat gezegde nog maar 
eens te gebruiken, wat beslist niet wil zeggen dat er niets 
gedaan wordt. 't Zijn alleen deze keer een aantal zaken die 
we al eerder onder u~ aandacht gebracht hebben, Er is wat 
extra aktiviteit in verband met de ophanden zijnde algemene 
ledenvergadering die, - je zou taast kunnen zeggen - in het 
teken staat van de Werkgroepen, waarover u inmiddels aJ. veel 
teter bent ingelicht na ontvan~st van deze Natuurklanken als 
u tenminste de ledenvergadering hebt bezocht. Of nog veel 
beter eens contact ~ebt opgenomen met één van de werkgroep
contactpersonen. 
Voor de werkgroepen \vordt altijd bij r1et bestuur een apart 
plaatsje ingeruimd. We bezinnen ons dan over vragen van de 
volgende strekkin;-:: hunnen we nog meer \•rerkgroepen in bet 
leven roepen? Hoe krijgen He nog meer werkgroepdeelnem(~rs? 
Wat is de doelstelling, studiegroep of werkgroep in de eneste 
zin van het woord? Het is in elk eeval iets om aktief bezie 
te zijn. 
Inmiddels is ook bezig het levenslicht te aanschouwen een 
natuurbeschermingseemmissie met als opdracht het signaleren 
van bedreigde objekten, het werven van vrijwillige krachten 
om te kunnen signaleren en het zoeken naar geldelijke midde
len om deze vrijHillige krachten weer niet al te zwaar te 
belasten. Door middel van deze akties proberen we de bedrei
ging te stoppen dan wel volledig te elimineren om eens een 
krachtige term te lanceren. 
Dus toch nog wat nieuws zo u ziet. 

B.Terpstra. 
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"ZOMERGASTEN" IN AANTOCHT 

In het januarinummer 1978 hebt u iets kunnen lezen over 
onze "zomergasten". Daarbij trof u een overziehtslijst aan 
met aankomst resp. waarnemingsdata van diverse in ons land 
voorkomende vogelsoorten. 

Indien er bij u belangstelling zou bestaan mee te doen 
met het noteren van de waarnemingsdata, werd u verzocht 
even naar de telefoon te grijpen. 
Maar------diverse bestuursleden wilden de zaak voor u nog 
meer vereenvoudigen. Daarom treft u nu bijgaand in dit na
tuurklankennummer een lijst aan, waarop u uw waarnemingen 
kunt aangeven. 
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Doe beslist mee, ook als door tijdgebrek of andere rede
nen slechts enkele soorten worden waargenomen en stuur dan 
deze lijst in, uiterlijk 1 september a.s. aan W.J.Viertel
hauzen, adres:Blekersweg 30,Epe. 

Op het moment dat u dit leest zijn de eerste zomergasten 
waarschijnlijk al weer gearriveerd in ons land. 
De roodborsttapuit, als eerste genoemd op de lijst kan n.l. 
in maart al worden waargenomen. 
De volgorde van de genoemde soorten houdt verband met de 
tijd van aankomst in ons land. 
Zo zult u de braamsluiper, in tegenstelling tot de roodborst
tapuit, in maart nog niet aantreffen; dat wordt wel medio of 
eind april, terwijl de spotvogel zich niet eerder dan begin 
of half mei zal laten horen of zien. 

Op de lijst zijn twee kolommen aangegeven. In de eerste 
kolom kunt u de eerste waarnemingsdatum vermelden met lo
katie, waar dit ergens in Nederland ook is, terwijl u in de 
tweede kolom de eerste waarnemingadaturn met lokatie binnen 
onze regio kunt noteren(onder "onze regio" te verstaan glo
baal de gemeentegrenzen Epe-Heerde). 
Veel plezier en succes met de waarnemingen, houdt de kijker 
bij de hand en zet uw oren op scherp. 

W.J.V. 



78-78 

K.N.N.V.ERS OP WEG NAAR HET STARTPUNT VOOR DE WINTERWANDELING!!!! 

n+m 77112 114 De tekening is uit "Na tuur en Milieu" 

~w~ K.M. Herweijer 
3 


