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W~llWlYJWl~\6A~~lt~ 
JAAR~AN6 1978 Mtl 

Wanneer deze Natuurklanken verschijnt, staat de zomer 
voor de deur en behoort de Lente 1978 al weer bijna tot 
het verledeno Het waren niet uitsluitend opgewekte 
lenteklanken, dit afgelopen voorjaaro Een paartje van 
de Rode Wouw werd dit voorjaar in het zuiden van ons 
land verwelkomd met parathion en moest het loodje leggeno 
Voor de kust van Bretagne stiervan duizenden vogels 
tog.v. de zoveelste ramp met een olietankero Rampen als 
deze, zijn reeds bij voorbaat in de olieprijs berekendo 
Het zal dan ook wel niet de laatste ramp zijno Papegaai
duikers en ~an van Genten zijn nu tot zeldzaamheden ge
reduceerdo Ook zij zullen nu wel flink in prijs stijgeno 

Vertoefden wij niet te dicht in de omgeving van een 
vliegveld of een Rijksweg, dan konden wij in onze eigen 
omgeving gelukkig nog tal van prettige geluiden vernemena 
Ziet U er de ''Waarnemingen" maar op nao 

Naast gewestelijke excursies liep ook onze afdeling over 
van aktiviteiteno Tal van excursies, lezingen en praat
avonden vonden de afgelopen maanden plaatso 

Nu staan de vacanties voor de deur, een mooie tijd om 
aan onze hobby, de natuurlijke historie, te bestedeno 
Wij wensen U veel belangwekkende ontmoetingen toe op 
natuurhistorisch gebiedo Vergeet niet, vast wat aanteke
ningen te maken tijdens Uw vacantie, zodat U in het 
najaar via een artikeltje in Natuurklanken ook de andere 
leden met Uw vacantieverblijf en Uw waarnemingen aldaar, 
kunt laten kennismakeno 

Red. 
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Voor de maanden mei en juni staan nog twee 
excursies van onze afdeling op het programma. 

Op Zondag 28 mei gaan we met dhr.B.Terpstra naar 
het Kootwijkerzand. Vertrek uit E~e vanaf Albert 
Heijn om 8 uur v.m. Terug om ca. 13 uur. 

De Heer Terpstra schrijft over dezè excursie het 
volgende: 

Het Kootwijkerzand is een bijzonder interessant 
gebied in vergelijking met onze overige natuurge
bieden en neemt zelfs in Europa een unieke plaats 
in. Doch ondanks het feit dat men over "natuurge
bied" spreekt, is een diep menselijk ingrijpen de 
oorzaak geweest van de huidige situatie. Na de 
vele ontbossingen en de daaropvolgende overbewei
ding op grote schaal, is het toch al moeilijk vast 
te leggen voedselarme preglaciale zand in beweging 
gekomen en heeft met trage, niets ontziende kracht 
hele levensgemeenschappen verdreven en hun woonste
den bedekt. Eind vorige eeuw heeft de staat veel 
tijd en geld besteed om grote stukken actief stuif
zand te beplanten met grove den en op die manier 
de uitbreiding beteugeld. Tervvijl andere stukken 
op een meer natuurlijke wijze werden vastgelegd 
door ~ntane begroeiingen van pionier vegetaties. 
Op dit moment echter is het beleid ten aanzien van 
de actieve stuifzanden er op gericht het bestaande 
weer uit te breiden, en zijn hele stukken voorma
lige beplantingen weer gekapt, wa·~ .. rna het afkomen
de materiaal wordt afgevoerd om hUlllusvorming te 
voorkomen. 
Een nogal ingrijv.ende zaak zult U zeggen, waarover 
lang te discussieren is. Het is echter nu eenmaal 
zo dat, waar de mens éénmaal drastisch heeft inge
grepen in de zuiver oorspronkelijke situatie, die
zelfde mens zal moeten blijven bijsturen en corri
geren om een aanvaarde situatie te kunnen behoudeno 

Op 28 mei a.s. hoop ik met U het een en ander eens 
nader te mogen bekijken om er de diverse boeiende 
details tepewondereno 

Bauke Terpstra. 



Dan volgt op Donderdag 15 juni nog een avond
wandeling, waarvan de leiding berust bij mevrouw 
E.Koopmans. 

Vertrokken wordt om kwart over zeven vanaf het ge
bouw van het Heidebad aan de Molenweg te Epeo 

Begonnen wordt met een bezoek aan het Paalveen. Dit 
is een beschermd gebied van Staatsbosbeheer. 
Het is een restant van een groter gebied, nlo het 
Wisselseveen. Onder andere groeit hier nog gagelo 
Van hier gaat het naar Tongeren, waar nog h~lst in 
het wild groeit. Verder treffen we hier aan 
dalkruid en bosklaverzuring. Als de tijd het nog toe
laat nog een bezoek aan een stukje heidegebied. 
U ziet, een afwisselende wandeling. Niet alleen wordt 
er naar planten gekeken, maar we luisteren ook naar 
vogelzange Waarschijnlijk zullen de specht en 
andere vogels zich laten horen, maar dat is natuurlijk 
van het weer afhankelijko 

NOVEMBERNUMMER - V AKANTIUUMMER · 

Evenals voorgaande jaren wil de redaktie van "Natuurklan
ken" het Novembernummer graag het karakter van vakantie
nummer geven. Wij denken dat de vakantieperiode dan ver 
genoeg achter ons ligt om iedereen die daartoe de behoef
te voelt zij vakantieervaringen te boek te at2llan. En ga
~ien ,h~ ·~r'!ari~1tj in voorgaande jaren en de enthousiaste 
wijze waarop velen iedere keer weer hun bijdragen aan 
ons blad. leveren, twijfelen wij er niet aan of er zullen 
weer heel wat lezers een stuk(je) voor ons vakantienummer 
produceren. 
Als u er tot nu toe niet toe kwam om als scribent op te 
treden, schroomt u rdet om de schoenen die helemaal niet 
zo "stout" hoeven t<.--' zijn een aan te trekken! 

Redaktie. 
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Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische V ereoiging 

SecretariaataBeekweide 12 
Epe.Tel.05780-267~. 

Mijne heren, 

Aan de redaktie van de Kampioen, 

Postbus 9~200, 

2509 BA Den Haas 

Epe, 2' januari 1978. 

Aanvankelijk wat verbaasd maar tenslotte hoogst verontwaardigd, 
hebben wij kennis genomen van het artikel "Apeldoorn-Zwolle, rijke
weg 50 gereed" in de Kampioen van januari 1978. 
Het leek er veel op, of wij hier te doen hadden met ~án van de on
smakelijke "Blijk dat ik rij"-advertenties. Tot nu toe meenden wij, 
dat de ANWB, samen met vele andere organisaties op de bres stond 
voor natuur-, landschap en milieubescherming. Hierbij denken wij dan 
voor wat de ANWB betreft nog speciaal in dit verband aan de belangen 
van de wielrijders. We hebben ons deerlijk vergist. 
Dat er, tengevolge van de explosieve groei van auto's, nu eenmaal 
nieuwe en zo mogelijk ook veiliger wegen moeten komen, is duidelijk 
en helaas onvermijdelijk. Maar alles wat onvermijdelijk is hoeft nog 
niet direkt verheerlijkt te worden. 
Steeds meer wegen betekent steeds meer vogelslachtoffers, zeker op 
dit soort snelwegen, waar het verkeer met hoge snelheden overheen 
raast. In het geval van Rijksweg 50 geldt dit wel in het bijzonder. 
Deze weg gaat n.l. dwars door het landgoed Vossenbroek. Zowel bota
nisch als ornithologisch wàs dit een zeer belangwekkend terrein. 
Ale weidevogelgebied erg belangrijk, temeer, omdat in deze streek 
bijna geen geschikte weidevogelgebieden meer te vinden zijn. 
Wanneer de weidevogels zich niet door de geluidshinder laten af
schrikken en dit voorjaar in dit, door de weg volkomen in tweeën r-e
scheurde terrein weer broedpogingen doen, dan zullen het aantal vPr~ 
keerslachtoffers legio zijn. Trouwens, die verkeersslachtoffers 
zijn nu al bij tientallen gevallen. Immers, daar waar de immens bred• 
weg het noordelijk Veluwe-massief in tweeën splijt, zijn ondanks oa " 

afrasteringen al talrijke reeën, wilde zwijnen en ander wild 
het slachtoffer van de weg geworden. Dat nu tienduizenden automobi
listen vanuit hun auto een blik op de prachtige bossen kunnen werpen 
zoals de schrijver opmerkt, is een gospe. Men raast met enorme snel
heden(maximum snelheden of niet) over deze racebaan en "oog voor de 
natuur" is dan niet mogelijk. 
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Wat de voortrazende auto's wel veroorzaken is een stuk geluidshinder 
waar men van Apeldoorn tot Hattem last van heeft. 
Langs de hele route klinken protesten op. De gloednieuwe woonwijk 
De Maten in Apeldoorn moet nu van extra geluidsisolatie worden voor
zien. Her en der wil men nu dijken en wallen opwerpen om de geluide-' 
hinder wat te keren. Op het schitterende natuurterrein van de Render· 
klippen kan men bij oostenwind niet meer vertoeven vanwege het la
waai. Met geen letter rept de schrijver hierover. 
Wat beweegt schrijver er toe dit te verzwijgen? 
Wegenaanleg noodzakelijk? O.K. Maar waarom dan de negatieve kanten 
verzwegen? 

Koninklijke Nederlandse Natuur
historische Vereniging, 
Afd.Epe/Heerde. 

In de hiervoor afgedrukte brief heeft ons bestuur gereageerd 
op een artikel in de ANWB-Kampioen n.a.v. de opening van 
Rijksweg 50. 
Het antwoord van de redactie van de Kampioen treft u op de 
volgende bladzijde eveneens aan. 
Kommentaar mag u zelf geven. 
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Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 

Wassenaarseweg 220 
Postbus 2200 
's-Gravenhage 

Koninklijke Nederlan~se 
Natuurhistorische Vereniging 
Beekweide 12 

Telefoon 070-264426 

Telex32032 
Telegramadres: 

E p e. 

Tauringclub Den Haag 

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk 

K/JK/PB 
On5loeslelnr. 

Mijne Heren, 

Op envelop vermelden 

Red.Kampioen 
's-GRAVENHAGE. 

20 februari 1978 

Wij keken - eerlijk gezegd - even vreemd op dat u in het infor
matieve artikel over de rijkeweg Apeldoorn-Zwolle een 11blij-dat
ik-rij"advertentie meende te onderkennen. Dat kan betekenen dat 
onze cynische zin: "de Rijkeweg •••• slingert zich door een fraai 
bosgebied, zodat de tienduizenden die nooit naar de bossen gaan, 
toch een blik daarop kunnen werpen", niet als zodanig'bvergekomen", 
zoals men dat~genwoordig zo fraai pleegt te zeggen. 
Vandaar ook dat wij hebben gewezen op de reeds uit 1932 daterende 
plannen en de uiteindelijke vaststelling na aile mogelijke in
spraakprocedures. 
Daarnaast zijn wij overgegaan naar de feitelijke informatie voor 
de weggebruikers, want ook om deze voorlichting wordt door de le
den gevraagd. De ANWB achtte het wegvak - uit overwegingen van 
verkeersveiligheid - van groot belang, en heeft de aanleg van 
een autosnelweg tussen Apeldoorn en Zwolle altijd ondersteund. 
Wij verschillen zeker niet met u van mening over de nadelen van 
deze weg. 

Uw laatste zin 11 We~enaanleg? O.K. Maar waarom dan de negatieve 
kanten verzwegen?" - zal door onze redactie niettemin duidelijk 
ter harte worden genomen, nu althans bij u de indruk van te een
zijdige voorlichting is ontstaan. 

Er was nog een lezer die, overeenkomstig uw brief reageerde. neze 
lezer verzocht om plaatsing van zijn als "ingezonden stuk";in de 
Kampioen vah april a.s. zullen wij aan zijn verzoek voldoen. 

Met dank voor uw attentie, 
hoogaczhend; ~ 

----~, ~-.&---..-
/ 

J.P. Korstjens 
Hoofdredacteur Kampioen 

Kantoren: Alkmaar Assen 
Breda 
Dordrecht 
Eindhoven 
Emmen 
Enschede 

's-Gravenhage 
Groningen 
HParlem 

Hoogvliet 
Leeuwarden 
Leiden 
Maastricht 
Middelburg 
Nijmegen 

Rotterdam 
Schiedam 
Terneuzen 
Tilburg 
Utrecht 
IJmuiden 

Zaandam 
Zwolle geopend: 1.45- 16.45 uur. Amersfoort 

zeterdeg•:8.45 - 12.00 uur. Amstelveen 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Arnhem 

Heerlen 
's-Hertogenbosch 
Hilversum 



26/12) 
27/12) 
28/12) 

28/12 

29/12 

somber 
regen 
wind 

30/12 

somber 

31/12 

1-1-'78 

Grauw 

2/1 

3/1 

"Voor zich zelf genoteerd" Vervolg. Eerste deel in 
,!Orige nummer. 

Een jonge sperwer gevonden - dood - zich doodge
vlogen tegen een raam - prachtig exemplaar. 

Grauw - rege~chtig - er niet op 

's Morgens een buizerd boven het dorp! 

In de tuin bomen en heesters gesnoeid- alles dik 
onder de korstmossen - de huidmondjes op de stam
men zitten dicht gegroeid. 
Tijdens het snoeien verflauwt het bezoek aan de voer
tafel niet; de roodborst zit op een meter afstand 
en blijft rustig zitten. 
's Morgens trekken de wilde ganzen; zijn in de war. 
Ze trekken van oost naar noordwest, west en zuidwest 
sommige trekken zuid-noord. Misschien worden ze be
jaagd? 
Jan kijkt op zijn horloge - kan niet - ganzen mogen 
tot 10 uur 's morgens geschoten worden. 
In Finland vriest het 40°. Zit er vorst in de lucht? 
Tussen het bladafval in de tuin ontzettend veel 
lieveheersbeestjes. 
Toverhazelaar bloeit(prachtig) - de lenteklokjes 
staan al in knop - veel en veel te vroeg. 

Op de voertafel nu ook de glanskopmees en de noord
se vorm van de matkop - in de prunus in de straat 
zitten goudvinken - de bijen hebben gevlogen. 

Met Jan langs de IJssel en door 't Wapenvelderbroek 
gereden - niet veel gezien. 
2 buizerden-kieviten-niet zo veel -een wei vol 
kramsvogels. 
In de bossen was het stil - hier en daar hoor je het 
gepiep van de goudhaantjes. Maar op de voertafel is 
van alles te beleven. Prachtig die mezen maar ze 
zijn voor elkaar nu niet bepaald aardig - de beroemde 
struggle for life. 

Na de storm op 2 plaatsen bomen omgewaaid waar steen
uiltjes in zaten. Zie regelmatig(dagelijks) 2 of 3 
steenuiltjes. 

Op Apeldoorns kanaal ~odaarsjes - soms groepen van 
3 of 4. 
Op de dijk nog bloeiende madelieven gezien. De to
verhazelaar bloeide al in december. Een prachtig 
gezicht een boom met nog verdord blad dik in de 
bloemen.'t Weer is grauw en somber- nog geen bos
uilen gehoord. 

78.87 
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7/1 's Morgens 8.30 u. vliegt al een buizerd over 
richting Broek. De voertafels zijn goed bevolkt -
groenling - vink -koolmees - matkop - pimpel - de 
glanskoppen zijn verdwenen - een enkele mus. 

koud en 
grauw 

8-14/1 

15/1 
grauw 
en ont
zettend 
koud 
wind 
nnorde
lijk 

25/1 

't Heggemusje is elke dag present. 
's Middags langs de IJssel gevogeld - tot Kampen 
niet zo bar veel te beleven - geen enkele buizerd -
wel meerkoeten - kuifeenden - wilde eenden -alle 
drie de zwanensoorten zijn er ook. Telden tot 
Kampen 4 torenvalken. In de weilanden veel koper
wieken - de kievit ontbreekt - weggetrokken - zet 
de winter door? De lenteklokjes staan in knop. 
Dan via Kadoelen-Zwartsluis huiswaarts. Achter Ens 
hectaren met grauwe ganzen- 't ziet er grauw van.
op 't randmeer zijn nog futen. De reigers zien er 
zielig uit. Bij Genemuiden vliegen nog een paar 
bergeenden - de avond wordt heiig - zou er mist 
komen? Tellen wel overal torenvalken(7) geen bui
zerd gezien. De kramsvogels zijn er bij honderden. 
Wat opvalt is dat er weiden vol houtduiven zijn-
op de stoppelakkers zie je dat wel meer - op weiland 
niet. Wat zouden ze daar oppikken? Het zijn toch zaad
eters? In de tuin bloeit al een primula- de kerst
roos bloeit prachtig. Opmerkelijk weinig bonte 
kraaien gezien - wel kauwtjes en roeken en zwarte 
kraaien. 

Dagelijks in het Apeldoorns kanaal dodaarsjes.Op een 
plaats 3 soms 4 bij elkaar. Er zijn dit jaar niet zo 
veel buizerden. Wel zie ik regelmatig de steenuil. 
Nog steeds geen notenkrakers kunnen ontdekken. 

Tocht langs IJssel(Zalk) - Kampen - dijk bij Rogge
botsbos - brug over 't randmeer terug langsEns -
Kadoalen- Zwartsluis - Rampen(via Genemuiden). 
Buizerden - torenvalken - kramsvogels - koperwieken
leeuwerik(!), een late scholekster- futen- kuif
eenden - tafeleenden - ijsduikers - parelduikers -
zaagbekken - dodaars - koeten - waterhoentjes -
knobbel - wilde - kleine zwaan bij Genemuiden. 
Tienduizenden ganzen, te ver om soort te onderschei
den. Opvallend is het aantal blauwe reigers. Kraaien 
alleen zwarte -zelden een bonte. Langs de dijk in 
de rietkragen veel mezen en hier en daar groenvinken. 
Geen sijzen gezien. Op de voertafel de noorse vorm 
van de matkopmees. Terug door het bos; hier en daar 
een goudhaantje, verder weinig te beleven. In de 
tuin de goudvink. De grauwe ganzen bij Ens zijn ver
dwenen. 

In de tuin bij kantoor zocht een paartje pimpelmezen 
ijverig de Weigelia af; daar is blijkbaar een massa 
te vinden, want ze zijn alsmaar bezig. 



Veel dodaarsjes in 't kanaal. De lenteklokjes 
staan al boven de grond. 

27/1 Bij 1 s Reerenbroek kolganzen gezien - duizenden. 
Nogal wat torenvalken - 5 buizerds. Op het rand
meer futen - Waarom staan de torenvalkkasten langs 
de dijk tussen de Roggebotsluizen en Elburg in 
groepen van 3? 

29/1 Langs de rivier geweest - rietganzen - grote kleine 
zwaan - futen - reigers - tafeleenden - veel toren
valken en hier en daar een buizerd. 

grauw De madelieven en de paarse dovenetel staan in knop.-
met wat Nonnetjes op het kanaal bij 't Vossenbroeko 
regen Met enkele heren van de KABO op stap geweest. 

Madelief- paarse dovenetel -kruiskruid bloeit -
hier en daar ook muur in bloei - in de sloten is 
de groei van het sterrekroos overdadig. Op verschil
lende plaatsen motten gevonden die bleven haken op 
't bovenwaterkomende blad van het sterrekroos. 
Wordt gedetermineerd in Wageningen. Steenuil -
torenvalk - buizerd zijn goed vertegenwoordigd. 

78-89 

6/2 
vriezend 

De veldiep en de es zitten vol met kankeraantastingen; 
essen op goede grond vertonen ~sciatieverschijnse
len - een hormoonstoring - bandvorming. 

vriezend 
weer na 
sneeuw 

10/2 

10/2 

11/2 

13/2 

De geraniaceeen zijn goed waarneembaar. 
Er zijn veel koperwieken en kramsvogels - drie kie
viten gezien. De bijen vliegen nog niet. 
De voertafel staat in het middelpunt van de belang
stelling - geen uitbreiding van de soorten,goud
vinken. Op het kanaal nog steeds dodaarsjes. 

Zuid Flevoland - grauwe/blauwe kiekendief - steenuil 
buizerd- torenvalken!!! 

Jan is naar het bos geweest - 30 reeën 
4 vossen 
buizerd - torenvalk 
weinig klein spul 

Stuifsneeuw - veel meeuwen boven het dorp 
op de voertafel dezelfde gasten - merendeels groen
vinken 

Naar Arnhem geweest 12 buizerds 
1 torenvalken 
4 steenuilen geteld 

kramsvogels - koperwieken - houtduiven. 
Kanaal dicht- in het wak bij Vossenbroek zitten de 
dodaarsjes(3). 
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GELEZEN in Natuur en Jacht van A.H.M.Jurgens met een 
voorwoord van J.W.G.Pfeiffer, direkteur van 
het Faunabeheer. 

" !!~:L~~2~~~!~~!!_!!~!~~-!~~-~!_J~~~!!. 
Naar schatting verdient een duizendtal jachtopzieners de 
kost in het jachtbedrijf. Het aantal drijvers dat door de 
jacht een welkome aanvulling van het inkomen krijgt 
loopt in de tienduizenden; het aantal broederijen dat 
zich heeft gespecialiseerd in het uitbroeden van vooral 
fazanteieren en het aantal opfokkers van fazantkuikens 
in de vele tientallen( ••• ). Voorts moeten wij niet ver
geten het aantal wapenhandelaars, munitiefabrikanten en 
fabrikanten van verschillende soorten jachtuitrustingen 
( ••• ). Ook horecabedrijven, waar ~sle jachtbedrijven 
neerstrijken, pikken dankbaar hun graantje mee, Het eco
nomisch belang staat als een paal boven water." 

n De zwarte kraai. 

De zwarte kraai is een alleseter( ••• ) is een eierdief en 
een nestrover bij uitstek( ••• ) valt zelfs halfwas hazen 
aan, die op een inderdaad beestachtige wijze worden ver
moord. Zo maakten wij nog onlangs mee dat wij ongewild 
getuigen moesten zijn van zo'n beestachtig drama." -
Volgt verhaal van een kraai die een haas achtervolgt en 
er op stoot. "Kraai hakt lustig op haas los. :Bij het 
haas aangekomen werden we haast onpasselijk van hetgeen 
wij zagen. Het haas met zijn uitgepikte ogen, terwijl 
het bloed uit de lege oogkassen stroomde( ••• ).Het enige 
dat ons te doen stond, was het haas oppakken en met een 
ferme klap achter de lepels uit zijn lijden verlossen. 
Wij namen het haas mee naar de auto, omdat wij de moor
denaar zijn prooi eenvoudig niet gunden". ----. -I 



\/AAR ME.N 

(De waarnemingen zijn voor de verantwoordelijkheid 
van de waarnemers) 

Wulp tientallen, Flevopolder 7/3 enkele 

9/3 2 ex. 
25/3 2 eXo 
7/4 idem 

31/3 1 ex. 
5/4 idem 

bij Nijkerk v.No. 

"Watersnip 

Sijs 

Appelvink 

Wisselseveen, overvliegend v.W.H. 
Veenweg, Wissel v.W.H. 

V. w. H. 
Wisselseveen E.K.G. 

3/4 blatende w. snip, Wisselseveen 

6/4 vlucht Tongerense heide 
13/4 4 ex. al dagenlang rond huis, 

eten van vetbol.Pelzerpark,Epe 
14/4 groep centrum Epe 
16/4 zeer luidruchtige groep Eperholt 

(trek dus nog in volle gang) 

20/2 v.Walsumlaan Epe 
15/4 centrum Epe 

E.K. G. 

w.v. 
w.v. 
A.HoSo 
E.K.G. 
v.No. 

T.D. 
E.K.Go 

Klapekster 6/4 Tongerense heide w.v. 
Barmsijs 7/3 grote zwerm Flevopolder b.N~kerk v.Noo 

v.W.Ho 7/4 Tongerense heide 

Boerenzwaluw 8/4 IJsseldijk - Veessen 
12/4 3 exo Vorchten 

V ."N.H. 
Z.D. 

Kl.Bonte 
Specht 

Zw. Specht 

Bonte Specht 

januari Kloosterbos R.P. 
8/4 omgeving Oene v.No. 

1/4 de Dreef Bou-O!-n2....,al'".., R.Po 

8/3 Heuvellaan Epe H.Co 
(nog enkele meldingen uit deze 

buurt) 
Groene Specht 1/4 Hoge Weerd Epe v.No. 

E.K.Go Kneu 

Visdiefje 

4/4 div.ex.zingend.Bongerdpl. Epe 
16/4 nog steeds zwermend in onze 

omgeving 

6/4 2 exo Eemmeerdijk 

v.No. 

v.No. 
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Buizerd 

Tjiftjaf 

Koperwiek 

Kramsvogel 

Goudvink 

Beflijster 

9/3 Wisselseveld ~· 
27/3 2 ex.(paartje~Manenspad 
25/3 Welna 
7/4 3 ex. Tongerense heide 

febromrt.apr. omgeving Licht
torenweg (territorium?) 

5/3 3 ex boven Zwartelandstraat 

V/. Vo 
H.Co 
H.Co 
v.W .H .. 

v.W.H. 

Epe Peter en Markqv.Waveren H. 

25/3 zingend omg.dierenpark Wissel v.W.Ho 
29/3 idem op div.plaatsen Epe ~.K.G.,v.No., 

J.v.Zellem 

12/3 ma~sa-zang Dalfsen 

9/4 zeker 20 ex. Woudhuizen 
9/4 ex Wissel ( 3) 

21/2 2 ex. Het Bijltje Epe 
25/2 2 ex idem 
l/4 2 paartjes regelmatig in 

tuin Wapenveld,eten knoppen 
uit krentebamen 

E.K.G .. 

v.Noo 
v.No. 

H.C. 
H.C .. 

6/4 Hoge ~veerd Epe 

29/3 Eperbroek Mv • .L~ijhoff -Rombach 

Smelleken 19/2 Heckenbosch,Z .. O.Roermond H.C. 

Havik 6/4 mann.ex. 'Nisselseveen ~V. V. 
12/4 Petrea A.Hottinga 

Zwartkop (voorheen Zwartkop-tuinfluiter) hele 
winter een wijfje in tuin Napenveld W.v.Soest 

Zwarte Roodstaart 1/4 Nelna Peter v.Waveren H. 
3/4 balcon huize Klaarbeek Epe v.W.H .. 

31/3 1 paartje + 1 enkel ex. Wissel E.K.G. 

Roodborsttapuit 16/3 heide omgeving Epe 
6/4 idem 

W.Vo 
w.v. 

Bonte Kraai 12/4 slechts l ex.Flevopolder.Nog 
latere waarnemingen? v.No. 

Fitis 2/4 Knardijk zállg E.K.G. 
12/4 Pet re a zang A.Hottinga 

Blauwborst 2/4 Knardijk ( vogelexcursie) E.K.Go 



Steenuil 2/4 2 ex. op een knotwilg 
l ex op idem. 

8/4 langs IJsseldijk 

l/4 Welna 
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a/d IJssel + 
S.Remmelts 

v.W.H. Stormmeeuw 

Kruisbek 

Torenvalk 22/2 Knibbelakker Epe in tuin 
l/4 idem 

v.W.H& 

S.Remmelts 
S.Remmelts 

Heggemus ( 

te>f t.n 'i d lk 

Graspieper 

Geelgors 

Gr.Zaae;bek 

Ooievaar 

Keep 

Patrijs 

Dodaars 

Knopjesmos 

Oesterzwam 

Bosbes 

Komt Torenvalk meer naar 
dorp Epe door aanleg S.9? 

febr./mrt geregeld omgeving 
Lic-httorenweg 

17/.3 zingend,'s nachts 3 uur, 

19/3 veel ex.Renderklippen_ 
9/4 paartje, Wisselseveen 

v.W.Ho 

Wissel.W.Vo 

12/.3 zingend Dalfsen E.K.G. 
18/.3 zingend,zeker 3 ex. 

Groene Zee· v.W.H .. 

8/4 IJssel omg.Veessen v.·iv.H. 

8/4 Wapenveld op en bij nest 
(vorig jaar ~0/4) v.W.Ho 

9/4 Kerkstraat even buiten Epe 
een zwerm caol50 vinken + 
kepen prachtig uitgekleurde 
vogels,zwerven hier al vele 
dagen v.No. 

9/4 ulleiden in bg groep baltsend 
paar v.Noo 

l/4 paartje vijver Venz R.P. 

19/3 Kloosterbos Marjolein Koopmans 
(komt ook in Wissel voor) 

19/3 op eik aan de IJssel E.K.Go 

5/4 Kruising Bosbes-Vossebes 
Motketel Plantenwerkgroep 

Verder nog meldingen Véill Staartmezen,boomklevers, 
boomkruipers, groenlinGen uit dorp Epe. 

(E.K.G.= E.Koopmans-Gromm~, W.V.= W.Viertelhausen, 
v.'ii.H.= J.1'Lvan 'Naveren Hogervorst, v.No.= Fovan 
Noorden, R.P.=R.Pannekoek, H.Co= H.Cos, T.D.= 
T.Deerenberg,A.H.S.=A .Herweijer-Smit,Z.lJ.=Z. 

Doorenbos)o 
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Nagekomen waarnemingen. 
Fitis 
Boomvalk 
Gierzwaluw 
Braamsluiper 
Zwarte ruiter 
Zwarte roodstaart 
Zwarte stern 

Beflijster 

Wulp 

Paapje 

Dodaars 

Zwartkop 

Appelvink 
Beflijster 
Kemphaantje 
Oeverloper 

Kraaiheide 
Montia 

19/4 
24/4 
24/4 
24/4 
26/4 
27/4 
27/4 

28/4 

28/4 

28/4 

29/4 

20/4 

30/4 
30/4 
21/4 
29/4 

8/4 
30/4 

Olieslachtoffer 

omgeving Jagerstee 
Wiehersveld 
5 ex. boven Ep·e 
Bongerdplein, Epe 
Uiterwaarden langs de !Jssel 
Nog steeds markt Epe 
Paar honderd ex. Gooimeerdijk 
Flevopolder 
Paartje, Sprengenkampweg, 
Vaassen 
Paartje in weiland naast 
biezenlanje Wissel 
Papenstraat(waar anders!) 

v.w. 
v.w. 
v.N. 
E.K.G. 
v.w. 
v.W. 

v.N. 

Y.Roelants 

v.N. 

Wissel v.N. 
Fortmont. Vogelgroep heeft hier 
kennis gemaakt met 11 hinnikende11 

triller. Aanvankelijk kon nie
mand geluid thuis brengen. Nu ver
geet niemand ooit dit geluid meer! 
Paartje, regelmatig waargenomen 
Pelzerpark, Epe Overman 
Pelzerpark, Epe 
Pelzerpark, Epe 
6 ex. pontveer Olst 
?. eK. Kiavietsvald 

Bloeiend Renderklippen 
Beek Boerweg Tongeren 

11 

11 

E.K.G. 
g.K.G. 

E.K.G. 
Koos Koop
man. 



De vorige kaer heb ik U, onder deze titel, beloofd 
te schrijven over " onkruid" op ons terrein. Maar na 
het artikel van de heer Van Noorden over merels, leek 
het mij leuker over onze ervaringen met deze vogels 
te vertellen. 
Het zijn inderdaad overal voorkomende vogels, en ze 
zijn ook onverdraagzaam. Maar toch zou ik ze niet graag 
missen, want ze scharrelen hier zo heerlijk rond in het 
bos, de dode bladeren hoog opgooiend, zodat je weet 
waar ze zitteno Ze nestelen vaak dicht bij huis, zodat 
je de familiegebeurtenissen goed kunt volgen. In Rotter
dam was eens een nest op ongeveer 1.50 mo hoogte achter 
ons tuinhuisje. De vogel vloog niet eens weg, als je 
kwam kijken. 

Toen ons huis hier gebouwd werd, de muren bijna opge
trokken waren, koos een merel een uniek plekje uit, in 
de toekomstige vestibule; op de nog niet-affe muur tus
sen houtwerk en plafond. De metselaar liet 't ons zien, 
terwijl de merel op het nest zat! 

Hij was een natuurliefhebber, en liet het 
nest zitten en metselde verder, om de vogels 
heen en vulde het gat pas op, nadat alle 
jongen waren uitgevlogeno 
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In de winter voeren we de vogels op ons ter
ras. Onze ramen zijn tot de grond, zodat we 
doorlopend het gedoe kunnen zien en dat is zeer 
de moeite waard. 
Er strijkt van alles neer: vink, roodborst, 
mezen in soorten, merels en boomklevers (een 
boomkruiper komt nóóit o~ de grond voedsel 
zoeken, hoewel we hem doorlopend in het bos 
hebben). 

In het begin strooide ik brood en zaden op één plek, 
maar nu maak ik er tv,ree - dit naar 0-anleiding van het ge
drag van merel en boomklever. Beiden onverdraagzaam, 
maar verschillend in uiting . De merel valt wel even uit 
naar andere soorten, maar is het felst tegen eigen soort
genoot. Hij laat het niet bij een uitval, maar jaagt de 
ander soms tot l5 m. achterna, zich niet realiserend, 
dat hij hierdoor voedsel derfto Dat wordt door andere 
vogels opgegeten. 
De boomklever is een agm;sief ventje, jaagt alles weg 
en eet dan rustig verder. Dat doet hij zo: hij propt 
zijn bek vol, vliegt dan weg en eet dan ondersteboven 
aan een boom hangend zijn mûaltje op! Daarna keert hij 
terugo 
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Nu er op twee plaatsen voedsel is, gaat het betero 
De kalmste is het vinkje, 't vliegt even op, als •-::; 
wordt weggejaagd, maar blijft op het terras. Het 
roodborstje komt graag als het wat rustiger is, pikt 
het kleinste voer op en stukjes kaas. 

Van de merels is Gadelinde de meest onverdraagzame. 
Wie ze is? Twee jaar geleden met een felle kou was het 
bos onder de sneeuw. Prachtig, maar fataal voor merels. 
Op een morgen zag ik achter de keuken onder een conifeer 
een vrouwtjesmerel zitten, een onbeweeglijk figuurtje. 
Ook bij mijn nadering bewoog ze niet. Ik legde wat voer 
bij haar neer. Eerst geen reactie, maar na een poosje 
nam ze wat. Ik lokte haar weg van onder de conifeer, 
door telkens het voer verder weg te leggen, tenslotte 
tot op het terras. Het was één hoopje ellende. 
De volgende dag zat ze weer onder haar boompje, 
maar het voeren ging al beter. Zo over
leefde ze tenslotte de winter. Gadelinde 
vergeet onze hulp niet. Ze is altijd wel 
ergens in de buurt. 
Als 't ~ouder wordt 's winters roept ze 
me bij de keuken -soms als het vriest 
hoor ik haar al 's morgens vroeg in 
de boom bij de slaapkamer. Als eerste 
zit ze op het terras te wachten op 
eten, het kopje opzij, kijkt ze naar 
binnen en roept. 
Dit jaar begon ze eind Maart aan een nest ~ ~f.:,t 
in de haar bekende conifeer. Ze zat met 
de bek vol met bouwmateriaal op een 
eeteneaster en keek de keuken in vóór ze in de conifeer 
dook. Maar helaas, het was geen goed plekje, te weinig 
ruimte, en dat merkte ze te laat. Ongeveer 8 april gaf 
ze 't op. Hopelijk heeft ze iets anders gevondeno 

Een paar jaar geleden bouwde een echtpaar merels 
samen een nest in een grote, dichte, maar niet hoge 
bos rhododendron cao 7 m. van ons huis. Ik vond 
het een slechte plaats vanwege katten.De eerste 
aanzet van takjes haalde ik weg, maar ze bvamen terug 
en begonnen opnieuw. 
Het nest was al zowat af, toen we vanuit onze kamer 
het volgende zagen: één merel zat bij het nest, de 
andere moest in de buurt zijn geweest. Toen schoot 
vanuit een boom een ekster de rhodo in. Direct 
kwam hij er uit, aangevallen door de merel, en ook 
de tweede merel was er nu bij. 



Onder een oorverdovend lawaai joegen de beide vogels 
achter de ekster aan, zeker 80 m. het bos in. Dit 
voorval had meer effect dan mijn poging het nest te 
vernietigen: de merels keerden niet meer terug in de 
rhodo. Helaas hebben we sinds twee jaar veel eksters 
die hier nu broeden. Oorzaak: we kregen een achterbuur 
die groente verbouwt, en hier strijken de eksters 
regelmatig neer. Ze ontdekten onze dennen weer. Helaas, 

.want er zijn hier nu veel minder kleine vogels aan 
het broeden. 

Eens, in de zomer, zaten we met drieën op het terras. 
We dronken thee, met cake erbij. Een mannetjesmerel 
kwam vlakbij. Ik gooide een stukje cake naar hem toe, 
en zo deden de twee anderen ook. Hij kwam het halen, 
eerst wat schuw, maar na een paar keer haalde hij 
het tot vlak bij onze voeten weg. Hij had kennelijk 
jongen. Hij was niet van ons weg te slaan en ik haalde 
meer cake. Toen gebeurde er iets leuks: we zagen de 

normaal. 

jongen, na ze eerst gehoord te hebben, 
steeds dichter naar het terras komen. 
Het waren er twee, en Pa riep ze kenne
lijk, want tenslotte zaten ze beiden op 
het terrashellinkje en om beurten werden 
ze volgepropt met cake~ Het was een 
kostelijk gezicht en een heerlijk gevoel 
van zo in de familie te Norden opgenomen. 

Doordat onze woonkamer zoveel ramen 
heeft, beleven we ook wel andere dingen 
van zeer nabijo Vorig jaar zagen we de 
balts van een roodborst. Hij stond hoog 
uitgestrekt, kopj~ achterover, en met 
een veel intensiever gekleurde borst dan 

Het vrouwtje, iets groter en fletser van kleur, deed 
zeer onverschillig en scharr~ld.e wat op de grond. Dat 
ging een poosje zo door, tot het wijfje wegvloog en 
hij ook. 
Nu, begir- april, zag ik een roodborstman in de eik vlak 
bij huis, met dezelfde houding en dezelfde felgekleurde 
borst."Dan is er een vrouw in de buurt" dacht ik - en 
ja hoor, wat hoger op zat ze, tussen de nog niet qfge
vallen dorre bladeren, en weer even onverschillig& 
Roodborstjes zijn gezellig, als je in de tuin werkt. Ze 
komen vlak bij je. Ik praat met hen en krijg altijd heel 
hoge fijne piepjes terugo 
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Verder zagen we vorig jaar een winterkoning ZlJn 
nest bouwen in een kamperfoelie, die tegen het huis 
groeit. Er staat daar vlak bij een eik, de takken 
vormen een poortje van terras naar westzijde van het 
huis. 
Het vogeltje heeft het hele nestje gebouwd van de 
dorre eikenbladeren, die zij (het vrouwtje bouwt), 
van de boom plukte 9 Ze bleef dan met het blad -dat 
groter was dan zijzelf- even op een tak zitten, vóór 
ze naar de kamperfoelie vloog. Het werd een mooi 
nestje, met een opening van ca. 2~ em.Later zag ik niet 
meer zoveel vertier en stak een vinger in het nest en 
voelde 4 eitjes. Toen ik weer later niets hoorde, 
stak ik weer de vinger er in: 4 warme kopjes! 
Ik heb ze niet zien uitvliegen - dus veel later voel
de ik nog eens: er zat één dood vogeltje in, dat ik 
met moeite er uit haalde. Het nest liet ik zitten. 
Ongeveer 10 dagen geleden kwam er een goudvink. Hoe 
mikken ze het zo uit! Devele krenten hier gaan 
bloeien en dan komen ze, hoor! Maar anders zie ik 
ze niet. Niet alleen krenten staan hier, maar P.Ooie 

prunussen (yedoensis, pissardie, 
tai-haku, avium e.a.) die na de 
goudvinken geen bloem meer geveno 
Jammer, dat een van de mooiste 
vogels zo'n bloesemvernietiger is. 

Ik heb nóg een verhaal over een 
merel, "Tjilp" heette ze. Maar dat 
is te lang om hier te vertellen, dat 
zal dan later eens gebeuren, niet 't 

G.ou 011 1n\l onkruid. 

Margriet 

Die stond tussen gras 
in de weide, die was 
een frisse margriet, 
maar bleef dat nietn 
Ze kwam voor een raam 
van een huiskamer staano 

A. Bijkero 

Alleen, met een smal vaasje aan~ 

Han Go Hoekstra 
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HeCk\ein~ krinqel:)e e.n het grok qehee\ 
De afdeling Epe/Heerde van de Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging telt het respectabele aantal 
van 215 leden. Als die eens allemaal op de excursies en le
zingen kwamen, wat had het bestuur dan een voldoening van al 
het werk, dat ze voor de vereniging doet. Ze moest dan wel 
de Amfihal in Epe afhuren(en alle dieren vluchtten uit het 
bos weg). 
Om u op te wekken onze uitingen mee te maken, is dit stukje 
echter niet geschreven. Daar moet het programma u toe uit
nodigen. 

We hebben wel eens de indruk, dat veel van onze leden menen, 
dat die K.N.N.V. maar een plaatselijk clubje is van natuur
liefhebbers. Hoewel het landelijk blad Natura geregeld in 
hun bus komt, zie je ze nooit op excursies van het gewest 
IJsselstreek, waar wij bij horen, of op la~delijke weekends. 
Toch is het telkens weer een verrijking om deze aktiviteiten 
van bui ten onze afdelin.zsgrenzen n:ee te maken. Anpere afde
lingen hebben soms heel andere specialisten, een andere men
taliteit, en altijd een ander terrein, waar ze werken. 
Het is heel verfrissend ook, om te horen, boP. anctere afdelingen 
hun problemen oplossen en wat ze "''el allemaal orgard seren. 
Het geeft je beurtelings een gevcel van schaamte(waarom wil 
dat bij ons niet zo?) en van trots(dat gaat bij ons geweldig!). 

U hebt allemaal de reizen en de ka~peerweken aangekondigd ce
zien in Natura. Het is echt vaak heel fijn, zo'n vakantie met 
de K.N.N.V. mee te maken. Met andere enthousiaste mensen een 
heel nieuw landschap te verkennen mot alles wat er leeft, is 
altijd de moeite waard. Het is echt niet zo, dat in zo'n va
kantie iedereen met alles mee moet doen. Natuurlijk oreani
seert de excursieregelaar in overleg allerlei fijne tochten. 
Van de omgeving is vaak door voorgaande jaren al veel bekend, 
zodat de beste excursiegebieden niet vareeten worden, wat ons 
bij een partikuliere vakantie noc al eens ovèrkomt.(Zo van: 
jammer, dat we dat niet win ten). 
Wij vinden het zelf altijd een Grote bekoring hebben, dat je 
elkaar van je belevenissen op natuureebied kunt vertellen na 
de tochten en Jat, wanneer man, vrouw en eventueel kinderen, 
op natuurgebied een andere belangstelling hebben, ieder aan 
een ander evenement kan deelne~en. De kinderen beleven zo'n 

78-99 

kamp heel intens. Broertjes en zusjes zijn niet zo op elkaar 
aangewezen; elk zoekt zijn eigen vriendjes en de ouders kunnen 
op een verre excursie gaan ook als hun kinderen "geen zin hebben 
om aldoor v/eer zo'n end te sjouwen en plantjes te kijken." 
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Er is altijd wel een ouder, die een keer met ze naar het 
zwembad gaat, pannekoeken wil bakl~en, een kampvuur organi
seert, een speurtocht uitzet. Vooral in de kampen, waar 
vaak nogal wat kinderen meegaan, is dit het geval. 

Nu denkt u misschien dat het nodig is om reklame voor de 
K.1~.n.v.-reizen en-kampen te.maken, maar dat is helemaal 
niet zo. Veel evenEID.enten zijn al gauw overtekend, zelfs als 
je meteen je opgave instuurt, als de vakantieweken bekend 
zijn. Het is alleen een aanmoediging van ons om eens buiten 
uw afdeling te kijken en een hele hoop nieuwe kennis, ken
nissen en vrienden op te doen. 

Els Koopmans-Grommé. 

SPORT OF BARBAARSHEID 

In "Het Parool" van 22 augustus 1977 stond het volgende be
richt: 

IJSSELSTEIJN -Wil Hartog uit Abbekerk heeft gisteren in 
IJsselstein(Limburg) de 500 cc wegrace voor het Nederlands 
kampioenschap wegraces gewonnen. 
De overwinning in de 250 cc klasse ging naar Kees van der 
Kruys uit Dosterwijk die in de 350 cc race tweede werd, en 
in de halve-liter-klasse derde. Winnaar in de 350 cc klasse 
werd Jack Middelburg uit Naaldwijk. 
De wedstrijden in IJsselsteijn werden voorafgegaan door een 
dodelijk ongeluk tijdens de trainingen van zaterdag. 
De 27-jarige HenkLodder uit Hendrik Ido Ambacht vloog uit 
de baan. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. Naar aan
leiding van dit ongeluk dreigden de rijders met een staking, 
indien niet een aantal bomen langs het circuit gekapt zou 
worden. De organisatie willigde dit verzoek in, zodat een 
twaalftal bomen langs het circuit tegen de grond ging. 

Zo zie je maar, de natuurbedreiging kent vele onvermoede 
verschijningsvormen. 
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Een artikel over dit dier moet beginnen met de opmerking 
dat de bisamrat(ondatra zibethicus 1.) in Nederland en trou
wens in geheel Europa niet thuis hoort. 
Werkelijk inheems is ze in Amerika; daar komt ze in het 
wild voor, is ze een waardevol dier voor de pelsjagers, de 
trappers, die het bij tienduizenden vangen. De pels van het 
beest wordt in de bontindustrie hoog gewaardeerd. Dat is dan 
ook de reden geweest dat het dier vóór de oorlog '40-'45 
door fokkers in Europa is ingevoerd. Men zag brood in het 
vormen van een Europese markt voor het muskusbont. 
Wat bleek: de kweek van deze dieren gelukte uitstekend,maar: 
de bontkwaliteit bleek van mindere klasse te zijn. Gevolg: 
stop er mee, ruim de dieren op. Wat is dan gemakkelijker om 
ze los te laten en dan zit je meteen volop in de problemen. 
Want grote concentraties losgelaten beesten in een gebied 
waarin voortplanting geen enkel probleem geeft, betekent op 
grote schaal en in betrekkelijk korte tijd, geconfronteerd 
worden met de onaangename gevolgen van het gedrag van deze 
dieren. 
Een typisch voorbeeld dus van wat er kan gebeuren als dieren 
losgelaten worden in een gebied waar ze niet of niet meer 
thuis behoren. Echter, in Finland en Rusland, waar de muskus
rat ook voorkomt, blijkt dat de pels wel degelijk economische 
waarde heeft. 
Maar in Zweden waar ze als immigrant uit Finland voorkomt, 
is het dier beslist schadelijk, evenals in West-Europa. 
Een volwassen muskusrat kan een gewicht hebben van 1,5 kg 
bij een lichaamslengte van 35 cm, de voor het dier zo ka
rakteristieke platte staart kan 26 cm lang zijn. 
Het dier is helemaal gebouwd voor een leven in en rond het 
water. De vorm van de met vliezen voorziene poten, de roer
vormige platte staart, de in de vacht liggende oortjes dui
den er op dat het echt een waterdier is. Afhankelijk van het 
weer, begint de bronst eind februari, begin maart. 
De drachttijd is vier weken, gemiddeld worden 5 tot 6 jongen 
geworpen. 
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Het aantal worpen per 
jaar varieert tot max. 
5, bedraagt gemiddeld 
3. De in het voorjaar 
geboren dieren, kunnen 
in het najaar zelf voor 
nakomelingen zorgen; 
dit percentage is ech
ter klein. 
De muskusrat is een 
uitgesproken vegetarier; 
voorkeur hebben ze voor 
waterplanten. De vraat -
aan deze planten is zeer kenmerkend, gelijkt op de wijze 
van het vreten van de bevers. Waar in ons waterrijke ge
bied de muskusrat voorkomt, is dat o.a. aan het voorkomen 
van afgevreten stengeldelen van waterplanten te zien. Maar 
houdt er rekening mee dat sommige watervogels(meerkoet
waterhoen) ook planten afrukken en je dus goed moet kunnen 
onderscheiden wie wat deed. 
Behalve waterplanten eet de muskusrat granen, mais en sui
kerbieten. In sommige gevallen schijnt het dier zoetwater
mossels te eten. 
Dr.Doude van Troostwijk zegt in zijn dissertatie over de 
muskusrat(The musk-rat in the Netherlands, its ecological 
aspects and their consequences for man - RIW verhandeling 
no.7), dat het dier in het land van herkomst soms te lijden 
heeft aan ziekten. Deze komen in Europa niet voor. Over het 
voorkomen van paraeliten is weinig bekend. 
Natuurlijke vijanden zijn de nerts, de poolkat, de vos en 
de hermelijn. De nerts komt hier soms en zeer sporadisch 
voor, altijd als een uit gevangenschap ontsnapt exemplaar; 
de poolkat is bij ons onbekend, de vos en hermelijn behoren 
nog wel tot onze fauna, doch hun aantal en levenswijze in 
acht nemend en daarbij het beschikbare voedselpakket, kan 
ten aanzien van een natuurlijke bestrijding van de laatsten 
niet te veel verwacht worden. 
Gedurende de wintermaanden leidt de bisamrat een terugge
trokken bestaan, ze leven dan in de ondergrondse ruimten 
die via een of meerdere gangen onder water uitmonden en die 
door de dieren zelf gegraven worden. In moerassige streken 
waar droge oevers ontbreken, verblijven ze in burchten, van 
plantendelen gebouwde drijvende ruimten die dienen als 
voorraadkamer en als verblijfruimte. Meerdere van deze burch
ten zijn de laatste jaren in ons rivierengebied gevonden. 
Omdat Nederland een waterland is en in dit waterland de 
dijken een uiterst belangrijke functie vervullen, is het be
grijpelijk dat de waterschapswereld met zorg het oprukken van 
deze dieren gadeslaat. 



Het is vaak een onbegonnen zaak te trachten te weten te ko
men waar deze dieren in dijken en kaden hun holen en pij
pen(doorsnede ± 12 cm) hebben gegraven. Vandaar dat een 
groot aantal speciaal hiertoe opgeleide rattenvangers dage
lijks bezig is om na te gaan waar deze dieren zich ophouden. 
Een bijzonder zwaar en nat werk want op bepaalde plaatsen 
blijken de ingangen tot de nestholen 1 à 1~ meter onder wa
ter te zitten. 
DroDoude van Troostwijk zegt dat de voedselkeuze van de 
muskusrat zodanig is dat ze overal waar water en oevers zijn 
een geschikte omgeving vinden om er te leven. Ze kunnen in 
hun voorkomen een hoge dichtheid bereiken; laten zich door 
geen andere dieren verdrijven en tenslotte concludeert hij 
dat zij zich overal in Nederland kunnen vestigen. 
Op grond van door hem gemaakte berekeningen is aangetoond 
dat de bestrijding der dieren c.q. controle op deze dieren 
noodzakelijk is en in relatie tot de aangerichte schade, of 
de mogelijke gevolgen daarvan, ook verantwoord. 

De muskusrat, tot voor een aantal jaren onbekend in onze 
fauna, is verschenen, ze voelt zich hier thuis, met alle 
onaangename consequenties van dien. 
Misschien een teken aan de wand voor alle plannen over het 
uitzetten van wolven·en wisenten??? 

DE DAPPERSTRAAT 

Natuur is voor tevredenen of leegen. 

En dan: wat is natuur nog in dit land? 

W.van Soest. 

Een stukje bosch, ter grootte van een krant, 

Een heuvel met wat villaatjes er tegen. 

Geef mij maar de grauwe, stedelijke wegen, 

De in kaden vastgeklonken waterkant, 

De wolken, nooit zo schoon dan als ze, omrand 

Door zolderramen, langs de lucht bewegen. 

Alles is veel voor wie niet veel verwacht. 

Het leven houdt zijn wonderen verborgen 

Tot het ze, opeens, toont in hun hoogen staat. 

Dit heb ik bij mijzelve overdacht, 

Verregend, op een miezerige morgen, 

Domweg gelukkig, in de Dapperstraat 

J. C. Bloem, 1967 
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Ik woon sinds enige tijd in een woning in de nieuwbouw
wijk "Heggerenk" in Vaassen. De meeste groenvoorzieningen 
in deze wijk dateren van de laatste ~ jaar, zodat we hier 
nauwelijks hoge bomen of dichte begroeiingen aantreffen. 
Dus wat dat betreft zijn de mogelijkheden voor vogels in de 
oudere woonwijken aanzienlijk gunstiger. Ondanks deze na
delige omstandigheden verbaast het me toch, dat ook hier 
voor de oplettende bewoner nog zoveel te zien is. Zo heb ik 
in de eerste veertien dagen van februari de volgende vogels 
in de tuin waargenomen: 
Merel, zanglijster, grote lijster, kramsvogel, koperwiek, 
spreeuw, huismus, ringmus, heggemus, roödborst, vink, goud
vink, koolmees, pimpelmees,en winterkoninkje. Bovendien,zij 
het op iets grotere afstand,houtduif, Turkse tortel, Vlaamse 
gaai, ekster, kauw, zwarte kraai en torenvalk. Met deze 
laatste er bij komen we dan toch tot een aantal van 22 soor
ten, die we zo uit de huiskamer kunnen bewonderen. 
Zelfs in wat we zo vaak een kale nieuwbouwwijk noemen is 
voor de mensen die er aandacht aan willen besteden, nog ge
noeg te zien. 

H.J.van Woerden. 
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"Sombere wolken boven de rivier" was de kop boven een artikel 
dat we ruim een jaar geleden schreven over de dijkverzwarings
plannen. Er is in die tijd het een en ander gebeurd en het is 
goed de ontwikkelingen eens na te gaan. 

Rapport commissie rivierdijken 

De commissie Becht heeft intussen haar eindrapport uitgebracht. 
Het rapport dat een massa interessante informatie over onze 
rivieren bevat(o.a. een hele serie kaarten die de gevolgen van 
een aantal extreem hoge waterstanden laten zien) geeft in het 
kort de velgende conclusies: 

1. Het rivierengebied is thans onvoldoenrle beveiligd tegen de 
risico's van overstromingen. 

2. Er zijn werken nodig om de beveiliging te verbeteren. 
Door die werken zorgvuldig te ontwerpen en uit te voeren 
is het mogelijk de schade aan het gebied te beper~en. 

3. De commissie beveelt aan rekening te houden met een maxi
male afvoer bij Lobith van 16.500 m3/sec. De kans daarop 
is 1/1250(Tot nu toe waren de plannen gebaseerd op een maat
gevende afvoer van 18.0C)') n.;/sec., met een kans van 1/3000). 

4. De commissie voelt niet voor een andere verdeling van de 
waterafvoer over Waal, Rijn en IJssel.(Natuur en Milieu 
nam hierover een positief standpunt in). 

5. De commissie dringt aan op inspraakmogelijkheden en de be-
sluitvorming te relateren aan de ruimtelijke ordening. 

Al met al een pleidooi voor een voorzichtige, gedifferenteerde 
aanpak. 

Interessant is nog dat de provincie Gelderland wél voelt voor 
een studie om de waterverdeling tussen Waal en Rijn te veran
deren. Dat zou ~ogelijkheden bieden om de dijkverzwaringswer
ke_c langs ie IJssel te beperken. 

De rol1er werkt haar eerste plan uit. 

Het polderdistrikt Veluwe heeft intussen niet stil cezeten. 
Het heeft besloten het hele dijkverzwaringsplan op te S?litsen 
in 13 deelprojekten. Er is ook een procedure van tervisieleg
ging, indiening van bezwaren enz.vastgesteld. 
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De polder heeft bovendien blijk gegeven zwaar te tillen aan 
de landschappelijke, natuurhistorische en cultuurhistorische 
'tlaarden die met de dijken verbonden zijn. 

Het eerste dijkgedeelte dat onderhanden zal worden genomen 
- wellicht nog in de loop van dit jaar - is gelegen bij 
Wapenveld. Het is het gedeelte van het Kloosterbos tot aan 
de provinciegrens.(De provincie springt ongeveer bij het 
ooievaarsnest in de buurtschap de Werven over de rivier. 
Wellicht een herinnering aan een andere rivierloop, heel 
lang geleden). 
De polder heeft de gewestelijke floristengroep gevraagd om 
de botanische gegevens over dit dijkgedeelte te verstrekken. 
Ze wilde daar bij het uitwerken van de plannen zoveel moge
lijk rekening mee houden. Dat is voor een groot deel ge
lukt. Het dijkgedeelte dat in het bos ligt(eigenlijk hele
maal geen dijk maar een natuurlijke stuifrug - een heel bij
zondere situatie) blijft intakt; er wordt alleen maar een 
gat dichtgesaakt. Vanaf het gemaal Bakhuis naar het zuid
oosten valt het ook allemaal erg mee. Huizen en zware bomen 
behoeven er niet te sneuvelen. 

Problemen gaf het dijkgedeelte tussen het bos en het gemaal. 
Botanisch uiterst waardevol en voor de polder een trajekt 
dat aangepakt moet worden wegens de sterke kwel van deze 
nogal zandige dijk. 

De polder tracht hier zoveel moeelijk te sparen. Aan de bin
nenzijde(landzijde) van de dijk wordt alleen de voet opge
hoogd met &rond vandezelfde samenstelling. Aan de buiten
zijde wordt op een meter diepte een kleiplaat in het dijk
lichaam gebracht(van de kruin tot een eindje buiten de voet). 
Daarop wordt de oorspronkelijke grond weer aangebracht. 

Hoever deze maatreeelan bij alle goede wil de dijkflora van 
dit gedeelte intakt laten, moeten we mdar afwachten. 

Er blijven nog wel vragen over. Bijvoorbeeld waarom de pol
d~r met zijn plannen niet cp de eventuele studie omtrent de 
verandering van de watervJ-deling bi,j de Pannerdense kop kan 
wachten. 

Toch heeft de MilieuBroep K.C.Veluwe(waarin de K.N.~ .. V. ver
tegenwoordigd is) gemeend het plan van de polder voor het 
eerste dijkstuk te moeten aanvaarden. Zij het met wat kri
tische kanttekeningen. Tie mLlieugroep kwam tot dit standy>unt 
door positieve opstelling en de openheid van de polder. 
Het gevoel bestaat dat in over 1 egsfeer - zeker bij waarde
volle details - meer te bereiken is dan met principiäle 
afwijzing van alle plannen. 

Daarbij komt dat veel van de waardevolle dijkstukken, hele
maal los van de dijkverzwaring, bedJeigd worden door de in
tensivering van de landbouw. 



Het lijkt niet zo zinvol tot het uiterste te vechten tegen 
een dijkverzwaringsplan voor een vegetatie die na twee jaar 
zware bemesting door de eigenaar voorgoed verdwenen zou zijn. 
De polder streeft naar een beheer van waardevolle dijkstukken, 
dat de vegetatie in stand houdt en zo mogelijk versterkt en 
de milieugroep vindt dat ze daaraan mee moet werken waar .ze 
kan. 

De vegetatie van de Kloosterdijk 

Waarom is dat stuk dijk tussen het Kloosterbos en het gemaal 
nu zo bijzonder? Het antwoord ligt in de grond waaruit de 
dijk is opgeworpen. De dijk, die begint als een natuurlijke 
stuifzandrug gaat heel geleidelijk over in een opgeworpen 
kleilichaam. In de vegetatie zie je die overgang weerspie
geld in zandplanten enerzijds en de normale kleidijkplanten 
anderzijds. In het zandgedeelte vind je bijvoorbeeld schape
zuring, borstelgras en grasklokjes. In het kleigedeelte 
staan bijzondere soorten als P~8.1Jios.a(duifkruid) en knikkende 
distel. Een andere bijzondere disteJ op dit gedeelte is de 
wegdistel. Een mooie rijzige, witviltige plant met grote 
distelkoppen. Hij staat hier al tientallen jaren, maar we 
hebben hier van oorsprong met een ontsnapte tuinplant te 
maken. 

Zo'n overgangssitu<:die(van de P.ne cronrlsoort naar de nndere 
b.v.) geeft morelijkheden voor grot• soortenrijtdom, Zo ook 
hier: op een ~ijklenBte van een kilometpr zijn ongeveer 200 
soorten geteld. Voor de normale kleidijk is 100-150 soorte~ 
normaal. 

Iets bijzonders is er aan de noo.rdkant van dit stuk dijk te 
zien. Daar groeit, halverhoogte de dijk over een lencte van 
tientallen meters - nauwkeurig waterpas een groot aantal 
exemplaren van de blauwe knoop. Nu is deze plant van vochti
ge zandgrond op een rivierdijk toch al een vreemde v~rschij
ning maar die lange rij maakt het nog vreemder. De verkla~ing 

moet zijn dat er in het dijklichaam een gelaagdheid aanwe
iig is - een verdichting, b.v. een oude wegverharding of een 
kleilaag waarboven zand ligt. Het zakwater in de dijk stag
neert op die laag en treedt halverwege de helling naar buiten 
daarbij blijkbaar precies het milieu schep~end waarin zich de 
blauwe knoop thuis voelt. 
Helaas, dit unicum blijft bij de dijkverzwarine ni~t geRpaard. 

H.L.Henl~e. 
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Plantkunde 
Een tot ca. 5 m hoge· struik of boom met kurkwratten op de 
schors. De krachtige scheut voelt aanvankelijk kruidachtig 
aan en bevat een dik, wit merg. Het hout is geelwit, hard, 
taai, sterk en heeft geen kern. De bladeren zijn tegenover
staand en veervormig; ze zijn samengesteld uit 5-7 blaadjes. 
Het blad komt zeer vroeg uit, soms al in de nawinter. 
De bloempjes zijn klein, geelwit van kleur en sterk geurend. 
Ze staan bijeen in vijftakkige tuilen, die soms heel groot 
zijn. De bloempjes bevatten geen honing en w.orden daarom, 
behalve door zweefvliegen, weinig door insekten bezocht. 
De vruchten zijn 6-8 mm grote, blauw-zwarte bessen. 
Vogels eten ze graag, zodat we op de meest vreemde plaatsen 
vlieropslag aantreffen. De vlier groeit het best op voed

zame, stikstofhoudende grond en komt algemeen voor als on
dergroei in bossen. Het is een van de weinige houtige gewassen 
die we op ruderale plaatsen(terreinen, waar een tijd een 
overmaat van voedingsstoffen aanwezig is) aantreffen. Hij 
behoort net als herderstasje, vogelmuur, brandnetel en akker
distel tot de stikstofplanten. 
Verspreidingsgebied: vrijwel geheel Europa, Klein-Azië,West-
Siberie. -

Geschiedenis 
In geheel Europa waren versjes en spreuken als het boven
staande in omloop. Het versje moest men opzeggen als men 
koorts(Fewer) had. Eerst moest men een tak van de vlier af
breken en zonder een woord te spreken in de grond steken. 
Een ander mocht de tak niet aanraken, anders keerde de 
koorts dubbel terug. 



Door de eeuwen heen stond de vlier in de belangstelling van 
de mens. Men noemt het een kultuurvolger. Men heeft in 
Zwitserland zaden gevonden, afkomstig uit de paalwoningen 
uit het stenen tijdperk. Vondsten uit het bronzen tijdperk 
in Noord-Italië wijzen in dezelfde richting. Mogelijk werd 
het vruchtensap als verfstof gebruikt. Plinius vermeldt dat 
het vruchtensap bij het haarverven werd gebruikt. 

Geneeskunde 
Een oud gezegde op het platteland is dat men voor de vlier 
zijn hoed af moet nemen. Dit gezegde is gebaseerd op goede 
en lange ervaringen die men al vanouds met de boom heeft. 
De vlier vormde een soort huisapotheek. 
In de Nederlandse farmacopee worden vlierbloemen(Flores 
sambuci) vermeld. Bestanddelen: de belangrijkste aktieve 
stof in de bloemen is een geringe hoeveelheid etherische 
olie. Verdere aktieve stoffen:flavo.nglucosit·e, slijmstof, 
looistof, choline en zeer weinig van een blauwzuurglycosite. 
Daarnaast o.a. vitamine A', C en J. Vlierbloesem wordt ge
bruikt als zweetdrijvend middel bij verkoudheid en koorts, 
soms vermengd met linde of kamille. 

Bij amandelontsteking, ontsteking van mondT en keelslijm
vlies wordt vlierbloesemthee niet slechts gedronken, maar 
ook als gorgeldrank gebruikt. In de geneeskunde gebruikte men 
eveneens bast en vruchten. Een zeer bekend huismiddeltje 
was vliergelei, gemaakt van de vruchtenmoes; het werd ge
bruikt om het zweten te bevorderen. Deze gelei,jam of com
pote gebruikte men ook bij aangezichtspijn en ischias. 
De bast, het zou verse moeten zijn, werkt urinedrijvend, 
purgerend en zweetdrijvend(voorzichtig zijn bij gebruik van 
de bast, niet zonder gevaar!). · 
In een vroeg Middeleeuws handschrift staat vermeld: 
"Neemt vlierderblader en bloesemen ende rnaeet daeraf water 
met wine; dit water heeft eracht ghedronken, dat bi rechter 
Rechter Naturen de fluemen, die in den lichame syn verhart, 
entbint ende doese nederwaert doze den buuc ghaen." 
De vlier in zijn totaliteit beïnvloedt de stofwisseling op 
veelzijdige wijze. De bloemen werken laxerend en zweetdrij
vend. De vruchten door hun gehalte aan vruchtzuren matig 
laxerendo 

78-10~ 



78-110 

Hun vitaminegehalte,(vooral vit C en J Canti-pneumoniefaktor) 
speelt bij de behandeling van verkoudheid een belangrijke rol. 
De bladeren (giftig) hebben op grond van hun gehalte aan 
kaliumnitraateen urinedrijvende werking. De schors, medicinaal 
nog nauwelijks gebruikt, werkt deels urinedrijvend, deels 
laxerend, daarnaast als braakmiddel. 
Rauwe vlierbessen moet men niet eten, dan kan men, evenals 
bij gebruik van verse vlierschorst brandende plekken in de 
hals, doofheid, ademnood en krampen krijgen. 

Folklore 
Vlier is bij uitstek een gewas om heksen te weren. 
Het beste is het om deze heilige boom, waarin de godin 
Freya woont, dicht bij huis, het liefst vlak tegen de grond, 
tussen de ramen te planten. Deze huisboom zorgt ervoor dat 
geen heks vrij spel krijgt in de woning en in de stal. 
Het verhaal wil dat Judas zich aan de vlier zou hebben op
gehangen. "Bewijs", de judassen die men soms op oude 
stammetjes vindt. Het zijn de zwarte, kraakbeenachtige, 
oorvormige sporenlichamen van een in oud hout ·levende zwam. 
Niet aan te raden is het om 's avonds in de lommer van de 
vlier te vertoeven "dezelve uitwaseming, doodelijke flaauwtes" 
veroorzaken(Oskamp). De elfenkoningin Holda(vrouw Holle) 
gaat dan als meesteree over leven en dood meepraten. 
Niet voor niets wordt de levensroede van vlierhout gemaakt. 

Gebruik 
Vlierbessen kan men uitstekend verwerken tot jam, gelei,sap 
of wijn. Een paar geraspte, zure appels door de jam, verbeteren 
de smaak en maken de jam steviger. Gezond zijn de jam etc. 
door het hoge vitamine C gehalte ook nog. 

Eveline Drevijn. 

NATUURNONUJ'.E<.:NTEN 'i'EL1' HU Ei.:l\ E1.iAli:T riiLLICEU Lil1f:l~. 

BEN'l' U EEH VAN DIE K\i11.H'l' .f'iiLLICi:.ll? 

In een gesprek gehoord: 
Er wordt heel wat milieu vervuild met al die milieu-uiteaven. 
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SOMBERE VOORSPE G VOO P DER~ NOoR -HOLLA~ 
-Het nade-Te~~de van 't1éid~"fo~els.-------._ 

- ~- ~~ 1~\ 
Jaarlijks sterven in Nederland omstreeks een miljoen vogels 

door "aanvaring" met hoogspanningslijnen. Dit blijkt uit een 
onderzoek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer, waarvan de 
resultaten onlangs werden gepubliceerd door de stichting Natuur 
en Milieu en de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van 
Vogels. 

In totaal werd 3222 kilometer hoogspanninglijn in de buurt van 
centrales bij Muiden, Zwolle en Lelystad onderzocht op slacht
offers. 

Ondanks de grote sterfte door electrocutie~eeft het aantal 
slachtoffers waarschijnlijk nog geen effect op de grootte van 
de populatie van de vogelsoorten. Wel is volgens het onderzoek 
waakzaamheid geboden bij de populatie van de grutto en enkele 
zeldzame soorten als aalscholver, lepelaar en purperreigero 

De onderzoekers dringen aan op betere markering en andere pre
ventieve maatregelen bij de gedeelten van de hoogspanningslijn 
in de Hilversumse Meent, waar purperreigers regelmatig passeren 
op weg naar hun voedselgebieden bij de Vechtplassen. 
Verder wordt aanbevolen in de toekomst zo veel mogelijk hoog
spanningskabels onder de grond te leggen. Eventuele extra kosten 
hieraan verbonden, moeten volgens Natuur en Milieu door de ver
bruikers worden opgebracht. 

+ "Electrocutie" is niet juist. Zonder contact met de grond 
heeft nooit electrocutie plaats. De vogels vliegen zich 
gewoon tegen de draden dood. (Opm. redactie) 

DUTVEN -3 C l-IIETEN 

Drcntl~n. - B. en H. van Dronte!1 gaa::-1 binnPnkort praten met 
de leerlineen Yot.r.. e~n l:oa8i E"ech_-ol in Fiddinghuizen. 
Die h8bben kort eeleden vi~ een serie orstellen geprotPsteerd 
t~gen het afschieten van duiven in het c~ntrum van Dronten. 
"Er zijn toch ook teveel mensen, die E:chieten ze tocl1 ook 
niet zomaar dood'', al~us ~~n van de leerlingen van de school. 

(Uit het Parcol van 5-1-'78). 
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Ieder van ons kent vast en zeker wel de uileballen of 
wel de z.g. braakballen; het zijn de onverteerbare 
resten van de prooidieren van onze uilen, die deze als 
3-6 cm lange ballen uitbraken. De inhoud hiervan kan 
o.ao bestaan uit haren, skeletdelen, dekschilden van 
kevers, veertjes en vogelpootjes welke zelfs wel eens 
voorzien kunnen zijn van een vogelringo 

Ook andere vogels, ik denk aan onze roofvogels, meeuwen 
en ook de blauwe reiger produceren braakballen. Maar 
vooral die van onze uilen kunnen erg interessant zijn 
wanneer je ze nader bestudeert: Dij het ui tp..t.aizenblijkt 
dat de resten in de uilemaag zijn samengeperst tot een 
vrij kompakte massa, al of niet omgeven door een slijm
laag. Wanneer men voorzichtig te werk gaat, komen de 
bovenstaande· resten te voorschijn en kan men een goede 
indruk krijgen van de prooidieren. Vooral de resten van 

kleine zoogdieren zijn vrij eenvoudig te 
determineren en hierdoor krijgt men een 
goede indruk van de voorkomende kleine 
zoogdieren in een bepaald gebied. 
De meest geschikte braakballen voor een 
dergelijk onderzoek zijn afkomstig van 3 
van de bij ons voorkomende uilen, nl. de 
kerkuil, de ransuil en de bosuil. Vooral 
die van de kerkuil (Asio otus) zijn erg 
geschikt omdat hier de schedelresten het 
best bewaard zijn gebleven en het minst 
zijn aangetast door maagzureno Bovendien 
zijn deze braakballen vaak in grote hoe
veelheden te vindeno Ook het menu van de
ze uil is erg gevarieerd, zodat vrijwel 

alle voorkomende zoogdiertjes uit de uil z'n jachtge
bied terug zijn te vinden in de braakballen. 

De ransuil en de bosuil zijn weliswaar veel algemener 
doch de resten Vllil deze uilen zijn meestal wat een
zijdiger en sterker aangetast door de maagsappen en 
daardoor moeilijker determineerbaar. 
Het uitpluizen moet zeer voorziettig gebeuren boven 
een wit vel papier en met behulp van een pinceto 
Door de druk van de uilemaag zitten zelfs in de kleinste 
schedelholtes haartjes gedrukt. Deze kan men voorlopig 
beter laten zitten en alleen die delen van haren ont
doen welke bij de determinatie or~isbaar zijn. 



Wil men de schedel later alsnog in een eventueel aan 
te leggen collectie bewaren, dan kan men hem geheel 
reinigen. Tot slot kan men hem nog bleken in een 
2% oplossing waterstof peroxyde, waarna alle losse 
tanden en kiezen met velpon kunnen worden vastgelijmd. 

~elaas worden er in de braakballen slechts zelden 
volkomen gave schedels gevonden, meestal zijn namelijk 
de hersenkapsel en de jukbogen gekraakt, desalniettemin 
is het een leuke en leerzame bezigheid, die ik iedereen 
kan aanraken. 
Omdat ik graag een groot aantal braakballen uit onze 
directe omgeving zou willen onderzoeken, zou ik die 
KNNV ers die mij hieraan kunnen helpen, willen verzoeken 
mij in het weekend op onderstaandtelefoonnummer te 
bellen, zodat ik ze in de week wanneer ik in Epe ver
blijf, kan zoeken of kan komen ophalen. 

Peter Pfaff 010-225212 

VROEGER 

"" •... zo was in het oude Griekenland de komst van de 
wouw een lentebode bij uitstek die door de boeren 
werd begroet met een vruchtbaarheidsritus .. " 

en N U 

(gelezen in "Trekvogels"van 
Taapken en v.d. Hoorn) 

" Het vorig jaar heeft voor de eerste keer in deze 
eeuw een rode wouw in ons land gebroed, in Twente. 
Ook in Limburg zwierf een paartje rond, waarvan werd 
gehoopt, dat het tot broeden zou overgaan. Vermoedelijk 
is een van deze vogels het slachtoffer geworden van 

th . " para 10n 

(gelezen in een landelijk 
avondblad) 
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De vogelwerkgroep noemt zich liever vogelgroep omdat ze 
geen werk verricht. Inteeendeel, we laten de vrolijke 
flierefluiters voor ons zingen en luisteren dan (meestal) 
aandachtig toe. Enige moeite moet daarvoor wel worden ge
daan. Zo begaven we ons het afgelopen jaar niet alleen 
in de omgeving van Epe, maar ook enige malen naar de 
IJssel en de Flevopolders. En ieder die mee was zal zich 
de excursie herinneren naar Vosbergen in Heerde, waar op 
een vroege wintermorgen een ijzige wind over het water 
kwam. Koud kan 't ook in de zomer zijn, dat ondervonden 
we op een tocht in juni bij Gortel, waar we na een half 
uurtje doornat in de auto kropen. En op zulke barre toch
ten laten zich oan ook nog weinic vogels zien! 
Denkt u niet dat het vogelen uit kommer en zorgen bestaat. 
De meeste excursies zijn juist erg plezierig en genoeg-
lijk. En we zien soms zoveel vogels dat ook de beginnelingen 
onder ons er al heel wat. meer van weten dan een jaar geleden. 
Al die tijd zijn we met een groep van ongeveer 16 personen 
om en om bestaande uit vergevorderden, mensen die hun vo
gelweetje wel weten en beEinnelingen. Op de excursies(tot 
nu toe 9 stuks) komen circa 10 leden en iets meer op de 
huiskamerbijeenkomsten waarvan we er 5 hielden. 
Mocht u zich in onze gelederen willen scharen, laat dat dan 
weten aan Jo :Bouchette (05780-3171) of aan mij(05780-4962). 

Jeanne Boender. 

P.S. Tijdens de polderexcursies van 4 maart en 2 april 
werkte het weer niet ~~ 
mee en heeft het ~~ • 
veel gemist. Maar ~· 
gemist hebben wij ~ ~ 
niet: grote groepen 
eenden van velerlei soort, ganzen, kluten, sijsjes enz. 



BOOMPLANTDAG 1978 • • 

Ook dit jaar was het weer boomplantdag en wel op 
15 maart. Leerlingen uit Ernst en Oene konden hierbij 
hun handen uit de mouwen steken. 
Helaas was het weer zo slecht, dat men de activiteiten 
voortijdig moest staken. Het gebrek aan spaden was er 
ook debet aan, dat sommige leerlingen stonden te ver
kleumen, omdat ze niets te doen hadden. Dus in het 
vervolg zelf maar de spade meegenomen. 

Het foldermateriaal dat de leerlingen op school kregen 
toegestuurd door het "Landelijk Comité Nationale Boom
feestdag" bestond uit twee mappen. De map "de bomen 
om ons heen" behandelt in 13 kaarten thema's als land
schapstypen, functie van de natuur, bosbezit in Europa, 
plaatsnamen die iets met bos te maken hebben, boomdetails 
en de gebruikswaarde van het hout, groeisnelheid van 
populier en eik, de bosbouw, recreatiefunctie, het groen 

in de eigen buurt, ecologie van 
het bos met zelfs een voedselpiramide. 

Op deze, soms dubbele, kaarten vinden 
we tekst, illustraties en een aantal 
opdrachten. 
Al doende is de leerling bezig om 
didactisch zeer verantwoord,zich een 
genuanceerd beeld te vormen van de 
natuur in het algemeen en de boom in 
het bijzonder. 

In de tweede map heeft Marjolein 
Bastin 15 prachtige boomportretten 

in kleur gemaakt met duidelijke details ernaast. Op de 
achterkant van iedere plaat vertelt de boom zijn eigen 
biografieo 

Verder zaten er leuke knipplaten en brochures van Staats
bosbeheer over "Boom en bos in Nederland" en "Natuurbe
houd" bijo 
Op een bijbehorende plattegrond kon men· zien, welke bomen 
en struiken aangeplant zullen worden langs de S 9, die 
om Epe leidto Het valt echter op, dat er nauwelijks in
heemse struiken, maar voor het leeuwendeel gecultiveerde 
heesters aangeplant worden. De S 9 is een forse ingreep 
in het landschap geworden. Een natuurlijker plantmate
riaal had beter bijgedragen in deze o zo noodzakelijke 
nieuwe landschapsformeringo Ook heeft men nagelaten de 
bovengrond te verschralen, zodat men op de met gras 
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ingezaaide stukken weer flink aan het maaien moet. 

Tja, zo netjes als onze wegbermen zijn, vind je 
ze nergens in Europa. Maar ik zie wel liever de 
Engelse wegen, waar de bloemen vrij spel hebben 
tot waar de weg begint. 

B"Koster. 

'IIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIJJmnnnunmJHDIDDIIIIInmuJJIIIIIIIIIIIIIIJJIIIIIIIIHIIIIIIIIJJIIIIRIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIDIIIIIIIJIIIIIIIHIIIIIIIHIIIIIDIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIHJJIIIIHIJJIIIIJIIIIIIIJIIJIIHJDII 

"De berichten over vervuiling zijn schromelijk overdreven." 
l.,!!.IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIUIIIJJIJIIIIIIIIJIJIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJIIJIIIIJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIJJIIIIIRIIII 



V@il®U~ 
con~ra me2en. 

In het laatstegedeelte van het nestkastenverslag 
(maart 1978) wordt er gevraagd naar eventuele oor
zaken omtrent de verdwijning van 109 eieren uit 14 
nesten. In Engeland is er gedurende een lange perio
de een onderzoek gedaan naar de relatie tussen wezels 
en mezen, voornamelijk pimpelmezen en koolmezen. In 
deze periode werden ruim 9000 nesten van mezen van het 
begin tot het eind gevolgd, 20% hiervan werd op een of 
ander tijdstip door wezels verstoord, hetzij dat de 
eieren werden geroofd, hetzij de jongen of zelfs de 
ouders., 
Uiteráard is het nu de vraag of ook in ons geval 
misschien een aantal eieren zijn geroofd door wezels. 
Het aantal verstoorde nesten bevat hier "slechts" 8% 
van het totaal, de mogelijkheid dat een aantal 
eieren door mensen is geroofd, hetzij uit baldadigheid 
hetzij uit verzamelwoede, is uiteraard gezien o.,a. de 
grote recrea tie in dit gebied, vrij grooto 
Desalniettemin bestaat er de mogelijkheid dat èen ge
deelte van deze nesten geroofd zou kunnen zijn door 
wezels. Het is mij uit bovenstaand onderzoek niet 
bekend of de 9000 nesten zich in nestkasten bevonden, 
of dat het z.g. natuurlijke nestholtes wareno 
Hoewel het mij niet omvaarschijnlijk lijkt, dat 
de wezel in een nestkast kan binnendringen. 
Het is van hem bekend, dat hij goed in bomen kan 
klimmen en doordat hij zo snel en 
behendig is, zal het hem :marschijn
lijk weinig moeite kosten in een 
nestkast te komen met een vlieggat 
van zo'n 30 mm. 
Dat het hier om een betrekkelijk L 
klein percentage nesten gaat \ 
(waarschijnlijk minder dan 8% indien ~ 
er ook een gedeelte door mensen zou zijn 
geroofd) is niet zo verwonderlijk, omdat het 
aantal wezels dat hier voorkomt waarschij:O-lijk niet zo 
vreselijk hoog zal zijn en ook het aantal broedgevallen 
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per oppo eenheid van de mezen ligt misschien 
niet overal zo hoog. Als er veel broedgevallen ZlJn 
zal de wezel ook een hogere predatiedruk op. hen 
uitoefenen omdat het dan een betrekkelijk talrijk 
voorkomende prooi iso 

Naar aanleiding hiervan zou het misschien interres
sant zijn om te controleren of de 14 be·NUste 

.nesten zich misschien bevinden in een gebied waar 
het aantal nesten per opp. eenheid hoger is dan 
elders. 

Peter Pfaffo 

Litt.: Euan Dunn.: Predation by weasels 
(Mustela nivalis) on breeding tits 
(Farus spp.) in relation to the density 
of tits and rodentso J.Anim Ecol 46 
633-652,19770 

Het park en zijo 

Haar hand buigt een elzetak 
en ze loopt door het park, zo licht. 
Over de schaarse oasen 
groeit de aarde langzaam dicht. 

Het kind van haar kleine kind 
zal weer minder aan bloemen verwant ZlJn, 
dichter de aardkorst-met steenfiguren 
beplant zijno 

Han Go Hoekstra 
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Uit het orgaan van de stichting Kritisch Faunabeheer 
"Argus" van december 1977 nemen wij onderstaand artikeltje 
over. Wellicht zijn er onder onze leden die er voor voelen om 
op de daarin uiteengezette manier een steentje bij te dragen 
aan het kritisch beheer van onze fauna. 

OP WEG NAAR ALTERNATIEVEN 

De Stichting ·Kritisch Faunabeheer wijst bij herhaling op 
misstanden bij het beheer van onze fauna. In de meeste ge
vallen blijkt onvoldoende kennis van de ecologie, de voor
naamste oorzaak te zijn voor het gesignaleerde wanbeheer. 
Met kritiek alleen is dit niet te verhelpen; de Stichting 
zal ook alternatieven moeten formuleren. Hieraan gaan we 
werken. 
Enige tijd geleden werd door het bestuur een Beheerscor:;mis
sie ingesteld. De opdracht van deze commissie kan omschre
ven worden als "het formuleren en propageren van maatrege
len die leiden tot een moreel en wetenschappelijk verant
woord faunabeheer" .Het ~~.al duidelijk zijn èat deze opdracht 
verre van eenvo>..ldig is. Voor je beheersmaa tregclen formu
leert moet ~e Eerst weten wel~e plaats een diersoort in het 
ecosysteem inneemt. Een uitgebreide studie van de ecologie 
van de soort is dan ook onontbeerlijk. Dit is een enorm 
werk, waarbij de commissie veel hulp nodig zal hebben. 

Het ligt in de bedoeling dat de Beheerscommissie als een 
overkoepelend en coördinerend orgaan gaat functioneren. 
Voor de problemen van bepaalde socrten of groepen soorten 
zullen aparte werkgroepen worden incesteld. Iedere werkcroep 
krijgt drie belangrijke taken: 
- Literatuuronderzoek. Vcor iedere soort wordt een overzicht 

gemaakt van de ecologische gegevcms uit d-~ 1Jteratuur. 
Aan de hand hiervan kan worden vastgesteld op welke punten 
verder onderzoek nodig is. 

- Eigen onderzoek. De leden van een werkgroep kunnen zelf 
onderzoek verrichten om gegevens uit de literatuur aan te 
vullen. 

- Verslaggeving. Iedere werkgroep legt haar bevindingen neer 
in een verslag. Dit kan al of niet samengevat worden ge
publiceerd in Argus of als "Eco -,oei sch Rapport" van S. K. F. 

De Beheerscommissie zal zich meer met technische zaken bezig
houden. Ze kan bijvoo_cbeeld no.JDens een Herkgroep personen en 
inst::mties met voorstellen of ver~c } ···L. ,·wnacteren. Verder 
kan . 3 '0-":<bljeenkomsttm en s~nnposi.a ::1rganiseren. 
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In principe wordt de bijdrage van de Beheerscommissie bepaald 
door de ,.; ensen en de noden van de werkgroepen. 

Voor welke diersoorten werkgroepen worden opgericht hangt af 
van de belangstelling van onze actieve donateurs. Natuurlijk 
heeft de commissie wel een aantal wensen. Ze zou graag meer 
ecologische informatie hebben over kieviten, ganzen, kraai, 
roek, ekster, Vlaamse gaai, kauw, bunzing, hermelijn, wezel, 
vos, edelhert, ree en wild zwijn. 
Maar in feite is informeren over elke andere inheemse dier
soort even nodig. 
De Beheerscommissie rekent op uw daadwerkelijke steun. 

Ed J.Gubbels. 

Degenen die zich als lid van een werkgroep willen opgeven, 
kunnen naar onderstaand adres schrijven. Graag met duidelijke 
vermelding van de diersoort(en) waar uw belangstelling naar 
uit gaat. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u 
opnemen. 

Beheerscommissie S.K.F. 
p/a H.van Everdinok, 
Hogezijde 7, 
Den Haag. 

CONTRIBUTIE 1~78 

Uw afdelingspanningmeester heeft op 2 mei 1978 aan de 
algemeen penningmeester van de K.N.N.V. al f. 2.280.
moeten afdragen, terwijl er pas f. 1.952.- aan lid
maatschapegelden door hem was ontvangen. 
Wilt u in uw administratie nagaan of u al betaald heeft 
en indien nog niet dit s.v.p. zo spoedig mogelijk doen? 
De bovengenoemde aderlating remt onze activiteiten. 
Met hartelijke dank van uw penningmeester. 



\,/Al DOE.T 
UVetSTUUR~ 

Elk voorjaar weer worden we opnieuw geboeid door 
de ontluikende kracht van de ons omringende natuur, 
"de ons omringende natuur" kunnen we gelukkig nog 
zeggen in Epe en omgeving, voor ons is het bijna 
nog een vanzelfsprekendheidD 
Op vele andere plaatsen wordt deze situatie in Neder
land echter ernstig geweld aangedaanD 
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Even zetten we elk voorjaar onze zorgen hierover op
zij om met volle teugen te genieten van deze ingetogen 
energieuitbarsting. 

Elke knop heeft weer een verrassing in petto, zo'n 
driekwart jaar is er weer aan gewerkt, verzameld en 
gestouwd om elk voorjaar weer de energie op te bren
gen voor deze groenexplosie van elke boom en plant 
op zich. 

Juist omdat we ons dit realiseren kunnen en moeten 
we de tijd opbrengen allerlei activiteiten te 
stimuleren. 

In dit kader is het werk van de 
natuurbeschermingscommissie van 
de K.N.~.V. afd. E/H wel een 
heel belangrijke bezigheid. 

Want de taak die dit kleine maar selecte 
groepje op zich heeft genomen is niet 
mis, we hebben er met U al eens eerder 
over gesproken, ze hebben een zeer be
langrijke taak op zich genomen. 

Hiernaast acht het bestuur ook activiteiten in verband 
met de schoclbiologie, natuur~aden, diaseries over de 
natuur voor vacantiegangers en contacten met b.v. V.V.V. 
belangrijk genoeg om verder uit te bouweno 

Kortom, naast het gebruikelijke ontspanningsprogramma 
wordt de educatieve sector meer accent ge~:_~even. 

Bauke terpstra. 


