
·~ NATUURKLANK[N 
AYDLLINEr EPE / H[Ll<D[ VAN DE 
KONlNKLYKL NEDt:~LAND5E. 
NATUUQHLSTOUlSCHE. VL"RLN 1&1 N& 



ADRE~~EN DIE. U MOE.T \JE.lE:N 
BESTUUR 
J. van Zellem, Dellendwarsweg 5,Epe. 05780-3769. Voorzitter. 
C.J.Drevijn, Beekweide 12, Epe. 05780-2673. Secretaris. 
H.J.v.Woerden, Vuurdoornstraat 104, Vaassen. 
05788-3122 Nat.hist.secretaris. 
L.van Broekhoven, Woestijnweg 190, Vaassen 
05788-1754 Penningmeester. 
Mevr. E.Koopmans-Gromm~, Bongerdplein1,Epe. 05780-2083 
Mevr. Y.M.Roelants, Sprengenkampweg 4, Vaassen, 05788-1919. 
F. van Noorden, Glorialaan 5, Epe. 05780-3331 
B.O.Terpstra, Tolweg 10, Emst. 05780-5863. 
W.Tol, Bonenburgerlaan 3, Heerde. 05782-1623. 

Gironummer t.n.v. penningmeester 989945. ___________________________________ , ___________________________ _ 

WERKGROEPEN MET CONTACTADRESSEN. 
Planten Mevr. L.Veelenturf, Burg. v.Walsemlaan 23, Epe. 

Vogels Mevr. J.Boender, Struikstuk 58, Epe. 
Bomen Mevr. Y.M.Roelants, Sprengenkampweg 4, 

05780-4017 
05780-4962 
Vaassen 
05788-19'19 

Geologie W.Tol, Boenenburgerlaan 3, Heerde 05782-1623. 
Paddestoelen Mevr. W.J.v.Santen Eper veste 46, Epe 
Natuurbeschermingecommissie Mevr. E.Drevijn-Dijkstra, 

Beekweide 12. 0578l 2673 

·~-------------------------------------------------------------

REDACTIE NATUURKLANKEN 
Mevr. E. Koopmans-Gromm~, Bongerdplein 1, Epe. 05780-2083 

Tekeningen en koppen 
F.Van Noorden, Glorialaan 5, Epe. 05780-3331 

Rubriek waarnemingen. 
B.Koster, Klaverkamp 39, Epe. 05780-4069 
G.L.Overman, Pelzerpark 31, Epe. 05780-3783. 

Eindredactie. 
H.Waanders, De Fagenberg 25, Heerde. 05782-1907 



NA'rlTURKLANKENNATllURKLAD:ENNA11liURKLANKENNA'rUURKLANKEl":-1':Arr'UURKLANKEN 

A A 

~ [NJ~ll~Y~~rs~~~IE~ g 
R Jaargang 1979 januari R 
KLAHKElmA'rl~DHLLAN[ENNA'.PUUHL LAlTEENi:J~'rUl:llKLANKENNATUUHKLANKENNA'rUUR 

Waarom geeft de afdeling Epe-Heerde van de K.N.H.V. een blad 
uit als Natuurklanken. 
Deze vraag kwam naar voren bij het schrijven van dit stukje. 
En als zo'n vraag er ligt, wil je natuurlijk hierop een ant
woord geven. Misschien zijn meerdere antwoorden mogelijk. 
E~n van die antwoorden zal dan zijn:"Het contact tussen leden 
en vereniging te verstevigen en de leden in staat stellen 
hun ervaringen op Natuurhistorisch gebied uit te wisselen". 
En als je dan Natuurklanken doorbladert, kom je bij "Stuur
praat", die onze leden inlicht over de werkzaamheden van het 
bestuur. Verder vraagt de redactie verschillende mensen, 
meestal leden, een stukje te schrijven om een onderwerp na
der te belichten. 2en andere rubriek, waarin de ervaringen 
van de leden tot uitdrukking komen zijn de 11\o.'aarnemingen". 
Kijk, je wordt op die manier er op attent gemaakt, dat die 
of die vogel zich in onze contreien ophoudt of dat een plant 
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zich in deze omgeving nog handhaaft. Toch vraag je je dan 
wel eens af:"zou er niet wat meer over zo'n waarneming te 
vertellen zijn?" Raadpleeg gerust uw literatuur. 
Er zijn in ons land genoeg regenachtige dagen, waarop u uw 
ervaringen op papier kunt zetten en bovendien zitten we al 
weer in de lange avonden. Al uw copy kunt u bij de eind
redacteur kwijt. 

Gelukkig hebben we kunnen constateren, dat er dez~ herfst 
zeer veel paddestoelen zijn. Het niet plukken van padde
stoelen schijnt dus succes op te leveren. U weet missch~en 
dat onze afdeling hiervoor een werkgroep heeft. Helaas telt 
deze erg weinig leden, zqdat wie hier belangstelling voor 
heeft, zich hier alsnog kan opgeven,,Dit geldt natuurlijk 
ook voor de andere werkBroepen. T.z.t. zult u de verslagen 
in dit blad kunnen lezen. 

Actief is ook het Gewestelijk Bestuur. U weet'wel, het 
overkoepelend orgaan van verschillende afdelingen uit deze 
omgeving. Het heeft reeds in het vroege voorjaar een paar 
excursies geprogrammeerd. ~en geologische excursie op zon
dag 22 april 1979 en een vogelzangexcursie op zaterdag 22 
april 1979.Nadere gegevens verneemt u t.z.t.,maar u kunt al
vast de data noteren. 

De redactie. 
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Het Zwitsers Nationaal Park strekt zich uit aan beide zijden 
van de weg van Zernez naar de Ofenpas. In het noordoosten 
reikt het tot bijna bij Scuol en de oppervlakte is zo'n 175 
km2. Het is een erg ruig gebied, dat we ons beslist niet 
moeten voorstellen als de Hoge Veluwe. Het bestaat uit weinig 
anders dan steile bergen met daartussen smalle dalen. 
Edelherten, gemzen en de hier weer ingevoerde steenbok moes
ten er in grote aantallen aanwezig zijn, maar toen we een erg 
zware wandeling maakten van Zernez naar de Cluozahütte zagen 
we niet een van genoemde soorten. We hadden dus weer eens de 
hele dag met een zware telelens in onze rugzaak ~esjouwd om 
slechts een Beflijster te fotograferen. 
Het steile, smalle pad, dat wij kozen bood in floristisch 
opzicht ook (nog) niet veel: Tweebloemig viooltje(Viola bi
flora) en Voorjaarsgentiaan. Iets onder de boomgrens waren 
veel naaldbomen bekleed met een tapijt van lichtgroene en 
geelgroene baardmossen, die als in een griezelfilm in slier
ten aan de takken hingen. gen teken van optimaal zuivere 
lucht, iets wat in heel Nederland al niet meer bestaat op een 
klein plekje na in de Speulder bossen. 
Achteraf bezien prefereer ik de bloemrijke dalen i.p.v. deze 
stenige hellingen, al moJt gezegd worden, dat de vergezichten 
op verschillend gekleurde bergformaties magnifiek zijn. , 
Van de 40 m hoge Gurlainabrug over de Inn tussen Scuol en 
Vulpera, waar je altijd wel enkele Watersprèeuwen onder je 
zag, loopt in zuidelijke richting een pad door het dal van 
het riviertje de Clemgia, die in zijn benedenloop bij Scuol 
een woeste rotskloof vormt. Op een dag, die wat het weer be
trof niet veel goeds beloofde, doken wij de kille, donkere 
kloof in. Het pad, dat makkelijk begaanbaar is en meermalen 
over massieve bruggetjes van oever wisselt, werd in het be
gin omzoomd door veel Wit hoefblad, een ruderale plant en 
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door het struikgewas tegen de helling $rengelde zich een 
~xotisch aandoende liaan, de Alpenbosrank. En toen begon 
het zachtjens te regenen, zonder dat het die dag nog weer 
droog werd. Op de beschaduwde beekoever groeiden o.a. Krans
bladsalomonszegel, enkele groepjes Eenbes, Dalkruid, Lelie 
v~n dalen en op een overhangende, bemoste rots een grote 
groep Rondbladig 11Tintergroen. Op kale rotswanden, waar af en 
toe nog eens een straaltje zon kon komen, zagen we Alpen
leeuwebekje en op dezelfde plaatsen, waar ook nog water 
langs sijpelde, stuitten we zelfs op Vetblad, dat we inmiddels 
als een gewoon, overal voorkomend plantje waren gaan zien, 
terwijl we er in Nederland graag ettelijke kilometers voor 
om zouden willen rijden. Als klap op de vuurpeil, welke de 
regenachtige dag in een keer goedmaakte, was de aanwezigheid 
van twee Venusschoentjes, een prachtige orchidee, die we tot 
dat moment alleen maar kenden van boeken en van zwitserse 
ansichtkaarten. Later zouden we ze langs hetzelfde pad nog 
driemaal zien en we besloten de volgende dag een flitser 
mee te nemen om ze op de gevoelig plaat vast te kunnen leggen. 
Toen waren echter al enkele exemplaren verdwenen, iets wat 
vaak het lot is van dergelijk opvallend bloeiende planten. 
Voordat we vanuit de kloof afbogen naar het idyllische ge
hucht Avrona, ontdekten we behalve de Steenbreekvaren een 
ander teer, lichtgroen varentje, de Gebogen beukvaren, die 
in ons land zeldzaam is en nog ergens in Niersen langs de 
sprengen moet groeien. 
Nog steeds in een motregen keerden we de Clemgiaschlucht 
met zijn Gele kwikstaarten de rug toe en liepen via Avrona 
naar Tara..sp met zi,jn middeleeuwse s~ot aan het meer.'l1arasp 
en het nabijgelegen Vulpera liggen op een hoogvlakte aan de 
zuidzijde van de Inn en bestaan grotendeels uit hotels en 
villa's. In de bossen onder111eg zagen we in de dikke bulten 
mos erg veel gentianen, die ons eerst deden denken aan de 
Stengelloze gentiaan, die in grote getallen op de Motta Na
luns groeiden, maar we bevonden ons nu in een volkomen ander 
biotoop. Bovendien had de plant een duidelijke stengel en 
bevatte de kroon groene vlekken. We houden het op de Smal
bladige gentiaan. Een kilometer verder lag beneden op de hel
ling een "ven", waarvan de moerassige oever wit zag van bloe
men, die we op deze afstand niet konden thuisbrengen. Dus af
gedaald door het drijfnatte gras. Beneden gekomen bleek het 
Waterdrieblad te zijn, wat niet alleen in het door de mot
regen tinkelende water groeide, maar ook meters daarbuiten. 
Dit is overigens voor deze plant niet ongewoon. Een poos 
later kwamen we bij het meer van Tarasp, onder aan de steile 
berg waarop het slot ligt. Langs de rand van het meer zag 
het paars van ontelbare Breedbladige orchissen en Moeras
kartelblad. · 
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Het slot is geheel gerestaureerd en te bezichtigen, dus ver
volgden we onze al lange wandeling met de steile klim naar boven. 
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Na ons onderweg diverse keren 
moed ingesproken te hebben 
kwamen we dan bij de ingang, 
waar men ons en andere belang
stellenden vertelde, dat de 
rondleiding net 10 min.geleden 
was begonnen en dat er niet 
meer volgden. Zwitserland is 
duur, maar je krijgt er ook 
wat voor, zeggen ze dan. 

Tot slot van deze beschrijving de genoegens tijdens een erg 
mooie en lichte wandeling van Bos-cha naar Guarda. We reden 
tot net voorbij het dorp Ardez, waar het smalle slingerweg
getje naar Bos-cha voerde, een mooi gelegen gehucht me~ 
ideaal uitzicht op de Piseegroep aan de overkant van het dal. 
Ook hier waren de weiden geel van de Grote ratelaar. 
Door die bloemenweelde en het stralende weer waren er die dag 
veel vlinders in de weer, o.a. het Koevinkje, vooral in de 
buurt van struikgewas. Een erg beweeglijke vlinder en bijna 
niet te fotograferen, i.t.t. de blauwtjes. Verder nog onder 
meer het Aardbeivlindertje en de Oranjetip, die veel op Rood 
zeepkruid vloog. Voor ons op het pad landde zoemend een Bos
zandloopkever, die na snel taxiënd een plaatsje in de zon 
opgezocht te hebben, prachtig voor de camera poseerde. 
Halverwege Guarda stond vroeger langs de vergraven beek een 
oude molen, die in 1951 door een van vele lawines verwoest 
werd. Het is nu met het molenrad, de molensteen en de stukken 
muur een rustplaats voor wandelaars. Na enige tijd komen we 
in het bergdorpje Guarda. Een van de stijlvolste zwitserse 
dorpen, dat temidden van weilanden op een terras hoog boven 
het Inn-dal ligt.(1653 m). Aan zijn afgezonderde ligging, 
200 meter hoger boven de doorgaande weg, dankt het zijn goed 
behouden karakteristieke dorpsbeeld. De meeste huizen zijn 
vakkundig gerenoveerd en alle voorzien van 18e eeuws sgraf
fitto-ornamentiek en brede dubbele d~uren met houtsnijwerk. 
Terug richting Bos-cha, maar nu via een weinig belopen weide
pad. Het opvallendste aan planten zijn hier de velden Adder
wortel en bij een overwoekerde ruine van een boerderij,waar
schijnlijk ook het resultaat van een lawine, groepen Krans
bladsalomonszegel en Engbloem.(Niet voor niets heet het na
bijgelegen dorp Lavin = afgeleid van lawine). Voor dat het 
pad langs een soort houtwal voert, zien we nog Grote pimper
nel en Tijm. Het is wel te zien dat ons pad weinig gebruikt 
wordt door wandelaars, want langs de houtwal staat het vol 
met de erg giftige Dodenwaad en nog meer Oranjelelies in de 
knop. In toeristische streken komt deze plant, evenals de 
Turkse lelie door ongebreideld plukken nauwelijks meer voor. 

Zo, we hebben zo langzamerhand genoeg gewandeld en bovendien 
doet het weer de laatste dagen de lust hiertoe teniet, want 
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Mevrouw H.M~Logeman stuurde o~s een interessant krantenartikel 
uit Trouw, geschreven door Hans Schmit. Daarin wordt beschreven 
hoe enkele jaren geleden werd ontdekt dat in de luchtgangen van 
de uit de oorlogsjaren daterende bunkers in de duinen tussen Den 
Haag en Katwijk een kolonie vleermuizen overwintert. 
Vl~ermuizen, sinds 1973 beschermd, zijn in Nederland zeldzaam ge
worden, vooral door het verloren gaan van geschikte overwinteringa 
plaatsen, die aéi.n strenge voorwaarden voor wat betreft lucht, 
temperatuur en vochtigheid moeten voldoen. Vroegere toevluchts
oorden zoals de mergelgroeven in Zuid-Limburg zijn verdwenen. 
In de winter van 1976/77 zijn in de bunkers drie soorten vleermui
zen waargenomen, t.w. 33 watervleermuizen, 2 baardvleermuizen en 
een grootoorvleermuis. 
Op aanwijzing van de bekende vleermuisdeskundige, dr. A.M.VoOte is 
toen met medewerking van Staatsbosbeheer een plan opgesteld om· 
het winterverblijf voor de vleermuizen in de bunkergangen aan
trekkelijker te maken. Dit plan houdt in het opruimen van versto
rende elementen, het verwijderen van zand uit de gangen, het aan
brengen van nieuwe deksels ter verbetering van de luchtvochtigheid 
In totaal moet 18000 m3 zand en puin worden opgruimd (met de hand) 
over een afstand van 7 km. In de afgeloEen twee zomers is met be
hulp van vrijwilligers (studenten, natunliefhebbers) 3 km. afge
werkt. Sindsdien is het aantal watervleermuizen van 33 tot 43 toe
genomen. In de afgelopen zomer is een ingestortdeel speciaal her
steld met verspringende bielzen zodat richels zijn ontstaan, dit 
in de hoop dat hier een kraamkamer voor vleermuizen ontstaat. 
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VOGELS 
IN NOOD 
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Bij een sluis in de IJsseldijk is door de waterstroom 
een wak opengebleven waar zich ongeveer 20 eenden en 
30 waterhoentjes bij bevinden. Het voer dat net ge
strooid is, wordt snel door de eenden verorberd'; de 
hoentjes pikken zo her en der wat korrels op. Geen 
wonder overigens dat de waterhoentjes zo lusteloos 
reageren; met een klont ijs aan staart of vleugel, 
zich halfdood over het ijs voortslepend, komt dit voed
sel te laat. 
Veel vogels hebben het moeilijk in deze eerste week van 
januari. De zeer lage temperatuur en het dikke pak 
sneeuw maken het vooral de water- en de roofvogels 
moeilijk om aan de kost te komen. 
Het eerste initiatief komt van de dierenbescherming. 
I~ Heerde wordt woensdag 3 januari in het Kloosterbos 
vleesafval voor roofvogels verspreid en zijn verschil
lende voederplaatsen ingericht. Dezelfde dag verschijnt 
in de Apeldoornse Courant een berichtje van de dieren
bescherming afdeling Epe met het verzoek om medewerking 
en om geld te storten op hun gironummer. Woensdagavond 
is de samenwerking tussen de K.N.N.V. en de dieren
bescherming tot stand gekomen. 
Donderdagmorgen gaan drie K.N.N.V.ers en 
een lid van de dierenbescherming op pad om na te gaan 
of er concentraties vogels zijn en om te onderzoeken of 
deze vogels voer nodig hebben. In het Kievitaveld en 
bij de IJssel wordt voer gestrooid. 
Na dit begin gaat het' snel. Mevrouw Geerling van de 
dierenbescherming weet met talloze telefoontjes granen, 
brood en vleesafval te bemachtigen. 
De kos-ten ,hier-yan worden door de t-; ~A -r--··--.---- --·-~ 
dierenbeschermlng gedragen. Er \~ ..:=::~"..-......-.~ 
komt een verslaggever van de ~ ~---·----~---
Apeldoornse Courant voor den ------ ·· 
tweede artikel. Een stencil met n · J.,.., . 
het verzoek brood in te zamelen '---- ___ ::;.·--· ·· 
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wordt aan de basisscholen verzonden. De gemeente, in 
de vorm van de sociale dienst, verleent grandioos hulp 
door aan te bieden dit brood op te halen, klein te 
maken en naar een aantal bevoorradingspunten in de 
regio te brengen. 
Zaterdagavond zijn er voedselvoorraden in Epe, Vaassen, 
Vorchten en Terwolde; hier vandaan zijn voerplaatsen 
ingericht. 
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~innen vier dagen tijd is door de uitstekende samen
werking van de dierenbesc:berming en de K.N;N.V. een goed 
draaiend net van voerplaatsen ingericht. Slachtoffers 
zullen er altijd vallen, maar misschien wordt een massa
le sterfte nu voorkomen. 

Chris Drevijn. 

OPROEP 

De vogels heboen het deze winter niet gemakkelijk. 
Wie de toestand aan de 1Jssel heeft gezien, weet dat 
de watervogels een zware tijd beleven. In de dorpen 
wordt rondom de huizen gelukkig volop gevoerd. De nos
vogels weten onze voedertafels wel te vinden • 
. etbollen, strooizaad, pinda's, brood en "een kliekje 

van de vorige dag" lokken spreeuwen, 
lijsterachtigen, mezen, kepen, 
vinken, enz. 
Buitengewoon moeilijk heeft echter de 
WINTERKONI~G het in deze tijd. rtij 
eet uitsluitend insekten, ook is winters. 
Vooral na al die sneeuw, rijp en ijzel 
vrezen wij het ergste voor ons 
"Klein Jantje". Wil iedereen die een 
winterkoning waarneemt dit aan mij 
doorgeven? In dit geval betekent geen 
nieuws geen goed nieuws. Uw attentie 
graag! 

F, van Noorden. 
Glorialaan 5, Epe. 
Tel. 05780-3331. 
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(De waarnemingen ZlJn voor de 
van de waarnemers) 

Appelvink 

Kruisbek 

Kauw 

Patrijs 

Sijsje 

Sperwer 

5/12 Emmastraat Epe 
6/12 doodgevlogen tegen ruit in 

van Walsurnlaan 
31/12 plantsoen Emmastraat Epe onder 

de groep prachtige ·taxusbomen. 
Iedere winter zit hier de 
appel vink. 

nov/dec Pelzerpark 
in 1977 broedgeval in 
Pelzerpark 

8/12 Glorialaan Epe 2 ex. 

23/12 ·meer üan 100 ex.bij oprit 
S9 Epe 

17/12 

2/1 
8/12 
9/12 
7/1 

ca. 8 ex. a/d IJssel bij 
Vorchten 
2 ex. Flevopolder bij Elburg 
2 ex. Glorialaan Epe 
4 ex. Pelzerpark 
6 ex. Pelzerpark 
18/11,19/11,28/11,29/11, 
div.ex. Bongerdplein Epe 
Geregelde gast voedertafel 
Glorialaan 
Terwolde 
2 ex. Flevopolder 

12/11 wijfje in conflict met 4 ek-

E.K.G. 

VoNo 

A. H.S. 

H.Cos 

E.K.G. 

E K.G. 
v.N. 
v.N. 
v.N. 
E.K.G. 

E.K.G. 

v.,N. 

E.K.G. 
v.W.H. 

sters,Land van Jonker E.K.G. 
12/12 boven Epe v.N. 

4/11 
Buizerd 17/12 

27/12 
6/1 
5/12 

19/12 
30/10 

Torenvalk 2/12 
10/12 
16/12 

boven Epe 
6 ex. Land van Jonker 
Flevopolder 29 ex. 
boven dorp Epe 
boven dorp Epe 
boven Land van Jonker 

11 ex.overtrekkend 't Harde 
viaduct E50 Epe 
tussen Epe-Em st, 
15 ex Flevopolder 

v.W.H. 
P.Pfaff 
v.W.H. 
v ... W.H. 
E.K.G. 
v.N. 
Mv. Vonk 
v.W.H. 
v.W.H. 
v.W.H. 



Raaf 

Blauwe 
Kiekendief 
Kramsvogel 

Koperwiek 

Winterta
ling 

Manderijn
eend 
Smient 

1~onnetje 

Dodaars 

9/l 

10/12 
6/l 
4/12 

16/ll 
29/12 

1/l 
31/12 
6/l 

19/12 

17/12 

17/12 
27/12 

4/l 
6/l 

17/12 
6/1 
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div.ex + 4 buizerden bij 
wintervoederplaats te 1Üersen Y. Roelan ta. 

man~.Tongerense heide P.~faff 
boven E. 35 
Middachten Hoge Weerd Epe Mv Hakker 
Jagerstraat ~pe E.K.~. 
na invallen vorst uit Vorchten 
en omgeving zeker 1000 ex 
vertrokken~ A.H. 
op rondweg Elburg(naar de 
polder)prachtige meidoornsin
gel-op meidoornbessen- honderden 
kramsvogels.Ieder jaar zelfde 
beeld.Ook koperwieken. v.No 
div.meldingen van kramsvogels. 
Eten graag van rotte appels 

die mensen in de tuin gooien. 
vlucht van ca.60 ex. in Flevo-
polder v.N. 
Hoge Weerd Epe 
Bongerdplein op vuurdoorn Epe 
Pelzerpark 2 ex 
Verder geen meldingen.Heeft 
niemand koperwieken gezien? 
S.v.p.alsnog melden. 
mann.dood in ijs; beek bij 
Land van Jonker 

mann.Kanaal bij Wapenveld 

veel ex.lJssel bij vorchten 
honderden,weidevogelreser
vaat Flevopolder 

2 ex 1Jssel bij Terwelde 
15 ex IJssel bij Veéssen 
2 paartjes bij Kloosterbos 
div.ex.IJssel tussen Terwelde
Rattem 

L.Muller 
E.K.G. 
A.H.S. 

V ol\lo 

E.K.G. 

E.K.G. 

v.W.Ho 
E.K.li. 
v.N. 
E.K.G. 

v.N. 
Wilde Zwaan 17/12 enkele p~ren IJssel bij 

Vorchten E.K.G. 
Kleine 
Zwaan 

Knobbel 
Zwaan 

Grote 
Zaagbek 

17/12 

17/12 

16/12 
6/1 

enkele paren IJssel bij 
Vorchten 

enkele paren IJssel bij 
Vorchten 
Flevopolder div.ex. 
l paartje bij Veessen 

E.K.G. 

E.K.G. 

v.W.Ho 
v.N. 
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Brandgans 

Grauwe.gans 

Goudvink 

Staartmees 

Blauwe 
reiger 

Kneu 

6/1 

27/12 

4/1 
begin 

IJssel tussen Veessen-Rattem 
6 ex. 
Duizenden weidevogelreservaat 
l.' levepolder 

veel IJssel Terwelde 
jan.veel meldingen van over
vliegende ganzen. 
honderden IJssel t/o nr 49 
tussen 10.000 en 20.000 ex. 
~·levopolder 

Flint 

v.W.H. 
E.K.Go 

v.N. 

21/10 over Zwartelanistr. ~pe 
nov/dec regelmatig op voedertafel 

v.W.H. 
v.W.H. 

7/l 
16/12 
nov/dec 

16/12 
6/1 

3/12 
6/1 

15/12 

Dennelaan Epe fam. 
enke.le ex. Pelzerpark 
Emmastraat Epe 8 ex 

Andriessen. 
E.K.G. 
E.K.G. 

div.meldingen uit Epe.Komen 
buiten Epe geen goudvinken voor? 
Welna P.Pfaff 
In zwaar berijpte sleedoorn-
haag in bevroren uiterwaarden 
a/d IJssel, zwerm waarbij ook 
kool-en pimpelmezen v.No 
v.Walsumlaan Epe E.K.G. 
a/d IJssel doodgevroren v.~. 

Hongerdplein Epe E.K.G. 
Bonte kraai nov/dec div.meldingen omgeving 

Land van Jonker 
Boomkruiper 

Hoornklever 

ltl·' 

Putter 

':!. Putt"'-,. 
;[~1\t 

Kuifmees 

Witgatje 

12/11 
17/12 
2/1 

Land van Jonker 
Landgoed Tongeren 
Glorialaan Epe 

dec. Boomklever kruipt helemaal in 
korfje van kippegaas om pinda 

E.K.G. 
P.Pfaff. 
v.No 

te bemachtigen. Pelzerpark Epe Mv.Overman 
geregeld 2 boomklevers " " A.H.S. 
10/12 div.ex.rand Doornspijkse 

heide P.Pfaff 
nov/dec regelrr:atig op voedertafel 

Dennelaan Epe fam. Andriessen. 
13/1 Land van Jonker E.K,G. 



Havik dec. regelmatig omgeving jenever
bessenterrein Elspeterweg 
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Vaassen Y.Roelants 
9/1 + sperwer + buizerd binnen een 

kwartier ook weer jeneverbes-
terrein. Y.Roelants 

Grauwe gorzen 9/1 jeneverbesterrein Vaassen 
Barmsijsjes 9/1 jeneverbesterrein Vaassen 
IJsvogel nov. div.malen in Cannenburger 

bos Vaassen 
Ransuil 9/1 in tuin aan Hullandstr.Emst. 

Turkse Tortel 24/11 23 ex.Heerderweg onder 
viaduct 

Eekhoorn 

Groenling 

dec. gedurende drie weken dage
lijks Glorialaan Epe 

nov/dec.uit Epe div.meldingen.Vaste 
gasten op voedertafels. 

Heggemus nov/dec. zie boven. 
Goudhaantjes novo Wachtelenbergweg Epe 

Y.Roelants 
YoRoelants 

H.Huiskamp 
fam.v. 
Hille 

Peters 

v.N. 

A.H.S. 
Geoorde 
Fuut 6/1 IJssel bij Veessen A.H.S. 
Nagekomen: 
Appelvink 
Bosuil? 

20/12 

3/1 

De Leeghte,Hoge Weerd Epe L.Muller 
2 ex.in achtertuin Enkweg 

Epe fam. Bouchette 
Grote Lijster 27/12 veel ex. weidevogelreser

vaat Flevopolder 
Zw.Kraaien en 
of roeken 

Zwarte 
Specht 
Buizerd 

7/1 honderden ex (misschien wel 
duize~trokken vlak voor 
duisternis over Epe van 
W. naar Üo 

17/12 Landgoed Tongeren 
17/12 23 ex in Flevopolder w.o. 

zeer lichte ex. 
22/12 tussen Soerel-Nunspeet 

bijna wit ex. 
6/1 div.ex. a/d IJssel 

v.W.Ho 

J .. Bouchette 

P.Pfaff 

v.W.HC) 

V .1~., 

v.N. 
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Paddestoelen 

Peperboleet-boletus piperatus 18/ll 
heide-dennebos Vaassen E~K.G. 

Grote Sponszwam-Sparassis crispa 6/10 
z.v.~ongerenseweg bij fiets-
pad even voorbij Koekenbergw. ~.K.G. 

Oranjegroene melkzwam-Dactarius delicieus 6/10 
Koekenbergweg E.K.G. 

Oranje bekerzwam-Aleuria aurantia. half oct. 
neekstraat in nieuwe tuin Epe E.K.G. 

Oesterzwam-Pleurotus ostreatus 12/ll 
grote groep op paaltje' Land 
van Jonker E.K.G. 

20/12 
op am.esdoorn markt Epe 

Waaiertje-Schizophilum commune 17/12 
omgo Schaverden 

jjOtercollybia-Uollybi~·butyracea 17/12 
omg.Schaverden 

~warte trilzwam-Exidia glandulosa 17/12 
omg.Schaverden 

Donsvoetje-Tubaria furfuracea 17/12 
omg. Schaverden 

E.K.G. 

H.Sieders 

H.Sieders 

H.Sieders 

H.Sieders 

lE.K.~.=E.Koopmans-Grommé, v.W.H.= J.W. van Waveren Hoger
vorst , v.~.= F. van Noorden, A.H.S.= A.Herweijer~Smit 
A.H.= Adri Hottinga ) 
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Het klinkt erg aktief "werkgroep", maar eigenlijk zijn 
er maar twee groepen die echt werken. Dit zijn de 
groep die de nestkasten controleert en de groep die 
meedoet aan de aktiviteiten van de natuurbeschermings
commissie. 

\ 

Het nestkastenonderzoek betreft de nestkasten die enige 
jaren geleden in het Eperholt zijn opgehangen. De groep 
bestaat uit 10 K.N.N.V.-leden en twee N.J.N.ers. Tij
dens het broedseizoen worden de nestkasten om de 10 
dagen gecontroleerd. De resultaten heeft U al enige 
jaren in dit blad kunnen volgeno 

De natuurbeschermingseemmissie heeft een lijst aange
legd van gebieden in onze streek die beschermd moeten 
worden. Dit is soms mogelijk door een wijziging in 
een bestemmingsplan; soms moet dit gebeuren door voor 
deze terreinen een beheersplan op te stellen en dit 
uit te voeren. Voor twee terreinen is dit reeds ge
beurd, t.w. uhet landje van c.Jonker" en het "jenever
bessenbos·· te Vaassen. Hagelrnatig worden data aange
geven waarop allen welkom zijn hun waardering voor 
de natuur aktief tot uiting te brengen. 

Beide groepen draaien goed; 
hierbij moet opgemerkt 
worden dat vele handen het 
werk verlichten. Iedereen 
is dan ook van harte wel
kom mee te werken. 

De planten-,bomen-, vogels
en paddestoelenwerkgroepen 
zijn meer studiegroepen. 
In de meeste gevallen 
bestaat dit ''studeren" 
uit excursies met na afloop 

, een bespreking of determi-
natie van meegebracht mate
riaal. 

Ook worden 's winters wel huiskamerbijeenkomsten ge
houden waar bepaalde onderwerpen ter sprake komeno 
Vreemd genoeg is de gemiddelde belangstelling voor de
ze "studie"groepen gering. Ook blijkt dat nieuwe le
den een soort drempelvrees hebben ten aanzien van de
ze/groepen; de samenstelling blijft n.l. vrij constant. 
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22 ..l:!'ebruari a.s. wordt voor de tweede maal de 
"werkgroepen-avond" gehouden. De verschillende werk
groepen zullen ieder een onderdeel voor hun rekening 
nemen, zodat dit een gevarieerde avond zal worden. 
Om nieuwe leden tegemoet te komen, maar ook om begin
ners op weg te helpen, wordt door de plantenwerkgroep 
een cursus "plantherkenning" gegeven. l'iadere gegevens 
over deze cursus, die in'maart en april gehouden zal 
worden, zullen later bekend gemaakt worden. 
De aktiviteiten van de werkgroepen zullen het komende 
seizoen iets gaan veranderen. 
De plantenwerkgroep zal proberen een houtwallenonder
zoek en inventarisatie van de grond te krijgen. 
Wanneer wij willen meepraten bij veranderingen van 
bestemmingsplannen, zullen wij met duidelijke gegevens 
moeten komen. · 

De vogelwerkgroep zal mee gaan doen aan het "BOVONpro
ject". Deelnemers zullen een bepaald gebied toegewezen 
krijgen om daar hun waarnemingen te verrichten, 

Beide projecten zijn zeer geschikt om de kennis van een 
bepaald terrein te vergroten en zijn zodanig dat leden 
met een wat geringere kennis van de natuur ook mee 
kunnen doeno 1 

De stenenwerkgroep gaat zich 
concentreren op de ontstaans
geschiedenis van de boven
grond. Juist deze 'laag is ver
antwoordelijk voor de planten 
die erop voorkomen. 
De bomen- en plantenwerkgroe
pen hebben belangstelling 
voor onderwerpen die elkaar 
gedeeltelijk overlappen. 
Daarom is voorgesteld de 
excursies van deze twee groe
pen te laten samenvallen. 

~ 

De paddestoelenwerkgroep heeft in 1978 een uitste
kend~ start gemaakt. Steeds weer blijkt echter dat 
deskundige leiding bij deze. moeilijke materie nodig 
iso De groep die nu al uit 8 personen bestaat, zal 
dit jaar zeker doorgaan. 



Al deze aktiviteiten hebben tot doel de kennis van de 
deelnemers te vergroten, maar tegelijkertijd kan bij 
de genoemde projecten de aanwezige kennis gebruikt 
worden bij het onderzoek en bij adviezen voor een 
goed milieubeleid. 

Chris Drevijn., 

TE.KENAAR). ÜNT\JE~~R1 
(~ ~I' 

Het is de bedoeling, dat Natuurklanken in een nieuw 
kleed gestoken wordt. De koolmees van de omslag.lacht 
ons al weer diverse jaren toe. Hoewel de koolmees wel 
een zeer algemene vogel in onze omgeving is, zou de 
redaktie het prettig vinden, wanneer de voorzijde van 
Natuurklanken nog meer dan nu het geval is, het karakter 
van onze omgeving weergaf. 

ALLE TEKENAARS DUS AAN DE SLAG 

Ontwerpen voor een nieuwe omslag voor Natuurklanken 
worden ingewacht bij eindredacteur Pim Overman. 
De tekening s.v.p. onder pseudoniem inzenden. Uiter
lijke inzenddatum 1 maart 1979. 
De jury zal bestaan uit de leden, die op een van de 
komende lezingen aanwezig zijn. Tijdens de pauze van 
die lezing kan men dan een keuze uit de inzendingen 
maken. 

ON\VJE.R'P EN OP V./AR.E. c,ROOT\E. , ME.. I 
Z\N'ARTE ll"IKTPE.N OF Vli ... T~TïFf OP \.</lT VE.L 
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Al enige keren publiceerden wij delenluit een natuur
dagboek van één onzer leden. Gezien de.leuke reacties 
is het opze bedoeling hier voorlopig regelmatig mee 
door te gaan.

1 
Wij bubliceren steeds een ge deel te uit 

het dagboek, dat ongeveer een jaar oud is. De dagboek
notities vallen dah samen met het seizoen waarin 
Natuurklanken verschijnt. 1 

l___ Red~tie. 

22/2 
vriezend 
later 
dooi 

23/2 

24/2 

25/2 
zacht 

26/2 
zacht 

Apeldoorns kanaal dichtgevroren,plaatselijk 
wakken waarin nogal wat dodaarsjes. 
In de tuin zwartkop-wijfje; staat in Patter
sen dat deze soms als winterg~sten voorkomen. 
Kramsvogels-koperwieken-vink-groenvink-goud
vink-roodborst-heggemus-grauwe zanglijster
spreeuw-kool-pimpel-matkopmees-mussen-ring
mussen-turkse tortels en zo nu en dan de 
ekster. 
dooi ineens gevallen- ineens veel minder 
kramsvogels en koperwiekene 
Eerste zomerse dag in februari; bijen houden 

reinigingsvlucht.Ineens beginnen sneeuwklokjes 
en crocusjes te bloeien. 
Langs de IJssel: smienten-tafeleenden-zomer
talingen zeer veel- pijlstaarten-krakeenden
gewone wilde eenden-grutto's- plenty kieviten
plevieren-leeuwerikken-verder havik-torenvalk
~ij ~ijenbeek (Voorst) de wulp, een bruine 
kiekendief en ook een paar grote zaagbekken. 
Genoeg duiven- bij de ES bergeenden, een 
paartje. Overal buizerden en toren~alken.Bij 
de Venus (Zwolle) misschien wel 1000 grutto's 
en zeker een dubbel aantal kieviten. Waar 
komen ze plotseling vandaan? 
Enorm veel lieveheersbeestjes. Geen koperwieken 
en kramsvogels gezien. Uornus mas is aan 't 
open gaan. Niet te vlug allerlei dood spul op
ruimen in de tuino Als er nachtvorsten inval
len moeten er schuilplaatsen zijn. Wilde gan
zen trekken noord - ze vliegen allemaal in 
dezelfde richting. Nestkastje in lijsterbes 
heeft druk bezoek van koolmezeno 
Langs de lJssel veel grutto's. 't Water wast 
iets .. 



27/2 

3/3 
zacht 

4/3 
zacht 

5/3 
zonnig 
n.wind 
koud 

12/3 
13/3 
14/3 

Grote was. Uiterwaarden zullen er onder gaan. 
Hele eendenscal~ was present. 

Op nog geen 8 meter uit de~woonkamer op tak van 
vlier een sperwer, 's-morgens kwart over 7eHeeft 
daar minstens 25 minuten gezeten. Trok zich 
niets aan van passerend verkeero 
In polder nog steeds buizerden -ontzettend veel 
steenuiltjes • 
.l!:ls volop in bloei. Up kanaal nog steeds dodaars
jes. ürote groepen eksters, huwelijksmarkt1 
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'I'egen zonsondergang langs de dijk: allerlei eenden 
veel duiven in 't broek -buizerd-torenvlak-steen
uil; de kieviten baltsen al. 's Avonds 11.30 uur 
motsneeuwde het wat en riep de bosuil. 

De Hoenwaard in. ~uitenpoldertjes beginnen in te 
lopen (water stijgt .. red.). urutto, kieviten en: voor
al meerkoeten. Waar komen die vandaan? Hier en daar 
een snip. Tafel-berg-krak-slob-wilde-kuifeenden 
talingen genoeg. Wel knobbel- geen wilde en 
kleine zwanen gezien. Er is nu genoeg voero 
In 't zandgat bij Wezep futen, kuifeenden en _ 
een paartje brilduikers -'t mannetje is zo goed 
herkenbaar. In een weiland 9 patrijzen - geen 
wild - 2 bergeenden. 
Langs de IJssel volop scholeksters te zien. 
De eerste vroege bloeier klein hoefblad/bloempje. 

In de sloot langs de Bruggenbosch groeit enorm 
veel sterrekroos - ook zijn de bladrozetten van 
de waterviolier al goed zichtbaar. Langs de slootkant 
enorm veel speenkruid. 

15/3 Nog meer klein hoefblad. 
Slecht weer 

17/3 
Storm 
koud 

18/3 
Koud 

18/3 

22/3 

Naar 't slootje bij de Bruggenbosch. De eenden 
broeden - vele soorten vogels zijn al aan 't 
nesteleno 
Kloosterbosch Wapenveld. Een grote vlucht (30) 
vlaamse gaaien -nog nooit gezien, kon niet zien 
of het uitheemse soorten waren.Zochten onder eiken 
naar voedsel. Er zijn dit jaar veel gaaien, even
als eksters en roeken. 
's Avonds nog langs de dijk geweest -veel grutto's
volop scholeksters. 
Kwikstaarten terug - leeuwerik zingt - graspiepers 
zijn er ook weer - nog een buizerd op fourage
vlucht 

-----~ 
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23/3 

24/3 

IJssel wast - veel trekkers; alle kieviten 
zijn nog niet te qualificeren als blijvers 
nest van kievit in Vorchter ~roek; één ei. 
~u de uiterwaarden zo laQg onderstaan is er 
aan vogelleven alles te beleven.Tureluurtjes 
geneego Kemphaantjes gezien- zwarte. Zwarte 
zwaan bij Kijzers Veer. Leeuwerik zingt volop. 
In de tuin een citroenvlinder - een moerwesp. 
IJsselwast nog steeds. 's-Nachts om 2 uur 
aan de dijk. De watervogels maken geluid -
meerkoet en waterhoen zijn nog druk. En stil 
dat het was -en helder (volle maan) en 
géén auto's en géén menseno 

Uitverkoop 
In jachtparadijs de Hoge Veluwe, waar 
drijfjacht drukjacht wordt genoemd, kan 
nu iedere bezoeker een stukje natuur voor 
thuis bemachtigen. Voor een bedrag dat 
varieert van f 395,- tot f 495,- worden in 
dit natuurpretpark opgezette vossen aan de 
man gebracht. Of de vosjes in het nationale 
park zelf doodgeschoten of -geslagen zijn 
staat niet op het prijskaartje vermeld. 

ARGUS Juli 1978 

ttTJES 



[en huis voor 

Onder de welluidende fluittonen van een roodborstje in 
mijn tuin probeer ik op deze zonnige middag dit verhaal op 
papier te krijgen. Gek ei~enlijk(maar knappe koppen kunnen 
dit ongetwijfeld verklaren) dat er altijd een kleine ople
ving is in de natuur in de herfst, zoals bij deze roodborst 
(ondertussen vreten de mussen de metershoge vuurdoorn alvast 
kaal). 

Behoudens het roodborstje is er geen enkel geluid dat 
hier de aangename stilte verstoort, het is ietwat vreemd, 
maar ook op het platteland is het steeds minder stil, zo'n 
stilte die je kunt h6ren en vóelen. U weet vast wat ik daar 
mee bedoel. 

In de vijver draaien de schrijvertjes nog ijverig hun 
kringetjes en verderop is het nog een drukte van belang 
rondom de vogeldrinkplaats (mussen, merels, mezen en even 
later het roodborstje). 

Zojuist heb ik nog even gekeken bij "cnze" egelkast, waar 
dit verhaal over gaat en waar ik hernieuwde tekenen van be
woning zag, nl. dorre bladeren die gedeeltelijk nog voor de 
egelwoning lagen en nieuwe verse uitwerpselen. 
Vorig jaar herfst hebben wij deze kast gPplaatst. We hadden 
toen bepaald niet het gevoel dat zich daar spontadn een eeel 
zou huisvesten, niettegenstaande het enthousiasme van de 
schri,jver van }let boek "Leven met de vo~~els" van 'l1ony So:Per. 
Uit dit boek nl. kwam de werktekening van de nestk~st, 
Tot onze verbazing bleek dit jaar een egel de door ons ge
maakte woonplaats geschikt te vinden. We hebben hem(of haar) 
er echter nooit in of uit zien gaan, maar wel herhaaldelijk 
egels in de buurt gesignaleerd. ledere keer ook lagen er 
verse egeluitwerpselen vlak vóór de ingang, Ook bleek het 
stro en het hooi dat we bij de kast hadden gedeponeerd naar 
binnen gesleept te zijn, resten ervan bevonden zich dan nog 
in de toegangsschacht. h Halve banaan was eveneens opgepeu
zeld, die hadden we bij GE incang gelegd omdat we ergens ge
lezen hadden dat e~els gék zijn op bananen. 

79-19 
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Verder kon je de egel zichzelf verschillende malen horen 
krabben, dat geluid was ons bekend omdat we dit meermalen 
bij de egels in het veld hebben gezien en gehoord. 

Hoe we nu op het idee kwamen om een egelkast te maken? 
O.a. door bovengenoemd boek en verder omdat we de egels van 
ons vorige huis misten, We hadden daar nl. 2 egelnesten(na
tuurlijke), één onder een enorme rhododendronstruik waar we 
om de grond eronder vochtig te houden, steeds het afgewaaide 
blad ond~rgooiden en 'én in de rest van de afgewaaide bla
deren die op een hoop helemaal achterin de tuin lagen. 
Het erf rondom ons tegenwoordige huis was "in den beginne" 
gewoon een kaal stuk land met nauwelijks begroeiing en dus 
niet zo geschikt voor egels. 
We hebben eerst als gekken geplant en gezaaid om zo vlug 
mogelijk een tuin te krijgen zoals we gewend waren. Een tuin 
waar mens, dier en plant zich thuis moeten kunnen voelen, 
dus uiteraard ook de egels die we misten, althans in onze 
directe omgeving. 
Wel hadden we vorig jaar een nest bij de composthoop, die 
grensde aan het kleine weilandje. Mijn man ontdekte de schuil
plaats gedurende het maaien(met de zeis) van het gras, de 
egel lag er in te slapen. Toch bleek toen dat het nest ~niger
mate was verstoord omdat later de egel .zich daar niet meer. 
liet zien~ 
Omdat naar onze mening geen andere voor egels eeschikte nest
plaats aanwezig vlas bf"sloten we te experimenteren met een 
nestkast, hetLeen dus wonderwel is gelukt. 
Misschien is het de moeite waard dit ook te proberen, temeer 
-omdat ons is gebleken, dat b.v. egels meermalen een nest in 
de composthoop zoeken en daar·vaak wetend of onwetend worden 
verstoord bij het omzetten van zo'n hoop of andere werkzaam
heden in àe buurt. 
Iemand kwam bij mij kort geleden jonge egeltjes brengen die 
moederloos geworden waren omdat de moeder per ongeluk was 
doodgestoken bij het omzetten van de composthoopr men ver
wachtte dat ik de egeltjes no~ kon redden. 
Omdat ik echter door mijn werkzaam-
heden vaak niet thuis ben, was het 
haast ondoenlijk dit te proberen 
omdat hele kleine egeltjes om de 2 
uur voeding moeten hebben. 
Gelukkig bood toen een collega 
aan de diertjes mee te nemen omdat 
zijn moeder de tijd had en gevoel 
voor dieren. 
E~n egeltje is gestorven, maar de 
andere 2 zijn springlevend en 
groeien,als kool, ze zijn nu 
praktisch volgroeid. 



(Hoe de verzorging van deze eseltjes is geschied en hoe het 
ze verder vergaat is misschien geschikt voor een ander egel
verhaal). 
Egels kunnen niet alleen verongelukken in de tuin, maar ook 
daarbuiten. Ontzettend veel egels worden overreden, een feit 
waar ik me altwijd weer over opwind omdat ik zelf zie, dat de 
meeste mensen niet stoppen of vaart minderen als een egel hun 
"auto"pad kruist, maar gewoon keihard doorrijden. 
Dat je niet kunt stoppen is vaak grote onzin; veel van die 
autorijders zi~n onverschillig t.o.v. dieren, die recht heb
ben op diezelfde weg. 
Redenen dus om een egelkast bij u in de tuin te maken, ten
minste als uw tuin er geschikt voor is, omdat u dan een 
"kunst"nest kunt maken op de plaats waar u er geen "last" 
van hebt. 

Maria Bultman-Ruiter. 

Literatuur over egels: 
'rony Soper "Leven met de vogels" 
C.Bestajovsky "Egel te gast" 
Poduscha "Onze eigen egeln 
Mogens Jansen "De egel in de tuin" 
Elseviers gids van planten en dieren in de tuin 
Ursula Wink "Kleine dieren in huis en tuin" 
Tony Soper 
\olim Koesen 

"Uw tuin als natuurreservaat" 
"130 dieren in de tuin" 
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Afmetingen van het nestverblijft ongeveer 
30x35 en 30 hoog (cm). Het geheel afdekken 
met aarde, een laag van ong. 30 cm, in ie
der geval niet minder. Daarop plant u wat 
groenblijvende planten (voor het "gezicht") 
Zet het geheel op een rustige plek. 
Gebruik beslist ongeverfd en onverduurzaamd 
hout. Maak de. toegangs.s chach t tenminste 3 
bakstenen lang(op hun kant) en slechts 
ongeveer 10x10 cm doorsnee.De ventilator
koker mag ~ ontbreken. 

Kies een hogere plek in de tuin en de opening uit het "weer" gericht 
en laat het hok met rust. Wat hooi kunt u er v~af in deponeren, de 
rest draagt de egel zelf aan. 
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. w·nterVJande\ing 1odec.1g f& 
De winter had juist weer de aftocht geblazen en de 
temperatuur vvas tot + 10 graden boven nul op6elopen. Het 
was een wel zeer son~bere windstille dag. De dooi had de 
zandvveöen in een pappige massa veranderd, ma.:.o..r dit had 33 
deelnemers, jong en oud, niet we'.::~houden aan de eerste 
winterwandelin(:'; van het, seizoen deel te n,::.:n:en. Het wandel
g::;bied lag rond Schaveren. Henk Menke had cle leiding van 
de twee uur clurend::; Wä.étdelin6. .bij de start kregen alle 
deelnemers een kaartje van het wandeJ.:gebied uitgereikte 
Hierop waren duidelijk hoogteli~!nen w_:_ngegeven. Dit kaart
je kwam zeer goed,van pas, toen Henk, al wà.ndelend, het 
enigszins geacciden·h~erde terrein "verklaarde". Het ont
staan van beken en wegen werd uitgelegd. Helaas staan nogal 
wat b'3ken droog. 1üet alleen grondwateronttrekking is 
hiervan de oorzaak, ook de geringe regenval van de laatste 
jaren speelt hier vermoedelijk een rol. 
Tijdens de wandeling werd stil gestaan bij houtwallen, 
een ( vermoedel i cjke) pingo, de rod-0 lm in de beken ( voor 
zover er water in de beken stond), Celtic ficlds en het 
hoogste punt van de vvandeling, de 'll/oesterberg. 
Een overvlieGende sperwer, wat sijsjes in de 
elzen langs de beken, waren de enige L:;venste-
kans uit rte voselwereld. 
/lel meenden. solmEi@;e Na.ndelaars zo nu en dan goud-
baantjes te hoc:::;n, maar cLa t ''ge z:,np.;·" lll.eek afkolastig 
van de wi~::L·:ll Vö.n een kinderv:randelwat,;entje van de 
familie Oosterloo. Iets èl.eri';e.Lijkrci beleefde de 
schrijverij ourLLë-dist Piet .Dakker <.:.:ens. Als kleine 
jongen liep hij met zijn vader op de Kalfjeslaan, toen 
nog een eindje ill.Ü t211 Arrs·terclr:un. Pi et,j e liep op gymschoen
tjes, die steeds lm~gs elk:J.ur schuur~J-~n •::; zo een piepend 
gel.uid. veroorzaakten. Pi(~ t,j :::s vr:_tc:.:r .;Jilc.l.c; zijn zoon 
enig') nat:.lur!üstoTische Kenni:::; öi,juTC!l.(.!;en en T::aak~e zijn 
zoon n.él.V. dat ,~;cpi.ep ê:JtteLLt op Q8 rietpi~per die zich 
stee:~l.S li(~~t }Jor·~rl. J-?ie~ \Viid_c z_i~(~lt -~lè-.'.(lel) L1Le~t ter~e-L~Si1~ce

ken. 
Iv~oc.ht de "silent spring 1

' ooit nog eens W2!~'kel:Ljkl"Hüd 
'vvord en, d<:m i i jn Gr ol i ,j U.H<:n· tocrc nob genoe~'; mot:;,d:L jkheden 
om vo:c~·elbc~luid.:.:n te laL2n ld.i.!Len. 
Teruc; naël.J· êL.: ,,-u-J.lideJin;;,:·. • • Op boor:s t ··onken en kaJ)JJout 
stonclt::n. not; ',Jat _i_)adciesto ;ler, .'!léli:i.J' tijcJeL:2 U8 f_ilG,_;.l.O..f.)<'~ll 
vorstperiode ha.cio_en ~Je 'l_:::;acc>"v;~ 1.l t.oc·<. hc;t luodje wor~teï"l 
lee;1_;en. 
J. ... l met al _;en L'cex·E:s::.>éUIC,.è: t_L .:;1, llL; oo,. '..:<~ ,.:_;ezt=:ll:Lf~; 
was en cj,'::Jt is tocL oo ·: clc L·::;clcc~l.i Cl::_, '! ·' on.ze i,'i.n_:(::;.:c
waudeli •lt;en o 

1.:·. -xGrl J:Oorcen. 



~ATUURBESCHE.RMINGS. 
COMM1551E 
ANno 1978 

In een tijd dat welvaart - dus schaalvergroting - het beleid 
bepaalt, is het nopdzakelijk om die restjes waardevol landschap 
die nog te redden vallen, te helpen bewaren. 

79-23 

De grote natuurbeschermende instanties doen veel, maar daarbij 
betreft het vaak de grotere terreinen. De kleine stukjes vallen 
helaas vaak uit de mand. En juist deze zijn extra bedreigd. 
Waarom? In de eerste plaats omdat ze klein z{jn~ Verder omdat 
zedoor hun ligging vaak een economisch verantwoorde landbouw in 
de weg staan. En dan nog: Ze moeten onderhouden worden. Immers: 
ze zijn ontstaan door toedoen van de mensen en in stand gebleven 
door menselijk gebruik. 

Zo werd~n knotwilgen vroeger geregeld geknot, de tenen werden 
gebruikt voor het manden vlechten, enz. 
De houtwallen en boerengeriefbosjes werden afgezet, het dikste , 
hout er steeds uitgehaald en als weide-posten en brandhout ge
bruikt. 
De beken en aprengekoppen moesten geschoond worden omdat anders 
het waterrad voor papierfabriek of wasserij niet kon draaien. 
Heggen werden bijgehouden omdat ze anders te veel schaduw gaven 
en te veel water onttrokken aan de grond. 
Bermen werden gemaaid: ook dat was voer. 
En tenslotte de hei: deze werd begraasd door schapen en afge
plagd, omdat de schapeme~t samen met de hejdeplaggen werd ge
bruikt om het land te bemesten. 
En wat gebeurt er tegenwoordig? 
Plastic manden zijn goedkoper dan tenen manden, de boeren gebrui
ken het hout uit de wallen nauwelijks meer, de wasserijen hebben 
het waterrad niet meer nodig, veldheggen rooien kost minder tijd 
en geld dan het bijhouden er van, het maaien van de bermen loont 
voor de boeren vaak de moeite niet meer of - als ze nog wel ge
maaid worden - dan vaak op een ver~eerde tijd en met te grof 
materiaal en een schaapskudde op de hei blijkt economisch niet 
meer verantwoord: we hebben immers kunstmest! Daarbij komt dan 
nog, dat de landgoedeigenaren in de meeste gevallen geld noch 
personeel hebben om deze o'nderhoudswerkzaamheden op hun terrein 
te laten verrichten. 
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Ziedaar het werkterrein van do natuurbeschermingscommissie: 
wat kunnen we in onze naaste omgeving redden zonder gelde_ 
lijke middelen? · 
Anno 1978 ziet het er zo uit.: ~r zijn twee terreintjes waar 

we daarwerkelijk onderhoud plegen en er is een lange lijst 
van stukjes waar nodig wat aan zou moeten gebeuren. Toekomst
muziek? Dat ligt o.a. aan u, m~ar daar kom ik straks nog 
even op terug. 
Die twee terreintjes zijn zoals u wellicht zult weten het 
"landje van Jonker" in het Hisselse Veen en het jeneverbosje 
bij de Elspeterweg in Vaassen. 
Voor de geschiedenis tot 1978 van het "landje van Jonker" 
verwijs ik u graag naar het artikel van Hen~ Menke in NATURA 
van februari 1978. Hij vertelt daarin o.a. dat de storings
soorten, zoals pitrus en witbol,-gevolg van verrijking van de 
bodem d~or vroegere bemesting - moeten worden teruggedrongen 
door voorlopig twee maal per jaar te maaien en het hooi af te 
voeren. Later kunnen we dan terugvallen op étinrnaal maaien per 
jaar, in augustus. U begrijpt dat dit late maaien ook de broed
vogels ten goede zal komen. 
Afgelopen zomer maaiden we de 
eerste keer in de eerste helft 
van juni. We hadden het weer 
mee en konden het gemaaide 
gras ohdanks de natte bodem 
hooien. Omdat het een nat 
grasland betreft moet alles 
met de hand gebeuren. Een 
trekker zou diepe sporen ma
ken, de bodem verdichten en 
er waarschijnlijk helemaal 
niet meer uit komen. 
Een motormaaier is wèl te 
gebruiken, maar deze moet 
gehuurd of gekocht worden, 
hetgeen natuurlijk veel 
kosten met zich mee brengt. 

.. . . 

De gemeente Epe zegde ons een subsidie toe van f,1000,-, te 
gebruiken voor de financiering van materiaal dus voor onder
houd en afschrijving en niet voor de aanschaf zelf. Helaas 
kwam deze toezegging net te laat om er cli't seizoen al gebruik 
van te maken. 
Het maaien gebeurde in juni voor de helft met een celeende 
machine en op de moeilijk te bereiken stukken met de zeis; 
voor de andere helft door een loom1erker met motormaaier. 
Het keren en harken gebeurde steeds met de hand, waarna het 
hooi op ,het naastliggende land op rillen werd geharkt zodat 
het in balen geperst kon worden. Beg~n september werd voor 
de tweede keer gemaaid, dit keer met de zeis. 



Het seizoen was te ver gevorderd om nog te hooien en er werd 
met boer Jonker afgesproken dat het natte gras bij hem bij de 
perskuil gestort zou worden. Om het te vervoeren mochten we 
zijn trekker gebruiken, de chauffeurs waren de K.N.N.V.-ers! 
Voordat er voor de eerste keer gemaaid werd, werd het landje 
geinventariseerd. We troffen er 84 soorten hogere planten aan, 
een tiental meer al dan èen paar jaar geleden, voor het "ver
schralen" begon. De plantenlijst werd in het septembernummer 
van Natuurklanken gepubliceerd. 

Vermeldenswaard zijn nog twee 
soorten die net buiten het 
eigenlijke landje ~taan: 
Polygala vulgare en Scirpus 
setaceus. Voor degenen die graag 
de Nederlandse namen van deze 
planten willen weten: ze zijn te 
vinden in de flora. 
Later wil ik hier graag een lijst 
van de daar voorkomende fauna aan 
toe voegen.(Zie vogellijst elders 
in dit nununer .Red. ) • 
Bij het maaien in september von
den we een tiental rupsendoders! 
(Dit zijn paddestoelen). 
Valt het onderhou.d van het "land
je van Jonker" in het zomersei
zoen, het onderhoud van het je
neverbesbosje vindt juist in de 
herfst- en wintermaanden plaats, 

E de broedvogels worden dan niet 
verontrust. 1 

Hier gaat het om het vrijstel~en van de jeneverbesstruik, die 
geen schaduw kan verdragen. Iedere tweede zaterdag van de 
maand, van november t/m maart, zal er weer worden geschoond, 
o.a. door de Bomenwerkgroep, maar erg graag ook door anderen 
die zich willen inzetten voor het werk dat de natuurbescher
mingscommissie voor ogen staat. Onze ervaring met de opkomst 
van vrijwilli~ers is slecht: veel te weinig en ....• waarom 
zijn het altijd dezelfden die zich w~l vrij kunnen maken om te 
helpen? Heus, iedereen kan hierbij helpen en het ~eeft erg 
veel voldoening om op deze manier een dag buiten bezig te zijn. 
Hierbij treft u een los formuliertje aan waarmee u zich kunt 
opgeven als helper .van de na tmtrbeschermingscommissie. 
Overigens, erg veel dank aan degenen die w~l meehielpen! 

Yvonne Roelants. 
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ALS 5NUffE.l-PAAL 

Honingbijen spelen een belangrijke rol in de natuur. 
Ze zijn onmisbaar bij de bestuiving van veel bomen 
en planten. Zo helpen ze de mens aan groente en fruit. 
In de nabije toekomst kunnen ze nog op een andere manier 
een grote hulp voor de mens worden, namelijk als waar
schuwers voor milieuverontreinigende stoffen. In Amerika 
doet men op dit moment proeven met bijen als " levende 
snuffelpalen u 

De honingbijen leven in volken in korven van de hen 
verzorgende imkers. ln het wild komt de honingbij in 
~ederland niet meer voor. Bijen zijn veel minder snel 
dan bijv. vliegen in staat om zich aan te passen aan 
veranderde omstandigheden en weerbaar te worden tegen 
schadelijke invloeden. In een bijenvolk legt alleen de 
koningin eitjes. Wanneer deze dan ook sneuvelt, sterft 
het volk uit (een gewone werkbij leeft ongeveer zes 
weken) Bij de vliegen kunnen nog zo veel vrouwtjes 
sterven, er is er altijd wel één die de ramp overleeft 
en binnen de kortste keren voor een groot nakomelingen-
schap zorgt. · 
Niet alleen vanwege hun bijzondere voortplantingsmetbode 
·zijn bijen kwetsbaar, maar ook door hun ijveri bestaan. 
De bijen bezoeken tijdens de zomer ~ 
erg veel bloemen om nectar te ver- ~~~~ 
zamelen. Nectar is een zoete stof 
die door de bloemen wordt afge
scheiden.·De bijen slaan deze 
nectar op in raten en maken er 
honing van~ Naast de nectar tref
fen de bijen ook minder plezierige 
stoffen aan op de bloemen, bijvoor-
beeld lood dat neerslaat langs een 
snelweg. De nauwkeurige bezoekjes 
van de bijen aan zoveel planten, 
bomen en bloemen, maken 'de bijen kwetsbaar, maar daar
naast geschikt als levende snuffelpaal. 
Honingmaag 
De onderzoekers in de Verenigde Staten speuren niet 
alleen naar schadelijke stoffen in honing en nectar, 
ook de bij zelf wordt onderzocht. De te onderzoeken 
bijen worden gevangen in de opening van de korf. 

)I( Noot redaktie: 
Bij navraag bleek ons dat de nectar in de honingmaag van de bij 
tot honing wordt gemaakt en niet in de ~aat, zoals de passage 
in het artikel misschien suggereert. 



De hoeveelheden schadelijke stoffen die in de bijen 
worden aangetroffen, zijn meestal hoger dan de hoe
veelheden die in de honing , de nectar en op de 
planten aanwezig zijn. Tijdens de vlucht naar de 
korf kan de bij namelijk "snoepen" uit z'n honing
maag, om op die manier energie op.te doen. 
Krijgt een bij tijdens de vlucht naar de korf teveel 
schadelijke stoffen naar binnen, dàn stort ze neer 
voor ze haar doel bereikt. Maar kleinere hoeveelheden 
van schadelijke stoffen worden met de honing in de 
raten opgeslagen. 
ln de honing die in de winkel te koop is, heeft de 
Keuringsdienst van Waren nog nooit alarmerende hoe
veelheden gevaarlijke stoffen gevonden. De verklaring 
hiervoor is waarschijnlijk dat een bijenvolk, dat 
met de nectar veel lood zou verzamelen, zich slecht 
ontwikkelt. Hun "dagelijks brood"is dan namelijk ver
ontreinigd. De imker van dat bijenvolk oogst weinig 
honingo 
Gevoeligheid 
De Amerikaanse onderzoekers maakten gebruik van een 
netwerk van korven. Ze vonden bij hun chemische ana
lyses van bijen, honing en nectar een veelvoud van 
schadelijke stoffen, waaronder koper, cadmium, zink, 
lood, zwavel en radioactieve deeltjes (fallout). 
Hun conclusie was: "Door het grote gebied dat al die 
bijen gezamenlijk bestrijken en de verhoging van de 
concentraties schadelijke stoffen in de bij zelf, 
is het systeem zeer gevoelig. Een gevoeligheid die 
met de bestaande testen nauwelijks te bereiken is~ 

Bron:Stichting Bio-Wetenschappen- en 
·maatschappij. 

Uit het Landbouwkundig Tijdschrifto 

BIBLIOTHEEK 

. I 

De bibliotheek heeft onlango een prachtige gift in ontvangst 
mogen nemen van de familie A .• Cos- v.d. Grift te Eerbeek. 
Het betreft een negental gebonden jaargangen van het blad 
"Natuur en rrechniek", over de jaren 1931 t/m 1939. 
Heeft u belangstelling voor na tuur en techniek uit u"' kinder
jaren zoek dan de Tolweg nabij Ernst eens op, op num~er 10 
kunt u ze vinden. 
Ze zijn bestemd voor de K.N.N.V. afd.Epe/Heerde, dus ook voor 
u. 
Overigens kunt u ook de andere werken.uit onze bibliotheek 
bewaren voor een al te stoffige toekomst. 

Bauke Terpstra. 
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E.Koopmans-Grommé 

Het gaat dooien na strenge vorst- en sneeuwperiode. 
De tempeJ:>atuuris ca. 0°. Vertrek van A.H. met 4 
vrouwen in één auto. ~ij de Chevalierschool zijn 
geen anderen, dus dit was het totale aantal, waar
schijnlijk door angst voor de gladheid. 
liet terrein, duinen, bos en vennetjes weRtelijk van 
Van MaanensrRn, is sprookjesachtig en bar ~ege~iJK 
in Qö öneeuw. Het lijkt uitgestorven wat vogels be
treft. Een enkele mees en een paar kraaien is alles. 
Interessant is echter te zien, hoeveel dieren hier 
'swinters in de sneeuw nog op pad zijn. Er zijn heel 
veel konijnen- en reeënsporen.-Verder prenten van 
edelhert en wezel of hermelijn, een muis en één vos. 
Vermoedelijk ook wilde zwijnen; maar door de hoge 
sneeuw zijn de sporen moeilijk te herkennen. 
Merkwaardig is een trilzwamachtige zwam aan een berko 
Kleur lichtbeige en wat bruin, keihard bevroren.(~) 
Grootte 5 à 7 cm (eerste pad westelijk van Van Maarrens
pad rechts van pad). 
~a lt uur begint het licht te regenen, waarop we snel 
naar de auto teruggaan, in verband met gladheid van 
de weg. E G .K. • 

KRINGLOOPPAPIER 
IS SCHOON, MOOt 
VRIENDELIJK, LIEF, 

VERSTANDIG, BETER, 
MODERN, CHIQUE, 

ZUINIG, GOEDKOOP, 
~,--:_. 

·ER IS VEEL TE ZEGG~N 
VOOR KRINGLOOPPAPIER 

Maar beter nog dan er over te profen is het te 
gebruiken Omdat we don wezenliik biidragen aan 

een schoner milieu. ' 

De Aktie Kringlooppapier wordt gevoerd door de VP.reniging Milreudefenste, 
Postbus 20050, 1000 HB Amsterdam. Telefoon 020· 22 13 66 Postgiro 4070400 

I 
I 



\J/~1 DOE.T 
Inmiddels heeft de winter al een paar, min of meer, ver

woede pogingen ondernomen wat vat te krijgen op Epe en omge
ving, waarschijnlijk als ondersteuning van de door de K.N.N.V. 
georganiseerde winterwandelingen. Want ook in de koudere pe
rioden is er nog veel te beleven in en rondom Epe. 
Ook binnenshuis wordt er gewerkt om de vele activiteiten zo
danig voor te bereiden dat ze later goed zullen uitkristalli
seren. In de vorige "Natuurklanken" heeft u kunnen lezen dat 
het gemeentebestuur ons ieder jaar, dat het "landje van Jon
ker" wordt gemaaid, f.1000,- subsidieert. Er is inmiddels al 
weer druk overleg hoe het een en ander zo gunstig mogelijk te 
besteden. Ook stelt het bestuur zich ten doel zoveel mogelijk 
met eigen materieel de lezingen te kunnen voorzien, zoals 
projector-projectiescherm en projectietafel. Inmiddels hebben 
we ons, gezien de wat gunstiger financi~le middelen, al van 
een prachtig projektiescherm kunnen voorzien. Als u regelmatig 
onze avonden bijwoont, heeft u dit kunnen beamen. 
Verder zullen we ons beramen hoe we fondsen kunnen vormen 
waaruit overige apparatuur kan worden aangeschaft. 
Sinds enige maanden zijn er diverse berichten tot ons gekomen 
omtrent doodgebeten en doodgereden dassen in en nabij de No
relbocht, gezien het aantal gedode dassen betreft het hier 
waarschijnlijk een complete familie. Bij de politie is aan
gifte gedaan en er is proces-verbaal van opgemaakt. 
Van deze dieren zou prachtig gebruik gemaakt kunnen worden 
voor educatieve doeleinden. Naar vanaf hier raakt het spoor 
volkomen duister. Het bestuur zal nu pogen nog het een en an
der te achterhalen. 
Vanwege diverse problemen hebben we ook onze kortstondige ver
huizing naar het Hof van Gelre alweer moeten vervolgen, een 
onderkomen in het gemeentehuis zal hopelijk ons laatste sta
tion worden waar we tot rust kunnen komen. 
Tot slot wil ik nog even memoreren de niet te stelpen stroom 
voorbereidingen voor wandelingen, lezingen, jaarverslagen, 
ingekomen stukken en andere briefwisseling en enz.enz. 

Bauke Terpstra. 
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Vacantie-dia-avond 19 december 19~~- 11 ll 
De jaarlijkse dia-vacantieavond bracht~ruim 50 leden 
naar de Antenne te ~pe. 
De· vacantiereis startte aan de evenaar en eindigde 
via Griekenland en Ierland vlak bij huis in de ll'levo
polder. Reisleiders waren: Mevrouw Wouda, Mevrouw 
Verspyck en de Heren Boomsluiter en Van Noordena 
Zowel zeer ver weg als dicht bij huis valt nog veel 
te genieten. Fijn ook, dat zo vlak bij huis (natuur
terreinen lt'levopolder) nog zo veel natuurhistorisch 
belangwekkends te beleven valt. 

Dank aan de dia-vertoners voor de zo gevariëerde 
avond. Wie staat er volgend jaar achter de 
projector? 

KONTROLE.LIRS \}OGt(L\JE.T 
De natuurbeschermingswet zowel als de vogelwet 
zijn er, net als alle andere wetten, om nageleefd 
te worden. Hoewel iedereen geacht wordt de wet te 
kennen, wordt de wet nog al eens overtreden. 
Zo ook bovengenoemde wetten. Nu is de justitiele 
kennis van al wat groeit en bloeit lang niet altijd 
voldoende en ook de mankracht in het veld is vaak 
ontoereikend om te zien of de vogelwet niet over
treden wordt. Vandaar, dat de justitie vaak terzijd~ 
wordt gestaan door controleurs vogelwet en natuur
beschermingswet. TELT ONZE AFDELING ZULKE CONTROLEURS? 
Zo ja, dan gaarne melden bij onze gewestelijke 
voorzitter: Dik Koopmans, tel. 2083 (05780) 

HERGEBRUIK VAN PAPJ.ER. 
Elke ton hergebruikt papier redt een vijftiental bom~n van ge
middelde groote. Bovendien wordt bij fabrlkage vun papierpulp 
op basis van oud papier viermaal minder energie v~rbruikt dan 
wanneer àit op basis van hout gebeurt, Het hergt:~bruik vn.n pa
pier verdient dan ook alle aandacht. 
Uit: Consumentengicts~ 

Nieuwe leden. 
de heer en mevr. P. Adams, Andoornstraat 36, Heerde 
de heer H.J.Visser, A. Lijphartlaan 8, Heerde 
de heer en mevr. de Brueijs- Jansen, Kallekote 68, Steenwijk. 
d~ heer A. v.d. Hoek, Tongerenseweg 47, Epe. 



iHJESTKA$TEN 
79-31 

EN HUN BEWONERS ll\i7 
De gemeente Epe heeft het beheer over + 600 ha bos-en 
heidegrond. Deze bezittingen, bekend onder de naam 
Eperholt en Renderklippen, liggen aan de noordwest 
zijde van het dorp Epe, ter weerszijden van de Dellen
weg. ln dat gebied heeft het personeel van het gemeen
telijk bosbedrijf een groot aantal nestkasten opge
hangen. ~ovendien hangen'er op diverse andere plaatsen 
in de gemeente nestkasten. Zoals b.v. in Welna, 
Hegraafplaats ~orelbos enz. Deze kunstmatige nestge
legenheid is van groot belang voor de 11 holbewonende" 
vogels in onze omgeving. In de dennenbossen is er 
genoeg voedsel voor ze te vinden, maar er is een 
enorm tekort aan holle bomen in onze Veluwse cultuur
bossen, zodat ze, indien niet voor vervangende nest
gelegenheid wordt gezorgd, voor een groot gedeelte 
zouden verdwijnen. 
Evenals de voorgaande jaren heeft de K.N.N.V. afdo 
Epe/Heerde en N.J.N. afdeling Epe een aantal nest
kasten gecontroleerd op bewoning en broedresultaten. 
In de volgende gebieden werden nestkasten bijgehouden: 

Eperholt 172 st 
Welna 19 st 
Begraafplaats 
1~orelbos 
Dr.Loefpark 
Diversen 

Totaal 

17 st 
6 st 
2 st 

216 st 
De kasten bestonden voornamelijk uit de normale nest
kasten zoals deze reeds lange tijd in gebruik zijn 
in o.a. de gemeentebossen. 
Onder de gecontroleerde kasten bevonden zich ook 45 
kasten van afwijkend model, hiervan bevinden zich er 
23 in 't Eperholt, 3 in het Dr.Loeffpark en 22 in 
Welna. Hovendien zijn verspreid door de gemeente nog 
een 4-tal valken- en uilenkasten opgehangen. 
Deze laatste kasten zijn tot nu toe onbewoond ge
bleven. 
In het bij dit artikel opgenomen overzicht is een 
volledige samenvatting gegeven van de broedresultaten 
in het "Eperholt" Llowel van de 25 experimentele nest
kasten als van de 149 standaardkasteno 
Vergelijken we de broedresultaten met die van vorig 
jaar, dan constateren we een afname van het aantal 
koolmezen, ten gunste van de pimpelmees, zwarte 
mees en bonte vliegenvanger, terwijl tevens, met 
name in de selectieve kasten, een toename is te zien 
in het aantal broedgevallen van boomkruiper en 
gekraagde roodstaart. 
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Om het aantal broedsels van de bonte vliegenvanger 
en de kleinere mezensoorten te bevorderen, zullen 
bij de periodieke vervanging van de door de gemeen
te onderhouden kasten, nestkasten worden geplaatst 
met een vlieggat van 28 mm inplaats van 32 mm8 
De zeven nestkasten in het Dr Loeffpark werden be
volkt door een spreeuwenfamilie, een bonte vliegen
vanger (2x),een koolmees en een pimpelmees, terwijl 
een kleine kast en de hier opgehangen uilenkast he
laas leeg zijn gebleven. 

Het lijkt me een geschikt moment om hier een aantal 
tips te herhalen voor de lezers die na al dit nest
kasten nieuws zelf één of meer nestkasten in de tuin 
willen ophangen. 
Om te beginnen een overzichtje van formaten van nest
kasten voor een aantal van de meest voorkomende 
"holenbroeders" en daarna een paar algemene regels 
voor het plaatsen van de kastjes. Als U dit jaar nog 
bewoners wilt hebben in de nestkastjes, moet U wel 
zorgen dat ze uiterlijk eind maart zijn opgehangen. 

soort vlieggat afmetingen kastje 

recht- rond binnenwerks 

hoekig br x l x h 

pimpelmees, - 27-28 mm 10 x 10 x 20 cm 
zwarte mees 
kuifmees 

bonte vlie-
genvanger - 30 mm 10 x 10 x 20 cm 

koolmees - 32 mm 10 x 10 x 20 cm 
gekraagde - 32-46 mm 10 x 10 x 20 cm 
roodstaart 
boomkruiper 24 x 60 m.m. - 20 x 15 x 20 cm 
boomklever 50, mm 15 x 20 x 25 cm 
grauwe vlie-
genvanger 150 x 70 mm - 15 x 12 x 20 cm 
witte kwik-
staart 
spreeuw - 45-55 mm 15 x 15 x 27 cm 



Hang nestkastjes bij voorkeur enigszins vooroverhel
lend op, om inregenen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Om dezelfde reden laten we het deksel aan alle zij
den een centimeter of drie overstekano 
Versterk zo nodig het vlieggat met een plaatje zink 
om het openhakken van de kast door spechten te voor
komen. 
Maak de voorkant of zijkant scharnierend; dat is ge
makkelijker voor controle of schoonmaak dan, een 
scharnierend deksel. 
Richt de kast met het vlieggat zo mogelijk naar het 
zuidoosten, niet in de volle zon, maar liefst ook 
niet verborgen achter overhangende takken. De vogel 
wil namelijk een vrij uitzicht zodat hij eventuele 
bedreigingen goed kan waarnemen. 
Hang de kasten niet te hoog, 1.50 à 3 m. is een 
ideale hoogte. Hang ze wel buiten het bereik van 
katten en nieuwsgierigen. ' 
Maak geen zitstokje onder het vlieggat. De bewoner 
heeft er geen behoefte aan, maar het is wel een wel
kom steunpunt voor eksters, vlaamse gaaien of andere 
rovers. 
Maak de kast na het eind van het seizoen, omstreeks 
september-october goed schoon om te varkomen dat 
allerlei parasieten en andere insecten in de kast 
overwinteren en het volgende broedsel bedreigen 
kunneno 
~lijft de kast ondanks al uw goede zorgen onbewoond, 
hang hem dan een volgend j~ar eens op een andere 
plaatso 
Tenslotte nog een oproep aan mensen die tijd en b~
langstelling hebben om aan het komende nestkastonder
zoek mee te werkeno Het komende broedseizoen zult U 
dan per 10 à 14 dagen ongeveer lf tot 2 uur er op 
uit moeten trekken om ca. 15 
nestkastjes per persoon bij te 
houden. Een uitgebreide vogel
kennis is hierbij beslist geen 
eerste vereiste.Mocht U er iets 
voor voelen of nadere inlich
tingen willen hebben, belt U dan 
even naar H.J.v.Wuerden, Vuur
doornstraat 104 te Vaassen. 
Tel.05788-3122 of de heer F.L. 
van Noorden,Glorialaan 5 te 
Epe.Tel.05780-3331. 

l'ol'\~e 
Vll ~5 tL'I Ja.""~e.r-

H.J.van Woerden. 
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