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HOVf.MBE-A 

Traditiegetrouw is het Novembernummer van Natuurklanken 
tevens het vake.ntienummer. Ook dit keer weer -een gevarieerd 
aantal fijne vakantieverhalen. Een prima idee was de 
inz,mding van het echtpaar van Broekhoven, die op iedere 
camping waar zij verbleven alle waargenomen vogels noteerden. 
Mogen we volgend jaar meer van dit soort "oamping-waarnelningen 
ontvaneen ? · 
Naast de vakantieverhalen waren er weer tal van onderwerpen 
die in dit nummer een plaatsje moesten vinden, van padden
stoelen tot grondwaterstand. Let U ook op het programma 
met onze aktiviteiten ? Wij sturen geen speciale oonvo•e meer. 
Gelukkig kunnen wij nu ook bekend maken wie de ontwerper is 
van de nieuwe omslag van NK. Het ontwerp van de hr Crum uit 
Vaaseen werd door onze leden als het meest geslaagd beschouwd. 
Dat wij de prijswinnaar niet eerder bekend konden maken werd -
o schande - veroorzaakt door de slechte distributie van NK in 
Vaasaen. llierdoor had hr Cz~ enkele malen geen NK ontvangen 
en kon hij ook niet weten, dat zijn inzending was uitverkoren. 
lir Orum alsnog gerelici teerd I Het distributiesysteem van liK 
ie inmiddels verbeterd. Mochten er echter toch nog leden klachten 
hebben inzake de bezorging van ons blad, da:Q gaarne een berichtje 
aan de redaktie. De verschijningsdata van NK zijn± 15 jan., 
15 mrt, 15 mei, 15 sept. en 15 nov. 
De niet-bekroonde inzendin0en zullen, wanneer er ruimte voor is, 
allen in NK gepubliceerd worden, want ze waren stuk voor stuk de 
moeite waard. 
Ons beatuur maakt zich wel eens zorgen over de vergrijzing ven 
ons ledenbenta.nd. (~elukkig zijn er de laatste tijd wat jeugdiger 
leden genoteerd. Bovendien blijkt bpe een groepje zeer jeugdige 
Vogele.ars te herbergen, die zelfs een weekblad uitgeven. Knap 
hoor : Voor de toekomst hoef't niemand zich dus zorgen te mrlken. 
Elders in dit nummer leest U er meer over. 
Ilet is triefJt, dat wij in dit nummer af'~:>cheid moe·t;en nemen 
van ons zo aktie.i" en gewaardeerd lid Wim Vie:Dtelhausen. Voor 
de redaktie was het moeilijk haar gevoelens op de juiste wijze 
onder woorden te brengen. 

De redaktie 



donderdag 
22 november 

donderdag 
20 december 

- INPLAATS VAH l..OS~E. CONVOCATIE-1 _, 

lb!E76D~ (i,f!~ 
Populatie Dynamica 
Lezing door Drs Brunting. 
Een greep uit wat Drs Hrunting ons schreef over 
de inhoud van zijn lezing:" Niet de toename van 
het aantal dieren in een overvloedige omgeving 
vormt het probleem (Malthus). Elke ~oort bezit 
het vermogen, om zich in zo'n situatie snel te 
vermeerderen. De vraag is, waarom het aantal 
dieren binnen de perken blijft". 
Als doodsoorzaken noemt Drs .tirunting: 
'~xtreme weersomstandigheden~ voedselgebrek, 
predatie (dierlijke vijanden;, het gedrag van 
de soortgenoten too.v. elkaar." 
Er zijn veel factoren, die toename en afname 
van een diersoort befnvloeden. Wie hiervan meer 
wil weten, kan op deze avond zijn licht opste
ken. 
Leden-dia-avond 
Het verbaast het bestuur elk jaar weer, dat 
onze leden zo bescheiden zijn. Weinigen melden 
zich uit zichzelf aan om enkele dia's voor hun 
mede-KNNV-ers te vertonen. 
Velen hebben vast wel enkele dia's, die natuur
historisch, geologisch of wegens hun bij~ondere 
landschappelijke waarde, voor anderen interssant 
zijn3 
Ook kan het zijn, dat U plaatjes heeft van 
planten of dieren, waarvan U geen naam kunt 
vinden. Allicht is er dan iemand in de zaal, 
die U hierbij kan helpen. 
We vinden, dat het niet uitsluitend vacantie 
dia's hoeven te zijn. Gedurende het gehele jaar 
doen zich kansen voor, een mooie dia te makeno 
Denkt U maar eens aan de afgelopen winter. Veel 
hoeven het er niet te zijn en meer dan 15 minu
ten mag eigenlijk niemand vullen. Of U de tijd 
vult met een paar dia's en veel verhaal of met 
veel dia's en weinig tekst, hangt van-uw smaak 
en lrunnen afo 
We hopen er weer een gezellige KNNV-avond van 
te maken. 
Meldt U zich p.o. bij de Secretaris, 
C.J.Drevijn, Beekweide 12, Epeo tel.05780-12673 

Beide lezingen: Gemeentehuis te Epe in de 
koffiekamer. 

's-avonds om 8 uuro 



NU OOW AL'VA~"f NOTE.~E.t1 I. 

1980: 
25 januari Walvissen . Dhr M9rzer Bruyns 
in februari Een avond van de werkgroepen 
27 maart Oerwouden in Duitsland. Dhr v.d. Veen 
26 april Duinen. Dhr v~d. Neut. 

9 dec. '79. 
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Winterwandeling o.l.v. Els Koopmans-Grommé 
Vertrek om 14 uur van Kruispunt Tongerense
weg/Chevalierlaan (bij.weg naar Het Harde)o 
Duur: ca. 2 uur. 
Gelet zal worden op vogelgeluiden, boom
soorten en paddestoelen die in de winter 
te vinden zijno 

Op 14 october 1979 overleed op 43-jarige leeftijd ons 
medelid 

WIM VIERTELRAUZEN 

Hoewel we wisten, dat Wim zeer ernstig ziek was, 
schokte het bericht van zijn heengaan allen die 
hem kenden. 
Wim. gaf enthousiast leiding aan de vogelgroep, waarbij 
hij met grote bescheidenheid zijn kennis van en liefde 
voor de vogels aan ons doorgaf. 
Onze deelneming gaat vooral ook uit naar zijn vrouw en 
beide dochters. 
Wij wensen hen veel sterkte voor de toekomst. 

K.N.N.V. 
afd. Epe/Heerde 



cpOR.TU&AL 
anders dan alle landen van Europa 

Deel I. 

Ze hadden tegen ons gezegd: Jullie 
zijn zulke natuurliefhebbers, ga 
naar ~ortugal, veel planten, 
schelpen, natuurschoon. En waarom 
ook niet, gepensionneerd zijn is 
een heel aparte fase in je leven, 
samen ben je uitgepraat en reizen 
is dan zeer stimulerend om nieuwe 
indrukken op te doen. 
Ve eerste greep is dan naar de 
A.N.W.B.-gids, die ons erg enthou
siast maakte. We lazen: "Zuidelijk 
van Lissabon ligt de Serra da 
Arrabida, een bijna tropisch aan
doende kust, een gebergte met een 
weelde van bloemen'', "Zuid-.Portugal 
met zijn paradijselijke kuststrook, 
de Algarve, gekenmerkt door zijn 
rijkdom aan subtropische gewassen". 
We dachten toen wel: Frankrijk en 
Spanje zijn al jaren zo ''in", waar
om Portugal niet. Zoiets moet je dan 
zelf gaan onderzoeken. Via Les 

Dt. STRU\K ME. I 
\\VEE 500llTEt'l B~AI) 

Landes dus naar Spanje, waar de herfstkleuren schitterend waren. 
Via Salamanca naar Guarda. De eerste camping vanaf de Spaanse 
grens lag in Vouzela of eigenlijk San ~edro do Sul, hoog in 
de bergen. Een prachtige weg, vooral omdat de wijnstruiken 
bloedrode herfsttinten hadden. De boeren trokken met hun osse
karren en houten wagens (houten wielen) al huiswaarts, maar 
eindelijk, hoog in de bergen, waren we er dan. Boven een een
voudige, maar keurige camping (Serrasez): geen kip te bekennen, 
maar de eigenaar, die ergens beneden woonde, had ons allang 
gezien. De volgende morgen ontdekten we een verlaten wijngaard 
met heel kleine druiven, zo lekker, als we ze nog nooit geproefd 
hadden. Zoet en framboosachtig met rinse nasmaak. We dachten," 
die gaan we kopen, maar tot onze verwondering was er in het 
dorp beneden geen druif te koop (Thermas de Sao Pedro).Wel heel 
kleine appels en noten, en er was een vrouwtje met een mini
handkarretje met eigengebakken koeken, keurig afgedekt met een 
zelfgeborduurd kleed. Laat ik meteen vertellen, dat de Portu
gezen heel erg aardig en vriendelijk zijn, maar erg arm. Men 
werkt nog met de houten ploeg en tractors zijn nog schaars in 
de landbouw. Alleen in de mercado te Oporto zag ik druiven 
te koop. We hebben daaruit opgemaakt, dat druiven b.v. niet 
worden opgeslagen in koelhuizen, maar direct verwerkt. 
Thermas de Sao Pedro heeft hete baden, men vertelde ons, dat 
de temperatuur 750 was. Een man met kromme, rheumatische 
vingers liep in een draf om een fontein heen: hij zei, dat 
de zwaveldampen zeker zijn vingers zouden genezen. 
Ergens aan de Tiivier de Zela een Romeinse tempel, erg verval
len, de zuilen lagen her en der door de tuin. Ze waren onge
veer 50 cm middellijn, jammer genoeg deed men niet aan res
taureren. 



Op de camping zagen we nog twee ons onbekende zaken: de eiken 
hadden grote galappels ca. 3t cm middellijn, op het dikste 
deel bezet met een rij stekels, verder waren er struiken met 
2 soorten verschillende bladeren, bladeren van de blauwgroene 
mimosa (acacia cyanophylla) en bladeren van de acacia Deal 
Bata (de mimosa die in het voorjaar bij ons wordt ingevoerd). 
Ik kon niet nagaan of een zorgvuldige hand deze struik ge
kweekt had of dat de natuur een spelletje had bedacht. 
Grote gekraagde aardsterren kwamen we overal tegen. 
Portugal bezoeken en Oporto niet zien, leek ons niet bevre
digend, dus eerst naar het noorden. Meestal zoeken we in gro
te steden eerst de camping op, om dan vanuit de camping toch
ten te maken, maar de Portugezen zijn nog erg slecht in be
wegwijzeren. ~orto is een drukke stad, dus maar rijden in het 
wilde weg. Plotseling reden we in Matosinhos, het industrie
en havengebied van Portoonaar was ook een camping, groot en 
beplant met hoge oude denneno Men kwam ons meteen waarschu
wen, de auto en caravan niet onder de dennen te zetten. Iemand 
was zo dom geweest dat te doen en had van de 24 cm lange 
denneappels grote deuken in de auto. 
ln Oporto ontdekten we, dat het flink kan regenen (het is ook 
een mooi groen land) waardoor de atmosfeer erg vochtig kan 
zijno Toch was het deze week 300 en daarom zijn alle campings 
erg beschaduwd •• Niets dan goeds over de campings, ruim, 
goede voorzieningen, niet duur. 
De volgende dag gingen we naar Oporto, waar het"port-hart" 
van Portugal klopt. De port was er even duur als in Nederland. 
De handelshuizen met port-uitvoer zijn bijna alle in Engelse 
handen en in de volkswijk Ribeira, kwam ik tot de ontdekking, 
dat wij vrouwen onze ledematen maar erg slecht gebruiken. 
Een Portugese vrouw gebruikt alles: ze draagt op haar hoofd 
een teil met wasgoed, mand met kippen of vis, aan haar linker
hand een wasteil met wasgoed en een kind, aan de rechterhand 
een kan water, waarbij de heup als stutplaats wordt gebruikt. 
Ik schatte het gewicht op plm. 15 kilo. De bevolking is over 
het algemeen klein, dik en stevig. 
Het is een heel vreemd gezicht een standbeeld te zien met 
daarop een klein, dik mannetje als opperbevelhebber of zo. 

rnerk\o/oC'rcli~e
gal\tn op dcz..<2.1 

In het station maakten we voor het eerst 
kennis met de prachtige tegeltableaux 
waaraan Portugal zo rijk is. Sommige 
huizen zijn geheel betegeld, vaak ook 
de kerken, de kleuren zijn nogal saai. 
Ve tegels in het station kwamen uit 
Delft. 
We dronken geen port, maar mousserende 
groene wijn, erg lekker. Ze kan echter 
niet geëxporteerd worden, daar z.e door 
export snel bederft. 
Een bezoek aan de openbare markten in 
Portugal is erg leuk. Je bent trouwens 
wel aangewezen op de mercado's, omdat 
zij het middelpunt zijn van de eerste 
levensbehoeften. Hier leert men Portu
gal kennen. Men merkt dan ook hoeveel 
analphabeten het land nog heeft, ook 
onder kooplieden. Toen ik groente kocht 
op deze markt, kon het vrouwtje geen 
rekening maken, ik moest wachten tot 
een jongere klant kwam, die het voor 
haar OQtelde. Oit kwam herhaaldelijk 
voor. 
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Ja krijgt ook het idee, dat de vrouwen harder werken dan de 
mannen. Mannen zitten in hoekjes sigaretjes te draaien, vrou
wen sjouwen met manden met groente en kippen op het hoofd. 
Het volle leven wordt je hier gepresenteerd. 
Wie van bouwkunst houdt, vergete niet Alcobaca, aan de ri
viertjes Alcoa an naca. Hier staat de grootste kerk van ~or
tugal, oorspronkelijk door 12e en 13e-eeuwse monniken ge
bouwd. De werkelijke bouwer schijnt niet bekend te zijn, maar 
het moet een groot meester zijn geweest. En een practisch man: 
hij liet het riviertje de Alcoa door de enorme keuken stromen. 
Verder kunt U Uw hart ophalen aan tegeltableaux, schitterend 
beeldhouwwerk en reliefs, de Sala dos Reis, de 19 terracotta 
beelden van Portugese koningen. Indrukwekkend. 
Nazare wordt het Velendam van Portugal genoemd; in december 
was daar niets van te merken, alleen hard werkende mensen en 
weinig drukte. 
Het was een zonnige, maar stormachtige dag en dan vaart de 
vissersvloot niet uit, zo konden we de fleurige vloot b~won
deren, nog steeds van hout, kleurig beschilderd met de wensen 
of het liefste van wat de vissers bezitten: soms hun klein
dochter, soms de heilige Maagd, soms de wens:"God, behoed ons 
tegen het water;'. Maar stripfiguren waren ook al doorgedrongen. 
Nazare heeft een bepaalde klederdracht: de mannen dragen allen 
geruite flanellen hemden en door de oudere mannen wordt nog de 
typische zwarte (slaap)muts gedragen. Zoals in iedere plaats, 
waar nog klederdracht wordt gedragen, houden de vrouwen dat 
het langste vol. Typisch (op de markt) was de dracht van de 
oudere vrouwen, een lange zwarte mantel meteen soort kapje 
erop (aaneen), een zeer practische dracht om in stormweer de 
familievissersboot in af te wachten. Het is een vereenvoudigd 
model van de "huik" (vrouwenmantel), die in het begin van de 
16e eeuw,ook in Nederland, populair was; soms meteen coquet 
hoedje, soms met geperste plooien. De "huiken'' van de vrouwen 
van Nazare waren grauw zwart, ze gaan misschien over van ge
slacht op geslacht. Ze worden, naar ik meen, in Europa niet 
meer gedragen, hoewel, zou de zwarte cape van de Staphorsters 
hier ook niet van afstammen? 
Iets anders deed mij ook aan Staphorst denkano De Gallische 
haan is het synbool van Portugal, ze zijn er van 2cm tot le
~ensgroot, fel bon~ versierd met ••.. ~ .•• stipwerk van Staphorst. 
Wel teleurstelTend ·wRs' het-, ·dat we nog '-steèd-s geen schelpen 
aan de stranden vonden. 
Obidos in Estramadura was stil en middeleeuws. 
's-Zomers misschien niet, want er waren veel souvenier-
winkeltjes, maar nu was het een oase. De rotsen van Peniehe 
steken loodrecht vanuit zee omhoog, misschien wel 3 à 400 m. 
maar toch staat men aan deze steile wanden te vissen. 
Natuurlijk was het de bedoeling ook Lissabon te bezoeken, 
maar wat een drukte, geen aanwijzingen voof route ~n camping. 
Na veel zweetdruppels zagen we een bord "pon te îl, Dat moesten 
we hebben, maar na de Taag overgestoken te zijn, waren we 
Lissabon al uit. Ueen parkeerplaatsen! Volgende keer beter, 
wel jammer! Dan begint een stuk autobaan tot Setubal en ver
der is het weer afgelopen met goede wegenG 

Wordt vervolgd. 
A. de Brueijs. 



~orado voor planten 
liefhebbers 

Overdadig bloeiende gaspeldoorn, grote plekken paarse wilde 
hyacinthen veelal gemengd met hun witte dubbelganger het 
driekantig look, speenkruid zo fors en overvloedig als we 
het nog nimmer gezien hadden, honderden en honderden narcis
sen: met deze weelde werden wij op het eiland Guernsey einS 
april verwelkomd, waar de zon scheen, de thermometer de 12 
maar net haalde en de capuchons van onze windjacks veertien 
dagen in bedrijf waren tegen de koude winden. 
Een kostelijk eiland, geheel in cultuur gebracht, maar de kust 
is een en al rots (lijkt op Bretagne) met talloze baaien en 
inhammen (soms 100 m diep of hoog, dat hangt af van waar je 
staatl), waar het goed botaniseren is, dank zij een klippen
pad dat langs de kust loopt en kronkelt en stijgt en daalt; 
je raakt er zelfs in dit verlate voorjaar niet gauw uitge
keken. Goede busverbindingen zodat, als je genoeg gelopen 
hebt er vrij dichtbij wel een bushalte te vinden is en waar 
je de volgende dag dan weer naar toe kunt bussen om je klip
pentocht te vervolgen. Voor de lunch is er altijd wel een 
tentje of stalletje of eetgelegenheid, waar je een paar 
broodjes kunt versieren. 

De hoofdplaats is St Peter Port, een erg gezellig stadje met 
jacht- en vissershaven en een buitenhaven voor de Sea-Link 
(Roro= roll on roll off = rij op rij af); in de boekwinkels 
goede plantengidsen, waaronder ook een heel goede over zee
wieren (weer eens wat anders en heel interessant); wij vonden 
exemplaren met polsdikke stengels. 
Ter afwisseling van het botaniseren is er een aardbeien
centrum MLE ( ... _,met leuke eetgelegenheid), tomatenkwekerij 
annex museum MLE, bloemenkwekerij (rozen, freesia's, anjers, 
waar je vrij in- en uitloopt) annex ••..• vlinderkwekerij 
MLE. 
De afgelopen tweehonderd 
jaar zijn er veel planten en 
bomen uit warme streken aan
gevoerd; vele daarvan zijn 
verwilderd, b.v. narcissen 
die je overal vindt, zelfs 
midden in weilanden, zodat 
het onderscheid tussen wild 
en gecultiveerd vervaagd is. 
Het eiland is geheel op toe
risme ingesteld met talloze 
hotels, guesthouses etc. Er 
is ook een kampeerterrein, 
dat we niet gezien hebben. 
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Beslist vermeld moet worden de vriendelijk
heid, hulpvaardigheid, wellevendheid, kortom 
de beschaving van de bevolking, in hotel 
winkels, bus, op straat. 
Tot slot een lijstje van in het verlate 
voorjaar gevonden bloeiende planten die 
de simpele natuurliefhebber dadelijk vindt; 
de experts zouden er nog veel meer vinden 
(o.a. interessante grassen, mossen, korst
mossen, zeewieren). 

Whin, gaspeldoorn, ulex europaeus L. 
Blue bells, wilde byacinth, endymion non-scripta (scilla 

non-scripta (L) Hoffmgg. et Link) 
Three-angled garlic, driekantig look, allium triquetrum. 
File-wort, speenkruid, ranunculus ficaria Lo 
Portland spurge, Portland wolfsmelk, euphorbia portlandica. 
Hedge Veronica, haagveronica, hebe x franciscana, een heester 

die overal voorkomt en zeer lang bloeit met paarse 
trossen. 

Alexanders, zwartmoeskervel, smyrnium olusatrum L., een grote 
schermbloem met gele schermen. De jonge scheuten werden 
vroeger gegeten als celery (selderij) en de zwarte zaden 
als specerij gebruikt. 

Sea campion, zeesilene, silene maritima, een liggende silene 
die veel voorkomt en leuk in het landschap past. 

Navelwort, navelkruid, urnbilleus rupestris, een mooi vet
plantje met ronde glimmende bladeren (dat nog niet 
bloeide) en in grote plakken rotsen, walletjes enz. 
bedekt). 

We gaan stoppen met ons lijstje, er is nog zoveel te melden, 
maar toch nog even noemen: 
Boreau's fumitory, Boreau's duivenkervel, fumaria muralis 

ssp boraei, een schattig klein helmbloempje, dat 
niet gauw opvalt en op het eerste gezicht op een 
orchideetja lijkt. 

Monterey Fine, Monterey den, pinus radiata, een prachtige 
den met zwaar onderhout 
en brede, soms grillige 
kroon, drie naalden in 
een bosje, en zware 
iets scheve kegels die 
jarenlang dicht blijven 
en veelal op oud hout 
zitten. In het Saumarez 
park zijn nog veel meer 
prachtige, oude bomen 
te zieno 

Mei 1979. t.;.H. van LOOij. 



b'1 LLKl CAMPiNG- Gtt\0\~E.'RD. 
Vacantiewaàrnemingen in Frankrijk ~~ 
Tijdens onze laatste vacantietocht door Frankrijk hebben 
wij ons een speciaal toegelegd op het waarnemen van vogels 
op die campings en de omgeving daarvan, waar wij meer· dan 
2 dagen verbleven. 
Op de eerste camping op het Ile d'Oléron aan de franse 
westkust noteerden wij de volgende vogels: 

huismus putter merel 
huiszwaluw vink fazant 
europese kanarie? tjiftjaf spreeuw 
turkse tortel rietgors blauwborst 
nachtegaal kievit roodborsttapuit 
hop steltkluut kleine plevier? 
koekoek bruine kiekendief boerenzwaluw 
blauwe reiger braamsluiper gele kwikstaart 
ekster leeuwerik wielewaal 
winterkoning gierzwaluw 
tortelduif bergeend 
zwarte wouw cirlgors 
pimpelmees grauwe gors. 

Aan de n.o. kant van het Ile d'Oléron Z1Jn oesterputten, 
er is open terrein , dennenbos en hoge heiderandeno 
Op de tweede camping in de Dordogne hoorden en zagen wij 
de volgende vogels: 

merel wielewaal 
koekoek groene specht 
vlaamse gaai mus 
vink boomklever 
roodborst witte kwikstaart 
boomkruiper nachtegaal 
tjiftjaf koolmees 

winterkoning 
zanglijster 
spotvogel 
ekster 
huiszwaluw 
leeuwerik 

De derde camping in de Cantal ( een droger gebied) leverde 
de volgende waarnemingen op 

vink nachtegaal 
groene specht koolmees 
koekoek boomklever 
putter geelgors 

kraai 
vlaamse gaai. 

Tijdens het verblijf op de vierde camping in de Ardèche 
konden wij nog noteren: 

nachtegaal merel vink 
mus winterkoning europese kanarie 
koolmees kraai 



Op de vijfde en laatse voor meerdere dagen bezochte camping 
in het departement Nièvre hoorden en zagen wij nog: 
putter huiszwaluw ekster 
nachtegaal vink boomklever 
tjiftjaf tortelduif merel 
hop koekoek koolmees 
leeuwerik mus staartmees 
kraai gele kwikstaart 
Het is niet zozeer de moeite van het waarnemen, want wie 
zo hele dagen buiten is en zijn ogen en oren de kost geeft, 
ziet en hoort zoveel, dat het onthouden en noteren er bij 
in kan schieten. 
Naast de vogels hadden ook de planten onze speciale 
aandacht. Naast tienduizenden wilde witte narcissen en 
duizenden orchideeën, waaronder welriekende nachtorchis, 
grote muggenorchis, orchis laniflora, bijenorchis e.a. 
noteerden wij: 
rose acacia digitalis 

wilde ciehorei melittis melyssophyllum 
viooltjes zwarte toorts 

ornithogalum pyrenaicum kluwenklokje 
waterdrieblad 
graslelie 
vogelmelk 
brem 
akkerdistel 

v. Broekhoven • 
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Waarde vriend het is hier prachtig 
de koeien zijn ontroerend drachtig 
de spoorlijn loopt dwars door het dal 
een vrouw beheert de waterval 
elk huis of hok met beemd en gaard 
verkoopt men op een ansichtkaart 
de mensen lopen traag en stug 
en komen op geen stap terug 
men zegt God heeft ons klein gebouwd 
maar sneed ons uit behoorlijk hout 
dit alles sta ik aan te zien 
zo is het paradijs misschien 
en verder is hier alles prachtig 
het wordt me soms wel eens te machtig 

Bergman. 
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Niet geheel natuurhistorische impressies van een 
KNNV-kamp . 

De stille avond aan de noordkust van het Bodenmeer, had 
heter doen verwachten, maar de volgende ochtend, rijdend 
langs de mooie Zwitserse zuidoever, bleven de lang ver
beide alpentoppen onzichtbaar. We reden onder steeds 
dreigender wolken het Rijnda1 in. Regenbuien, kou. 
Een paar uur later op de Fluela-pas: striemende hagel 
en natte sneeuw. Maar de alpenketens zijn vaak weer
grenzen: even over de pashoogte keken we naar beneden. 
Veel dichterbij dan we verwachtten lag een vriendelijk 
dorpje zich in een vrolijk zonnetje te koesteren. Dat 
was Susch. Het zonnetje heeft ons, op een paar wat minder 
goede dagen na, niet meer verlaten. 

Vanuit ons wat hoger gelegen kampeerterreintje hadden we 
een prachtig gezicht op het Inn-dal. Het gehoor moest 
het doen met de bruisende Susasca die van de Fluëla 
kwam. Een .. aantal keren per dag reed het speelgoedtreintje 
van de Rhatische Bahn door het dal. De zware locomotieven 
kregen van de kinderen bijnamen: de krokodil, de groene 
baviaan, de rode vuurtoren. 
's-Avonds, als we in de houtzagerij van de gastvrije 
kampbeheerder Salut bij de sjok de belevenissen van de 
dag bepraatten, kwam het langsdaverend treintje steevast 
de excursieregelaar in de rede vallen, als hij levendig 
de heerlijkheden van de volgende dag aanprees. En hij had 
het toch al niet zo op openbaar vervoer ••• Maar de 
Rhätische Bahn won het overal. In Scuol werd voor een 
excursie van 18 man een gereserveerde wagon voorgereden, 
compleet met een bordje met KNNV erop en een aankondiging 
door de stationsluidspreker. 
~aast zijn voorkeur voor auto's had de 
excursieregelaar veel goeie ideeën. 
Kijk vooral naar de bomen, zei hij. 
We hebben dat gedaan. We zagen lariks
bossen, fijnsparbossen, de sombere 
starheid van dode en stervende berg
dennenbossen in het nationale park, 
maar ook de grillige vormen van 
solitaire arven bij de boomgrens. 
(De arve is een alpien-arctische 
dennesoort, die hoog in de alpen A'RVE.APÇE\.TJE 
groeit). 
Op grote hoogte word~n de afmetingen van de bergden be
perkt tot struiken • .Nog hoger vind je de "dwergstruik
heiden", met heide- en bosbèssoorten.. e:g ·jeneverbessen 
die als rotsplanten over de stenen kruipenó 
Het valt me op, dat ik het alleen over naaldbomen heb. 
Dat is geen opzet: Susch, op ongeveer 1500 m., ligt op 
een hoogte waarop niet veel loofhout meer voorkomt. 
Alleen de Inn-oevers waren begroeid met elzen \de hier 
niet voorkomende groene els) en wilgen. Ik herinner me 
wat espen en berken, maar daar bleef het dan wel bij. 



Over de rijke, bonte plantenwereld van het Unter-engadin 
zou een heel nummer vol te schrijven zijn, maar aan de 
twee uitstekende artikelen van Roel Pannekoek in dit blad 
(laatste nummer 1978 en eerste nummer 1979) heb ik weinig 
toe te voegen. Eén vondst noemt hij niet: dat was de 
rhapontische centaurie, een reuzenknoopkruid met vuist
grote hoofdjes en rose bloemen als flinke chrysanten. Die 
groeide op de weg naar de ongelooflijk rijke bloemenweiden 
van 1111uotta Lomme. 

Een '.andere "reuzen11 -vondst was de arendshorst op de weg 
naar de .fl'uorno (Of en- )pas. De twee j enge steenarenden wer
den grootgebracht op een loodrechte rotswand, 200 meter bo
ven de schoorstenen van hotel Il Fuorno. Als jonge arenden 
kunnen ruiken, zullen ze wel als fijnproevers opgroeien. 
Wat verderop kon je de auto stallen op Alp Buffalora, 
letterlijk bovenop deedelweis. Dat vond iedereen een af
knapper: edelweis hoor je te vinden na urenlange klauter~ 
partijen op gevaarlijk overstekende rotspunten. Dat vond 
onze excursieregelaar ook, die bij pas Costainas tijdens 
een excursie vanaf S-charl (spreek uit Stsjarl) het gezel
schap verliet en in zijn eentje onherbergzame, ver verwij
derde kalkpuinhellingen beklom. Hij kwam een uur later te
rug met een verre blik, die duidelijk nog bij tientallen 
edelwei~planten verwijlde. De excursie had op een heuveltje 
20 meter van het pad, geduldig op zijn terugkeer zitten 
wachten, tussen de edelweis uiteraard. 
De wandeling uit het mooie wijde Val MÜstair, 
dat tot het stroomgebied van de Po 
behoort, via LÜ naar de pas Cos
tainas, is grotendeels heel gemak
kelijk. Het venijn zit in de 
staart: de laatste paar honderd 
meter klim zijn flink steilo Wie 
hijgend, tussen de gentianen en 
de gele veldbiezen op de pashoog
te aankomt, leest op een schuil
hut de bemoedigende tekst: 
"In paradis nu's vaj en charozza". 
Een mooi zinnetje Rheto-romaans, 
en stof tot taalkundige overpein- d I 
zingen bij de afdaling. e e Wt.ÎS 

Een van de genoeglijkheden van het kamp was het ochtend
wandelingetje van 5 minuten langs de bruisende Susasca 
naar het bakkertje. Het postkantoor lag daar vlak naast. 
rteel practisch, want de hardheid van de Zwitserse frank, 
die die van de alpenrotsen evenaart, maakte dat je bij-
na even vaak franks als brood moest kopen. De opening 
van het postkantoor viel dan ook nauwkeurig samen met 
het gereedkomen van het eerste baksel. 
In de prachtige dalen rond Susch kwamen we maar zelden 
een wandelaar tegen. De geconcentreerde toeristenstromen 
waren gericht op het nationale park en - nog erger- op 
Pontresina en de Merteratsch gletscher die in gesloten 
colonnes in rijen van 4 werd bezocht. 
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Een kampdeelnemer die in wat drukkere gebieden verzeild 
was geraakt, .. werd het gedurig uitspreken van de nationa
le groet "Grusz sie" een beetje moe en probeerde het 
eens met '.'MÜsli". Dat gleed wat lekkerder van de tong en 
als je een beetje lispelde viel het niemand op, zei hij. 
Je kon het trouwens, als je de mensen een beetje aankeek, 
vaak ook met succes proberen met gewoon "goeiemiddag". 
Het Inndal wordt bij Susch gedomineerd dóor een indruk
wekkend rijtje toppen. Daarachter, zo leerde de topo
grafische kaart, lag een heel hoog dal met geheimzinnige 
meertjes: de Macun-meertjes. Er moest Ranunculus pygmaeus 
groeien, een zeer zeldzaam dwergboterbloemetje. 
Je kon er komen met een zware dagtocht, rechtsom via 
Zernez of linksom het dal in over Lavin. Plannen werden 
een paar maal gemaakt, maar op beslissende momenten was 
het weer net niet betrouwbaar genoeg voor een tien-uurs
tocht naar 3000 meter. 
In het tweede kamp vroeg Herr Salut wat medewandelaars 
voor een "gemÜtliche Wanderung" naar de Macun-Seeën. 
Hij had niet zoveel behoefte aan de omwegen linksom en 
rechtsom: hij ging recht naar boven. De verhalen van de 
deelnemers aan die tocht zijn zo ijzingwekkend, dat 
zelfs Hillary ervan zou verbleken. 

'\.-A..~ 
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We doen graag wat cultuur in 
onze natuurhistorische vacan-

~ ties. Het lukt in Frankrijk en 
Zwitserland bijna altijd om in 

1 
. afgelegen dorpjes in eeuwenoude 

~~.kerkjes naar een concert te 
gaan. Het zijn meestal jonge 
solisten, die met dit soort 
vacantiewerk wat geld en naam 
proberen te maken. Wij genoten 
van een concert in Guarda, een 
prachtig gaaf bergdorpje. De 
culturele kennismaking met 
Guarda werd later nog gevolgd 
door een gastronomische: ijs
eten in Guarda, is althans voor 
het verhemelte, een hemelse er
varing. Voor de meeste magen zijn 
de halve liter porties die ze 
daar serveren wat ruim bemeten. 

Een KNNV-kamp maak je met z'n allen: behalve de natuur 
en de cultuur mag de sociale kant niet vergeten worden. 
In een zelfverzorgingskamp als Susch I zijn de c.ontacten 
wat minder omdat je niet samen eet. Maar er zijn wel de 
avonden met sjok-drinken, napraten over de excursies, vaak 
ook met een praatje van een gespecialiseerde kampgenoot. 
Er is alle dagen keus uit twee of drie excursies, zodat je 
steeds weer met anderen optrekt, als je tenminste niet op 
eigen gelegenheid er op uit gaat. Al naar aard en mate 
van specialisme wordt er in groepjes gewerkt. 
Kinderen van allerlei leeftijden vinden de kampen meestal 
erg fijn: ze hebben bijna altijd speelgenootjes en veel 
alternatieven voor het eigen kringetje. 
Uit dat alles resulteert iets vaags als een algemene 
sfeer. Die was in Suschi allerplezierigst. 



Als alles goed is, eindigt een kamp met een bonte avond. 
In ons kamp bestond het programma grotendeels uit 
spookverhalen. Het door ons beheerde gedeelte van het 
kampkroost voerde een stuk op over een jonge echo, die ze 
gevangen en gedresseerd hadden. Het wezen, eerst wat eigen
wijs, had al snel een heleboel originele echo-kreten onder 
de knieo 
Na nog een paar dagen privé-kamperen, een eindje verder 
van de Inn af, gingen we op weg naar huis. Op de Fluëla 
dronken. we ten afscheid nog een kop koffie. We stonden ·· 
onverwacht oog in oog met een vertrouwde, robuste, in vele 
kleuren rood gehulde figuur: Dik Koopmans, voorzitter van 
Susch II. Zijn excursie maakte zich klaar voor een afdaling 
van 800 meter. Licht werk voor de voeten. Wij gingen de an
dere kant op: 800 km licht voetenwerko 

Henk Menke. 
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Tijdens onze vacantie in z.uid-J:i'rankrijk kwamen wij bij 
0hateau de Beaueens (ca. 20 km t.z.v. Lourdes. In de 
Donjon des Aigles woont een valkenier, die enige arenden, 
valken, buizerden, gieren en uilen ''houdt", alsmede een 
paar raven. De arenden, valken, buizerden en -naar ik 
begrepen heb, ook de gieren- vliegen elke dag gedurende 
langere tijd vrij. Ongeveer 4 arenden zijn altijd vrij 
en die zijn dan ook in de omgeving goed waar te nemen. 
Er worden geregeld demonstraties gegeven, waarbij de 
valkenier uitleg geeft. De vogels zien er goed uit, er 
worden jongen groot gebracht die -volgens de valkenier
weer uitgezet worden in het natuurreservaat in de 
Pyreneeën. 
Op de terugweg vonden wij aan het Lac de la forët 
d'orient t.z.v. Geraudot een fraai vogelreservaat met 
een "observatoire des oiseaux", een hoge uitkijktoren 
voorzien van grote kijker ( kosten inworp frs. 1.-) 
en met platen van de vogels die mogelijk te zien zijn. 
Een prachtig uitzicht over het water, rietkragen en bos. 
Watervogels niet veel gezien, wel een paar baltsende 
futen, prachtig! Verder twee torenvalken, ruigpootbuizerd. 
Ontmoette hier iemand van de vogelwacht uit Belgie 
die -evenals ikzelf- een dwergarend had gezien. 
Een bezoek waard als U eens in de buurt bent. Dit meer 
ligt cao 30 km. ten oosten van Troyes. 

A.Herweijer-Smit 



Eindelijk was het er dan eens van gekomen: De Ardennen met 
eigen ogen aanschouwen ••• 
Misschien geeft een verslag van één van de excursiedagen 
wel het beste idee hoe alles eigenlijk is. 
Voor die excursiedag zullen we dan maar woensdag 17 october 
nemen. Een prachtige dag, die we in de morgen wat anders 
besteed hebben dan in de middag. 
's-Morgens zijn we in de buurt van Barvaux bij de spoorbaan 
wat aan geologie gaan doen. Hoewel er velen v66r ons ge
weest zullen zijn, vonden we toch onder het vrolijke geroep 
van een goudhaantje heel wat kleine fossiele schelpen en 
afdrukken: voornamelijk speriferen uit een Devonische af
zetting. 
Minstens zo interessant voor mij persoonlijk was een kaal, 
onbemest verwaarloosd stukje grasland, in tegenstelling tot 
het keurig onderhouden gazonnetje voor de caravan ernaast. 
Daar stond de kruisbladgentiaan, die voor bij erg bekend 
was, doordat die voorkomt in de duinen bij Wassenaar. 
Verder nog: Franjegentiaan (n. b. z. z. z. in de flora van ... 1 
Heimans en Thijsse). Erg duidelijk was de franje aan~~ · .:.• 
bloemkroon zo laat in,het jaar niet meer te zien. ~ ~~ 
Bovendien nog Kleine pimpernel en Vrouwenmantel. • 
Nu we het toch over de rozenfami- , ~ 
lie hebben: de agrimonie stond ~ 'o 
nog volop in bloei, toen we Vro .. u •. cnfl'lot\W 
zondag in de buurt van Besse 
rondkeken. 
De gewone vleugeltjesbloem. 
Het trilgras: wegens windstilte 
trouwens geen trilling te beken
nen. De gekronkelde steeltjes 
konden we goed zien. 
Een klein stukje verder bij de 
spoorbaan konden we alweer ons . 7~ hart ophalen: , :;/ 
Scabiosa (heeft smallere bladen dan knautia), ' 
wilde marjolein (behoort in Nederland tot de beschermde 

planten), 
zonneroasje (gelukkig hier in groter getale dan het ene 

exemplaar dat ik destijds eens op de St. 
Pietersberg heb gezien), 

de driedistel en de aarddistel, 
de gentianen kunnen niet op: hier stond de duitse gentiaan, 
verder nog planten die het beeld van de nazomer nog zonniger 

maakten: duizendblad, thijm en slangenkruid, 
echt walstrol muizenoor, gulden roede. 

Heel algemeen groeide er ne bosrank. 



Precies volgens het boekje: langs deze spoordijk de 
gele morgenster. 

Na het eten zijn we naar het piep
kleine stadje Durbuy gereden om 
daar een heel stuk.langs de Ourthe 
te wandelen. Iets hogerop, wat ver
der van de rivier af, vonden we: 
bingelkruid (een lid van de wolfsmelk-

familie), 
vrouwenmantel, 
tongvaren (mij bekend van de stadsmu-
. ren van Maastricht), 

steenbreekvaren, 
borstelkrans. 

Wie hier trouwens voor het eerst komt, heeft zijn ogen 
hard nodig om te genieten van het prachtige landschap in 
herfst~ooi met een rivier d~e zo nu en dan tijdens de 
wandel1ng omhoog, weer opdu1kt in het landschap. 

Paula Bijlsma 

P.S. Duitse gentiaan wordt teger .. Jrdig krijtgentiaan genoc~d 

~'ed. 

Van de 1~ederlandse Vereniging tot bescherming 
van Vogels, 
Driebergseweg 16n, te Zeist, 
ontvingen wij onderstaand schrijven: 

. VoG-~LKALE.NDE.R 1980 
·Aan alle Vogelwerkgroepen. 
Ook voor 1980 geeft '1Vogelbescherming"en het"Vogeljaar" weer 
de traditionele kalender uit. Gezien het succes van de afge
lopen jaren, waarvan de oplagen totaal zijn uitverkocht, lijkt 
het ons verstandig tijdig Uw bestelling op te geven. 
Indien U via Uw Vereniging collectief de kalender bestelt, 
ontvangt U de kalender à f. 10.- per stuk." 
Indien U geinte~esseerd bent neemt U dan contact op met 
Mevr. A.Herweijer-Smit, Pelzerpark 3, te Epe, tel 13703. 
nij voldoende belangstelling kan dan een bestelling worden 
geplaatste 
Indien U particulier een kalender wilt bestellen, kan dat 
door f. 12.50 over te maken op postrekening 4325 tan.v. 
het Vogelkalenderfonds, Bellaertstraat 16, 6721 WB Bennekome 
U ontvangt de kalender dan franco per post. 
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langs de Ourthe 

Grande Randonnée! Wat is dat? Letterlijk vertaald betekent 
het 11grote zwerftocht 11

, maar wij spreken over de "Grote 
Route". 25 Jaar geleden is men in Frankrijk gestart met 
het uitzetten van doorgaande wandelroutes. Voor deze routes 
geldt een nummeringasysteem dat later door buurlanden is 
overgenomen voor de aansluitende routes. De meest bekende 
route is wel de G.R.5, een stelsel van wandelpaden dat de 
Noordzee met de Rivièra verbindt. · 
Enige tijd geleden heeft U in de Kampioen het verslag kunnen 
lezen van twee families die ieder jaar hun vacantie gebruik
ten om een deel van deze route te lopen, ieder jaar een aan
sluitend stuk op dat van het jaar ervoor, en zo bereikten 
ze, ik geloof na 10 jaar, de Middellandse Zee. 
Maar er zijn dus meer routes als onderdeel van het interna
tionale net van wandelpaden van de Grote Route. Een daarvan 
is de GR 57 die door de Ourthevallei in de Belgische Arden
nen leidt. Het is deze G:R 57 waarover ik nu iets zal ver
tellen. 
De route: 
Al jaren koesterden we de wens om eens een stuk GR te lopen 
in de stijl waarvoor de route bedoeld is, d.w.z. niet halver
wege de wandeling terugkeren naar het uitgangspunt, maar 
doorgaand wandelen, waarbij het eindpunt van vandaag het 
beginpunt van morgen is. Deze herfstvacantie bood gelegen
heid om onze wens te vervullen en zo togen we op weg naar 
Hotton, waar het beginpunt ligt van de route door de Hoge 
Ourthevallei. In Hotton troffen we de deelnemers aan het 
herfstkamp van onze afdeling. De étappe van de eerste dag 
hebben we gezamenlijk afgelegd. 
De eerste étappe leidt van Hotton naar Mar~ourt. Voor het 
vertrek werd de inhoud van de rugzakken ge1nspecteerd op 
onnodige dingen, want als je je spulletjes enkele dagen 
lang mee moet sjouwen, is "alles wat je thuis laat, meege
nomen". Met van datgene wat we nodig hadden het kleinste, 
dunste en lichtste in onze bagage, startten we in Hotton · 
richting Werpin. De eerste kilometers voerden in oostelijke 
richting door een glooiend landschap met sterke afwisseling 
van weiden en gemengde bossen, Bij Hampteau kruisten we de 
rivier de Ourthe, die nu zijn normale omvang had. In tijden 
van meer wateraanvoer lopen de oeverweiden onder. Via 
Werpin stijgt de weg over 2 kilometer van 180 naar 320 m. 
hoogte. Dat is goed te lopen. Doorda~ we nu bovenlangs het 
dal liepen door een afwisselend landschap, konden we ge
nieten van prachtige uitzichten en schitterende herfst
kleuren. In een heuvellandschap kijkt men niet tegen de 
herfstgekleurde bomen aan, maar erop. Door de OP,lopende 
rangschikking worden de kleuren als het ware geetaleerd. 
Een beboste heuvel is een palet van groen en roestbruin. 
Wanneer daar dan nog de zon op schijnt, dan is de aanblik 
niet in woorden te vatten. 



Bij Beffe buigt de route af naar het zuiden. Gedeelten van 
de tocht voeren door deuglas productiebossen. Deze bossen 
maken een bijzonder sombere indruk. Er is geen bodembegroei
ing op enkele paddestoelen na en door de dichte inplant is 
het uitzicht belemmerdo Tegen het einde van de middag kwamen 
we in Marcourt aan, waar we nogmaals de Ourthe kruisten. 
De koffie, het trappistenbier en de forel smaakten over
heerlijk. 
De volgende ochtend zagen we vanuit het hotelkamerraam al 
de roodwitte GR vignetjes die naar boven wijzen. Na een 
Belgisch ontbijt dat niet uitmuntte door variatie, klommen 
we weer naar de kam om bovenlangs het dal de tocht te 
vervolgen naar La Rocheo 
Bovengekomen bekeken we de schilderachtige bedevaartkapel 
St.Thibaut. Van deze plaats konden we in het dal de nevels 
zien optrekken en de zon terrein zien winnen. De route 
voert door grote percelen gemengd bos met mooie doorkijkjes 
in het dal. Het wandelen zelf werd interessanter. We 
kruisten enkele zijdalen van het Ourthe-dal en er moest 
dus meer geklommen en gedaald worden. De paden zijn primi
tiever. Riviertjes moesten overgestoken worden met behulp 
van stapstenen. Soms was geen pad zichtbaar, maar de 
richting is steeds goed aangegeven op bomen, rotsen e.d. 
Voordat we bij La Roche in het dal afdaalden, zagen we 
met de kijker de kapel St.Thibaut als een witte stip tegen 
de heuvel liggen. Dit ontlokte één van ons de opmerking: 
"dan zijn we niet veel opgeschoten". Dat komt omdat de 
Ourthe een sterk kronkelende rivier is met meanders die 
bijna afgeknepen zijn. We hebben tijdens onze tocht diver
se keren op een punt gestaan, waar we zowel links als 
rechts naast ons kijkend, de rivier zagen stromen. De 
afstand in de lus was dan ca. 100 meter. 
La Roche en Ardenne is een levendige plaats die het bekij
ken best waard is. De volgende étappe, naar Nadrin, begint 
in somber naaldbos en daalt bij Les Oombes zo steil af 
naar de rivier, dat we de neiging hadden om de afdaling 
op ons achterwerk te maken. We kruisten de rivier en ver
volgden onze weg langs de rechteroever. Voor het eerst 
liepen we nu onderlangs de rivier door voornamelijk loofbos. 
Deze wandeling heeft een bijzondere indruk nagelaten: de 
steeds wisselende gezichten op de bochtige rivier, de 
lichtval door de herfstgekleurde bomen en de rotsen met 
wouden van tongvarenso 
__ _ _ ·- __ Bij Le Hé rou klommen we recht omhoog, 
~:J! -- ~-0 wat aan het einde van een dag lopen 

~~ ~ niet meevalt. Bovenop de kam hadden ,. r }IJ ... we overzicht over een plateau, door-
.~ .. · sneden door een sterk meanderende 

L 
, ~ r Ourthe. Van de borden bij de hotels 

~ schreeuwde ons dan ook de aanbeve-
~ •' .~j0 .., 13 ef'i, ling "Les cinq Ourthes" tegemoet. 
~ n~q eÇ~t-. Maar de hotels waren gesloten en de 
~ ? d~~~2"n WQ inee[~·overnachting gaf problemen. De bus 
_".-- e <::: _ -. naar Houffalize bracht de oplossing. 
~ -



De volgende dag ter.ug naar het eindpunt. van de vorige dag, 
om de étappe van Le Hérou naar Petit Mormont te lopen. 
Landschappelijk een bijzonder mooi gedeelte met vele 
"belvédères", zoals het op de kaart staat aangegeven. We 
passeerden de stuwdam van Nisrament en kwamen vepd~rop _bij 
"Les deux: Ourthes", het punt waar de oostelijke'en de 
westelijke Ourthe.samenstromen. Wij vervolgden onze route 
langs de rechteroever van de oostelijke Ourthe. Het rotsige 
pad loopt hier weer onderlangs de rivier en het lopen werd 
hier klautereno De rivier is hier ondieper en met veel ste
nen. Op diverse plaatsen zijn voorden, hoewel de sterke 
stroom het doorwaden niet gemakkelijk maakt. 
Van Petit Mormont, waar ook geen overnachting mogelijk is, 
bracht de bus ons weer naar Houffalize. Vandaar maakten 
we via het natuurvriendenhuis in Hotton de reis naar huis. 
Natuurhistorische waarnemingen: 
Tijdens zo'n tocht wandel je in de eerste plaats en geniet 
van het landschap. Tijd om erg uitgebreid naar détails te 
kijken, hadden we niet. De beperking van de bagage deed 
ons bij voorkeur geen boeken, gidsen e.d. meenemen. Toch 
hebben we in het voorbijgaan wel de rijkdom aan planten 
opgemerkt, die samenhangt met de geologische gesteldheid 
van het gebied. De Ourthe heeft een 150 tot 200 m. diep 
dal uitgesleten in een plateau van zeer oude gesteenten. 
De kalksteen (bij Hotton) en de zandsteen en leien zijn in 
zee afgezet in het onder-Devoon, een tijdvak dat aan de 
steenkooltijd voorafging. Later, bij de Hercinische ge
bergtevorming, zijn deze lagen op een fantastische manier 
geplooid, wat in het Ourthe-dal, o.a. bij Durbuy, prachtig 
te zien is. 
We liepen meestal over schalie (= klei-)bodems. De vegeta
tie op dit vrij (kalk~)arme materiaal is een beuken-eiken
bos, sterk lijkend op wat we op de leemrijke gronden van 
onze Veluwe-stuwwal aantreffen. 
De eiken zijn in meerderheid winter
eiken. Ook omdat de eikenbossen vrij 
open zijn, is er meestal een rijke 
ondergroei van o.a. valse salie, va
rens, veldbiezen, maar ook soorten 
als betonie en fraai hertshooi. 
In een gemengd bos, laag ih het dal, 
vonden we 8 soorten varens, waar
onder steenbreek-,tong- en naaldva
ren. 
Ook zagen we groepen vinken, lijster
achtigen en kieviten op trek. Opval
land is, dat we op een egeltje na, 
geen zoogdieren hebben gezien. ioMuVAREM 
Mogelijk heeft de intensieve jacht 
de dieren schuw gemaakt. 
Algemene opmerkingen: 
Het geeft een ongekend gevoel van vrijheid om met je boel
tje op je rug te lopen van het ene plaatsje naar het 
andere en niet te weten waar je 's-avonds eet en slaapt. 
Maar toen we geen hotel konden vinden, werden we met de 
neus op onze afhankelijkheid gedrukt. 
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Daaro• wil ik ieder, die een dergelijke tocht wil gaan 
maken, aanraden van te voren onderdak te reserveren. Het 
probleem is ook opgelost wanneer kampeerspullen worden 
meegenomen. Behalve in de bossen mag vrij gekampeerd wor
den. 
De Ardennen is een goed te bewandelen gebied, niet bijzon
der zwaar. Het dragen van stevige schoenen met goed pro
fiel, b.v. bergschoenen, is noodzakelijk. Het is niet aan 
te raden, de tocht alleen te maken. Het risico van b.v. 
een verstuikte voet is niet ondenkbaar. Wij maakten de 
tocht met zes personen, die goed op elkaar ingesteld 
zijn (belangrijk). Een grotere groep lijkt me ook niet 
wenselijk omdat dat belemmerend werkt op het tempo. 
Wie gefnteresseerd is in de. megelijkheden van de Grote 
Route, kan informatie vinden in het boek- en kaarten
winkeltje "Pied-à-Terre" Singel 393- te Amsterdam. 
Als U daar gaat rondkijken krijgt U zeker de kriebels 
in Uw kuiten! 

Marianne KÜhling. 

VOGE..L'WE.RKG'ROE.?: 
Wij hebben ai·gesproken in principe elke eerste zaterdag 
van de maand een excursie te maken. Voorlopig is het 
plan: 
zaterdag 1 december: wandeling door het Norelbos. 
zaterdag 5 januari : excursie naar Bonenburg Heerde, 

o.l.v. dhr. Van waveren Hogervorst. 

zaterdag 2 februari: excursie naar IJsselvliet, Wezep. 
Verzamelen 8.30 uur bij A.tl. ~pe. 

Maandag 26 november a.s. is een filmavond bij de tleer 
Meijer, Eekhoornweg 8 te Epe, des avonds om 8 uur. 
Aangezien de fam. Meijer graag wil weten op hoeveel 
gasten zij kan rekenen, gaarne bericht aan A.tlerweijer
Smit, Pelzerpark 3, ~pe. (Maximum. aantal 16 personen)o 

Houtwallenwerkgroep : 
Begint weer in het voorjaaro 

·-·---·~9~~------~~~.--~-~----~·~---------~--~~--
Iedere vierde Donderdag van de maand is er een KoN.N.Vo-
avond. 
Houdt U deze avonden vrij? 



and 
De maatregelen t.a.v. de olieproduktie die' door ·de Ayatollah zijn ge
troffen achtervolgden ons de gehele reis. In Europoort in de rij staande 
om in te schepen op een 13.000 ton metende motorschip werd een druk
werkje ter hand gesteld: energietoeslag: f.30,-, een aardig begin. 
Op de boot van Liverpool naar Dublin worden benzinebonnen uitgereikt en 
een lijst verstrekt met adressen en benzinepompen, waar je deze bonnen 
kunt inwisselen. Er is toch wel wat veranderd sinds 1964 toen we voor 
het eerst naar Ierland gingen. Het begrip schaarste aan grondstoffen 
waarover de club van Rome sprak en waarover menigeen de schouders op
haalde, wordt toch werkelijkheid. Een andere schaarste, die ons kwelt 
is die aan ruimte. En om te ervaren, dat die er elders nog wel is gaan 
we naar Ierland. Om 19.00 u. uit Europoort, aankomst in Hull de volgende 
morgen om 8.00 uur. Dan ca. 200 km naar Liverpool en weer varen. 
's Avonds 10.00 uur uit Liverpool en de volgende morgen om 1.00 uur 
meren we af in Dublin. Dan nog 200 km naar de westkust van Ierland 
naar Galway. 't Is een hele tocht maar de moeite wordt beloond. Wat 
een heerlijke onbedorven kust, schitterende uitzichten op de Atlan
tische Oceaan. 
Met een volledige reisbeschrijving zou een geheel nummer van Natuur
klanken kunnen worden gevuld. Daarom slechts enkele indrukken. 

De Burren 

~~~~~~~~E-~~-~~~!~~~~ 
De Burren, ofwel Boireann in het Iers, betekent "de grote rots", een 
landschap, dat op het eerste gezicht doet denken aan een maanlandschap. 
Afwijkend van het vertrouwd 
velden, blauwe bergen en de 

limerick I 

"-'('jr•. I . ../ '•· 
~~c~r!l 
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Situering van de Burren. 

beeld van Ierland, het beeld van groene 
weerspiegeline van bomen in stille wateren. 
Sinds de proto-Ieren het land bevolkten, 
2500 v.Chr., is er waarschijnlijk nauwe
lijks iets in het landschap veranderd.Grote 
hunnebedden, dolmen en stenen ringvormige 
forten van latere datum en de vierkante 
kastelen van de Noormannen, herinneren aan 
een eeuw~noude historie. 
Beroemd is de Burren om zijn flora in dit 
door karstverschijnselen gekenmerkt ~ebied. 
Uitgestrekte poreuze kalksteen-plateaux, 
gevormd tijdens het Boven-Carbon en glad
geslepen door ijsmassa's tijdens het Pleis
toceen hebhen de voorwaarde geschapen voor 
een kaal bleekprijs heuvellandschap zonder 
oppervlaktewater en bodem.Slechts de smalle 
spleten en groeven en smalle dalen, bieden 
de mogelijkheid van de groei van es, eik en 
vooral hazelaar en diverse planten,waarover 
verderop meer. 



Geen bomen echter, maar dicht struikgewas. De troepen van Cromwell 
beweerden "dat er geen boom was om iemand aan op te hangen, geen 
water om hem te verdrinken en geen aarde om hem te begraven." 
(Overigens zijn de Ieren na 300 jaar Cromwell en zijn schrikbewind nog 
lang niet vergeten!) 
Zeer opvallend is het patroon van groeven en spleten in het plateau. 
Ze zijn ontstaan ter plaatse van diaklazen(dia = door, klasein = bre
ken) en breuken, waar het de kalko~ossende water gemakkelijker in
dringt. Een breuk is ook een barst in het gesteente,maar bij breuken 
is bovendien sprake van verschuiving. Het zijn bekende karstvormen, 
genoemd naar het Adriatische karstplateau ten noord-oosten van Triest 
waar het Sloveense woord Kras of Krs, steen of rots betekent. 

Kalksteen"bestrating" Burren, district Clare; breuken zijn 
vergroot door oplossend vermo~en van regenwater, 

Andere bekende verschijnselen van de onderaardse Karst zijn de grot
ten. Bij Aillwee is zo'n grottenstelsel, totaal 40 km lang, waarin 
vroer,er een rivier stroomde, later beren leefden en waarin tegen
woordig prachtige stalarmi.ten en stalagtitan zijn te bewonderen. 

Flora 

Botanisch is de Burren internationaal beroemd we~ens de raadsel
achtige contrasten. Op zeeniveau en in hogere gebieden groeien zij 
aan zij, Arctische/ Alpine pJanten zoals lentef'entiaan(Gentiana Verna) 
en mediteráne varensoorten als Venushaar(Adiantum Capillua)· 
veneris). Veldbloemen zijn hier niet, madeliefjes en boterbloemen, 
maar planten alsL (geranium sanguineum) en gewone sleu-
telbloemen. Kalkminnende en kalkmijdende planten groeien samen in 
deze botanische metropool. zoals het wel eens wordt aangeduid. 
Gedacht wordt wel eens, dat een warmer klimaat van prehistorische 
tijden verantwoordelijk is voor de aanwezigheid van zuidelijke plan
ten en klimaten voor de Alpine soorten. 
Hoe zij er in slapen hiPr te bliiven bestaan blijft een raadsel. 
Faktoren als warme golfstroom, zachte regen, afwezigheid van vorst, 
een ondergrond van carbonische kalksteen en de afvezirheid van bomen 
zullen een rol spelen. 
Landontginning en kunstmest en enthousiaste, beter gezegd onverant
woordelijke tuinliefhebbers die planten uitgraven om in hun tuin te 
planten en vervolgens dooc'l te laten paan, vormen de bedreigingen 
voor deze wonderbaarlijke natuurlijke, niet door mensen gemaakte 
tuin. 

Lbloedooievaarsbek 



Wie naar de Burren gaat moet eerst.naar het bezoekerscentrum in 
Kilfenara gaan, waar zeer vriendelijke Ierse dames in het Engels of Duits 

trots en met veel liefde spreken over hun Burren. En terecht. 

J.van Zellem. 
Literatuur: 

- George Cunningham:"Burren Journey" 
Uitg. Shann,onside Mid Western Regional Tourism Organisation,1978. 

- J.B.Whitton:"Geology and Scenery in Ireland". 
Uitg. Penguin books, 1978. 

- W.E.Nevill:"Geology and Ireland", 
Uitg. Allen and Figgis, Dublin, 1963. 
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1)[ BOMEN\JERK 
/ç I' 

To be or not to be, that's the question. 
========;=============================== 
In januari 1977 werd de bomenwerkgroep opgericht, met 
alsachtergrondgedachte: hoe voorkomen we dat een boom 
of een bos aangetast of ~erooid wordt! Om iets te kun
nen doen moet je weten wat je kunt doen en dus is er 
een studie over,het onderwerp nodig. 
Zo heeft de bomenwer~groep nu bijna drie jaar bestaan. 
Er is gestudeerd, geinventariseerd, geageerd en onder
houd gepleegd. In de -loop der tijd bleek, dat die men
sen die iets wilden "doen" anderen waren dan diegenen, 
die iets meer van bomen wilden weten. Een programma, 
dat iedereen aan z'n trekken liet komen, bleek steeds 
moeilijker samen te stellen, de opkomst werd slechter. 
Deze discrepantie tussen "doe"- en "studie"-mensen is 
trouwens niet alleen een probleem van de bomenwerkgroep 
èn niet alleen van de afdeling Epe/Heerde, het is een pro
bleem waar landelijk mee gekampt wordt. 
Op de laatsre bijeenkomst van de werkgroep is besloten 
zó niet door te gaan. De werkzaamheden, waartoe de 
bomenwerkgroep liat:-ini tiatief nam, gaan gewoon door. De 
natuurbeschermingscommissie van de afdeling zal o.a. 
het schonen van het jeneverbesbos in Vaassen blijven 
organiseren, 
vanaf november weer elke tweede zaterdag ~ de maand, 
.Q!!! 9.30 ~0 
Ik hang mijn lier aan de wilgen, maar misschien is er 
iemand anders die de bomenwerkgroep nieuw: leven in wil 
blazen? 

Yvonne Roelantso 



De waarnemingen zijn voor de verantwoordelijkheid 
,_ van de waarnemers. -

Dauwnetel 

Dooiergele 
mestzwam 
Rapunzel
klokje 
Marianabor
stel 
Dennepijl
staart 

28/7 meerdere ex. Leeuwerikweg Epe. R.Pannekoek 
(een plant die vooral in het 
IJsselgebied gevonden wordt, 
hoewel niet algemeen. Laatste 
jaren echter ook waarnemingen 
van de meer westelijke zand-
gronden. H.Menke) 

15/9 Kievitsveld. Vogelgroep 

12/8 Bosweg-Welsurn R.Pannekoek 

aug./sept. rups- geregeld in tuin 
Epe. 

l/9 rups -valt uit spar in tuin 
EKG 
EKG 

Kleine Rage- 1519·_ Gene/IJsseldijk 
dis 

1v1w Bultman 

Steenuil 

Spreeuw 

Tjiftjaf 

wulp 

IJsvogel 

zomer 
12/8 
6t8 

26/9 

'79 broedgeval Vemderweg-Epe 
Kerkweg Veessen 
bij school Vorchten 
doodgereden op weg Ernst/Vaas
sen. (niet d6ór H.v.W.) 

19/10 in wilg bij Vroomshoop 

Hr Bossenbroek 
R.Pannekoek 
RoEannakoek 
H.v.Woerden 

TAH 
10/10 tijdens de periode van fraai EKG/vNo 

najaarsweer zweven spreeuwen 
op termiek boven Epe(Joy-flying) 

20/10 zowel in- als omgeving van Epe ~KG/vNo 
nog steeds zang van Tjiftjaf 

29!8 

6/10 

4/6 
12/8 
29/9 

vlucht 7 ex.over Apeldoorns 
kanaal-Vossenbroek 
ca. 160 ex.op slaapplaats 
Buitenwaarden te Wijhe 
ca. 14 ex. Vorchten 
Veesserwaarden 
Motketel 

EKG 

AH 

RoPannakoek 
AH 
H.v.Woerden 

Grauwe Gans 30/9 14 ex.Vorchten ri Z.O. AH 
5/10 3 ex.in berm bij Ketelhaven vNo 

21/10 ca.lO ex op weiland bij TAH 
IJssel bij Olst 



Winterkoning 27/9 
Grauwe Vlie- eind 
genvanger 

Fitis 
Holenduif 

Goudplevier 
Kievit 

Appelvink 

Nijlgans 
Kruisbek 

4/6 
22/9 
15/7 
16/9 
16/9 
25/8 

30/6 

22/9 
23/9 
23/9 

Bonte Strand- 6/10 
loper 
Tapuit 

Sijs 

Kwak 

26/8 
23/8 
11/9 
5/10 
9/9 

Kramsvogel 2/9 
6/9 

Gele Kwik- 9/9 
staart 

Br.Kiekendief 25/8 

Bokje? 
Bokje 
Putter 
Watersnip 
Boomvalk 
Zwarte Ruiter 

5/10 
5/10 
6/10 
5/10 
4/6 
4/8 

1/9 

2 ex.achter elkaar aan jagend 
aug. ouders met jongen-Bongerd

plein Epe 
Vorchten 
laatste zangwaarneming Epe 
broedend Tongeren 
6 ex Vorchterbroek 
168 ex Wapenvelderbroek 
ca. 4000 ex.slaapplaats 
Marlarwaarden 
B.v.Walsemlaan Epe- eet brood 
met mussen 
2 ex. Reeuwijkseplassen 
div. ex.Heidebad Wissel 
Troepje-Eper Sprengen 
2 ex. Buitenwaarden Wijhe 

4 ex. Wapenvelderbroek 
2 exe Elburg 
ca. 40 ex.Gortelseheide 
troep in berken-Wisselseveld 
N. van Wijheseveer 
Enkele ex. omg.Land v.Jonker 
groep van ca.50 .. ex. w.o.Grote 
Lijster in Wissel 

T.Deerenberg 
EKG 

R.Pannekoek 
EKG 
R.Pannek0ek 
AH 

AH 
AH 

T.Deerenberg 

He~v.Woerden 

KoKoopmans 
W.Tol 
AH 

vNo 
Rowan Koster 
AH 
Martin de Vries 
Holmer Vonk 

10 ex. Marlarwaarden AH 
deze zomer in Flevopolder ge- vNo 
regeld div.ex. waargenomen 
1 juvo Wapenvelderbroek AH 
IJssellOene TAH 
(Rectificatie:Waarneming van 
11/5 van Zw.Wouw moet Rode 
Wouw zijn.Er trokken dit jaar 
erg veel Rode Wouwen door en 
maar heel weinig Zw.Wouwen. AH). 
omgeving Land van Jonker Rowan Koster 
idem 
Werven 
14 ex. IJssel/Vorchten 
Vorchten · 
centrum Heerde 
Werven-ontzanding 

Rowan Koster 
AH 
R.P./AH 
A.H 

AH 

AH 
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Buizerd 
Koekoek 
Goudvink 
Boomleeuwe"-: 
rik 
Oeverzwaluw 
Boomvalk 
Ruigpootbui
zerd 
Klapekster 
Bonte kraai 
Zw. specht 
Draaihals 
Stofzaad 
Kl.Stinkzwam 

Roerdomp 

Kramsvogels 
Goudplevier 
Dodaars 

Kee~ 

4/5 2 ex. + 1 torenvalk 

15/5 Kallttnkote 
" 

21/5 " 
juni/juli 1 ex. zingt dag en 

nacht 
30/6 

1/9 
8/9 

21/10 
23/10 
23/10 

1 ex. doodgevlogen 
paartje 
paar 

Tongaranseheide 
div. ex. Flevopolder 

.in bos bij Kamperweg Epe 

De Brueijs 
De Brueijs 
De Brueijs 

De Brueijs 
De Brueijs 
De Brueijs 
De Bruaijs 

R.v.Zallem 
vNo 
TAH. 

zomer '78 broedgeval W.Tol 
juli 6 ex. Soerelseweg Nunspeet. R.Pannekoek 
aug/sept.enkele ex. "De Dreef" R.Pannekoek 

Wapenveld 
7/10 

.. 22/10 

27/10 
28/10 
29/10 

Weidevogelreservaat 
Z.Flevoland 
Sprengenkampseweg,Vaassen 
ca.l25 ex. Wapenveld 
3 x. vijvers Venz,Vaassen 
enkele, samen met troep 
vinken,kool-pimpelmezen, 
mussen,heggemus + paartje 
matkop. Glorialaan Epe 

v.Broekhoven. 

Y.Roelants 
R.Pannekoek 
v.Woerden 
v.Noorden 

Koperwiek 2e helft october, voortdurend veel EKG 
trek over ~pe. 1 ex. dood 
gevonden. 

Steenuil 11 en 18 oct. Hogeweg Ernst G.de Vos-v·.Oene 
Koperwieken 9-24 oct. grote groepen, Ernst G.de Vos-v.Oene 
Grote Lijsters eind augustus, grote groepen op G.de vos-v.Oene 

de bessen. 
(EKG= E.Koopmans-Grommé, TAH= A.Herweijer-Smit, 
vNo~ v.Noorden, AH= A.Bottinga) 



Va" de. 'nooÇdbe~~uur.s tafe\ 
Het ligt in de bedoeling om deze rubriek, die in het 
vorige nummer is ingevoerd, te continueren en U regelma
tig op de hoogte te houden van enkele zaken die zich in 
het Hoofdbestuur en landelijk in de Vereniging afspelen. 
Wanneer U een trouwe lezer van Natura bent, zult U weten 
dat het Hoofdbestuur reeds bezig is met de voorbereidingen 
van het 80-jarig bestaan van de KNNV. •.rerugkijkend op deze 
80 jaar is er alle reden tot feest vieren. Aan dit jubile
um in 1981 zal de nodige aandacht geschonken worden,met 
niet in de laatste plaats de bedoeling om ook de aandacht 
te krijgen. De vereniging nadert de 10.000 leden en dat 
is niet niks. Ook al is het een fractie vergeleken bij b.v. 
het ledental van Natuurmonumenten (250.000). Echter de 
kwartmillioen leden van Natuurmonumenten zijn lid ter 
financiële en ideële ondersteuning van een waardevol doel, 
doch de .10.000 leden van de KNNV zijn lid om actief met 
natuurstudie bezig te zijn. Daar ligt een groot verschil! 
In ieder geval zijn 10.000 mensen die natuurstudie willen 
doen, belangrijk genoeg om rekening mee gehouden te worden 
en het lijkt ons dan ook goed om ons naar buiten te 
manifesteren. 
Het is de bedoeling dat t.z.t. ook plaatselijk of regio
naal ingespeeld wordt op de jubileumviering. U kunt dus 
tegen die tijd ook enige activiteit van Uw afdeling verwach-
ten. · 

ftu nog even een ander puntje: De redacteur Natura zou graag 
eens wat copij van de leden opnemen. U beleeft allemaal wel 
eens iets op natuurhistorisch gebied, dat waard is om aan 
anderen meegedeeld te worden. 
Als ik dit blad bekijk, moet het voor Epenaren en Heerde
naren een geringe moeite zijn om onze redacteur tevreden 
te stellen. 
Zijn adres is: Red. Natura, postbus 204, Bussum. 

Marianne KÜhling 
2e secretaris HoBo 



Zo noemen zich een vijftal jongens uit Epe: 
Johan, Martin, Hilbert, Holmer en Rowan, 
_Zij waren de oprichters. Ondertussen zijn er ook nog 
vijf adspirant-leden bijgekomen, die af en toe meegaan. 
Ze geven ook een vogelweekblad uit, dat heet eveneens 
"De vogelkenners" .. 

De redacteur en bladvullar is Rowan Koster, terwijl de 
vader van Hilbert van Omme de lichtdrukken voor zijn 
rekening neemt. Er zijn nu al liefst 34 nummers verschenen 
en er wordt geen week overgeslagen. 
Dagelijks doen ze aan vogelwaarnemingen. Ze doen goede 
waarnemingen, want ze kennen de vogelboeken bijna uit 
hun hoofd, weten alle kenmerken, de biotopen en de 
trekgewoonten. 
Aanvankelijk werd er alleen over vogels geschreven, maar 
nu ook over de flora, zoals paddestoelen, bomen en wilde 
planten. 
'a-Winters gaan ze vogels voeren bij het Landje van Jonker 
en omgeving en bij de IJssel. 
Als U bijzondere vogels in Uw buurt ziet, zoals pestvogels 
en andere wintergasten, dan willen ze graag komen kijken. 
De telefoon van Howan is: 05780-14069. 

"' ) 4j 
I 

~ een draaihals~ 
I ~@- I-

Onderstaand verhaal werd mij door Wouter Tol verteld en 
is het doorvertellen meer dan waard. De buurman van 
Wouter Tol had een bandrecorder gekregen t.g.v. een 
jubileumo Hij ging met het apparaat op pad en maakte een 
serie buitenopnamen, w.o. veel vogelgeluiden. Aan de hand 
van die vogelgeluiden kon Wouter practisch vaststellen waar 
de buurman zijn opnamen gemaakt hado De serie begon met 
de roep van e.enWielewaal. Teretcht stelde Wouter vast, dat 
die opname niet in Heerde was gemaakt, maar vermoedelijk 
in de buurt van de IJssel. Wouter ging echter rechtop 
in zijn stoel zitten, toen hij meende het geluid van een 
draaihals te horen. "Hoe kom je daaraan?" vroeg Wouter. 
"Nou, ga maar mee", zei de buurman,"dan zal ik je laten 
zien waar ik die opname gemaakt heb". Samen gingen ze 
naar de Dellen. Toen er niet verder met de auto gereden 
kon worden, omdat de weg was afgesloten, moest er nog 
ongeveer honderd meter gelopen worden. Toen kwamen zij 
bij een boom, waarin een "spechten"-nest. In de buurt 
scharrelden pa en moe draaihals. Wie de regie in handen 
heeft gehad weet men niet, maar op het moment, dat-
Wouter en de buurman bij de boom stonden, vlogen één voor 
één zes jongen uit het nest. Was men vijf minuten later 
gekomen, dan was het nest verlaten geweest en hadden wij 
deze interessante waarneming gemist. 

vNo 
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VOOR U~ TER Vt.RGE.J-'rlli/116 ME.T 1979 

's~Middags langs de IJssel tot Kamperveen. Geen 
kieviten - een koppel knobbelzwanen. Spreeuwenzwer
men, één torenvalk. IJssel erg laag. 12.30:2 bui
zerden op thermiek -.hoog. 
Veel dodaarsjes op 't Apeldoorns kanaalo 
Grauw weer. temp. 13°. Naar Ede, via ArnB.em•- Buizer-. 
den, drie uiltjes, torenvalken. Op 't Hazenpad tussen 
Arnhem en Ede een prachtige nabloei van de brem. 
Tegen zonsondergang 2 overvliegende buizerdeno 
Dodaarsjes, reigers en veel wilde e$nden langs het 
kanaal. 
Tocht langs de IJssel - koud, hagel, sneeuw en regen. 
Prachtige avondlucht. 
Kuifeenden, tafeleenden, snippen, reigers, grote 
vlucht wulpen, kokmeeuwen en zilvermeeuwen. Hier en 
daar nog een late trek vinken. 
In de straat in de heesters veel klein spul: mezen, 
vinken, winterkoning, roodborst, heggemus. 
Sneeuw, hagel, regen, vorst (vriezend weer) erg koud, 
wind noordwest. Dodaarsjes, bonte kraaien, roeken. 
Water in de IJssel laag. 2 buizerden, 1 steenuil. 

De maand december 1978 heeft wegens het donkere 
sombere weer niet veel ruimte geboden om regelmatig 
waarnemingen te doen. Je gaat in 't duister van huis 
en keert in dikke duisternis terug. 
Een paar buizerden en één torenvalk gezien. 
Nog steeds grauw weer, helemaal niet aantrekkelijk om 
er op uit te gaan. In de namiddag nog even in m'n 
eentje langs de IJssel; weinig te beleven. Veel meer
koeten en hier en daar een blauwe reiger. Op 't 
Apeldoorns kanaal zitten nog volop eenden, koppeltjes, 
ik zie nog geen trekkerso 
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7/1 

Zonnig weer, gelukkig wat meer te zien. Via Empe, 
IJsselstraat, Voorsterklei naar Wilp. Buizerden en 
bonte kraaien in overvloed. 2 steenuiltjes, de ganzen 
trekken. Zou er ander weer op komst zijn? 
Zag zomaar nog een bloeiend madeliefje • .N'iets bij
zonders, maar 't doet je goed. 
Nog 2 dagen en dan hebben we de langste dag. Regen 
wind, regen - somber weer. De voertafel staat goed 
voorzien te druppelen: geen vogel. 
Er zat een goudvink en een appelvink in de berken 
achter - prachtig op kleur. 
Er is vorst in aantocht. De vogels zijn zo stil 
en zo nu en dan trekken de ganzen naar 't zuideno 
De winter komt - de mezen en groenvinken zoeken de 
voertafel op - ze zijn erg schuw. 
Nu zitten we er dik in. Prachtig. 't sneeuwt nog 
steeds en 't waait hard. 

Nieuwjaarsdag mooi weer, wel glad. Naar Lelystad, 
schop en dekens en lappen mee. Buizerden genoeg. 
't Randmeer ligt al dicht. Torenvalken, veel kop-
meeuwen, bonte kraaien, wilde zwanen, brand- en 
rotganzen en eindeloos trekken alsmaar eenden. 
Richting zuid. De vorst zal nu wel doorzetten. 
Op de voertafel: kool-pimpel- matkopmees, 
appel-groen-boe~vink, goudvink in de bomen. Keep (1), 
spreeuwen, turkse tortels, winterkoning en roodborst, 
die eet de bessen van de kardinaalsmuts - vogels 
schuw-. Een sperwerd in de tuin- prachtig. Toren
valk vliegt boven 't dorp. 2 Buizerden hoog in de 
lucht, richting oosto 
Alles is dik ondergesneeuwd. 
Naar Twello; prachtige morgen en .eindeloze verge
zichten; lucht wordt weer grauwo 
Bij Heerde zat nog een dodaars, buizerden, 3 steen
uiltjes. 's-middags weer sneeuw. 
Voertafel druk bezet, maar niet zoals andere jaren. 
Bijna geen mussen - nog geen lijsters gezien. 
Sneeuw, mist en vorst. Middelste bonte specht. 
sneeuw~po~en van ratten en bosmuizen. 3 buizerden 
op de Bekendijk, steenuiltjes onder Zuuk. 
Naar Harderwijk, prachtig berijpt landschap, erg 
koud, 20° vorst. De rivier wast nog steeds. 
~aar Zwolle: uiterwaard bij Hattem stroomt in. 
Kolganzen, knobbelzwanen, kleine zwaan. Bonte kraai
en, zwarte kraai, roeken, eenden (wilde) en veel 
meerkoeten. 
Geen levertraan door •t brood~ de watervogels 
mengen, bevat veel te veel D.D.T~! 
Koud, lichte regen en ijzel. Pestvogel gemeld (één) 
zijn er beslist meer. 



HONINGVLIEGEN ? 
Op aanwijzing van één onzer leden, 
nam ik contact op met liJlevrouw w. 
Le Fèvre aan de Grintgroeveweg in 
Epe. Zij had namelijk enkele win
ters achtereen een ware plaag ge
had van een vliegensoort. Deze 
vliegen, die de naam Musea Corvina 
of ook wel Musea autunmalis dragen, 
ziJn 's-zomers ijverige bloembe
zoekers, tenminste de mannetjes, die 
zo ongetwijfeld, zoals veel insecten 
bijdragen tot de zaadvorming bij de 
planten. Honing en stuit'meel trekken 

hun hier aan. Zie worden daarom ooK we.l "hon1ngvliegen" 
genoemd. 
Dat ze ook nog voorkeur voor mest- en zweetgeur vertonen, 
hebben ze met veel vliegensoorten gemeen. Hun larven leven 
nl. van koemest. Ieder ontmoet deze vlieg wel eens wanneer 
de wijfjes in zwermen om de koeiekoppen zoemen. Tot zover 
zijn ze voor de mens niet lastig, al komen ze ook wel eens 
om ons heen zwermen. Anders kan het worden, wanneer ze bij 
duizenden een huis binnenkomen. Het wourd musea autumnalis 
zegt het al:"herfstvlieg" zouden we hem ook kunnen noemen. 
Wanneer het kouder wordt, zoeken ze een zolder, een schuur 
of iets deEgelijks op, waar ze overwinteren in grote drom
men tegelijko 
Op stille winteravonden hoord~. lVlevro l.e Fèvre boven zich 
een gedurig tikkelend geluid, of het regende. Het was 
echter droog weer. Op haar zolier bleek het te '1regenen" 
uit zwermen van honderden vliegen, die in drommen rond de 
schoorsteen zaten en waarvan de vele dode exemplaren op 
de grond ploften enterwijl een aantal door de warmte van 
de schoorsteen wakker was geworden. Er bleken vliegen in 
alle spleten en kieren te huizen! 
Hoewel de dieren niemand kwaad deden, was het natuurlijk 
erg onprettig de hele winter deze drommen vliegen in huis 
te hebben, die voortdurend van hun aanwezigheid blijk 
gaven en ook, wanneer het voorjaar werd, nog een poos in 
massa's om het huis zaten. Het schijnt dat ook andere 
huizen, waaronder de Eper Veste deze gasten ·s-winters 
herbergden. 
Mevr.Le Fèvre stuurde enkele vliegen op naar Wageningen 
~._staatstoezicht op ae Volksgezondneid,afd. Bestrijding 
van ongedierte, Geertjesweg 15)o 
Het bleek, dat er ook exemplaren van een andere vlieg. 



de Pollenia rudis, tussen zaten, die ongeveer net zo 
leven. Ze kreeg een bestrijdingsadvies, dat echter te 
weinig resultaat had. Merkwaardig is, dat de nieuwe 
vliegengeneratie (de winterdieren leggen eieren en gaan 
dan dood) feilloos het winterverblijf van h~ quders 
terug vond. 

Tenslotte zijn ze een keer niet.meer gekomen. 
·Näar haá.1' rnep.ing is ·e.en, VT9eg,. ~~v~J.leruie. vt>rst ,.toen" 
·oorzaak geweest vah·een vroegtlJdlge dood van ~aar 
zwerm, zodat die het winterhuis niet meer bereikt heeft. 
Toevallig staat in de Natura van juli/augustus van dit 
jaar een artikel over vliegen, waarin ook deze vlieg 
wordt genoemd. Aanbevolen: 

P.So Er was nog meer te doen op de 
zolder aan de Grintgroeveweg, 
misschien hoort U er nog meer van: 

Dt ~.N.N.V. AL~ VAAKHOND. 
Deze uitspraak lanceerde wethouder Dijkstra op een bij
eenkomst van onderwijzers in het gemeentehuis. Begin 
september had onze werkgroep "schoolbiologie" de leer
krachten van de basisscholen uitgenodigd om kennis te 
nemen van het materiaal en de lesmogelijkheden die dit 
seizoen voor de scholen beschikbaar zijno Evenals vorig 
jaar, worden weer takken, grondmonsters, topografische 
kaarten, natuurpadgidsjes, dia's, bekeninformatie e.d. 
verstrekt. Veel leerkrachten blijken belangstelling te 
hebben voor een verkenning van de schooltuin en de 
schoolomgeving, terwijl verschillende excursies met 
leerkrachten, maar ook met leerlingen naar bos of heide 
op het programma staan. 

Wethouder Dijkstra uitte zijn waardering voor de KNNV 
die er in geslaagd was een leemte op te sporen in het 
onderwijsprogramma van de gemeente en deze op doeltref
fende wijze in te vullen. De Heer Dijkstra hoopte dat 
het beeldje van de hond, welke hij de werkgroep aanbood, 
ertoe zou l:)ijdragen de speur- en waakhondactiviteiten 
van de KNNV te continuereno 

.Namens de werkgroep"schoolbiologie" 
Chris Drevijn. 



De ~odde.stoelenwerkgroep: 
OP 6 OCTOBER '79 NAAR HET KLOOSTERBOS TE WAPENVELD 

Een achttal deelne~kon, onder ideal~ weersomstandigheden, 
hun hart ophalen, want al gauw bleek dat het Kloosterbos rijk 
aan soorten is,,.door de verscheidenheid aan bomen en heesters, 
de onderbegroei1ng en de bodemgesteldheid. 
In twee uur tijds werd een klein gedeelte verkend en dit 
leverde ruim 60 soorten op. 
De meeste waren algemeen voorkomende paddestoelen, maar een 
paar soorten zijn toch waard hier vermeld te wordeno 
In de eerste plaats een prachtige, vrij zeldzame, goudgele 
bundelzwam (pholiota fl:ammans). Een opvallend helder oranje
gele paddestoel, waarvan zowel de hoed, als de steel bedekt 
waren met afstaande spitse, gele schubjes. 
De blauwe kaaszwam ~tyromyces caesius) en de bittere kaas-
zwam (tyromyces stipticus) zijn volgens Elseviers Paddestoe
lengids zeldzaam, maar wij vinden ze regelmatig op onze excur
sies en ook in het Kloosterbos ontbraken ze niet. 
Opvallend was het grote aantal soorten mycena's, kleine, 
sierlijke, meestal konisch of kegelvormige hoedjes op ranke 
steeltjes. 
Een aardige vondst was ook de niet algemene bruine anijs
zwam (lentinellus cochleatus). Een duidelijke anijsgeur 
wees ons de weg naar een mooie groep op een beukestronk. 
Enkele kleine bruine bekerzwammetjes bleken op eikels in de 
grond en onder de bladeren te zitten. Het was het eikel
bekertje (ciboria batschiana). 
Nogal wat problemen bij het determineren leverde een aantal 
mooie witte ridderzwammen op. Ze hadden zowel kenmerken van 
de vuilwitte ridderzwam (tricholoma lascivum) als van de 
witte ridderzwam (tricholoma album). Opmerkelijk was de 
sterke weeig, zoetige, gasachtige geur, die vooral de oudere 
exemplaren verspreidden. Volgens Michael/Hennig zijn 
echter beide soorten identiek. De witte ridderzwam is in 
onze omgeving een tamelijk zeldzame verschijning, evenals 
de zwavelgele narcisridderzwam. 
Aan het eind van de excursie zagen we nog een boom, die van 
onder tot bovem bedekt was met een prachtig geelbruine 
houtzwam, de elzeweerschijnzwam (inonotus radiatus). 

~~~~~~~~~ 
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SOORTENLIJST PADDENSTOELENEXCURSIE KLOOSTERBOS 
BIJ WAPENVELD OP 6 Oct. '79. 
====~========================================= 

MYCENA'S 
Helmmycena, mycena galericulata 
Papilmycena, mycena vitilis 
Melksteelmycena, mycena ga'l"Gp-ona 
Streepsteelmycena, mycena polygramma 
ZWAVELKOPJES 
Gewone zwavelkop, hypholoma fasciculare 
Rode zwavelkop, hypholoma sublateritium 
Denne zwavelkop, hypholoma capnoides 
BUNDELZWAMMEN 
Goudgele bundelzwam, pholiota flammans 
Wollige bundelzwam, pholiota destruens 
CO"LLYBIA'S 
Eikebladzwammetje, collybia dryophila 
Roestvlekkenzwam, collybia maculata 
Scherpe collybia, collybia peronata 
RUSSULA'S 
Geelwitte russula, russula ochroleuca 
Braakrussula, russula emetica 
Groene berkerussula, russula aeruginea 
Regenboogrussula, russula cyanoxantha 
Grijsblauwe russula, russula parazurea 
Kamrussula, russula pectinata 

MELKZWAMMEN 
Rimpelende melkzwam, lactarius tabidus 
Kaneelkleurige melkzwam, lactarius quietus 
Leverkleurige melkzwam, lactarius hepaticus 
BOLETEN 
Roodsteliga fluweelboleet, boletus chrysenteron 
Kastanje boleet, boletus badius 
AMANIETEN 
Gele knolamaniet, amanita citrina 
Parelamaniet, amanita rubescens 
Kleverige knolamaniet, amanita virosa 
TRECHTERZWAMMEN 
Roodbruine trechterzwam, clitocybe inversa 
Slanke trechterzwam, clitocybe gibba 
Knotsvoet trechterzwam, clitocybe clavipes 
RIDDERZWAMMEN 
Witte ridderzwam, tricholoma album 
~arcis ridderzwam, tricholoma sulphureum 



Kopergroenzwam, stropharia aeruginosa 
Kale inktzwam, coprinus atramentarius 
Witsteelfranjehoed, psathyrella hydrophila 
Honingzwam, armillariella mellea 
Breedplaatstreephoed, megacollybia platyphy1la 
Fopzwam, laccaria laccata 
Amethystzwam, laccaria amethystina ~~ 
Hertezwam, plutius cervinus 
Eikelbekertje, ciboria batschiana -~ 
Gewone krulzoom, paxillus involutus ~ .......... ~ 
Donsvoetje, tubaria furfuracea e.ilce.lbe.hrtje. 
Oranjebloesemzwam, hebeloma sacchariolens 
Porseleinzwam, oudemansiella mucida 
Paardehaartaailing, marasmius androsaceus 
Bruine anijszwam, lentinellus cochleatus 
Grijze vorkplaat, cantharellula umbonata 
Dennevlamhoed, gymnopilus penetrans 
Berkezwam, piptoporus betulinus 
Elfenbankje, trametes versicolor 
~lauwe kaaszwam, tyromyces caesius 
Hittere kaaszwam, tyromyces stipticus 
Gele korstzwam, stereum hirsutum 
Elzeweerschijnzwam, inonotus radiatus 
Geweizwam, xylaria hypoxylon 
Houtknotszwam, xylaria polymorpha 
Roestbruin kogelzwammetje, bypoxylon ferruginium 
Kleverig koraalzwammetje~cera viscosa 
Aardappelbovist, scl~roderma citrinum 
Wortelende aardappelbovist, scleroderma verrucosum 
Grote stinkzwam, phallus impudicus 
Paarse knoopzwam, coryne sarcoides 
Menie zwammetje, neetria cinnabarina 

A.Sieders 

\JE. Ll<OM 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden: 

·de Heer 
Mevrouw 
de Heer 
Mevrouw 
de Heer 
Mevrouw 
De Heer 

J.P. van Beek, Watermunt 1, Bodegraven. 
De Zee en 

v. Deventer , Nieuweland 7, Epe. 
J. Kelner, Naaldweg 10, Epe. 
J.v. Wijk, Veldkampseweg 2, Epe. 
G.J.H. de Vos-v-Oene, Laarstraat 44, Emst. 
en Mevrouw van de Hoek, Berkenoord 123, Vaassen. 

November = Slachtmaand. 
====================== 

"Zo 't loof niet valt voor Sint Martijn, 
Dan zal 't een harde winter zijn." 



~#Jll~~~ ' 
moet beschermd VJorden 

In onze rubriek "Tussen heuvels 
en rivier", die wekelijks in het 
Noord Veluws Dagblad en de Zwolse 
Courant (Noord-Veluwe-editie) ver-
schijnt, schreven wij een.· · 
stukje over Patrijzen. Er zijn 
wel reacties op gekomen, maar 
helaas e:rg weinig, té weinig, . om 
ons hoopvol te stemmen voor wat 
betreft het voortbestaan van de 
patrijs in onze omgeving. Dat de 
patrijs op de lijst van be-
schermde vogels geplaatst moet worden, staat voor ons als 
een paal boven water. Wanneer er mensen zijn, die zo 
graag willen schieten, dan gaan ze maar naar de kermis. 
Deze keer gelukkig ook wat reacties uit jagerskring. Het 
zou fijn zijn, wanneer uit deze kring ook wat meer reac
ties zouden komen wanneer het niet om jachtwild gaat, 
want uiteindelijk verblijven jagers veel in de natuur en 
zijn daardoor in staat om veel waarnemingen te doen. 
Hieronder de reacties: 
6 ex. afgelopen winter in gebied Oene-IJsseldijk.M.~ultman 
1 ex 10/6 Fortmond P.Ffaff 
3 à 4 ex. zowel afgelopen winter als zomer gere

2 ex 

1 ex. 

geld omgeving Rauwenhof~weg-Wissel 
23/6 Groeneveldseweg (net ten z. grens 
Vaas sen) 
deze zomer (geen juiste datum) Rijksweg 
50 bij Vemde.Vorig jaar nog een koppel 
van 8 nabij Ernst. Wordt al enige jaren 
niet meer op geschoten. 
22/5 Flevopolder bij Elburg 
8/6 en 15/10 Wissel 

Siliakus. 

B.Hilberink 

Mw.Koetsier 
F.v.Noorden 
Rowan Koster 

1 ex. 
1 ex. 
1 ex 
enkele 

voorjaar- doodgereden door auto 
ex. Voorjaar -Oranjeweg- Emst. 

Oranjestr. N.~. 

1 ex. 
2 ex. 

4/6 Omgeving Vorchten 
8 en 11/6, Land v.Jonker 

1 ex. 14/8 Lichttorenweg Epe 
2 ex. aug.'79 Veenderweg Epe 
2 broedsels zomer '79. Vegtelarij Epe in 

met jongen voormalig maisveld 
1 paar m.jongen circuit S9/Rijksw.50 Epe 
2 ex aug. Bij Bluis Bonenburg Heerde 

1 ex. zomer '79 Parkeerterrein Berseloo 
ca.lO ex. october '79 in weiland/ruaisrand 

Vroomshoop 

Leerlingen 
B.v.Walsem
school 
R.Pannekoek 
Martin de 
Vries 
P.Pfaff 
Bossenbroek 

Berkhof 
onbekende 
waarnemer 
H.Voogd 

T.A.Ho 



8 ex. juli. Op de grens van boswachterij Nunspeet-Welna 
ontmoeting met "jagermeesteru, die geen naam 
wenste te noemen. Hij stuurde ons het bos uit. 
We waren inderdaad fout, want op dertig meter 
van de weg zaten we aan de bosrand van een den
neplantage wat te soezen in de ~vondzon. Jager
meester had nooit van KNNV gehoord en al die 
andere clubs die geen cent voor de natuur over 
hebben. Het zijn de jagers die kapitalen in de 
natuur stoppen. 8 patrijzen had hij "voor veer
tien dagen•' op voederplaats waargenomen. 
Aanvankelijk dacht de man, dat de KNNV een 
actiegroep was. 

1 ex + 4 jongen zomer 1978 Kallenkots 
Een bewoner van de Papenstraat (niet de man die 
vertelt:"zo'n 40 jaar geleden zag je hier volop 
korhoenders. Al 4 à 5 jaar zie ik ze niet meer. 

De Bru~eijs 

alarm sloeg) 
patrijzen en 

Mw. Veldhuis van de Poelweg te Vaassen schrijft eind augustus: 
deze zomer geen patrijzen~eer gezien. Vorig jaar kwamen nog 
enkele ex. dicht langs mijn huis schuifelen. 
Hr Spek, Boshuisweg, Emst, stuurt. ons een fotocopy van een 
Duits jagersblad, waaruit blijkt dat achteruitgang van 
patrijzen niet een gevolg is van jachtdruk. Dat hebben wij 
toch zo ook niet gesteld! Verder geeft hr Spek het advies 
bij terzake kundige mensen ter informatie te gaan. 
Binnenkort hopen wij nogmaals in de rubriek "Tussen heuvels 
en rivier" het onderwerp "Patrijzen" te behandelen. U leest 
er dan ook weer over in Natuurklank~no 

FvN. 

;:::~:::~~:::~:;::;:in-~~~i~~op bezoek 
kwam, was hij verbijsterd over het feit, dat de reigers, 
die bij hem zorgvuldig in hokken zijn opgesloten, in de 
Amsterdamse dierentuin zo vrij rondvliegen. 
Wat hij niet wist, was, dat de reigers in Artis werkelijk 
een probleem vormen. Het zijn er gew~on te véél. 
De afgelopen winter heeft de leiding maar liefst negentig 
reigers met voer in leven gehoudeno 

' I 
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Nadat de vorige Natuurklanken is uitgebracht, heeft Uw 
Bestuur niet stil gezeten. Het volledige programma van 
excursies en lezingen e.d. voor het komende seizoen is 
afgerond. · 
Binnenkort zullen we reeds starten met de organisatie van 
de activiteiten in het daarop volgende seizoen. 
Zoals bekend zijn dit niet de enige zaken waar we ons als 
Bestuur mee bezig houden. 
We hebben ons dit keer ook eens gebogen over ons ledenbestand 
en kwamen hierbij tot de conclusie, dat er eigenlijk een grote 
groep mensen in onze Vereniging ontbreekt. Dit zijn vooral de 
mensen in de leeftijd van 20 t/m 35 jaar, een groep die we 
toch eigenlijk niet kunnen missen en die we misschien hopen 
te verenigen in een soort nwerkgroep•' die zich b.v. zal bezig 
houden met het landschapsonderhoud. Een en ander zal nog wel 
wat verder moeten worden uitgewerkt, want bedenk wel: wie 
de jeugd heeft, heeft ook de toekomst. Misschien weet ook U 
nog wel iemand te activeren voor een dergelijke groep. 
Een treurige mededeling moet ons ook wel van het hart: in de 
vorige Stuurpraat heeft U kunnen lezen over de verbeteringen 
die onze natuurpaden in Epe en Heerde hebben ondergaan. He
laas zijn er nog altijd lieden die het een en ander niet 
kunnen waarderen of die zonder meer uit baldadigheid de boel 
zo nodig moeten vernielen. Aan enkele borden heeft men net zo 
lang staan sjorren totdat ze nog maar net gammel in de grond 
konden staan, enkele heeft men zelfs zonder meer met grof ge
weld uit de grond gerukt en elders in het bos geworpen. Jammer 
dat men nergens af kan blijven en dat er nu weer zo veel werk 
verzet moet worden om dit alles weer in orde te brengeno 
Een ander Probleem is de betaling van de contributie, iets wat 
ook niet altijd even soepel verloopt. Het is toch wel treurig, 
als er zelfs na eenhalf jaar nog leden zijn, die hun contributie 
moeten voldoen en dat zijn er niet eens zo weinig.Een en ander 
zullen we op de komende Vertegenwoordigende Vergadering bij 
het Hoofdbestuur ter sprake brengen, want bovenstaand ~robleem 
speelt niet alleen bij ons, maar ook bij vele andere K-.N-~N. V. 
afdelingen en dit zullen we dan ook misschien gezamelijk op 
moeten lossen. 
U ziet, voorlopig hebben we nog genoeg om handen. 

PoPfaff 
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De N.J.N., de Nederlandse eugdbond voor Natuurstudie, 
is een vereniging, waarvan de leden, zoals de naam 
al aangeeft, natuurstudie als hobby hebben. In de mees
te grotere plaatsen in Nederland is een N.J.N.-afdeling, 
in deze streek is er een afdeling in Epe, met leden uit 
Epe, Vaassen, Ernst en Wapenveld. 
Ieder weekend organiseert elke afdeling op zaterdan en/of 
zondag een "excursie" waar elk lid mee kan gaan, dwz. je 
trekt er op de fiets-op uit naar een mooi natuurgebied 
in de omgeving, waar gekeken wordt naar bv. vogels, 
planten of insecten. Wat voor evenement er welk week-end 
plaatsvindt, en hoe laat er waar verzamelde wordt, kun 
je lezen in het excursieprogramma in het afdelingsblad. 
In dit blad staan ook allerlei andere stukjes, die ge
schreven worden door mensen die ook lid zijn van jouw 
afdeling, meestal over een onderwerp over de natuuro 
In de vacanties (pasen, pinksteren, herfst ) worden er 
kampen georganiseerd per districto Een district wordt ge
vormd door de afdelingen in een provincie. We logeren 
dan vijf dagen op de hooizolder van een boerderij, en 
gaan overdag op excursie. 's-Avonds zingen of volksdansen 
we, en je kunt ook de planten en insecten die we overdag 
zijn tegengekomen, determineren. Deze kampen worden aan
gekondigd in het districtsblad. 
In de zomervacantie zijn er de landelijke zomerkampen 
("Zoka's") op vijf plaatsen in de Benelux. Deze duren 
10 dagen, kosten ca. f. 80.= , en je ontmoet er N.J.N.
ers uit het gehele land. Over deze kampen, en andere 
dingen die landelijk worden georganiseerd, kun je lezen 
in de Amoeba, het landelijk orgaan. ~aast de afdelingen 
zijn er ook nog werkgroepen, die één onderdeel van de 
natuur beter bekijken: de VWG (vogelwerkgroep) en 
IWG (insectenwerkgroep) bijvoorbeeld. 
Een bijzonderheid van de N.J.N. is verder, dat alles 
er door jongeren wordt georganiseerdo ~ 
Je mag namelijk slechts lid zijn, ,~ 
als je 12 jaar of ouder en 23 jaar L! 
of jonger bent. 
Als je, nadat je dit gelezen hebt, ~ A 
er wel wat voor voelt om lid te ':'~ \1(~ , .~ J. ~ ~ 
worden van de N.J.N.of als je ~ ~ ~' 'if.~·J\ 
meer inlichtingen wilt hebben, - -..~ ,. .... ;.,.,.;. •• · 
neem dan gerust contact op met 

Josette of Koos Koopmans 
J)ongerdplein l 
Epe, tel.05780-12083 

of Han Olff, 
Kievltsweg 29 
Wapenveld, tel. 05206-8755 



• 

NATUURKLANKEN 

Koninklijke Nederlandse 

Natuurhistorische Vereniging 

Afdeling Epe/ Heerde 

Inzending 
H. van Woerden 


