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Vele positieve reacties bereikten de redactie naar 
aanleiding van de laatste Natuurklanken. Dat was ons 
jaarlijkse reisnummer • .Niet alleen het reizen zit ons 
in het bloed, ook het schrijven daarover gaat ons 
blijkbaar goed af. Ons novembernummer was zelfs te 
klein om al de reiscopy te bevatten. We gaan dus nog 
even rustig door met de reisbeschrijvingen uit binnen
en buitenland. 
De Ardennen-wandeltocht komt nogmaals ter sprake, omdat 
ons lid P.Groen de in de Ardennen waargenomen Halo 
deskundig voor ons uit de doeken doet. 
Vooral onze vogelaars betrekken de Flevopolder en de 
daarbij behorende randmeren regelmatig in hun excursie
gebied. Voor de redactie aanleiding om een prima artikel 
over te nemen uit "Cultuurrijp" het personeelsorgaan 
van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. 
Met het nieuwe jaar starten we ook weer met een nieuwe 
omslag. Een tijdlang sierde een ontwerp van ons lid 
J.Crum Natuurklanken. Nu is een ontwerp van H.Blaak, 
een goede tweede tijdens de ontwerpwedstrijd, aan de 
beurt om het 11gezicht" van Natuurklanken te bepalen. 
Het is de bedoeling, dat we langzaam maar zeker alle 
ontwerpen van de wedstrijd gebruiken. We treden daarmee 
in het voetspoor van de ~.J.~., die voor zijn prima 
verzorgde orgaan Trias ook geregeld een andere omslag 
gebruikt. 
De winter is tot nu toe wel bijzonder grillig verlopen. 
Hoge temperaturen, waardoor op vele plaatsen madeliefjes 
bloeien, worden afgewisseld door vrieskou en ruige sneeuw
ijzel- en hagelbuien. De wijze waarop de overheidsdiena
ren deze winterse ongeneugten te lijf gaan, komt ons soms 
wat overdreven voor: 

De sneeuw was allang weer verdwenen 
Buiten was het niet meer koud, 
Maar de straat was nog prachtig wit 
Van al het pekelzout. 

Valt er echter geen winter meer te bestrijden en ZlJn 
de herfstbladeren met oorverdovende blaaspijpen ver
wijderd, dan worden de bomen in de dorpen weer bestormd 
en uit hun natuurlijkemodel gezaagd. 
Wat is de zin daarvan? 

Copy voor het volg~ummer van 
s.v.p. inlev~ór 20 februari 

Redactie 

l'latuurklanken 
a.s. 
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zondag 
8 februari 

donderdag _. 
26 februari 

zondag 
8 maart 

Lezing over Fossiele planten in hun milieu 
De heer Boersma zal na een algemene inleiding 
vooral aandacht besteden a~ plantenfossielen 
uit het Carboon. 
20 uur, koffiekamer Gemeentehuis Epe. 
Winterwandeling onder leiding van de heer Tol. 
Start op het Dorpsplein in Heerde om 14.00 uur. 
De wandeling duurt ongeveer 2 uur. -~~"':'\ 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. 

- - --,!,_v~ Werkgroepenavond - -

De avond wordt begonnen met een korte hulshou
delijke vergadering. Daarna zullen leden van 
verschillende werkgroepen dat deel van de na
tuur waar hun interesse naar uitgaat, op een 
"eigen" manier benaderen. Soms zijn er 
dia's of een kwis, maar ook tekenmateriaal of 
practisch werken me1meegebracht materiaal. 
Al met al een interessante en gevarieerde 
avond. 20.00 uur Gemeentehuis Epe. 

Vogelexcursie o.l.v. de heer F.v.Noorden. 
Vertrek 9 uur bij A.H. te Epe. 
De excursie duurt tot ca. 12 uur. 
Bestemming nog onbekend. 

r--:~ ·-
~ 

donderdag '--- _J • f (~··.-,~ 
~6-maart Microklimaten, lezing door de heer 

-jL/\Wij Nederlanders leven in een atlantisch kli-
~ ~~ '" maat, Hoe grillig dat klimaat is, weten wij 

/111~v ~ • ', uit dagelijkse ondervinding. 
\tit• ~ 7JJ~,'?/''· Met microklimate~ hebben mense~ mind~r ervaring, 
~- r~~ maar dat neemt nlet weg, dat m1crokl1maten 

"f#.1 ~ '' .·~V voor een plant zeer belangrijk zijn; daarom 
', .1 !~I!' kijken wij met belangstelling uit naar de lezing 

van ons lid P. Groen, specialist in de 
meteriologieo 20.00 uur. Gemeentehuis Epe. 

Maandelijkse excursie vogelgroep: zaterdag 7 februari a.s. 
verzamelen 8.30 uur bij A.H. te Epe. 
Excursiedoel in onderling overleg alsnog te 
bepalen. 
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Op 22 juli ontvluchten we de regen- en onweersbuien van de 
Franse Jura die ons ondanks al zijn water toch erg geboeid 
heeft (zie vorige Natuurklanken) en gaan via Genève met onze 
kampeerbagage richting zuid. We hopen er wat meer zon te vin
den, wat vooral onze dochter eist, omdat ze ook al twee weken 
regen in de Ardennen achter de rug heeft en de inhoud van 
haar rugzak nog behoorlijk naar schimmel ruikt! 
En, zodra we de Jura uit zijn, is er zon! De Jura heeft 
blijkbaar het beruchte weertype van de meeste Europese middel
gebergten. Overigens schijnt sedert die dag ook dáár de zon te 
zijn verschenen. 
Zo'n duidelijk naar het zuiden gerichte reis is zelfs vanuit 
een rijdende auto op een autobaan interessant. In de bosran
den zijn veel gouden regens te zien,.nbloeiende budleya's, die 
in hagen en in de bermen van de autobaan overal wild opslaan. 
In Nederland bloeien ze vast nog niet. Hier en daar is er 
ook het snoepgoedrose van bloeiende tamarisken te zien met 
hun lange twijgen vol bloemschuim. 
Op z.o 'n 20 km zuidelijk van Gren,."oble stranden we ih Avignonet, 
bij het dorpje Sinard. De dichtstbijzijnde plaats van en1ge 
omvang (d.w.z. het heeft een postkantoor, een aantal goede 
winkels en een zwembad) is Menestier de Clermont. We zijn hier 
in de Dauphiné. Avignonet is eigenlijk alleen een kampeerter
reintje met wat eenvoudige voorzieningen en een kleine kan
tine. We willen hier in ieder geval de nacht doorbrengen, om
dat we he~iteindelijke doel van deze tocht, Chatillon-en-Diois 
niet meer halen zonder in het pikkedonker nog een smalle pas 
ove~e moeten. Van deze tussenhalte hebben we beslist geen 
spijt gehad. De tenten staan er op terrasjes, die naar we 
menen te begrijpen gevormd zijn, doordat er vroeger barakken 
hebben gestaan voor de arbeiders die de stuw hebben gebouwd. 
Hier en daar staan er nog wat stukken muur ~~ 
overeind en overal liggen betonresten, over- ~ 
woekerd door een weelderige begroeiÏng en ~ 
schuilplaats biedend aan hagedissen en een ~~~ 
winterkoningfamilie. Die stuw ligt in een 
smal, heel steil gedeelte van de Drac. De
ze rivier hoopt zijn water nu ver beneden 
ons in het dal op tot een reeks meren. 
De avond is ongelooflijk stil en mooi. De 
wilde paarsrose lathyrus tegen de helling 
achter ons gloeit op in de laatste zonne
stralen, de grillige kalkrotsen van de 
Vercors in het westen worden zalmrose en 
geel en dan zwart tegen een rose lucht, 
terwijl het diepe dal onder ons al donker iso 



Wij blijven hier niet één nacht, maar een volle week. 
De eerste ochtend is ook al geweldig: het is wat nevelig 
.en nog kil, maar a~de zonnestralen de loodrechte, enorme 
wand aan de overzijde van ons dal gaan schampen, begint 
deze wand te kleuren en •••• te leven. 
Er gaat een grote roofvogel omhoogkringen tot recht boven 
ons. We zien hem erg mooi, door de zon verlicht hoger en 
hoger stijgen. Tenslotte is deze steenarend nog maar een 
klein,zwart stipje. Terwijl we de lucht afspieden scheren 
er zwaluwen over ons heen. Huiszwaluwen, boerenzwaluwen, 
gierzwaluwen. Hé, die grote gierzwaluw heeft een witte buik! 
Dat is dan een alpengierzwaluw! Zou die in die grote wand 
broeden? 
Even later horen we veel roofvogelkreten tegelijk en dan 
stijgen er successievelijk 9 wouwen omhoog, rode, en een 
enkele zwarte. Later in de week zien we een zwarte wouw in 
het meer op vis jagen. Ook torenvalken huizen er op de 
rotswand. We merken het door h~ roep en door de kijker 
zien we de roodbruine bovenzijde als ze langs de wand 
scheren. 
Als we ons gaan wassen spreekt een medekampeerster, die ons 
met een kijker ziet lopen (dat ding kun je in zo'n streek 
immers geen moment missen), ons aan en vertelt over de rijke 
plantengroei hier. Ze wijst ons op een paar grote bokken
orchissen, die in een rommelig hoekje van het terrein staan 
tussen betonresten van de barakken en een zalige bloemen
weelde. Later zullen we merken, dat deze merkwaardige or
chissen graag op zulke overhoeken in de buurt van menselijke 
bewoning groeiene 
Prachtige pollen van bloeiende Engelse alant staan hier, en 
cichorei, morgenster, lucernaklaver en borstelkrans. De 
gele bloemhoofdjes van de alant zitten vol vliegen en vlin
ders. Eén bloem herbergt .iets typisch. Er zit een spin op, 
die precies de gele kleur van het hart van de bloem heeft. 
Hij zit met ge:~Preide voorpoten te wachten op een prooi, 
die ongetwijfeld gauw zal komen op deze zonnige dag. We 
vinden later thuis, dat het een soort krabspin moet zijn 
geweest. 
Onze dochter Wanda ontdekt vlak achter de tent van haar zus 
nog een paar bokkeorchissen van wel een meter hoog. Ze val
len door hun vrij vale kleur niet zo op in het verdrogende 
gras. Merkwaardig zijn de hele lange slippen aan de onder
lip van de bloemen, die de plant in het Duits de naam 
Riemenzunge heeft bezorgd. 
Het kampeerterrein, dat alleen bij de sanitaire gebouwen 
wat drukker bevolkt is, levert voor ons nog meer nieuwe 
dingen op. Er groeit een kamperfoeliesoort, die erg lijkt 
op de onze. Maar het laatste bladpaar onder de vrij lange 

W 0~ bloemsteel is samengegroeid tot een 
~ soort schoteltje. Determinatie 

~~~~ 0 levert de naam Lonicera etrusca 
· (Toscaanse kamperfoelie) op. De 

plant is in Nederland als tuinplant 
in de handel. 
Veel planten uit de Jura zien we 
hier weer ter ug, hoewel er veel 
hier al uitgebloeid raken: 
bitterling, jeneverbes, heggerank, 
slangenkruid, witte- en gele honing
klaver en weer duindoorn. 



Zoals eigenlijk overal in West~uropa, ZlJn ook hier de 
puttertjes rijk vertegenwoordigd. Waarom hebben we die in 
Nederland zo weinig? Ze zingen ons wakker, tegelijk met de 
winterkoning, die met zijn jongen tussen de heesters schar
relt, minieme dotjes veren~. die je meer hoort dan ziet. De 
grauwe klauwier is hier ook, zoals te verwachten en overal 
horen we de prachtige strofe van de zwartkop. 
Een probleem levert een vogeltje, dat nadrukkelijk de hele 
dag aanwezig is, maar dat zich maar niet laat zien. Tot het 
op de laatste ochtend, die we in dit paradijsje doorbrengen, 
zingend op een draad boven de tent zit, een kort ogenblikje 
maar en pal tegen de zon in. We zien nog juist de gelige 
buik en het kleine dikke snaveltje. Gecombineerd met het ge
luid, dat wat op dat van de geelgors lijkt, maar hoger is, 
en de eindtoon mist, komen we op cirlgors. Als het die inder
daad is, moeten er vrij veel cirlgorzen in de omgeving huizen. 
Op ons terrasje wordt het flink warm, maar op sommige plekken 
van de Vercors liggen nog restjes sneeuw, die snel kleiner 
worden. Anders is het met de echte hoge Alpentoppen van de 
Haut~Dauphiné die we, als warmtenevels het niet beletten, 
in het oosten zien. Daar ligt eeuwige sneeuw. Dat beide ge
ber@Bn ons lokken, spreekt vanzelf, maar 
laat ik het eerst nog even over de omge-
ving van Sinard hebben. 
Op een ochtend, in de eerste zonnestralen 
die de grond raken van ons plekje zit een :·, 
grote groene hagedis, een geweldig grote. ;,4 1 -''~ .... ,. 

Het is de smaragdhagedis, die nu over een J! 1
'' .. ,,. '·. • ••• • /.r"l~o • . ..,_. 

betonblok kruipt en dan stil blijft zitten .~·' ~ ~ .·' ~~-"~ ~" 
en zelfs wacht tot we een paar foto's van , _.,,,.. "-;7 ~ 

hem hebben gemaakt. Even later schiet er~:.~>'_ '-"";;J!I- . 
een muurhagedis tevoorschijn, die ook al -' , ~- (~-c;, ~. 
blijft zitten voor een portret. (f ....-- ~" - · · · 
Onze buurman, die hier al wat langer is, · ~ 
zegt, dat er meer van die grote beesten 
zijn. In de greppel langs ''ons" weggetje 
woont een reuzegrote pad; Zijn hond heeft 
hem ontdekt op een avondwandeling. We gaan 
op een avond kijken en ja hoor, precies op 
de aangegeven plaats scharrelt een zeer gro
te pad haastig de greppel in. 

.s. ma rcs13 d -
he~ C} e.cl Is 
(\:.ot. ~0 .:. ..... \q,... •• ;) 

E/en andere avondwandeling brengt ons al dwalend langs wegge
tjes, die al gauw geen weg meer zijn, door de ruigtes, waar 
we voortdurend beducht zijn op de hier veelvuldig voorkomende 
slangen (bergschoenen aan).We komen door een kleine wijngaard 
in de buurt van merkwaardige puinhellingen, die steil naar 
het meer afdalen. Ze zijn duidelijk nog geregeld in beweging, 
want er staat daar geen begroeiing op. Het lijkt of ze uit 
een soort zandige aarde met stenen bestaan, geen rotsblokken 
of -schilfers in elk geval. Het maakt een heel vreemde indruk. 
Ook hier zien we in de schemering een groot dier, nl. een 
kever: het vliegend hert. De wilde graslandjes staan vol met 
bloemen, waartussen de hoge stijve stengels van strobloemen 
uitsteken. Ze zijn nu dicht, maar we zagen ze overdag pronken 
met een helder hemelsblauw als van de cichorei. In tegenspraak 
tot hun naam, laten de open bloemen zich niet drogen, de 
blauwe lintbloempjes verwelken meteen. 
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De buksboom groeit hier weer, 
buk~boon'\ net als in de Jura, echt als 

een behoorlijk boompje, en 
we zien de aardige pruikeboom, 

~~~~bij ons in tuinen aangeplant, 
hier gewoon in het wild. Boven 
blauw-groene, wat wasachtige 

IM~~~~ blaadjes, prijken trossen rose
rode bloemstengels, die ook 
zonder bloemen een mooie pruik 
vormen en hele stenige hellingen 
rose kunnen kleuren. 
We ontdekken, dat het voor een 
wildeplanten-fanaat dus ook 
erg nuttig is, zich te verdie
pen in onze tuinplanten. 

Immers, vele ervan vind je in andere landen als wilde plant 
terug. Het weerzien ervan is dan erg leuk. Zo van: "O, kom 
je dus hier vandaan". Maar de mooie eiken met lichtgroen 
blad met een viltige achterzijde en een heel regelmatig ge
golfde rand, zagen we in onze tuinen nooit. 
Op een heerlijk onkruidrijk akkertje met o.a. wilde weit, 
vinden we het grappige schermbloempje, dat in het Duits (we 
gebruikten een Zwitserse flora) Venuskamroe heet (Skandix
Pecten'Veneris); om zijn lange, gele vruchten in een kam-
vormige tros bijeen. · : · · 
Het is moeilijk in de schemer door de wildernis het pad naar 
het kamp weer te vinden. Maar we krijgen toch wel haast, 
want zojuist hoorden we langs de nu dreigende donkere wand 
aan de overzijde een steenstorting rommelen, die vlak onder 
de smalle weg, die daar boven loopt, begon. De grond ligt 
dus inderdaad niet overal vast. Het is goed, dat te weten. 
We zijn blij, als we in de tent de butagaslamp kunnen aan
steken, en een kop koffie drinken. De stilte om ons heen is 
weer heel intens geworden. 
Overdag hebben we het meestal druk met de wat verdere omtrek 
te verkennen, verweg inkopen te doen en vooral ook heerlijk 
van de zon te genieten. We zien oude dorpjes met aardige 
huizen van een zuidelijke allure, vooral veroorzaakt door 
de ronde dakpannen en de variatie in de afwerking van de 
dakpannen. 
Er zijn aardige kerkjes en veel bloemen, die men hier niet 
in tuinen kweekt, maar steevast in bloempotten of dingen, 
die daarvoor door moeten gaan. Waarom men geen tuintjes 
aanlegt, begrijpen we niet, want de grond is vruchtbaar ge
noeg. Het golvende landschap met zijn eeuwig van kleur 
wisselende coulissen van de Vercors is ook heel boeiend. 
Zwemmen in het meer blijkt een vrij ijzige aangelgenheid, 
waartoe beslist moed nodig is, maar de zon is er warm en de 
vele kleurige zeiltjes op de surfplanken van de zeilschool 
maken een vrolijke indruk. We zijn daar erg lui. Tegen 
donker gaan we op een avond naar ''onze'' stuw, die heel diep 
onder ons kamp in het nauwste deel van de gorge ligt. 
De sfeer is daar zeer mysterieus, als we er aankomen, na 
met de auto een paar "haarspelden" langs een afkalvende 
wegrand te hebben genomen (ik denk weer aan die steenstorting~ 
Als mens voel je je erg nietig in zo'n woeste wereld, die 
door de mens nog griezeliger is geworden. 



De heel steile, korte dam, die de enorme watermassa moet 
tegenhouden, de grote diepte, die er achter gaapt, waarin 
als miertjes mensen bij het kleine stroompje lopen, het 
watertje dat toch maar dit heel diepe dal heeft uitgeslepen. 
En dan ••• de vele geluiden! 
De invallende schemering gaat in deze eenzaamheid nl. niet 
gepaard met stilte, maar herbergt aangstaanjagende geluiden: 
Een groep van wel 50 alpengier~waluwen vliegt als razend 
in het rond in de kloof. Ze produceren daarbij massaal een 
schrille triller, die voortdurend in hoog~e varieert en 
die dubbel hard klinkt tegen de weerkaatsende wanden. Er 
moet hier een flinke kolonie van deze grote, bruine 
gierzwaluwensoort nestelen. Er vliegen voortdurend vogels 
van de groep de spleten in de rotswand in en uit. 
Maar er vliegen ook veel kleine, bruine zwaluwen rond, die 
telkens even landen op de steunberen en andere richels van 
de stuw, druk kwetterend. Ze hebben wat wit in de staart
pennen als ze vliegen en daardoor herkennen we ze als rots
zwaluwen. We staan net naar een paar huiszwaluwen te kijken, 
die hier ook al rondvliegen, als Josette roept:"Twee rots
kruipers! Hier vóór me op het muurtje, ik zag hun rode 
vleugels!tt Verder zijn we dan tot het te donker werd, bezig 
met te kijken, waar de rotskruipers zitten. Nu weer klimt 
er een op het gebouwtje, dat tegen de rots staat, soms zit 
er ineens een vlakbij onder de borstwering en weer even 
later is er alleen een klein stipje, dat beweegt op het be
ton ver in de diepte, te zien. 
In het donker rijden we terug langs de nieuwe stuwweg, de 
diepe kloof uit, waarbij de koplampen telkens verrassende 
effecten geven, daar waar hun licht langs de fijne, witte 
bloemslingers strijkt van het witte vetkruid. Het puilt 
hier uit de kieren die zijn ontstaan in de cementen afdek
king van de hier blijkbaar ook bewegende bergkanten. 
Gedurende deze week kwamen we ook enkele malen in de Ver
cors en een dag in de hoge Alpen.Maar omdat deze tochten 
een verhaal apart vormen, zal er nóg een vervolg ~oeten 
komen op deze reisverslagen! 

Els Koopmans-Grommé. 
Gebruikte boeken: 
Schul- und Exkursionsflora der Schweiz van Dr August Binz 
Taschenatlas der Schweizer Flora van Eduard Thommen 

(plaatjesboek) 
Beide bovengenoemde, niet zware, maar wel volledige flora's 
bevatten ook veel wat zuidelijker planten, doordat Zwitser
land ook een warme provincie heeft. Er staan planten in, 
die de vele alpenflora's niet noemen. 
Plantengids van Europa van Oleg Pollunin 
Deze gids is een verzameling foto's van vooral die planten, 
die je in een vreemd land in Europa als nieuw of opvallend 
ervaart. 
We hebben er veel aan gehad bij het opzoeken van planten, 
waar we met de andere boekjes geen raad mee wisten. Pollu
nin bracht ons menigmaal op het goede spoor. 
Vogelgids van Peterson (bew. Mr.J.Kist). 
Uiteraard bestaan er voor Frankrijk goede Franse flora's 
maar hier is de taal toch wel een barrière en tot nu toe 
hebben we ons met bovengenoemde boeken uitstekend kunnen 
redden. 
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Voor wie het toch in het frans wil wagen, volgt hier. 
nog de naam van een Franse flora: 

'Flqre complète portative de laFrance 
de'la Suisse et de la Belgique 

1 

par·Gaston Bonnier et G. de Layens 
Wanneer je nietlook nog een Hederlandse flora kunt 
meenemen, is het raadzaam een lijst mee te nemen van de 
familie- en geslachtsnamen in het latijn, met een 
Nederlandse vertaling erachter. Je kunt die gewoon uit 
een Nederlandse flora opdiepen!'t Is wel een werk, maar 
het bespaart weer bagageo 

EKG. 

Vrijwillig landschapsonderhoud 

Zoals U kon lezen in onze vorige Natuurklanken, is de 
natuurbeschermingseemmissie van de KNNV Epe/Heerde 
weer van start gegaan met het landschapsonderhoud. 
Er is weer begonnen met het verwijderen van de opslag 
op het jeneverbesterrein in Vaassen. 
De volgende data waarop U kunt medewerken aan dit 
zo nodige onderdeel van landschapsonderhoud zijn; 

Zaterdag 
Zaterdag 

. 
14 .februari 1981 
14 maart 1981 ~7\, 

steeds om half tien, de ontmoetingsplaatsen.worden
als er niet in Vaassen gewerkt wordt - nog bekend~ 
gemaakt. r~ 0 
Voor koffie en soep wordt gezorgd! ~1~'

1

111'' /i 

Neem gezin en vrienden mee, iedereen kan wel iets doen. 
Het is voor een goede zaak en het is nog ge'zellig o'ok • 

. V,)Y Namens de natuurbeschei-mingscdmmissie 

. Hf J.-.~ Yvonne Roelants, ~~·V/ ;(ti 
~-~ Sprengenkampweg 4, V( 1 

~ 8171 RL Vaassen , t( r',JJ 
~~ tel. 05788-1919 ~.r~ ~ 

Verder delen wij U mede, datop 24 januari a.s. een 
demonstratie motorzagen zal worden gegeven, georganiseerd 
door de· w~rkgroep Behoud IJssellandschap in Terwolde. 

ontmoetingstijd: 10.00 uur. 
ontmoetingsplaats: Kerk in Terwolde. 

Geinteresseerden kunnen zich opgeven bij: Yvonne Hoelants. 
adres zie boven. 



tussen heuvels en rivier 

Een rijk gebied, 
ver en dichtbijl 

Wanneer we voor deze gelegenheid voor "Heuvels" de Karpa
ten e~ voor ,,rivier" de Dooau inwllen, dan kunnen we deze keer 
onze streek ver.laten en toch ih deze rubriek blijven schrijven. 

De afgelopen septembermaand maakten wij een rondreis door· 
de laagVlakte van Zuidoost-Roomenië. Qndanks de enorme ver
schillen met Noord-Veluwe hebben we toch tijdens de rei~ vaak 
aan onze streek gedacht. Het landschap waarmee we kennis 
maakten was enorm uitgestrekt. 

Onafzienbare golvende vlakten 
waren bedekt met mais. Ook ta
bak en zonnebloemen bleken een 
veelvoorkomend landbouwgewas. 
A!ll'dappelen bleken al uit de 
grond te zijn gehaald maar moes
ten nog "geraapt" worden. Hm
derden mannen en vrouwen wa
ren hier mee bezig. Het deed den
ken aan filmscènes uit de film 
"Bittere rijst". Naast klaverwei
den en grote schaapskudden die 
gewoon tussen de tabak graas
den, was het opvallen zo kaal als 
het landschap was. Geen boom of 
struik stond op het land. Alleen 
de verharde doorgaande wegen 
waren met bomen gemarkeerd. 
Ook boerderijen ontbraken in het 
landschap. De landbouwbevol
king leeft in coöperatieve ge
meenschappen. Al het land bleek 
in kultuur gebracht. En ook hier 
deden de bermen duidelijk dienst 
als vluchtheuvel. voor wilde plan
ten. De meest opvallende plant 
was wel de cichorei, een goede be
kende bij ons in de IJ!IIelstreek. 
Maar ook planten als agrimonie, 
kruisdistel, ruige weegbree, kort
om, praktisch de hele bekende 
IJ!IIelflora kwamen we in de weg
kant tegen. Het totale landschap 
kwam echter vrij eentonig op ons 
over en bij onze terugkomst op de 
Veluwe beseften we weer in wat 
voor een fraaie omgeving wij toch 
wonen. 

Wat echter diepe indruk op ons 
gemaakt heeft en waarbij we toch 
ook steeds weer aan ons eigen 
land moesten denken, was de be
roemde Donaudelta. Dit vele dui-

overvlogen en in tochten en P9e
len rondzwommen. Niet minder 
spectaculair waren. de zwarte 
ibissen. Deze fraaie ranke steltlo
pers scharrelden als echte waad
vo~els op en rond zand'?anken. Al 
vr1j snel zagen we de met minder 
fraaie kleine zilverreiger en kort 
daarna zijn grote broer, de grote 
zilverreiger. Gedurende de hele 
reis zouden ze zich tot op korte 
afstand laten bewonderen. Rei
gers waren trouwens volop en in 
groten getale vertegenwoordigd. 
Naast de blauwe reiger zagen we 
in de rietkragen geregeld roer
dompen en ook de ralreiger. De 
kiekendief zeilde over de rietkra
gen. En toen we dat zagen dach
ten we meteen weer aan datzelfde 
beeld, ons zo vertrouwd uit de 
Flevopolder. 

Niet alleen landschappelijk, 
ook wat de vogelbevolking betreft 
doet de Donaudelta sterk denken 
aan de Oostvaardersplassen. De 
talloze meerkoeten, dodaarsjes, 
lepelaars, ganzen, aalscholvers, 
buizerds, zwanen, het zijn ook 
goede bekenden in de Flevopol
der. Kieviten, oeverlopers en fu-

Z~':lden ha. grote natuurpark, da~: 1 . , .•. 

>·WIJ vele uren doorknusten be·: :: 
staat hoofdzakelijk uit water, riet 
en Wilg'én. De delta is genoel'ncf;, 
naar de beslist niet blauwe Do
nau, die hier uiteindelijk in de 
Zwarte Zee uitstroomt. Het ge
heel lijkt sterk op onze Biesbosch 
en op ons jongste natuurgebied, 
de Oostvaardersplassen in Zuide
Iijk Flevoland. Bij het binnenva
ren van de delta ontmoetten we • 
al meteen goede bekenden als 
bonte kraaien, klapeksters, 
kramsvogels en koperwieken.' 

ten ontmoetten we op onze tocht. 
Ruim 300 vogelsoorten bevolken. 
dit enorme natuurgebied. Bij het 
zien van deze vogelrijkdom, reali
seerdlln we ons eehs te meer, dat 
wij ook vlak bij huis zo'n gewel
dig vogelparadijs rijk zijn. Het Is· 
dan wel minder groot, maar 3609 
ha is toch de moeite waard. Ddt 
natuurgebied hebben we ~·tocti 
min of meer cadeau gekregen; ·'· • 
Door kwelwater is een stukje·Fle- . 
vopolder drassig gebleven en. et· · 
heeft zich spontaan een natuur. 
gebied ontwikkeld, dat uniek 
voor heel West-Europa is, We ' 
hebben een kleine Donaudeltil ,. · 
dicht bij huis. Ook hier worden:· 
vien zeearenden waargenomen; ~· 

. Ook. op dit gebied komt de zilver• 
reiger af. In de winter van 1978/79 c" 

kwam ook hier de grote trap op ' 
bezoek. Een · lepelaarskolonie 
heeft zich in de polder gevestigd. 
Het is dan ook benauwend om te , · 
weten, dat dit unieke st~kje na. 
tuur dat nog maar nauwelijks be. 
staat, alweer bedreigd wordt door 
de aanleg van een spoorlijn, 
oprukkende industrie en woning• 
bouw en met kunstmest bewerktè 
landbouwgronden. Tweeduizenq 
kilom~~r ver weg ligt een vogel
paradiJS, wereldberoemd. De 
Oostvaardersplassen kunnen 
even beroemd worden maar dan 
moet dit gebied niet meteen weêr 
opgeofferd worden aan de "men-· ·. 
selijke vooruitgang". 

f.\'.Ho•tch:.n 

)_ 

~i' .. , 

leine. 
In Nederland ziJn deze vogels 

wintergasten, maar hier kom je 
ze zomers volop tegen. Beslist 
spectaculair en voor ons volko
men onbekend waren de pelika
nen, die in ganzevlucht steeds 

Oo\< 
Z i I ver re.i':}er 

bg ~·ns t:)Qi~n! 



Dit jaar was ons reisdoel gelegen in het noordwestelijk deel 
van Spanje en het noordelijk deel van Portugal. Gebieden, 
welke door de grote toeristenstroom niet of nauwelijks wor
den bezocht en dan ook, met uitzondering van de grote ste
den, bijzonder rustig aan doen. 
Wij zijn zoals gewoonlijk weer met de eigen auto op pad 
gegaan. Via Parijs, Feitiers en Bordeaux naar de Spaanse 
grens., We rijden na Bordeaux, door de zuid-Franse streek ;;Les 

-·Landes". Vroeger trof men hier uitgestrekte moerassen aan. 
De streek was weinig toegankelijk en is tot op heden dun 
bevolkt. Thans vinden we hier de meest uitgestrekte naald
bossen van Frankrijk, met een totale oppervlakte van ca. 
8000 km2, voornamelijk bestaande uit zeedennen (Pinus mari
timus). Uit deze zeer harsrijke dennen worden grote hoeveel
heden hars en terpentijn gewonnen. Langs de kust ligt een 
fraaie duinstrook, waarvan de toppen plaatselijk een hoogte 
van ca. 100 m. bereiken,(dune de Fyla bij Arcachon is 114 m) 
~adat we deze landstreek hebben verlaten, komen we in het 
departement"Basses-Pyrenees",waarin o.a. het Franse Basken
land (Pays Basque) is gelegen. Hier ligt ook het druk be
zochte, mondaine Biarritz, een badplaats, die van oudsher 
erg in trek is bij onze engelse overburen., We naderen nu 
de Pyreneeën, de geologisch gezien, jonge bergketen tussen 
Spanje en Frankrijk., Hier in het westelijk deel zijn de ber
gen nietzo hoog (hoogste toppen ca. 900 mo), maar vanaf de 
relatief hoog gelegen kustweg hebben we prachtige verge
zichten op de Spaanse en Franse kust met de Golf van Bis
caje. De zo om zijn zware stormen beruchte Go~ laat zich 
van zijn beste kant zien en ligt, diepblauw van kleur, 
beneden ons. Opvallendjen duidelijk te zien zijn de gelaagde 
rotsformaties die onder steeds wisselende hoeken zijn ge
plooid en opgestuwd, zodat ze soms onderling een hoek van 
900 makeno 

Aan de doorgaans smalle strand
jes zijn veel schelpen en ske
letten van inktvissen te vindeno 
D it "skelet" bestaat uit een 
kalkachtige, gelaagde inwendige 

~ schelp. Hij ons onder meer be
kend uit de dierenwinkels waar 
hij wordt verkocht om de voliè
re vogels van voldoende kalk te 
voorzien (de sepia). 

We vervolgen onze weg door het Spaanse Baskenland, via San 
Sebastian en Vitoria naar Burgos, wel eens de meest Spaanse 
stad van Spanje genoemd. We vinden hier veel monumentale 
gebouwen in romaanse en gotische stijl. We nemen hier dan 
ook de tijd om de zeer bekende gotische kathedraal, waar
van het oudste gedeelte uit 1221 dateert, te bezichtigeno 
Inmiddels zijn we in de landstreek Castilla la Vieja 
aangekomen;. omgeven door de hoge randgebergten ligt hier 
de spaanse hoogvlakte met, soms tot aan de horizon, de uit
gestrekte graan- en tarwevelden, met slechts hier en daar 
kleine boomgroepen, dorpjes met lemen huizen en stoffige, 
onverharde straatjeso 



De kerkjes en sommige huizen vaak voorzien van ooievaars
nesten. 
De zaaizaden worden hier schijnbaar minder goed geselec
teerd dan bij ons, want tussen het graan is de bolderik 
( Agrostemma Githago) plaatselijk in grotengetale aanwe
zige Ook de veldsalie (Salvia Pratensis) is in de bermen 
volop te vinden. Verder zijn de Scolymus Hispanicus en de. 
Scolymus grandiflorus, twee distelachtige vertegenwoordigers 
van de composieten, vol met stekels en met tientallen, gele 
ca. 3 cm. grote bloemen, zeer algemeen. 
We zien hier opvallend veel roofvogels, zoals buizerds, 

\,Q\cl ik slechtvalken, zwarte- en rode wouw 
en andere soorten, die door ons 
vanuit de auto niet op naam zijn te 
brengen. 
In Zamora, gelegen aan de Douro, 
nemen we de tijd om de binnenstad 
te bezichtigen. De stad ligt op de 

vroegere grens van het rijk van de Islamieten en het rijk 
van de Christenen en werd beurtelings door de ene en dan 
weer door de andere partij belegerd en ingenomen. 
Het op een heuvel gelegen oude gedeelte van de stad heeft 
dan ook het uiterlijk van een grimmige vesting. Interessant 
en opvallend is de kathedraal met zijn uie-ringkoepel, met 
het in Spanje zeldzame schubbendak. Dat is een koepel 
opgebouwd uit grote, precies op maat gehakte blokken na
tuursteen, die aan de binnenzijde heel pr~cies op elkaar 
aansluiten en elkaar aan de buitenzijde half overlappen, 
waardoor het typisc~e schubbeneffect ontstaat. 
Na Zamora gaan we op weg naar de kleine, hoog gelegen 
Spaans/Portugese grenspost bij Miranda de Douro, een af
stand van ca. 50 km., door een verlaten en onherbergzaam 
gebied, het zogenaamde Tierra del Pan (letterlijk vertaald 
"Broodland"). Verspreid in de streek liggen in het dorre, 
uitgedroogde landschap, gedeeltelijk verlaten dorpjes. 
Kenmerkend voor de streek is de aanwezigheid van enorme 
granietblokken, welke volkomen willekeurig in bizarre for
maties in het landschap lijken te zijn neergegooid. 
Waar de bodem niet bestaat uit de 
aan de oppervlakte komende graniet
bonken, is ze begroeid met kort, 
dor gras en hier en daar lage 
struikjes. Rond de dorpjes zijn 
in het verleden muurtjes gesta
peld van de volop aanwezige 
granietblokken, waarbinnen het 
vee, voornamelijk schapen en ~ 
geiten wordt gehouden. Nu zijn · 
de muurtjes verweerd en begroeidft 
met korstmossen, in de meest 
uiteenlopende kleuren. Ook 
veel vetplanten, voornamel~k 
sedum-soorten groeien rond en 
op de steenblokken. Ze vormen 
een waar El Dorado voor de 
talloze hagedisseno 

Op het Tferra del Pan (letterlijk 'Broodland') tussen Zamora en Salaman
cs wordt net als elders In Spanje onder vaak hoge temperaturen en 

volgens nog weinig geavanceerde methodes gewerkt. 



In de dorpjes waren de vrouwen bezig de.tarwe te dorsen. 
Dit deden ze door de halmen op de grond uit ·te spreiden, 
waarna met een soort houten slee, bespannen met twee os
sen, alsmaar in cirkels over het stro werd gereden. 
Toen we stopten om foto's te maken, werd de slee tot stil
stand gebracht en wachtten de in het zwart geklede, ge
sluierde vrouwen met afgewend gezicht, tot wij weer door
reden. Dus geen foto's gemaakt en doorgereden, hoewel ik 
dat achteraf bezien wel jammer vind. 
Even voorbij het dorpje Muella del Pan, lag langs de weg 
een moerasachtig poeltje, waar tot onze verbazing niet 
minder dan twaalf ooivaars rustig heen en weer stapten, op 
nog geen 20 meter afstand van de weg. Ze waren helemaal 
niet schuw en we konden ze dus rustig observeren en bewon
deren. 
Nadat we de grens gepasseerd waren, kwamen we in de dun be
volkte Portugese provincie Tràsos Montes, met zijn onbegroei
de, rotsachtige berghellingen, welke sterk contrasteren met 
de vruchtbare dalen, waar veel groente en fruit wordt ge
kweekt. In het soms ovenhete dal van de Douro groeien de 
druiven,welke de bekende portwijnen leveren. Ook komen 
hier plaatselijk citruscultures voor. 
De wegen zijn hier, evenals in Spanje, van uitstekende 
kwaliteit, grotendeels geasfalteerd, echter vrij smal.Dit 
laatste is niet zo bezwaarlijk, omdat we, behalve af en 
toe een vrachtauto of ossewagen, nauwelijks verkeer tegen
komen. 
In de middag zoeken we een hotel in Alijo, een oud stadje 
gelegen tussen bossen, welke voornamelijk bestaan uit 
naaldbomen, kastanjes, esdoorns en eiken, waaronder ook 
kurkeiken. Opvallend is het grote aantal tamme kastanjes 
langs de weg en de imposante, zeer hoge exemplaren van de 
Eucalyptus Globuluso Deze oorspronkelijk australische boom 
is hier op grote schaal aangeplant en gezien de op veel 
plaatsen opschietende jonge exemplaren, voelen ze zich hier 
uitstekend thuiso 
De grijswitte bast laat tijdens 
de groei los en hangt in vaak 
meters-lange stroken langs de 
stam. Jammer genoeg zijn de bo
men al uitgebloeid, zodat we 
de prachtige, geelachtige bloe
men niet l~nen bewonderen. 
De volgende dag komen we in 
Canidelo, een aan de kust 
gelegen plaatsje ten zuiden 
van Porto, waar we een huis 
hebben gehuurd, zodat we al-
le gelegenheid hebben om dit 
gebied wat nader te verkenneno 
Over het algemeen is de kuststrook zwak glooiend of vlak en 
afgezet met lage dennen. Bij Aveiro, ca. 50 km ten zuiden 
van Porto, ligt een grote lagune of haf, in een zeer water
rijk, laaggelegen gebied, dat hier en daar bijna aan het 
Hollandse weidelandschap doet denkeno In de grote lagune, 
met een oppervlakte van ca. 4000 ha, mondt de rivier de 
Vouga uita In het brakke water van de lagune leven enorme 
hoeveelheden krabben, waarop druk wordt gevisto 
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Aan de boorden liggen zoutpannen 
en zoutheuveltjes, die glinsterend 
wit afsteken tegen de horizon. 

~~~~~~~=-a Op het water zijn de vissers, in 
hun karakteristieke zeilboten met 
de fraai beschilderde boeg en 
achtersteven, bezig met het opha
len van zeewier. Dit zeewier wordt 
gebruikt. om de akkers te bemesten. 

·~ 

MallceJra• op Je Rle Je ,A.velr!• 

_ - Langs het strand vinden we veel 
"bloeiende planten, maar het aan
zien wordt voornamelijk bepaald 

Moli's. v1cr t..ll•'"'~st!r$ door de volgende vier soorten: 
Om te beginnen de Mesembryanthemum crystallinum; de helder
gele bloemen hebben een doorsnede van ca. 3 cm. Ze bloeien ze1ei." 
rijk en bedekken vaak enorme stukken van de bodem. Aanéénge
sloten oppervlakken van ca. 2500 m2 zijn geen uitzondering. 
Ten tweede bloeit hier volop de zeewolfsmelk (Euphorbia 
paralias) welke ook langs onze kusten geen onbekende ver
schijning is. De dikke, vlezige stengelbladen staan dicht 
opeengedrongen en omhoog gericht. Dit dient om het door de 
zon beschenen oppervlak, en daarmee de verdamping, te ver
kleinen. 
Als derde valt de Otanthus Maritimus op. Deze soort heeft 
geen nederlandse naam, maar aan de hand van de engelse naam 
nl. cotton-weed, zouden we het katoen-onkruid kunnen noemen. 
(Valt het U overigens op dat het engelse "weed"= onkruid 
verwant.'.is aan het nederlandse "onkruid wieden"). 
In deze wollige, wit-behaarde kustplant, kÜil je je bij 
determinatie vrijwel niet vergissen. Hij bloeit met dicht 
opeengeplaatste, gele bloempjes aan de toppen van de sten-
gelso . 
Als vierde talrijke soort noemen we de op- !fj 
vallende Pancratium Maritimum, ook voor ~ h 
deze soort bestaat geen nederlandse naam, ~ - ~~ / 0 , 
maar aan de hand van het engel se "Sea- "·. ~-._. ~~ 11·'( _ . ./ -/ 
daffodil 1'.heb ik hem maar "strandlelie" ~~- -~,~\' •·,,. "_...~ 

~~~ ' ~/, ",....~ ged?opto Het .is een yerspreid of in ~\~~<);'• \)\\Ft ~ 
kle1ne groepJeS groe1ende plant met ~;_....::::::.:--~ ..... ,:':\\1·· · · 

\.~~·~'\•1\111~ 
lelie-achtige bladen en grote witte, -~--~/?~ 
narcisachtige bloemen. ~ .. ,1 

Tussen de hierboven genoemde planten vinden :.-:.., . :::• 
verschillende grassen en helmsoorten. Voorts {/:) \ 
de ook bij ons bekende duindoorn (Hippophae _ rft:. : 
rhamno.ldes) en verschillende distels waaronder ··· 
ook de Blauwe zeedistel (Eryngium maritimum). 
Zoals wellicht bekend hoort deze distel samen met 
onze kruisdistel, niet-tot de composieten, maar 
tot de schermbloemenfamilie. In Spanje en 
Portugal komen niet minder dan 14 soorten van 
dit geslacht voor, waaronder de Eryngium 
ilicifolium en de Eo aquifolium. Op het eerste 
gezicht lijken deze soorten erg veel op de 
blauwe zeedistel, echter met veel kleinere bloem
hoofdjes, 1- lf cm., terwijl ze niet langs de kust 
maar meer landinwaarts voorkomen. 
Aan het strand vonden we ook verschillende exem
plaren van de gele hoornpapaver (Glaucium 
flavum). Ook uit ons land is bekend dat hij zich 
graag op het strand vestigto Inplaats van de 
normale vrij dunne bladen, vormen zich dan dikke, 
blauwgroene grijsbehaarde bladrozetten, zoals we 

.e 
::s :a 
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die ook wel kennen van andere strandplanten. De oudere 
moederplanten zijn vaak herkenbaar aan hun bruine, gekrom
de peulen, die wel 20 cmo of langer kunnen zijn. 
Verder vonden we in de onmiddellijke nabijheid van het 
strand vrij veel struikheide (Calluna vulgaris),hetgeen 
erop wijst dat het duinzand ter plaatse weinig kalkrijk is~ 
Het voert te ver om alle soorten bloemen en planten die we 
gezien hebben, hier met name te gaan noemen. Dat zou ik 
ook niet kunnen, omdat me de tijd en de kennis in veel 
gevallen ontbrak om ze te determineren. 
Trouwens het is ook wel eens leuk om de opsomming van al 
die mooie planten die bij ons niet voorkomen, te onderbreken 
door het noemen van een plantenfamilie die bij ons wél 
voorkomt, maar in Spanje en Portugal geheel ontbreekt, 
namelijk de paardestaartenfamilie. Deze familie telt bij 
ons zelfs 11 soorten. 
Des te vreemder eigenlijk, als we zien, dat bv. de heer
moes (Equisetum Arvense) voorkomt in bijna geheel Europa, 
Siberie, N.Amerika en N.-en z. Afrika. 
Wat betreft de zee- en strandvogels in Portugal is niet zo 
veel te vermelden. Het meest opvallende is eigenlijk het 
ontbreken van alle, bij ons zo bekende, soorten, zoals 
strandlopers, wulp, scholekster, kokmeeuw, stern, enz. De 
enige soorten die er wel voorkomen zijn de oeverloper, 
de zilvermeeuw (talrijk), de witwangstern, die bij ons 
uiterst zelden is waar te nemen en in beperkte mate de 
visdiefo Tenslotte nog de bij ons vrij zeldzame dwerg-
stern; met deze vijf soorten hebben we de regelmatige strand
bezoekers allemaal gehad. In de buurt van de grote steden 
is het aantal vogels trouwens opvallend gering, vermoedelijk 
doordat er ontzettend veel door de bevolking, ook door de 
jeugd, wordt geschoten op alles wat beweegt. 
Op het natte gedeelte van het strand vonden we erg veel 

ge.\~ schelpdieren, krabben, zeesterren 
hoorn- en koraalachtige formaties. 

Bij laagwater vormen zich tussen de 
rotsen talloze bassins met stilstaand 
water, waardoor als het ware allemaal 
zeewateraquaria ontstaan, waarin gar
nalen, kleine visjes, inktvissen, zee
anemonen en krabben rustig hun gang 
gaan. Dat het normale eb- en vloed 
patroon in deze poelen wordt verstoord 
is te zien aan de begroeiing van de 
rotsblokken. Doordat de ondergrens van 

het la ter in deze bassins constant is, vinden we een 
aantal overgangen veel abrupter dan elders op het strand 
het geval iso Opvallend is bv. het ontbreken van de zee
pokken beneden de waterlijn, omdat deze dieren niet continu 
onder water kunnen leven. De zeepokken behoren, evenals 
de zeepissebedden tot de Arthropoda, dus het zijn in feite 
geen weekdieren, zoals lange tijd werd aangenomen, maar 
geleedpotigen. De zeepoklarve vestigt zich op een gegeven 
moment op een rots of andere vaste ondergrond en verandert 
daar in een volwassen dier. Zijn kopuitsteeksels groeien 
aan de ondergrond vast, waarna het dier nooit meer van plaats 
kan veranderen. Het omgeeft zich door vier of zes harde 
kalkplaten, om zich tegen de golfkracht en eventuele bela
gers te beschermen. Omdat ze zich niet. :kunnen bewegen, zijn 
ze soms aan extreme temperatuurverschillen blootgesteld. 
Door water in de schaalholte op te slaan, dat bij eb lang
zaam verdampt, kunnen ze zich in de brandende zon toch 



enigszins koel handhaven. 
In tegenstelling tot de zeepokken, vinden we direct onder 
d~ waterlijn, diverse soorten zeeanemonen. Omdat deze 
organismen zich slechts door een dunne slijmlaag kunnen 
wapenen tegen verdamping, treffen we ze slechts in de vrij
wel doorlopend natte zêne aan. 
Overigens worden vrijwel alle zeedieren zoals zeepokken, 
mosselen en andere schelpdieren, door de overwegend arme 
bevolking verzameld. 
Ook de rijkelijk aanwezige wieren worden geplukt en -o~ , 
hun hoog jodiumgehalte - verkocht aan de plaatselijke apo
theker. 
Er is ui teraard nog veel meer te vertellen over dit inte.-

ressante gebied, over de mensen, over de oude gebruiken, de 
vele interessante gebouwen, klederdrachten enz., maar aan
gezien ik het ook nog over de terugreis wil hebben, wil ik 
hier, wat Portugal betreft mee eindigen. 

Ook op de terugweg hebben we weer volop genoten van impo
sante vergezichten, met sneeuw bedekte bergtoppen en 
golvend groene landschappen. 
Een paar hoogtepunten wil ik, zij het beknopt, toch noemen. 
Om te beginnen de "rias" kust aan .de Cantabrisch-Atlantische 
kust in de omgeving van Pontevadra in het noordwesten van 
Spanje. Hier zijn, door het voortdurend op de kust beuken 
van de woeste branding, de riviermondingen verbreed tot 
brede, vrij ondiepe estuaria, met uitgestrekte zandbanken, 
welke een waar Eldorado vormen voor de hier talrijk aan
wezige zeevogels. 
Vanaf de kust heb je steeds wisselende, prachtige verge
zichten op dit uitgestrekte gebied met op de achtergrond 
steeds de Atlantische oceaan. 
Interessant is ook het bezoek aan Santiago de Compostella, 
samen met Rome en Jeruzalem behorend tot de drie bedevaart
plaatsen van de middeleeuwen. De grote, van oorsprong 
Romaanse kathedraal met zijn later aangebrachte Barok-voor
gevel, biedt een indrukwekkende aanblik. 
Hiervandaan een grote sprong naar de Picos de Europe, een 
machtig berggebied met toppen tot een hoogte van 2650 m. 
Het overwegend uit kalksteen bestaande berggebied, wordt 
doorsneden door diepe kloven (desfiladero's) waarin de 
wildstromende, zalmrijke rivieren zich bruisend en schui
mend een weg baneno De kloven zijn plaatselijk zo diep en 
smal, dat het zonlicht nooit de bodem bereikt. De kloven 
delen het gebied in drie delen, die elk van een overwel
digende schoonheid zijn. In het noordelijke deel bevindt 
zich het Parque nacional de la sierra de Couadonga, het 
oudste nationale park van Spanje. Hier behoren . 
de lynx, wilde kat, bruine beer, wolf en vale. 9•er 
spaanse gems nog tot de vaste bewoners. Wat 
roofvogels betreft, kunnen we hier niet 
minder dan zeven soorten grote roofvogels 
aantreffen, namelijk de dwergarend, havik
arend, steenarend, slangenarend,aasgier, 
menniksgier en vale gier. Zelf hadden we 
het geluk niet minder dan elf vale gieren 
te zien en twee steenarendeno 
Verder zagen we hier als opvallendste soorten 
grauwe klauwier, klapekster en bijenetero 
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Bij de bloeiende planten was de Erica ciliaris, 
een dopheide soort met bloemkelken van ca. 13 mm 
een opvallende verschijning. 
We stappen tenslotte over naar het in de 
provincie Navarra gelegen stroomgebied van 
de Rio Aragon, gelegen ten oosten van Pamplona. 
Hier vinden we tussen de vrijwel onbegroeide kalk
rijke rotsen de zg. Bardenaa Reales, een kaai steppe· 
achtig landschap, dat tussen de rotsen overgaat in 
een uitgesproken woestijnlandschap. De temperatuur ~· 
stijgt hier overdag tot boven de 40°C., zodat het . ,\11 • 

openzetten van alle autoraampjes geen verkoeling ~ 
meer brengt o · 
We vinden hier schoolvoorbeelden van erosie. De rot- ~ · 
sen barsten en vergruizen door de extreme verschillen ·~~ 
tussen de dag- en nachttemperatuuro . 
De bodem is bedekt met steeds verder erederend gesteente, 
dat tenslotte overgaat in een zeer fijnkorrelig, poeder
droog materiaal, dat bij de geringste wind verwaait in alle 
richtingen. 
Ook hier vinden we weer verlaten dorpjes, met spookachtige, 
halfingestorte huizeno We zien hier verschillende slangen, 
soms ook doodgereden op de weg. 
De gelaagde heuvels en rotsen met hun vaak bizarre vormen, 
doen ons aan de Grand Canyon denken. 
Van dit gebied naar het Nationale Park van Ordesa is maar 
een klein stapje, maar het verschil in temperatuur en land
schap is enormo Hier overheerst weer het groen van de berg
weiden en zoeken de beken weer klaterend hun weg door de 
vele bergdalen. 
Voor ons is inmiddels ook weer de tijd aangebroken om 
aan naar huis gaan te denken. Een afstand van ongeveer 1300 
km. die we in twee dagen overbruggen. 
Zo komen we dan na bijna vijf weken weer thuis, jammer ge
noeg begeleid door de bekende Hollandse regenbuien, maar 
met stapels dia's en ansichtkaarten, waarmee we de vacantie 
met alles wat we gezien hebben, thuis nog eens rustig 
kunnen doornemen en nagenieten van een fantastische 
vacantie. 

H.J.v.Woerdeno 

COI'ITRIBUTil:.. 1Q8t Al. VOl-DAAN ? 
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Drie flesjes meegesmokkeld trappistenbier waren een dank
baar aangegrepen aanleiding voor een handjevol "alleen
lopers" van de Ardennen-wandeling om een "voor-reunie" te 
beleggen. 

Frans had net z'n tuin opgeruimd en bood deswege z'n 
gastheer een droogboeket aan. Het gezicht dat hij daarbij 
trok, liet aan -de ontvanger het oordeel 0ver of deze reu
keloze ruiker nu bedoeld was om te determineren, of zijn 
interieur op te fleuren of om een vuilniszak uit te spa
ren. Nu, het uiterlijk van het boeket vervulde in elk ge
val de middelste bedoeling. 

Het gemakkelijke van droogboeketten is+ dat je niet di
rect naar een vaas behoeft te zoeken. Ik legde het dus 
op het aanrecht en ging koffie zetten. Ik strooide ver
strooid wat koffiebonen over m'n keukenvloertje. Die 
zamelde ik weer in, blies het stof er even af (ten over
vloede, want van mijn keukenvloer kun je eten) en deed 
de bonen in de bus terug. 
De volgende dag lag het droogboeket nog steeds op het 
aanrecht. Ik vond dat het -met permissie Frans - nogal 
een rommeltje om zich heen had gemaakt. Er lagen met name 
wat stukjes bruine zaadhulzen rondom verspreid. Ik vond 
ook nog wat koffiebonen op de vloer, van gisteren nog ze
ker. Zuinig zijn, dacht ik, blazen en terug in de bus. 
Ik zette de ruiker in een vaas en die stond prima aan de 
voet van een in bruikleen ontvangen kunstwerk van mlJn 
dochter, waarvan de artistieke waarde helaas pas door 
de volgende generaties algemeen zal worden herkend. 
Het boeket bleef intussen afval produceren, maar Frans 
had me al verzekerd, dat het niet de eeuwigheid hoefde 
te trotseren. 
De volgende dag kbnk er ineens van onder het kunstwerk 
een knalletje, gevolgd door een "ping"-geluidje van iets 
hards dat op metaal valt. Gevolgd op zijn beurt door een 
lichtstraaltje in mijn hoofd! En ja, onder de lamp lag 
een koffieboon! Inspectie van de kamervloer leverde een 
handjevol koffiebonen op, niet eerder gevonden omdat ze 
niet afstaken tegen de bruine vloerbedekking. En 
inspectie van het boeket leverde de dader op: de zachte 
acanthus. De flora van Reukels bevestigde het: de vruch
ten van de acanthus mollis scheuren open, daarbij de 
zaden ver weg schietend. Jammer genoeg had mijn boeket 
intussen al zijn kruit verschoten. Ik had zo graag 
willen zien hoe de afvuurinrichting precies in elkaar 
zat. 
Een tweede lichtstraaltje deed me de 
koffiebus eens bekijken. Ja, daar lagen 
ze, de acanthuszaden: een fractie 
lichter bruin dan de koffiebonen en 
zonder nerfo Ik heb ze er zo goed 
mogelijk uitgezocht. Het restant is 
blijkbaar niet merkbaar giftig ge
weest, zoalE uit dit stukje blijkt. 

• 
De zachte acanthus is een heel mooie tuinplant. Hij komt 
van het mediterrane gebied, maar doet het hier op beschut
te plekken ook goed en is winterhard. Het is een forse 
plant, hij heeft bloeiwijzen van bijna een meter hoog: 
lange trossen van lichtblauwe lipbloemen tussen stekelige 
paarse schutbladen. Henk Menke 



OOK IN VASSE. IS. VE.E.L TE. ZIE..N~ 
Mijn vader en ilc hebben de eerste week van juni(l980) een trek
tocht· gemaakt door een gedeelte van Nederland. Op de campings 
waar we onderweg hebben overnacht, heb ik verscheidene soorten 
dieren waargenomen. Bij de waarnemingen op de camping "De 
Tutenberg" zijn ook waarnemingen uit de maand juli~ 
De eerste camping was ''Den Borg" in Rekken. Deze camping was 
helemaal omgeven door singels en was verdeeld in verschillende 
weiden. Op deze camping heb ik geen waarnemingen gedaan, maar 
er zitten daar wel ontzettend veel vogels. 1 s-Morgens was ik 
op die camping om half vijf wakker en de zang van de vogels was 
gewoon een oorverdovend lawaai. Volgens de beheerder zat de 
wielewaal er ook. Meikever gezien. 
De tweede camping was de "Tutenberg" in Vasse. Deze camping is 
ook in weiden verdeeld. De aanplant is nog maar enkele jaren 
oud. Het is gelegen tegen een natuurreservaat. De volgende 
dieren heb ik op de camping of in de buurt ervan waargenomen: 

2/6 fazant op nest vink 30/6 kuifmees 
witte kwikstaart merel boomklever 
tortelduif huismus 1/7 egel 
buizerd ekster 2/7 eekhoorn 
vleermuis zw .kraai 3/7 kievit .. : e--.;L-
tjiftjaf spreeuw huiszwaluw )/;, .·. ll; .~ 
houtduif scholekster gierzwaluw ' · '?V. r:J·{v- ' 

koekoek koolmees 14/7 wezel • 
kokmeeuwen boerenzwaluw 17/7 pimpelmees 
2 meikevers 

De derde camping was "De Hoge Stoep" in Gees. Dit was een 
camping van staatsbosbeheer en lag in het bos en bestond uit 3 
grasvelden. De volgende dieren heb ik hier waarGenomen: 
4/6 merel tjiftjaf wulp w.kwikstaart koolmees 

spreeuw koekoek vlogaai pimpelmees buizerd. 
torteld~if ekster huismus goudvink 
houtdul zw.kraai vink bonte vliegenvanger 

Er was die dag dat wij op deze camping waren aangekomen een 
zwerm bijen in een boom gaan zitten, die de boswachter-tevens 
beheerder v.d.camping- 's-avonds in een korf deed. Volgens hem 
zaten de volgende roofvogels in het bos dat hij daar onder zijn 
toezicht had: buizerd, torenvalk, havik. 
Bij één v.d. vennetjes die daar in het bos waren, waren honderden 
coenagrion puella (bl.waterjuffers). En er stond ook bijna bij 
ieder vennetje veenpluis. 
De vierde en laatste camping ·was "De Wildehof" in Vledder. Dit 
was een gedeeltelijk nieuwe camping. Waar wij stonden was het 
nog helemaal open landschap. De volgende dieren heb ik er 
v.raargenomen: 

kokmeeuw 
huiszwaluw 
kievit 
zw.kraai 

houtduif 
koekoek 
scholekster 
spreeuw 

koolmees 
wilde eend 

eekhoorn 
haas 

Gerhard Stegeman 
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Volksreferendum over vogeljacht in Italië. 

Omdat er nog te weinig bekendheid aan het bovenstaande is 
gegeven, willen we ons graag tot U wenden via deze 
rubriek. Een kleine liberale politieke partij in Italie 
heeft, nadat uit een in 1976 gehouden enquête was gebleken 
dat 53-65% van de bevolking tegen de jacht was, in het 
afgelopen jaar met enorme inzet de voorbereidingen gedaan 
om te komen tot een referen~um (vo~stemming) over de jacht. 
Per jaar worden er in Italie naast andere in het wild 
levende dieren, ongeveer 150 miljoen vogels gedood, waaronder 
ook onze Nederlandse trekvogels. 
Het minimum aantal,'handtekeningen is overeenkomstig de 
Italiaanse Grondwet een half miljoen, maar in drie maanden 
tijds heeft men er 800.000 kunnen verzamelen. Hierdoor moet 
er nu een referendum gehouden worden, waarschijnlijk in het 
voorjaar van 1981, hopelijk met als gevolg dat de jacht 
(ook met netten) afgeschaft wordt. Deze handtekeningenactie 
heeft echter zeer veel geld gekost. De jagers hebben nl. zo 
veel invloed, dat de actie doodgezwegen werd op televisie, 
radio en door de kranten. Hierdoor moest advertentieruimte 
gekocht worden. Tevens moest op elke plek,waar men kon 
tekenen,een betaalde notaris of deurwaarder aanwezig zijn 
en moest iedere handtekening tegen betaling in het kies
register nagekeken worden op echtheid. 
Nu is er nog erg veel geld nodig om de mensen op te wekken 
te gaan stemmen; via aanplakbiljetten, folders en adverten
ties etc., en we vragen U als dierenbescherming om hiervoor 
een bijdrage op onze giro 846273 te storten onder vermelding: 
Italieo Zelf hebben we ook een bijdrage gegeven en we 
zullen zorgen dat Uw gift te bestemder plekke komt. 
Mocht de jacht afgeschaft worden, dan kunnen we daardoor 
per jaar al meer nederlandse vogels redden dan met vele 
jaren bijvoederen in de wintero 

Bestuur dierenbescherming Zwolle. 

Bovenstaand uittreksel ontvingen wij van een bestuurslid 
van de Dierenbescherming te Zwolle, met het verzoek 
dit ook in onze kring openbaar te maken. 
Een uitgebreid verslag over dit volksreferendum is 
voor de geinteresseerden ter inzage bij mevrouw 
A. Herweijer-Smi t, Pelzerpark 3, Epe., tel. 13703 • 

• 
fir'ma 
per il 

referendum 
contro 
la caccia -------------
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Na regen komt zonneschijn, gelukkig voor vogelaars! 
Onze vogelexcursie op zaterdag 13 december 1980 begon met 
regen en hoewel de zon niet bepaald doorkwam, werd het nog 
wel even droog, toen wij uitstapten nabij ons einddoel bij 
Wilp bij Deventer. Bij zonnig weer was het beslist aangenamer 
geweest om dit vogelrijke gebied langs de IJssel te bezoeken. 
Nu, bij een straffe wind was het allerminst aangenaam ver
toeven buiten de auto. Voor vogelaars valt er echter altijd 
wel iets te beleven: een groep van ruim 400 smienten doorbrak 
met hoge fluittonen het ruisen van de wind, terwijl ook nog 
een groep rietganzen niet aan onze aandacht ontsnapte. De 
buizerd, door andere liefhebbers waargenomen, bleek aanwezig, 
evenals een biddende torenvalk. 
De eenden, niet te vergeten, waren talrijk, vooral de kuif
eendjes en de tafeleenden, waarvan de fraaie weenren direct te 
herkennen zijn aan hun grijze rug, zwarte borststuk en de 
kastanjebruine kop,waren aanwezig langs de IJssel. 
Ook aanwezig waren de wilde eend, de slobeend met zijn karak
teristieke spatelvormige snavel en de reeds eerder genoemde 
smienten. Vullen we deze lijst nog eens aan met de· jubelend 
overvliegende wulpen, de talrijke waterhoentjes en de samen
geschoolde meerkoeten, de roek, de zwarte- en bonte kraai, 
ekster en de kauw, dan mogen we toch spreken van een geslaag
de excursie. Bovendien werden we na afloop nog varrast met een 
heerlijke verwarmende kop koffie. 
Jammer dat deze excursie slechts de belangstelling had van 
een kleine groep liefhebbers, we zouden graag eens wat meer 
gezichten zien! 
Onze eerste excursie van het nieuwe jaar zag er ook niet erg 
hoopgevend uit. Op zaterdagmorgen 3 januari 1981 werd Epe 
bijna weggespoeld door geweldige regenbuien, die samen met 
een stormachtige wind voor een troosteloos beeld zorgd~.Toen 
wij 's-middags onder leiding van F.v.Noorden echter de polder 
betraden, werden wij, 12 man sterk, verwelkomd door een strak 
blauwe lucht en een vrolijk zonnetje. Wie had dit durven hopen? 
Toen wij het weidevogelreservaat bereikten, bleek ook hoe dit 
weer zorgde voor een fotogeniek landschap. De donkerblauwe 
slootjes,die het reservaat doorsnijden, het gele wuivende riet 
en de str~k blauwe lucht zorgden tesamen voor een boeiend 
schouwspel. Honderden smienten, wilde eenden, slobeenden, 
meerkoeten, goudplevieren en enige wilde zwanen vervolmaakten 
dit natuurlijke schilderij. 
Verderop bij de Harderplas 
waren knobbelzwanen en kuif
eenden alsmede een nonnetje 
aanwezig, maar ook de blauwe 
kiekendief, de buizerd en zelfs 
de ruigpootbuizerd, welke herken-
baar was aan zijn witte stuit, ~ 
vlogen boven het rietveldo 



Rond het reservaat rijdend, probeerden wij de grote 
groep ganzen te bereiken. Een kleine 2000 brand- en kol
ganzen fourageerd~hier op de weilanden. 
In het voorbijrijden zagen we ook nog een patrijs en dat 
wat eerst werd aangezien voor een huiszwaluw, bleek geen 
watersnip, maar een witgatje te zijn. 

Al met al een zeer geslaagde excursie, met een totaal van 34 
soorten vogels en dit keer zelfs een grote opkomst van 
vogelaars, een goed begin van het Nieuwe Jaar! 

Peter Pfaff • ..., • ~· 

NIE..LI\.YS VAN DE. 

STIC\.1TING 10T f>E.l-OUD VAf'l DE. 

\/E.LU'vJ5E.. S"PQE.l'lG-E.N EN f>E.KEN 

De bekenstichting begint in wijdere omgeving bekendheid 
en .•.•. erkenning te krijgen. Deze erkenning wordt 
onderschreven door toekenning van diverse subsidies, te 
weten: 
- van het Zuiveringschap Veluwe, f. 5.000.- voor 1981 
- van de gemeenten Epe en Heerde, resp. ~ 330.- en ~ 100.-

voor 1981 
- van het ministerie van CRM en de provincie Gelderland 

voor de kosten van het onderhoud aan de 1üeuwe Beek 
te Vaassen, 90% voor het ministerie en 10% voor de 
provincie; deze subsidie geldt nog voor 1980. 

De onderhoudswerkzaamheden zullen - ijs en ·;Je der dienende
op 19 januari beginnen. De stichting krijgt hierbij hulp 
van de afdeling natuurDehoud van het Staatsbosbeheer, die 
de technische begeleiding op zich neemt. 
In maart is er de jaarvergadering in Epe; datum en plaats 
van handeling worden in de Wijerd van januari bekend 
gemaakt. 
U weet het: donateur zijn van deze stichting is voor 
iedere K.1~. u. V. -er een ere-plicht l Minimum-donatie f 15.
per jaar, op gironummer 3576129 t.n.v. de stichting te 
Vaassen a 
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Aanleiding tot dit stukje was de waarneming van een fraaie 
halo door leden van de afdeling tijdens hun tocht door de 
Ardennen, waarover in het vorige nummer van Natuurklanken 
bericht werd. Gezien de beschrijving en de nadere bijzon
derheden die ik nog van mevrouw Koopmans kreeg, moet dit 
wel een zg. "circumzenithale boog" geweest zijn. Van alle 
halo-vormen geeft deze boog meestal de duidelijke spectrale 
kleuren (regenboogkleuren) te zien. Men kan zich deze boog, 
die men een flink eind boven de zonshoogte ziet, voorstel
len als een stuk van een horizontaal liggende cirkel die 
zijn middelpunt in het zenith (dwz. recht boven ons hoofd) 
heeft. Men ziet dat stuk cirkelboog hoog boven de zon dus 
met de bolle kant naar de zon toe. 
Halo's noemt men al die optische verschijnselen in de at
mosfeer die te danken zijn aan lichtbreking en/of spiege
ling in;aan ijskristalletjes in de dampkring (in tegenstel
ling tot verschijnselen als de regenboog en de mistboog, die 
door lichtbreking en terugkaatsing in regendruppels of mist
druppeltjes, en de 11 krans" om zon of maan, die door licht
verstrooiing door wolkendruppeltjes veroorzaakt worden). 
IJskristallen komen in de atmosfeer voor in hoge bewolking 
van het type cirrus of cirrostratus. Cirrus noemt men die 
zijde-achtig witte wolkenvormen, die er vaak als veren 
("windveren") of pluimen of iets dergelijks uitzien. Cirro-

stratus is een egale doorzichtige sluier, soms zo ijl dat 
het blauw van de hemel er alleen wat melkachtig bleek door 
wordto 
De ijskristallen hebben een zeshoekige prisma-vorm en kunnen 
er langwerpig uitzien, als dunne staafjes(naaldjes) of plat, 
als zeshoekige plaatjes. Bij doorgroeien kunnen plaatjes 
ook de vorm van fraaie sterretjes aannemen (sneeuwkristallen), 
terwijl ook combinatievormen van plaatjes en staafjes 
("tafeltjes? voorkomen. Voor het verklaren van halovormen 
kunnen we volstaan met naa~ de eenvoudigste vormen te 
kijken: de plaatjes en de staafjes- zie fig. la en lb. 

Van het grote aantal verschillende halovormen willen we hier 
alleen de belangrijkste even bekijken; een volledige behan
deling vult een boekdeel. 
De zuil. Dit is een verticale lichtband boven en/of onder 
de Zöll7 Hij ontstaat door spiegeling van het zonlicht aan 
kristalvlakjes die min of meer om de horizontale stand 
schommelen, wat vooral bij zwevende plaatjes kan voorkomen. 
Dit verschijnsel is te vergelijken met de lichtbaan op 
golvend water onder de zon of de maan. 
De kring om de zon of de maan. Men onderscheidt de gewone 
kring van 220 (ook wel de "kleine kring'' genoemd, maar zo 
klein is hij niet) en de grote kring van 46°; met de twee 
genoemde hoeken wordt de hoekafstand tot de zon bedoeld. 
De eerstgenoemde kring is de kring die men het vaakst 
ziet en die ook het duidelijkst is. Het is een witachtige 
ring· om zon of maan. Hij ontstaat door breking van de 
lichtstralen bij doorgang door de ijskristallen (vooral 



naaldjes) en wel zo dat lichtstralen door een prismavlakje 
(~ijvlakje) heen naar binnen gaan en twee vlakjes verder 
weer uittreden - zie fig. 2. 
Zij krijgen door deze tweevoudige breking een afwijking 
van hun richting die minimaal 22° bedraagt. Deze kleinste 
afwijkingahoek treedt op als de stralengang door het prisma 
symmet;isch is. In elk ander geval is de afwijking wat meer 
dan 22 • Wanneer nu de kristalletjes (vooral de naaldjes) 
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in alle mogelijke standen in de hoge atmosfeer zweven, kun
nen wij 11 gebroken" lichtstralen verwachten uit alle rich
tingen die 22° en wat meer van de richting van de zonnestand 
afwijken; zo ontstaat de lichte kring om de zon. De hier
voor geschikste toestand treedt vooral op in ijle hoge 
bewolking van het cirrostratus-type. 

De grote kring van 46° ontstaat op soortgelijke manier door 
lichtbreking bij doorgang van zonnestralen door de rechte 
hoek tussen een prisma-zijvlak en een van de twee begren
zende vlakken die loodrecht op de ribben staan (zie fig. l)o 
De grootste kring wordt veel minder vaak gezien, hij is 
minder duidelijk. 
Bijzonnen (of bijmanen). Een bijzon is een heldere lichte 
vlek links of rechts van de zon (op gelijke hoogte), of 
aan beide kanten één, op een afstand van wat meer dan 22° 
vaak gekleurd naar de ~ant van de zon. Ook bijmanen komen 
natuurlijk voor. De oorzaak is lichtbreking door horizon
taal zwevende plaatjes. De schuin neergaande zonnestralen 
treffen een van de verticale zijvlakjes van zo'n horizon
taal zwevend zeshoekig ijsplaatje en treden er door een 
ander zijvlakje weer uit, enigszins op de manièr van fig.2, 
met dit verschil, dat door de niet-horizontal~ inval van 
de stralen de minimale afwijkingshoek niet 22 maar meer 
dan 220 is (hangt van de zonshoogte af). Bovendien heeft 
de lichtstraal alvorens uit te treden meestal inwendig 
een of meer paren heen- en weergaande terugkaatsingen 
tussen onder- en bovenvlak gehad, maar dat zijn det3ils. 
De bijzon (bijmaan) staat dus buiten de kring van 22 (in
dien aanwezig). 
De circurnzenithale boog - waar het allemaal om begonnen was. 
Hoe die er uitziet is aan het begin van dit verhaal al be
keken. Ook deze ontstaat door horizontaal zwevende plaatjes. 
Hier gaat het dan om zonnestralen die op de bovenvlakjes 
invallen en met verschillende afwijkingen door zijvlakjes 
weer uittreden - zie fig. 3. 
De circumzenithale boog staat zo hoog boven de zon, dat hij 
alleen bij niet te ho§e zonnestand aanwezig kan zijn: bij 
een zonshoogte van 32 verdwijnt hij in het zenithe 
Er komen nog verschillende andere halo vormen voor, zoals 
bv. de bovenraakboog en de benedenraakboog aan de gewone 
kring, maar het zou veel te ver voeren om op die alle in 
te gaan. 

P. Groeno 



Over.waterplanten en waterzuivering 
door C. Berger en A. Koridon 

De randmeren 
Tussen Flevoland en het oude land 
liggen de randmeren Drontermeer, 
Veluwemeer, Wolderwijd, Nuldernauw, 
Eemmeer en het Gooi meer, dat bij de 
Hollandse brug overgaat in het IJmeer. 
De diepte varieert van 1 tot 2 meter. 
Elk meer heeft grote, ondiepe gedeel
ten die bij lage waterstand hier en daar 
droogvallen en diepe gedeelten. Tot de 
laatste behoort de vaargeul, 100 tot 
200 m breed en 4 tot 7 meter diep. 
Tot de diepe gedeelten behoren ook 
enkele zandwinputten in het Gooimeer 
waar een diepte van bijna 30 m het 
maximum is. 
Toen het Drontermeer en het Veluwe
meer in 1957 bij het sluiten van de dijk 
van Oostelijk Flevoland ontstonden, 
kregen zij al gauw bekendheid door 
hun glasheldere water. Staande tot 
aan de nek in het water, kon je de 
bodem tot in details onderscheiden. 
Vlak tegen het oude land aan bestaat 
deze bodem vaak uit zand, meer naar 
Flevoland toe overgaand in klei, 
dezelfde klei die a.an de andere kant 
van de dijk in Flevoland aanwezig is. 
Sporadisch komt op sommige plaatsen 
wat veen voor. 
Wie van Roggebotsluis door de rand
meren naar het zuidwesten vaart, ziet 
rechts de dijken van Flevoland en aan 
de linkerkant het oude land. Langs die 
vroegere Zuiderzeelijn liggen eerst 
wat kleine poldertjes en meer naar het 
zuidoosten volgen bossen, campings 
en jachthavens. Aan de zijde van 
Flevoland grenzen de randmeren aan 
stranden (die zijn opgespoten), 
weilanden, stukken bos of direct aan 
de dijk. 

Het leven in het water 

Toen Antoni van Leeuwenhoek 
omstreeks 1670 een druppel glashelder 
water onder zijn pas gemaakte 
microscoop legde, constateerde hij tot 
zijn verrassing een gekrioel van kleine 
diertjes; het plankton was ontdekt! 
Ook in het glasheldere water van de 
pas ontstane randmeren wemelde het 
van plankton, bestaande uit twee 
groepen: zeer kleine plantjes en dito 
diertjes. De eerste groep, het zo
genaamde fytoplankton, moet groeien 
van zonlicht en voedingszouten; de 
tweede groep, het dierlijke plankton of 
zoöplankton blijft in leven door het 
fytoplankton of elkaar op te eten. Het 
zoöplankton wordt op zijn beurt 
gegeten door jonge visjes. 
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Enkele soorten waterplanten, die in de randmeren voorkomen 
V.l.n.r.: doorgroeid fonteinkruid, schedefonteinkruid en narvederkruid 

Een gedeelte van het plankton sterft 
af, zakt naar de bodem en blijft daar 
liggen. Ook deze bron van organisch 
materiaal komt ten goede aan andere 
vormen van leven. In het bovenste 
modderlaagje van de randmeerbodem 
leven kleine, rode wormpjes en de 
larven van muggen. Deze eten 
organisch materiaal, in dit geval 
afgestorven plankton. Stijgt de 
temperatuur dan komen de larven naar 
boven en verlaten als mug het water. 
Een andere vorm van bodemleven is de 
driehoeksmossel, een verkleinde 
uitgave van de bekende zoutwater
mossel die in de Wadden en de 
Oostersehelde voor de consumptie 
wordt gekweekt. De driehoeksmossel 
eet zowel dood organisch materiaal als 
levend fytoplankton. Hij filtreert 
hoeveelheden water en dan blijft wat 

eetbaar is achter. 
De driehoeksmossel wordt gegeten 
door andere dieren, bijvoorbeeld 
voorn. Vooral grote exemplaren doen 
zich aan dit voedsel te goed. Het 
IJsselmeeris het allerbeste meer voor 
deze vis; door de grote voorraden 
mossels groeien ze daar het snelst. 
Nog belangrijkere consumenten van 
driehoeksmossels zijn de duikeenden. 
Zo zijn er duidelijk twee zogenaamde 
voedselketens aanwezig. Fytoplankton, 
levend van de zon en opgeloste 
voedingszouten in het water, wordt 
gegeten door zoöplankton, dat op zijn 
beurt als voedsel dient voor visjes, 
terwijl deze weer worden opgepeuzeld 
door roofvis en visetende vogels. En de 
tweede keten: afgestorven plankton 
voedt organismen, die in het bovenste 
bodemlaagje leven en een voedselbron 



vormen voor vissen en duikeenden. 

Water- en oeverplanten 
Ook een vorm van leven in het water is 
de waterplant. In grote lijnen zijn er 
twee groepen: waterplanten die onder 
water groeien en ook wel iets boven 
water kunnen uitsteken of drijvend aan 
de oppervlakte voorkomen en water
planten die aan de oever staan en 
per se boven water moeten uitsteken. 
We praten dus grofweg over onder
gedoken of submerse waterplanten en 
staande of emerse waterplanten. 
Keren wij nu terug naar de pas 
ontstane, glasheldere randmeren van 
1960 om een wandeling te maken 
dwars door zo'n meer, beginnend 
20 meter van de oever op het oude 
land. Wat komen we dan allemaal 
tegen aan soorten in de oeverstroken 

en in dieper, open water? 
De aan de oever grenzende strook op 
het oude land is veelal als hooiland in 
gebruik. Daar vindt men de planten
soorten van niet tot weinig bemeste. 
vochtige hooilanden. Voorbeelden 
daarvan zijn de echte koekoeksbloem, 
dotterbloem, gewone kattestaart, 
moerasspiraea, moerasandoorn en 
biezeknoppen. De laatste is een soort 
die tot de familie van de russen 
behoort en waarvan de opbouw veel 
op die van grassen en zeggen gelijkt. 
Het voorkomen van heelblaadjes duidt 
er op dat soorten van contact
gemeenschappen van vochtige zoute/ 
zilte stroken langs het IJsseJmeer en in 
duinvalleien nog steeds aanwezig zijn. 
De soortenrijke kruidenbegroeiing in 
deze hooilanden maakt dat die landen 
ook voor insakten veel aantrekkings
kracht hebben en dat de strook 
biologisch gezien een waardevol 
onderdeel van de oever is. 
Verdergaand in de richting van het 
open water, komen we in een lager 
gelegen zöne, waar riet en biezen de 
toon aangeven. Deze soorten vestigen 
zich vaak als eerste langs de oevers, 
waar je ze later aantreft in horsten, 
maar ook in aaneengesloten lint
begroeiing. Daar waar veel slib is 
afgezet en de oeverlijn een flauw talud 
heeft, kunnen brede kragen van biezen 
en riet ontstaan. Een voorbeeld 
daarvan bevindt zich ter hoogte van 
Elburg, waar de begroeiing een 
breedte heeft van 235 m. Daarin komen 
riet en/ of zeebies over 225 m voor in 
een bedekkingsgraad van 50-100%. De 
zeebies was in 1960 op veel plekken de 
dominante soort. Binnen deze 
begroeiing vestigden zich lisdodden en 
kruiden, zoals pijptorkruid, waterkers, 
grote egelskop, waterweegbree, water
eppe, watermunt Op luwe plaatsen in 
het rietland met open water vinden we 
waterplanten als kikkerbeet, blaasjes
kruid, gedoornd hoornblad, stijve 
waterranonkel, watergentiaan, water
pest en kroossoorten. De riet
begroeiingen zijn vaak soortenrijk en 
botanisch waardevol. Het is dan ook 
duidelijk dat zij naast hun oever
beschermende- een belangrijke 
biologische functie vervullen. 
Lopen we verder in de richting van het 
open water, dan zien we dat grote 
oppervlakten bedekt zijn met water
planten. Die bestaan voor een groot 
deel uit fonteinkruiden met door
groeid-, schede- en tengerfonteinkruid 

als belangrijkste soorten. Evenals riet, 
biezen en lisdodden bezitten zij 
ondergrondse reserve-organen, waarin 
zij in het najaar koolhydraten opslaan 
die de plant vanuit de bovengrondse 
delen naar beneden transporteert. 
Deze ondergrondse knollen van de 
fonteinkruiden zijn een belangrijke 
voedselbron voor de kleine zwaan, die 
al van oudsher in de randmeren naar 
voedsel zocht. 

-Naast fonteinkruiden komen kranswier 
en aarvederkruid veel voor. De eerste 
is een indicatiesoort van helder, 
voedselarm water. Het water van 
Orentermeer en Veluwemeer was in 
1960 nog een ideaal milieu voor deze 
soort. 
Het geheel overziend blijkt dat in de 
oeverstrook van grasland tot en met 
het open water omstreeks 1960 diverse 
soortenrijke levensgemeenschappen 
voorkwamen, waardoor deze biolo
gisch als waardevol kon worden 
beschouwd. 

Water- en oeverplanten in 1980 
We maken nu de wandeling nóg eens, 
maar 20 jaar later, in 1980 dus. Als we 
ter hoogte van dezelfde plaatsen als in 
1960 de oeverstrook betreden, valt een 
aantal verschillen op. In het vochtige 
hooiland zien we de echte koekoeks
bloem van 1960 niet meer. Ook moeras
andoorn en gevleugeld hertshooi zijn 
verdwenen. Heelblaadjes, die indertijd 
betrekkelijk veel voorkwamen, zoeken 
we op veel standplaatsen tevergeefs 
of zijn in aantal sterk verminderd. 
In het vochtige hooiland van weleer 
vinden we nu meestal een bemeste 
grasmat met Engels raaigras, veld
beemdgras en andere produktieve 
grassen. Opvallend is ook de aan
wezigheid van ruigtekruiden als 
ridderzuring en brandnetel. Deze 
wijzigingen zijn vaak het gevolg van 
een andersoortig beheer, dat meer is 
gericht op produktie dan het in stand 
houden van soortenrijke levens
gemeenschappen, die door water
standsverlaging en bemesting 
verdwijnen. In hun plaats verschijnen 
soortenarme, meer produktieve 
grasmatten. 
Intussen lopen we verder in de richting 
van het open water. We zien dat ook in 
het rietland het één en ander is 
veranderd. In 1960 was zeebies nog de 
dominante soort; door de voortgaande 
verzoeting is ze nu vrijwel verdwenen. 
Riet heeft haar plaats ingenomen. 
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Begrazini( door kleioe zwanen van de wortelknollen van fonteinkruiden in de rand111eren 

Het rietland is enerzijds soms 
opgeschoven in de richting van de 
kust, maar in de richting van het open 
water door golfwerking afgeslagen. 
Ter hoogte van Elburg bedraagt dit 
circa 50 m. 
De verscheidenheid aan kruiden is 
beduidend geringer dan in 1960. Ten 
dele vindt dit z'n oorzaak in het 
opschuiven van de buitenste grens in 
de richting van de kust, maar ook door 
de sterk toegenomen eutrofiëring van 
het oppervlaktewater. Een aantal 
kruiden komt gelukkig nog voor; gele 
lis, scherpe zegge, moeraswalstro en 
watermunt zijn daar voorbeelden van. 
Als we vanuit het rietland het open 
water bereiken, zien we een soortgelijk 
verschijnsel, maar in versterkte mate. 
Van de waterplantenbegroeiing, vrij 
soorten rijk, zeer vitaal en over grote 
oppervlakten voorkomend in aanzien
lijke dichtheden en dus bijna een plaag 
vormend voor de watersport, maar een 
eldorado voor veel diersoorten, is 
vrijwel niets meer over. Schede
fonteinkruid, een indicatorsoort van 
vervuild water, heeft zich op een aantal 
plaatsen van geringe oppervlakte 
weten te handhaven. Gelukkig kwamen 
er aan het eind van de jaren '70 
positieve ontwikkelingen ten aanzien 
van het waterbeheer, dat is gericht op 
het terugdringen van de sterke 
eutrofiëring door lozingspunten van 
vervuild water vanaf het oude land op 
de randmeren te saneren. 
Dat neemt niet weg dat het water in de 
randmeren sedert 1960 totaal is 
veranderd. Was toen de bodem op 2 m 
diepte nog scherp waar te nemen, nu 
blijkt hij bij een waterdiepte van 20 à 30 
cm al niet meer te bekennen. Het glas-
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heldere water van weleer is verkeerd 
in een grijsblauwgroene massa met 
een zeer gering doorzicht. 
Hadden we vroeger moeite met het 
lopen vanwege de massaal voor
komende waterplanten, nu kunnen we 
hele stukken gaan zonder een plant 
tegen te komen. Alleen vlak voor de 
vaargeul moeten we ons door een 
veldje schedefonteinkruid worstelen. 
We trappen ook niet meer op scherpe 
driehoeksmossels; die zijn dus ook 
verdwenen. Wel krult er meer modder 
tussen de tenen door. En als we de 
vaargeul overzwemmen, bemerken we 
dat het water meer geur afgeeft dan 
vroeger. Hoe zijn die grote verschillen 
tussen de situatie van 1960 en die van 
1980 ontstaan? 

De bemesting van het water 
In de begintoestand van de randmeren 
was de bemesting met voedingsstoffen 
zeer gering. Deze bemesting is 
afkomstig van afvalwater dat in de 
randmeren wordt geloosd. Het komt 
voor een deel uit de bic-industrieën 
(kippen-, eenden-, kalver-en varkens
mesterijen) van het oude land en voor 
een belangrijk deel uit het afvalwater 
dat dorpen en steden (in het begin niet, 
later wel aangesloten op zuiverings
installaties) op de randmeren loosden. 
Ook toen omstreeks 1975 alle afval
water werd gezuiverd, bleek de 
hoeveelheid geloosde meststoffen nog 
zo groot dat verbetering van de 
waterkwaliteit in de randmeren niet 
mogelijk was. 
Wat gebeurt er precies als we de 
bemesting van een water vergroten? 
Dan wordt de concurrentie, competitie 
genoemd, tussen de diverse soorten 

fytoplankton kleiner. Dit is te 
vergelijken met de bemesting van 
grasland. Op schraal grasland komen 
vele tientallen grassoorten voor, op 
bemest grasland blijven alleen de 
snelle groeiers over. In het kort komt 
het erop neer dat een kleine hoeveel
heid fytoplankton, bestaande uit zeer 
veel soorten, overgaat in een grote 
hoeveelheid fytoplankton, bestaande 
uit slechts enkele soorten. Zo zijn in 
de randmeren anno 1980 nog maar 
enkele, voornamelijk blauwwiersoorten 
overgebleven. 
Het fytoplankton staat aan de basis 
van beide, hiervoor beschreven 
voedselketens. Veranderen aard en 
hoeveelheid van dit fytoplankton, dan 
heeft dit effect op al die organismen 
die afhankelijk zijn van dat fyto
plankton. Het zoöplankton is voor een 
belangrijk deel veranderd en 
verdwenen doordat de langwerpige 
blauwwieren (draadalgen) niet gegeten 
kunnen worden. Vroeger had je 
namelijk veel kleine, ronde kiezel- en 
groenwieren en tengevolge daarvan 
veel soorten zoöplankton. Dit effect 
zet zich voort in het voortbestaan van 
de driehoeksmosselen. Die zijn 
verdwenen, waarschijnlijk als gevolg 
van de slechte zuurstoftoestand bij de 
bodem, hetgeen weer veroorzaakt is 
door een te grote hoeveelheid fyto
plankton die daar terechtkwam. 
Verdwijnt het zoöplankton, dan heeft 
dat gevolgen voor kleine visjes die 
ervan leven. Als ze op ander voedsel 
kunnen overschakelen, redden ze het 
nog, zij het dat de samenstelling van 
de visstapel sterk verandert. 
Driehoeksmossels vormden een basis
voedsel voor duikeenden. Deze komen 
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na het verdwijnen van de mossels uit 
de randmeren hier nauwelijks meer 
voor vergeleken met de situatie in 1960. 
Waarom zijn de waterplanten 
verdwenen? Die groeien toch net als 
fytoplankton met behulp van zonlicht 
en voedingsstoffen? En die voedings
stoffen zijn toch ruimschoots 
aanwezig, terwijl de zomers in de 
zeventiger jaren toch niet slechter 
waren dan daarvoor? Inderdaad, maar 
het zonlicht kan niet meer tot de 
bodem doordringen vanwege de grote 
massa fytoplankton. Dat verhindert de 
waterplanten te ontkiemen en te 
groeien. 

De toekomst 
Verbetering van de toestand in de 
randmeren is in theorie eenvoudig: de 
bemesting zo ver terugdringen dat de 
oude situatie van competitie tussen de 
diverse soorten fytoplankton zich kan 
herstellen. Rijkswaterstaat, RIZA, RIJP 
en verschillende zuiveringsschappen, 
zoals het zuiveringsschap Veluwe, zijn 
daar allang mee bezig. Sinds 1966 
wordt te Elburg het afvalwater met 
twee trappen (door bezinking en met 

bacteriën) gezuiverd; in Harderwijk 
gebeurt dit vanaf 1972. In de zeventiger 
jaren is bijna al het andere afvalwater 
ook met twee trappen gezuiverd. 
Bovendien wordt het afvalwater uit de 
blo-industrieën meestal voorgezuiverd 
en dan naar de zuiveringsinstallaties 
gevoerd. Ook campings en andere 
recreatie-objecten zijn via leidingen 
aangesloten op·de zuiverings
installaties. In de Eemvallei zijn 
enorme zuiveringsinstallaties 
gebouwd, zodat ook daar lozingen van 
ongezuiverd afvalwater nog nauwelijks 
plaatsvinden. 
Maar het gezuiverde effluent, dat uit de 
zuiveringsinstallaties komt, bevat 
kennelijk nog te veel meststoffen. 
Inderdaad, 70% van het fosfaat en 
50% van de stikstof loopt door de 
installatie heen. Er moet dus voor een 
nog betere zuivering worden gezorgd, 
bijvoorbeeld met de zogenaamde 
derde trap, waar met chemische 
middelen nog een deel van het fosfaat 
wordt gegrepen. Dan loopt er maar 
10% van het op de installatie geloosde 
fosfaat doorheen. We moeten in elk 
geval zien te bereiken dat het plankton 

-

zo weinig fosfaat krijgt dat de 
competitie van vroeger zich kan 
herstellen, zodat de snelgroeiers (de 
blauwwieren) verdwijnen. 
Overigens is die derde trap in Elburg 
en Harderwijk al aanwezig. Dus het 
Dronter- en Veluwemeer worden weer 
schoon? Ondanks deze derde trap en 
zelfs ondanks de vierde trap in Elburg 
(de enige in Nederland!), bestaande 
uit een rietveld waarin het effluent 
een aantal dagen verblijft, krijgt het 
fytoplankton nog zoveel fosfaat dat de 
blauwwieren zich kunnen handhaven. 
Een groot deel van het fosfaat komt 
namelijk uit de bodem van de rand
meren zelf. Juist op het moment dat in 
het voorjaar een fosfaattekort begint 
op te treden, komt via de bodem door 
de hogere watertemperatuur 
voldoende fosfaat voor de blauwwieren 
vrij. 
Misschien biedt het wegbaggeren van 
deze bodemfosfaten uitkomst. Daarop 
zijn momenteel de diverse diensten 
hard aan het studeren. Want wie 
verlangt niet naar de situatie zoals die 
in 1960 was? 

--------
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Op 4 en 5 october hield de landelijke Kadercommissie e week
end in de jeugdherberg in Ernst. Een kleine twintig, merendeels 
jonge, KNNV-ers, bepraatten daar met elkaar en met de commissie 
de methoden waarop je in een terrein een excursie kunt uitzet
ten en leiden. Er waren -helaas- geen deelnemers van onze 
afdeling. Wel verrichtten we hand- en spandiensten. Frans van 
Noorden en Chris Drevijn fungeerden als gidse~in het voor de 
meeste deelnemers onbekende gebied en~ekende had de 
natuurhistorische mogelijkheden die ~t~ jein bood -het dal 
van de Smallertsbeek met de omJxg~ ~~e gronden - als 
een soort vragenpakket met een --hBev-€-.ejJl d 1 i te ratuur aan de 
deelnemers voorgelegd. / -- ·-"--> \ 

1 

Model stond daarbij de wi~erwandel' g ~ie y'nze afdeling ruim 
een jaar geleden in die buur~ maa e n het verslagje dat 
daarvan in de krant in de 1 rubrie "T sen heuvels en rivier" 
verscheen. ~ I / 
's-Middags werd het terre'n er~end in drie groepjes, die 
zich bezig hielden met ge ~ie en b~~' vegetatiekunde en 
cultuurhistorie en natuu . QP~r~tng~'s-Avonds werden de in
drukken van het terrein esproken. Verrassend voor de kader
commissie was daarbij dat de mogelijkheden die de topografische 
kaarten bieden om een landschap te "lezen" en alleen aan de 
hand van zo'n kaart interessante plekken op te sporen - iets 
wat een excursieregelaar in een buitenlands kamp vaak moet 
doen - geen gemeengoed ware • Aardig was ook de discussie 
hoe je nu cultuur- u ossen kunt onderscheiden. 
Zondagsochtend erd.en , __ · cussies en orientaties omgezet 
in een stukje ractijk e~e ing excursieleiden, dat door de 
durvers met eel inv titi eit en persoonlijke visie werd 
"ingevuld". '---1 ' 
Zo'n week-e ~ d odv mijdelijk met een evaluatie. 
Er was waar er· ~ ~et soepele en niet overladen program-
ma, dat ru7~~~ t voo~ontspanning. En zowel kadercommissie 
als deelne~ij~t nieuwe ideeen naar huis gegaan. 
Er komt zeker -mét gebruik van de opgedane ervaringen- een 
herhaling. 
Om natuurhistorisch te eindigen: de Steenderbultweg heeft 
waardevolle schrale bermen, met heide, muizeoor en blauwe 
knoopo En de taxus, bij de gastvrije Heemhoeve geplant bij 
het 30-jarig jubileum van de afdeling, doet het uitstekend! 

Henk Menke. 

~A~@'19)o1~l ~ 
/~ 1JU o~~~ V 

"Ik zag in het gras de jonge krokussen 
en aan de hazenot'elaar de katjes zich 
slaperig uitrekken" 

doorbreken 
winter-

t Uit:"In weer en wind"van 
Louis Paul Boon. 



wanneer ik me s'avonds in het bos begeer wordt het eindel~k wat 
koeler. De warmte blijft hier en daar nog wat hangen maar maakt 
toch geleidelijk plaats voor een lichte nevel. 
ria de vele regen van de af gelopen maanden blijkt de grond nog een 
overvloed aan vocht vast te houden. De meeste mensen hebben zich 
ook uit de bossen terug getrokken en zitten weer achter de buis 
gekluisterd. 
Juist nu wordt het interressant om het bos in te gaan, veel Vlild 
zoekt juist om deze tljd ook wat verkoeling. 

Een zeer ongunstig gesitueerde voerplaats voor wilde varkens 
op Tongeren ligt bezaaid met enige kilo's maiskorrels. 
Een vlaamse gaai en enige houtduiven doen zich te goed aan deze 
gemakkelljk verworven maaltljd. 
Even later verschijnt er 1n mijn kijker
beeld een grote keiler die in de om
geving van de voerplaats in het struik
gewas rond scharrelt. Een half uur 
wachten levert verder niets meer op, 
misschien was het vandaag toch te druk 
1n de bossen en heeft dit het wild te 1 
veel verstoord. Hoe ongunstig deze voer- ~ 
plaats v.rel ligt, blijkt wel wanneer ik 1·-t==S""Pf:~ 

v:ijf minuten later de Tongerense leemkuil \<I!IL.E.R \.Ö' VA~IC.,~I'\j 
b ena.der. 
Door de vele regenval is het water de laatste weken aardig geste
gen. Toch is er rondom de kuil een duidelljk spoor van vernieling 
waarneembaar. De varkens, aangelokt door het voer, weten de weg 
naar de op enige honderden meters afstand geleeen leemkuil snel 
te vinden en wentelen zich in de modd,_r. 
Een koddig gezicht en een natuurlijk gebeuren, ware het niet dat een 
te hoge varkensstand te veel schade veroorzaakt. 

Het artikel van Henk Henke in de laatste Natuurklanken bewijst wel 
hoe groot de schade kan worden en de situatie hier ter plaatse vraagt 
ook duidelljk weer om beschermende maatregelen. 
Het zjjn uiteraard niet alleen de varkens die veel vernielen, on
schuldige wandelaars kunnen uit onwetendheid ook veel kwaad doen. 
De volgende zondagmiddag, wanneer ik enige foto's ,!Til maken van 
de vele libellen, is de rust weer ver te zoeken. 
Het z~n deze keer niet de varkens die zich door de modder wentelen, 
maar een verliefd paar dat languit op de laatste keverorchissen 
ligt en ook deze twee wil ik nu liever niet storen. 

Onze leemkuilen zijn eigenljjk kleine natuurgebiedjes op zich. 
In vroeg er jaren z1jn ze door mensenhanden ontstaan. De 1 eem werd 
veel gebruikt als o.v. mest ( op Tongeren ) wegverharding of bouwstof. 
Nadien zijn ze vele jaren met rust gelaten en hebben zich spontaan een 
r~ke flora en fauna kunnen ontwikkel en, welke geheel op elkaar zijn 
afgestemd. 
Door de 11 r~kere 11 leemgrond hebben zich erg leuke planten kunnen 
vestigen,juist ook het leven onder water is zeer gevarieerd. 
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In het voorjaar trekken de grote en kleine watersalamanders naar 
de leemkuil om zich hierin voort te planten en ook voor de vele 
padden en kikkersoorten bljjken deze kuilen onmisbaar. 
De grootste rijkdom is misschien nog wel aanwezig in de vorm van 
ongewervelde dieren als insecten en 
hun larve, wormen, bloedzuigers, wc.~t~~c,.l.,ort-io~n 
waterspinnen enz. enz. / ~v 
Geelgerande waterkevers zwemmen er ~/ 
nog bjj 10~ tallen rond en ook de -~ _ 
aanwezigheid van b.v. de waterschor- --~ 
pioen, schaatsenrijders, schrijvertjes 
en div. soorten kokerjuffers wjjzen 
in de goede richting. 

Wanneer ik nog even rondom de kuil loop vis ik in de gauwigheid 
nog even een leeg cola blikje en een plastic zak uit het water 
en merk ik op dat de eerste jonge padjes hun ontwikkeling van larf 
naar volgroeide pad hebben doorstaan. 
Even later stap ik op de fiets en kjjk bezorgd naar de groep mensen 
die luidschreeuwend hun hond aanmoedigen om een in het water 
geworpen stok op te halen. 

Laten we hopen, dat oadanks de vele bedreigingen, onze leemkuilen 
in hun natuurlljke staat behouden mogen blljven. 

RUSTIEK 

Deze tortelduiven gekomen 
Uit den vreemde 
Zijn nu van ons. 
Zoals geimmigreerden 
Bescheiden blijven 
Koeren ze onopvallend. 

Peter Pfaff. 

Af en toe stijgen ze fel klapperend 
hoog op, 

En skiën dan tot net boven 
De boomkruinen 
Omlaag. 
Een sierlijk gebaar dat 
Niemand stoort. 
De boer van op zijn tractor 
Kijkt me boosaardig in de rug. 
Hij wil me weg uit zijn gebied. 
In de lente 
Schiet hij eksternesten 
Uit zijn populieren. 
Ik groet hem vriendelijk 
Hij wuift hartelijk terug. 

Ben Cami. 



Er is al veel geschreven over de egels die dit jaar in 
moeilijkheden kwamen, maar ik dacht, dit stukje kan er 
nog wel bij. 
De Dierenbescherming had een moederegel met 5 jongen (nog 
zogend) gekregen, die bij het maaien uit een malsveld waren 
gekomen. Zolang de moeder de kinderen voedde, ging alles 
naar wens. Ik had beloofd de kinderen mee te nemen en onder 
mijn kennissen te distribueren voor de verdere verzorging. 
Toen de kinders echter gespeend waren, bleek-dat 4 van de 
5 niet meer of nauwelijks liepen. Ze waren kennelijk niet 
ziek, maar wel ondervoed, ondanks de liefderijke verzorging 
die ze hadden gehad. Ik heb toen het hele stelletje in mijn 
kelder ondergebracht en ben ze met-~de hand gaan bi~voeden. 
Het is wel een ervaring om dat grut van zo ca. 2-22 ons groot 
te brengen. Maar ook een heel werk. In de natuur gaan altijd 
de zwaksten dood en overleven er misschien maar een paar. 
Nu waren ze alle 5 in leven gebleven en had de moeder niet 
voldoende voeding gehad. Maar na een week nachtelijke bij
voeding met een injectiespuit met een plastic slangetje 
eraan, waarmee ik ze brinta, eidooier met verdunde melk, 
vitamines en dunne griesmeelpap voerde, gingen ze zelf weer 
eten: meelwormen en (kippe-)gehakt, druiven, geweekte rozij
nen, af en toe een stukje banaan en zoutloze kaas. Nu krij
gen ze iedere avond hun b~es voer en 's-morgens vroeg ook. 
De grootste weegt al bijna 9 ons en ik hoop dat hij nu 
spoedig de winterslaap ingaat: hij begint kranten te snip
peren en mee te nemen in zijn tot slaapplaats dienende kar
tonnen, met hooi ge/vulde doos. Hij wil nu niets meer met 
zijn familie te rnaken hebben. 
De vier anderen wegen tussen de 7i en 8 ons en zijn dus ook 
aardig op weg naar het moment waarop zij in winterslaap 
kunnen gaan. Ze lopen als een kievit en klimmen overal op 
en in. 
Merkwaardig.is, dat ze dol zijn op leren schoenen: ze snuf
felen en likken eraan, daarna gaan ze in je voeten bijten; 
rauw vlees is kennelijk aantrekkelijk. 
Verder is heel merkwaardig, dat ze zich af en toe in aller
lei bochten wringen en hun (stekel) pels bespugen, toch heb 
ik niet de indruk dat ze dan ziek zijn; vlak daarna vallen 
ze weer op de meelwormen aan! Kan iemand een verklaring voor 
dit gedrag geven? 
Verder is ook typisch dat ze de regenwormen uit de compost
hoop niet eten. Deze wormen moet ik eerst een dag of 2 in 
"schone" aarde doen, dan worden ze met graagte verorberd. 
Compost schijnt toch iets te bevatten dat niet lekker voor 
ze is. 
Afgezien van de rommel die ze rnaken -en daar moet je niet 
min over denken - is het een bijzonder leuke ervaring deze 
diertjes groter en zelfstandiger te zien worden. Echt tam 
worden ze -gelukkig- niet. Straks moeten ze weer zelfstan
dig de natuur in en dan zou dit tam zijn maar onnodige 
risico's voor hun leven oplevereno 

AoHerweijer-Srnito 



---------------
Tom van der Hammen (prof. dr.) ,11.msterdam, had de lei
ding van een mossen-excursie naar het Andes gebergte 
in Colombia. Guido van Reenen, Utrecht, deelnemer, 
kwam met meer dan 1000 monsters mossen thuis, ver
zameld tussen 2900 en 4700 meter hoogte over een 
oost-west doorsnede van de Andes. 

B.O.van ~anten, Haren (Gr) is naar de Philipp~nen ge
weest om mossen te verzamelen voor een nieuwe mossen
flora van de Philipp~nen. 

R.D.Seppelt, J:;lelbourne, heeft op het sub-antarctische 
eiland lvlacquarie mossen verzameld. Hij heeft er 74 soor
ten gevonden · 

In mossen onderscheiden we drie groepen : bladmossen, 
lever~ossen en korstmossen. Korstmossen zijn o.a. de 
bekende grjjze ,groeisels op takken en boomst81Ll.m.en 
(veelal "rendiermos" genoemd). Korstmossen z~n een 
samenleving van een wier en een schimmeld :t:~ij worden 
gedetermineerd door het toepas58rî"'N~~~ aantal chemische 
reacties. ~ ~ 

••. maar waarnemen allee;J:.-:-Js----2iet vo doende, 1aen moet 
doordringen tot aohter(.Q,e dip:·;en de wezens van vlees 
en ~loed tot aan de geh~L~~fnx1i~~ waarheden die ze ver-
ber6en..... ~ ,. 1 (\) 

Bij mossen die op boiJ.en '/iTo(~ien onuersc~-:eiden we drie 
groepen bomen : [ '-J 
"edele 11 bomen; bome~~m'eJf\vpedselrijlm schors (es, esdoorn, 

lind 2
1 viier, noteboom, populier, wilg, 

iep, ~~ohtbomen) 
"matig eclelê" bomen ; bo~nen :::::.et matig voedsela:c~Je schors 

(eik, beuk, tartLi_;1e kastanje, els) 
"onedele"bo~en; bomen met zeer voedselarme, zure sc~ors 

(berk, coniferen) 
C.ti.van :.Uoo:ij 



Op zondagmiddag 21 december 1980 vertrokken een 
vijftiental verkleumde excursiedeelnemers van AH 
in Epe om bij de Elisabathshoeve op De Dellen 
wat opgewarmd uit de auto te stappen. De intense 
groene kleur van het hoogopgaande bos wisselde 
af met de witte sneeuwresten aan de lijzijde van 
de oude machtige bomen. Een koppel ganzen vloog 
naar het noorden over; uit het hoge geluid, dat 
ze maakten, konden we opmaken dat het Kolganzen 
waren. 

Excursieleider Henk van Woerden vertelde eerst 
de geschiedenis van het Gelders Landschap, in 
welk gebied de wandeling zou worden gehouden. 
En hij bracht ons naar een bijzonder mooi stuk 
terrein. De plantengroei rond de oude bewoning 
van de verdwenen herberg De Dellen is rijker en 
anders dan in grote delen van onze zandige Velu
we. Deze herberg stond aan de overkant van de 
Zuidweg; nu vrij toegankelijk, behalve op de dagen 
dat er op Oldebroek geschoten wordt. 

Op de toegang naar de verdwenen behuizing staat Abies Grandis, 
terwijl overal de buigzame jonge planten van de Hemloekspar opschie
ten. Op en tussen de oude opgeworpen wallen, die de erfafscheiding
en in vroeger dagen markeerden, groeien vele paddestoelen. 
Botercollybia, Schelpjeszwammen, Menie- en Geweizwammetjes en het 
Waaiertje trekken onze aandacht. Ginds lijkt een toffee-papiertje 
de omgeving te vervuilen, maar Albert Sieders weet ons haarfijn te 
vertellen dat het een Slijmzwam is, maar dat determinatie op de hand 
niet mogelijk iso Daarvoor zijn microscoop en boeken nodig. 
Langs de oude Hessenweg vervolgen wij ons pad. In de sneeuw staan 
sporen van Konijn, Ree en Edelhert. Voetsporen van een enkel mens 
vertellen ons, dat de excursieleider hier vanmorgen al langs ge
weest is, ter voorbereiding van deze wandeling& 

De bodem vertoont tekenen van opdooi, soms zak je tot de enkels 
in hetnatte zand. De ondergrond is nog bevroren, het dooiwater kan 
op sommige plaatsen niet wegstromen.Dan ontstaat er een dun laagje 
drijfzand. Na een brandsingel langs de grote Oldebroekse hei en 
nadat we een Bergden hebben bewonderd, steken we weer de Zuidweg 
over. 

Als we in· de saaie dennebossen lopen doorbreekt een vleugje zon 
de grauwe dag. Maar wat is saai? Een bomenrij met merkwaardige boch
ten in de stammen op zo'n twee meter boven het maaiveld, doet ons 
van allerlei veronderstellen, maar we komen er met elkaar niet 
achter, hoe dat ontstaan is. 

Tenslotte komen we weer uit bij de 11 bonestokken", die we in het 
begin van de wandeling ook al zagen. Er was twintig jaar geleden 
meer vraag naar, toen werden ze door mensen uit het bos gehaald 
voor twee cent per stok. In later jaren zijn ze veelal blijven lig~ 
gen, er was geen belangstelling voor. 

Uitgewaaid en tevreden kan Van Woerden om vier uur met een kort 
woord de excursie beëindigen. 

Dik Koopmans 
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houtduif' 

grote bonte specht ..i 
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B. NE.~TKASTE.N 
De 20 gep]Jl:•_tste nestkasten hRddc>n een l1oge bezcd-tincscrn:lr] 
(90~~).Slechts 2 J.:asten bleven onbezet,t<"! 11'et<"n ië·Pn I'.V.C.
kastje(bevatte 1vel een hommelnest) en een kastje VAn ~:Pt z.[;. 
balkon-type. 
'I't•ee kastjes '\verden 2x eebruikt. 
De bevollcing bestond uit: 

- gel::raagde rood staart 

bonte vliegenvanger 

z1varte mees 

pimpelmees 

koolmees 

nieuwe soort voor het terrein 
~~n broedpaar in een kastje van het 
balkon-type 
6 jongen uitgevlogen; 
2 broedparen; 12 jongen vlogen uit; 

2 broedsels,"'vnarvan ~6n als 2e 
broedsel 
(mogelijk betre:ft het h:i.er 11cb-:P.l:fde 
broedpaartje) 

3 broedparen; 

12 broedparen, "'vaarvan 3 als 2e bro<?d
sels 

Opm: een duidelijke toename van soorte1· 
vergeleken met vorige brnedsei
zoenen; 
de veelal grote legsels van do 
kool- en pimpelmezen(lO en 11 
eieren vormden geen uitzondering!: 
"'verden gevolgd door aanzienlijk 
kleinere aantallen uitgevlogen 
joneen. 
Oorzaak:niet geheel duidelijk 
Ongunstige "'ver>rs oms tanrl ielwel en? 

C. OVE.l<lGL VAARNE.Mll'iGtN 

Drie nieu1.,re soorten werden dit seizoen waargenomen n.l.: 
gekraagde roodstaart (nieuwe broedvogel;zie onder B); 
sperwer; 
nachtegaal (op 5 mei 1980 een zingend exempl8r r, l~enncJ. :i jJ.~o 

doortrekker. 
Totaal aantal waargenomen soorten is nu 47. 

Dank a~n de heer Pannekoek van de a:fdeling bcplnntin~nn V8n rlo 
nienst gemeentewerken der gemeente Epe,met 1dens nwdm-torldnc r1c 
waarnemingen mogelijk werden. 

llr:>arnem<"rs: 

._T. 1{. van 1'o'averen ~Togervors t 
+ zoons ~eter en Marko 

l';p<?,augustus 1980. 

\'ers la gl eçr,j n;,: 

J. 1·.'. van linver0n ' 7 occrvvrr; i· 
~w8rtelnndstr~Gt JR 
Epe. 
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Vafl 1 9 l.e,n m. 21 oklt<1ó>o \Jo.S de-

\fi[ ~(f$1J~[ lUJINJ~~ v.d.~~-~.V, 
lN E. PE. 

De jaarlijkse herfstreunie van de KNNV werd dit jaar in 
onze omgeving gehouden, nl. in het vacantiecentrum 
"Oost Raven" in Wissel. Tijdens deze bijeenkomst werden 
een aantal paddestoelenexcursies gehouden o.l.v. mevrouw 
H.v.d.Berg en de heren Haxe en Van Zanen. 
Het aantal deelnemers was zó groot (ca. 80) dat men voor 
de excursies 3 groepen had gevormd, die beurtelings een 
vijftal terreinen bezochten. 
Op de dag van aankomst werd 'a-middags de omgeving ver
kend en in het terrein tussen de Koeweg en de Molenweg, 
rond de camping "De Remboe" werden een 75-tal soorten 
genoteerd. 
De volgende dagen kwam Tongeren uitgebreid aan de beurt. 
Het gebied achter de school, de omgeving van "'t Hull" 
en de Leemkuil werden door alle groepen bezocht. Ook 
stonden op het programma het zgn. '1 Ronde Huis'' bij Nunspeet 
het Kloosterbos bij Wapenveld en de omgeving van de 
Ossenstal. 
Voor het eerst werd gebruik gemaakt van de (voorlopige) 
streeplijst van de Nederlandse macrofungi, om alle soor
ten die gevonden werden te noteren. Dank zij deze lijsten 
krijgen we een beter inzicht in de paddestoelenrijkdom van 
onze omgeving. Uit deze gegevens komen allerlei interes
sante bijzonderheden aan het licht over het al of niet 
voorkomen van de soorten in de verschillende terreinen en 
kunnen er vergelijkingen worden gemaakt met de gegevens 
die in de afgelopen jaren zijn verzameld o.a. door onze 
Paddestoelenwerkgroep. 
Wat het aantal soorten betreft, spande "Dfi Leemkuil" 
wel de kroon. In dit betrekkelijk kleine gebied, gelegen 
tussen de Tongerenseweg en de Elburgerweg werden 125 
soorten genoteerd. 
De omgeving van "Het Ronde Huis" bij Nunspeet leverde 123 
soorten op. Tongeren, achter de school en bij "'t Bull" 
111 soorten. Het Kloosterbos in Wapenveld 100, de omgeving 
van de Ossestal 90 en het Zwolse Bos nog een 40-tal soorten. 

In totaal werden 260 verschillende 
soorten genoteerd. Van enkele ge
slachten geef ik hier de gevonden 
aantallen weer: 
Melkzwammen 15 Boleten 13 
Russula's 13 Amanieten 5 

!<dsl:.an~e.~ Mycena' s 12 Ridderzwam-
boleet Collybia' s 9 men 10 

\:.a\ .. Gordijnzwam- Trechterzwam-
~~Me.e.n) men 7 men 5 

Een 36-tal soorten werd in alle excursieterreinen ge
vonden. Ook voor degene, die zich niet speciaal bezig 
houdt met de studie van de paddestoelen is het niet 
moeilijk deze algemene soorten te leren kennen. 
Van de melkzwammen waren dat de Zwartgroene-en de Kaneel
kleurige melkzwam. Bij de Boleten was de Kastanjeboleet 
het meest vertegenwoordigd. (Het bekende Eekhoorntjes
brood werd maar één keer gevonden!) 



Van de russula's waren de Braakrusaula en de Geelwitte 
.russula zeer algemeen. Van de mycena's komt het meeste 
voor de Helmmycena en van de amanieten kwamen de Gele 
amaniet en de Vliegenzwam het meeste voor 
Nog enkele soorten, die in alle terreinen werden aange
troffen waren: de Fopzwam,. de Rodekoolzwam, de Gele en 
Rode zwavelkopjes, de Krulzoom, de Dennevlamhoed, de 
Aardappelstuifzwammen en de Kopergroe~ .. zwam. Ook de 
prachtige Purpergele Ridderzwam werd in alle lijsten 
aangestreept. 
Wat het "kleine grut" betreft: op takken en st:ronken 
vinden we overal het Meniezwammetje, de OranjEidropzwam, 
de Paarse knoopzwam, de Geweizwam, het Kleverig koraal
zwammetje en de Gele korstzwam. Van de echte houtzwammen 

zijn de meest voorkomende de Berke
zwam, de Dennemeorder en de Elfen
bankjes. 
Merkwaardig is, dat de Bittere Kaas
zwam, die enkele jaren geleden nog 
vrij zeldzaam was, nu overal is 
aangetrof.fen. 
Een 80-tal soorten werd maar één 
keer gevonden. De meeste komen 
echte~ in onze omgeving wel alge
meen voor, maar de meeste padde
stoelen hebben een kort leven en 

sommige soorten ZlJn eind october al weer verdwenen. . 
Veel russula's, boleten, verschillende amanieten, gor
dijnzwammen, franjezwammen en de cantharellen bereiken 
het hoogtepunt van hun groei in september. De waarnemingen 
tijdens dit week-end zijn dan ook niet meer dan een 
momentopname. 
Erg enthousiast waren de excursieleiders over het gebied 
van de ''Leemkuil" in Tongeren. De lemige, kalkhoudende · 
bodem, de begroeiing en de vochtige omgeving zijn waar
schijnlijk de oorzaak, dat hier al veel zeldzame padde
stoelen zijn gevonden. Ook nu weer werd een belangrijke 
vondst gedaan, nl. een grijze ridderzwam, Tricholoma sciodes, 
die nog maar een paar keer in ~ederland is gevonden. Het 
is een forse paddestoel met een donkergrijze, iets lila 
getinte hoed, met een doorsnee van bijna 10 cm. Van de 
bultige top van de hoed lopen donkere vezelige draadjes 
naar de rand, die evenals enkele schubjes a.h.w. in het 
vlees zijn ingeplant. De witte lamellen hebben meestal een 
bruine of een zwartachtige rand en een belangrijk kenmerk 
is, dat hij bitter en brandend scherp van smaak is. 
Behalve "De Leemkuil" bleek ook het Kloosterbos in 
Wapenvelp. een interessant gebied • .!!Jen van de pronkstukken 
die hie1gevonden werd, is de prachtige, zeldzame le 
bundelzwam. Ook komen hier veel merkwaardige kleine 
paddestoeltjes voor, zoals het scharlakenrode Harige 
schijfzwammetje en het Kogelwerpertje. Dit laatste 
is een klein geel bolletje, dat bij rijpheid met 
4-8 stervormige tandjes open springt en uit het bin 
nenste bruine kogeltje worden de sporen met kracht 
weggeschoten. 
Aan de rand van het Kloosterbos komt het Dwergfopzwammetje 
voor (de enige vindplaats in onze omgeving, voor zover 
ik weet). 
De verleiding is groot om nog een aantal interessante 
vondsten te noemen die tijdens deze in alle opzichten 
geslaagde herstraunie zijn gedaan, maar ik wil besluiten 



met een merkwaardig mycena'tje nl. Mycena tintinnabulum, 
·de Wintermycena. De tere, grijze of geelbruine, soms 
donkerbruine kleverige hoedjes op ranke steeltjes, ver
schijnen pas eind october, begin november in dichte 
groepjes op loofhoutstronken. Enkele jaren geleden zeer 
zeldzaam in ons land, maar nu ook tijdens de excursie 
naar iiHet Ronde Huis" bij Nunspeet gevonden. 

VIC /11!/!R k/IL 1.1~ re.n .' A.Sieders. 

Het Noord Veluws Dagblad dd. 7 januari 1981 
bericht: 

"Op de vrijdagen 6 en 13 februari a.s. houdt 
dr.Frans Tjallingii uit Wageningen een twee
delige lezing over paddestoelen. Hij zal het 
hebben over de vaak zeer lange levensduur 
van de zwammen. Sommige worden honderden 
jaren oud,en over de functie van de paddestoel 

____ -r- in de natuurlijke kringloop. De lezing wordt 
. ~verduidelijkt met dia's. de KNNV-avonden 
~hebben plaats in het CJV-gebouw aan de Van 

Kinsbergenstraat en beginnen om 8 uur." 
Dit lijkt ons ook erg interessant voor de paddestoelen 
liefhebbers uit onze omgeving! 

·;,Oerbos" in Flevoland 
Tien Jaar terug Is men begon· 

nen~.met de aanleg van Natuur
park Lelystad. Het moet uitgroei· 
en tot een park van 5000 beetare 
(vijf vierkante kilometer). Op dit 
moment is 90 beetare gereall· 
seerd. 

Het park herbergt vooriopiJ 
drie diersoorten: de eland, de wl
,sent en bet rendier. Dieren die In 
historische tijden In ons land heb
ben geleefd. Botten van deze die
ren zijn bij zandopgravingen In 
de polder naar boven gekomen. 

Het park Is bet gehele jaar toe
gankelijk (ook op tater~ en.IOJlda·. 
gen). Intree hoeft niet betaalcl te 
worden. 

Een wandel· en fletsroute met 
een lengte van 2, 7 kilometer om· 
geert de eerste fase van bet na· 
tuurpark Lelystad. 

In de route zijn een aantal spe
cifieke uitzichtpunten opgeno
men, terwijl bovendien langs de 
route Informatieborden zijn ge
plaatst. liet natuurpark ligt vlak· 
bij Lelystad en Is bereikbaar van· 
af de Larserweg (Lelystad-Har
derwijk). Ter hoogte van de Meer· 
koetenweg, biJ een grote en hoge 
graansilo, geven borden de rich
ting naar bet natuurpark aan. 

liet park, dat wordt opgezet 
door de Rijksdienst voor de IJs
selmeerpolders, In samenwerking 
met de Amsterdamse dierentuin 
"Natura Artis 1\laglstra" trok In 
1979 30.000 bezoekers. Een boog 
aantal omdat er geen reclame 
wordtl~~e:t. /J/Jtte~f 'P•sf 

(Her)i>E)bossing 
Als het aan Joegoslavië 

ligt, dan zullen in de bos
sen aldaar in de nabije 
toekomst vele extra-
broedgelegenheden ko
men voor (roof)vogels. Dat 
land gaat namelijk in de 

- I \ komende 5 jaren een ge-
1 ' \ . ..- U bied van ongeveer 50 .000 

\ 
\ \ I -~--: hectare (dat is een terrein, 
~"' "• .- • \Á,.o zo groot als Oostelijk Fle-

")/1<)L• ;::,.,; voland) bebossen., Daar
~'~ ;;:: naast zal nog eens 45.000 
~~- h ~ -::;::: eetare worden herbe-
?~ ? bost. De kosten van het 
:::-~ · project zijn geraamd op 
__... \ 300 miljoen gulden. Er zul--=- '::::i Jen 250 miljoen bomen 

-:::=:.- -- worden geteeld .. 
----""', A.R .,~"'l ... "~ \: _) ___ ~-----J 
~ 

Ik geef veel meer om dieren 
dan om mensen. 

Vooral gebakken met champignons 
en een lekker sausje. 

Be.s ~ca.u.rbla."'c:4.u I a"! o 
~c:tl' --&•• 



Afkortingen; ~.N= F. v. Noorden, G.S.= Gerhard Stegeman, E.K.G.= E. Koop
mans, v.WwH.= W. v. Waveren•H.,A.H.S.=A. Herweyer, 
A.H. = A. Hottinga. 

Waarnemingen zijn voor verantwoording van de waarnemers. 

Bl.reiger l/11 Kievitsveldplas 7 ex. Vogelexcursie 

Bonte kraai 

Boomklever 

Boomkruiper 

Boomvalk 

Buizerd 

Ekster 

Goudvink 

1/ll Kievitaveld l ex. 
2/11 Kootwijk 3 ex. 

15/12 Epe l ex. 
nov/dec. Flevopolder permanent 

grote groepen 

nov/dec rond centrum Epe regelmatig 

7/12 Emmastraat Epe 
20/12 Enkweg Epe 
21/12 a/d IJssel 

12/9 Heerderstrand west,in weiland 

Vogelexcursie 
H.v.Woerden 
EKG 

vNo 

vNo 

EKG 
GS 
GS 

GS 

l/11 Vossenbroek Vogelexcursie 
17 /ll boven Epe EKG 
16/ll Vorchten, vrijwel wit vWH 
30/ll Dorperveldweg EKG 

(Veel waarnemingen van buizerden uit 
ri.Wissel-Tongeren-Eperholt ontvangen). 

7/11 vangt muis~die op wintervoer in 
sneeuw afkomt - Ernst. 

4/l 18 ex rond plas in weiland 
Tongeren 

12/10 v.Maanenspad zingend i/d zon 

nov. geregeld in troepje Bongerdpl. 
idem Glorialaan Epe 

R.de Vos 

vNo 

S.Remmelts 

EKG 
vNo 

11/12 paartje Glorialaan Epe vNo 
12/12 Bongerdplein Epe EKG 
16- 21/12 centrum Vaassen J.Polman 
28/12 Zwartelandstraat Epe vWH. 
30/12 sinds 7/12 geregeld paartje in~ 

meikers-eten knoppen.Eénmaal lo 
ex. van noordelijke vorm in ge
zelschap van bg. twee. 

Groene specht 18/9 

Gr. bonte specht 29/9 
12/11 

Hauwenhofweg Tongeren 

Pluizemeertje 
bongerdplein ~pe 

GS 

GS 
EKG 

Gr.lijster 

Groenling 

Grote gele 
kwikstaart 

Grote trap 

7/12 veel in dorp Epe op besheesters, 
ruziënd met kauwtjes om de bessen.EKG 

29/12 omg. Beekstraat Epe, zang H.Menke 
ll/1 dit jaar weinig, deze week in tuin E.K.G. 

19/12 Elspeter heide A.Ho 
11/l Beekoever Oenerweg hoek Ledderw. Epe E.KoGo 

25/12 Wapenvelder broek V.Soest 
26/12 idem (na .ia eh t , QP ganzen A H weer weg. J • • 



Gr.Lijster 

Gr. Zaagbek 
Havik 

Kievit 

Klapekster +. 

Kl.bonte 
specht 

Kneu 
Kokmeeuw 

Kolgans 
Koolmees 

Koperwiek 

Kramsvogel 

4/1 omg.Beekstraat Epe, h~dag zang,2 ex. 
achter elkaar aanjagen~ ~oor tuin 
Bongerdplein Epe. ~ 

1 
"' EKG 

21/12 ui teiWaarden IJssel t;:: t GS 
30/ll .. Dorperveldweg .,-~·i:S; P.Pf'aff 
26/12 boven dorp Epe -:; .... ~rf-~w- EKG 
26/12 op dak Wisseleeschool Epe ~ H.Blaak 
dec/jan dank zij zachte temperatuur 

weer in grote groepen waargenomen 
in Flevopolder omg.Harderwijk en 
enkele ex. a/d IJssel 

15/10 Nw Zuidweg 2 ex 
27/12 heide Gelders Landschap 

heide Welna 2 ex. 

7/11,28/11,12/12, 3/1, wijfje,Pelzer
park Epe 

7/12 enkele ex. dorp Epe 
oct/nov/dec + enkele stormmeeuwen in 

V-vorm vluchten over Epe, 'a-mor
gens o-nw,'s-avonds w-no (IJssel?) 
Slaaptrek! 

21/12 grote V overtrekkend de Dellen 

4/1 volop zang, Glorialaan Epe 

9/11 Knibbelakker, Epe 
(weinig meldingen) 

7/11 Wilgenweg, Epe. 
(eveneens opvallend weinig 
meldingen). 

nov. Glorialaan, groepje 
nov/dec. omg.Dellenparkweg,geregeld. 

Krijg indruk,dat kuifmees lang
zaam maar zeker talrijker wordt. 

16/11 in groep ~et koolmees Smitsveen 

vNo 
H.Huiskamp 

vWH 

AHS 
EKG 

EKG 
vNo 

S.Remmelts 

S.Remmelts 

vNo 

R.v.Zellem 
G.S 

arol:.e. 17/12 Burg. v. Walsemlaan Epe 
-''""al"'lehne.c..c"" 28/12 Smi t sveen 

J.Smink 
GS 

Mantelmeeuw{9')25/12 IJssel bij Wijheseveer EKG 
Matkopmees 

Midd.zaagbek 
Raaf 
Slechtvalk 
Smelleken 

Staartmezen 

Nijlgans 
Rietgans 

nov/dec geregeld in tuin Glorialaan 
Epe 

21-22/12 div. ex. a/d IJssel 
half oct. Welna 
(waarschijnlijk!) uiterwaarden IJssel 
16/11 langs IJssel (Oene) 
+ 8/12 omgeving Tolweg Emst 
13/9 omg.Hertenkamp, ca. 14 ex. 
30/10 Wilgenweg Epe 
nov.dec.geregeld omg.Bongerdpl./ 

Glorialaan Epe 
14/12 !Jsse1 bij Oaster Oene 
27/l~ 872 ex. Vorchter Broek 

vNo 
GS 
H.Blaak 
GS 
vWH 
B.Terpstra 
GS 
S.Remmelts 

EKG/vNo 
A.H.S. en A.H. 
A.H. 

1/1 Nog maar 360 ex Vorchter Broek, door 
verontrusting door jacht op ganzen A.H. 



Rode wouw 19/12 Vorchten 

Stormmeeuw 30/11 Dorperveldweg 2 ex. 
Sijsje 1/11 Vossenbroek 
Torenvalk 15/11 Bongerdplein, Epe 

14/12 tussen Ernst-Vaassen 
24/12 Gortelse heide 

Veldleeuwerik 1/11 Zuuk, grote vlucht in mais 
Vuurgoud
haantje 

Waterhoen 
Watersnip 
Witte Kwik
staart 
Wulp 

IJsvogel 
Zw. specht 

24/11 de Maten, Apeldoorn 

25/8 L.v.Jonker,adult met 2 à 3 juv. 
1/11 2 ex.Kievitsveld 

8/12 Vegtelarij Epe 
10/11 30 ex + 20 ex boven 

ri n-z 
12/11 30 ex langs A 28 
13/12 ca. 30 ex langs IJssel 
1/11 Zuuk VMI 
7/9 omg.voederplaats Welna 

A.H. 

EKG 
Vogelexcursie 
EKG 
GS 
vWH 

EKG 

W.Vreeswijk 
GS 
Vogelexcursie 

vNo 

vNo 
vNo 
KNNV-exc. 
Vogelexcursie 
S.Remmelts 

Flevoplder 3 januari 1981, vogelexcursie naar 
reservaat. Waargenomen o.a.: 

weidevogel.,-

Goudplevier ca. 80 ex. 
.Brandgans- veel 
Kolgans - veel 
Witgatje - één ex. 
Bonte kraai 
Wilde eend - zeer veel 
Smient - veel 
Patrijs - één ex. 
Bruine kiekendief 

Vervolg waarnemingen: 

Grote wilde zwaan 
Slobeend 
Kuifeend 
Dodaars -groepje van 5 ex. 
Tafeleend 
Grote mantelmeeuw 
Kievit - veel 
Buizerd 
Blauwe kiekendief 

Fijnschubbige ridderzwam , 
Tricholoma~bricatum 

w ..... u. •• ~ 
bij Renderklippen~·~ EKG 

Cantharellen, 3/11 Welna EKG 

Oesterzwam 

Judasoor 

Distelvlinder 

Kl.Vos 
Citroenvlinder 

Rugstreeppadje 

16/11 
18/11 

25/12 

Visvijvers Ernst ~ _ EKG 
Markt Epe(niet te koop) EKG 
Kloosterbos Windesheim 
(bij Z·Nolle) Marjolein 

Kooprnan'S 

13/10 Knibbelakker Epe S.Remmelts 

17/10 Epe vNo 
24/11 vliegt door tuin waar kool-

3/9 

mees hem vangt.Knibbelakker 
Epe S.Remmelts 
Jonge exemplaren. Tonnenberg 
bij camping "de Zandkoele te 
Heerde A.H. 



Blauwe waterjuffer 16/9 

Aeschna cyanea 
(libel) 

Blauwe libellen 

Hazelworm 

Kl.hagedis 

Vleermuis 

Beenbreek 

Muurbloem vanaf 

17/9 
16/9 
29/9 

1/6 
7/9 

29/9 
17/8 

29/9 
22/12 

Nagekomen waarneming van 
IJsvogel 23/12 
Buizerd 14/12 

tientallen ex. 2 onder
soorten.Pluizemeertje GS 

2 ex Leemkuil GS 
l ex Pluizemeertje GS 

aan elkaar vast,achterli~ 
steeds in water van ven om
geving Tepelbergweg. 
Eierleggend? S.Remmelts 

Welna, omg.Gortelseweg 

v.Maanenspad/Tepelbergw. 
2 ex. idem 

1 ex Enkweg Epe 

S.Remmelts 

S.Remmelts 
S.Remmelts 

GS 

4 ex. omg.Tepelbergweg S.Remmelts 

in bloei, Glorialaan Epe. vNo 

Veenweg in Heerde W.Tol 
27 stuks (roufvogelt~lling) ) A.H. 

voren ten; Veessen 

\JAAU NE.Ml\1CxlN lN DL TUlN 
Ik heb al eens eerder een stukje geschreven over de vele 
vogelsoorten die je ook in de tuin, in een nieuwbouwwijk,( 
kunt aantreffen. 
Zoals gewoonlijk waren ook dit jaar in onze tuin weer diverse 
wintergasten present, zoals een groot aantal koolmezen en 
pimpelmezen, de ringmus, groenling, zanglijster enz. 
Echter werden wij· in october jl. verrast door een toch wel 
uitzonderlijke verschijning in onze tuin aan de Heggerenk. 
Ik stond op een zaterdagochtend,ongeveer tien uur,door het 
raam te kijken, toen ik plotseling een grote bruine vogel 
aan zag komen vliegen, zo op het eerste gezicht had hij een 
slag van ca. een halve meter. Mijn eerste reactie was, gezien 
de kleur en het vliegbeeld, een bosuil. Onze tuin leek hem 
schijnbaar een goed landingsterrein, want hij streek ·rustig 
neer in één van de berkebamen die onze tuin rijk is. 
Nu had ik rustig de tijd om hem beter te bekijken en zag on
middellijk, dat het geen bosuil, maar zijn naaste familielid 
de ransuil was. Deze soort is duidelijk herkenbaar aan zijn 
donkere oorpluimen, dit zLjn, zoals vermoedeli;ik wel bekend, 
niet zijn echte oren,~doch losse veerpluimpjes. 
Kenmerkend voor deze uil zijn de min of meer saffraankleurige 
borstveren. 
Hij trok zich niets aan van al de koolmezen en mussen die op 
nog geen meter afstand van hem in de weer waren. Omgekeerd 
was dat trouwens ook het geval, want ook de vogels trokken 
zich niets aan van zijn aanwezighe_id. 
Na ongeveer een kwartier vloog hij met de voor uilen kenmer
kende rustige slagen, weer weg. Zo ziet U, dat je lang niet 
altijd ver van huis hoeft te zijn voor een leuke waarneming! 

H.J.v.Woerden. 
dec. 1980 

De mooie tekening van een vos op het achterblad is één van de zes als 
kleine posters :c:e.drukte prenten van de 'Campagne Nationale pour la pro
teetion des petits carnivores sauvages 11 in Frankrijk. (zie volgende N.Kl.) 




