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Weer ligt een rijkgevuld blad vóór U. 
~erwijl iedereen al weer naar een nieuwe vacantie toeleeft, 
bieden wij, als vervolg op ons reisnummer, nog een derde 
artikel over Franse vacantieervaringen. 
Bij het verschijnen van dit blad zal de lente zijn intocht 
reeds hebben gemaakt, althans, dat hopen wij. 
Ons blad bruist weer van de voorjaarsactiviteiten, die U 
ongetwijfeld zullen aanmoedigen er wat meer op uit te 
trekken. In het bijzonder wijzen wij ook op de komende 
lezing door de Heer P.Groen, een lid van onze eigen afde
ling, die U iets meer zal vertellen over micro-klimaten. 
Zie hiervoor ook het geschrevene in dit blad. 
Verder nog een keur van artikelen over velerlei onderwerpen. 
Onze volgende Natuurklanken, het mei-nummer, zal een eigen 
thema hebben. Het zal zich dit maal toespitsen op bermen 
en de rijkdom van onze kleine landschapselementen zoals 
houtwallen en heggen. We zien Uw copy over dit boeiende 
onderwerp gaarne tegemoet vóór 20 april a.s. 
~aar aanleiding van dat meinummer zal er later in het jaar 
door middel van excursies wat meer op dit onderwerp worden 
ingegaan. Eerst lezen en later buiten in de practijk 
bewonderen. Vooral onze wallen en bermen worden nog altijd 
belaagd door o.a. chemische bestrijdingsmiddelen om alles 
"netjes" te houden. Onze bermen worden veelal gemaaid 
als waren het biljartlakens. Waar dit allemaal voor nodig 
is, weten we niet, maar we houden het in de gaten. 

De Redactie. 

's-Morgens 

Het was half vijf 's-morgens in april 
Ik liep, en floot de St. Louis Blues 
Maar ik floot die op mijn eigen wijze 
Al fluitend dacht ik: 
Mocht mijn fluiten lijken 
Op de zang van de grote lijster 
En waarlijk, na enige tijd 
Geleek mijn fluiten van de St.Louis Hlues 
Op de zang van de grote lijster: 
Turdus viscivorus. 

Jan Hanlo. 

~-----~-----------~--------------------------------. 
~ t" ~,,., B~l?in november 1980. 

BlJ mevro S.Klimp, Hoge Weerd te Epe komen 
merels vaak een bad nemen in de drinkbak. 

, Bak was met bladeren gevuld. Merel verwij
r~~~,_-,,J_-dert één voor één de bladeren en neemt dan 
>{;; 1 %/ ..... pas een bad~ 

\ / - -· . - ...__._..__ _____________________ _! 
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donderdag ,Microklimaten, lezing door de Heer Groen. 
26 maart rlne atmosferische omstandigheden vlak bij de grond 

of binnen een vegetatie kunnen sterk verschillen 
van de toestand op wat grotere hoogte. Ook kunnen 
over korte horizontale afstanden opvallende ver

\ I 1 schillen in temperatuur optreden, b.v. tussen een 
stuk grasland en een stuk bouwland of tussen de 
noordhelling en de zuidhelling van een duinpan. 
De studie van deze verschillen vormt de irihoud, 
van de microklimatologie. Men spreekt overigens 
ook van micrometeorologie. 
Die verschillen betreffen vooral: straling, tem
peratuur, luchtvochtigheid en wind, die elkaar 

1 1 
overigens wederzijds beÏnvloeden. De oorzakel~ke 
terrein~invloeden zijn vooral: grondsoort, be-

r \ ~ groeiÏng, terreinhelling en natuurlijk de waarrre-
l'I;J~ mingshoogte: het maakt immers een groot verschil 
~~j~ . of je praat over de luchttemperatuur pal op de 

·. ' (} grond of op 10 cm hoo~te, of op t meter of op lf 
ri ,. q~-.:.r· meter boven de bodem (de officiële temperatuur!·· 
~ ~ gegevens die De Bilt regelmatig verstrekt gelden 
~H ~ voor lt meter boven vlakke open grond). 

~ pi}- Vooral bij "grenstoe standen" van het weer, zoals 
~ b.v. op de rand van nachtvorst of geen nachtvorst, 

kUnnen terreinverschillen doorslaggevend zijn. 

zaterdag 
4 april 

Het is ook duidelijk dat de microklimatologie 
erg belangrijk is voor de ecologie van het terrein." 
Aan de lezing gaat een korte afdelingsvergadering 
vooraf. 
20.00 uur Gemeentehuis Epe. 

~Bomen planten op Haagendoornsplaatse, de museum
~ boerderij aan de Ledderweg in Zuuk. Zie elders 

1 in dit nummer. 
' Start 9. 30 uur (scheppen meenemen). 

zaterda~ 
11 apri 

Roofvogels, door de Heer Van Waveren Hogervorst. 
/"''-. / 7 uur start bij A. H. voor de excursie op Welna 

donderdag 
23 april 

en omgeving. 
Om ca. 10.00 uur wordt de excursie afgesloten met 
een korte lezing over roofvogels en voor de nabe
spreking van de excursie. 

Lezin~ van Mevrouw Els Hendriks over 
"Israel, zoa:ls een KNNV-er het beleefde'' 

~Het landschap in zijn tallo~e vormen tussen de 
· met sneeuwgekroonde Hermon lil het noorden ~n ~e 

zuidelijkste .· punt van de tropisch-warme Slnai 
woestijn; met zijn contrasten tussen vruchtbare 

___ ::-- - oasen en hete rotswoestijnen, de rijke Jordaan
_---- vallei en de zoutsteppen bij de Dode Zee. 

En in dit landschap de flora en fauna in beeld 
gebrqcht, evenals wat cultuur-historische monu
menten uit de bewogen geschiedenis van dit ge
bied gedurende vele eeuwen. 
Dit alles naar aanleiding van een vier weken du
rende trektocht in het voorjaar van 1976 samen
gesteld uit dia's en foto's. 
20.00 uur gemeentehuis te Epe. 



~. .. . 

zaterda~ 
25 apri / 

KADERDAG in Emst (Jeugdherberg). 
Het Gewest verzorgt deze dag speciaal voor be,..., ·t 

stuursleden en excursieleiders, maar ook voor 
actieve leden van de werkgroepen. Het onderwerp 

zondag 
26 april 

donderdag 

van deze dag is : GEOMORFOLOGIE EN BODEMKUNDE. 
'a-Morgens vinden inleidingen plaats over de 
geomorfologische vorming van onze streek en de 
invloed hiervan op de bodemvorming. Verder wordt 
de relatie bodem-plantengroei besproken. 
Voor ·leden Yàn onze afdeling dé gelegenheid om een 
geweldige hoop informatie op te doen over de eigen 
streeka 'sMiddags vindt er een excursie plaats. 
Sprekers: Prof. J.D. de Jong uit Wageningen 

Drs E. Roetman, biologeo 
Excursieleider Drs S.Bijlsma. 

De kosten van deze dag zijn nog niet bekend, 
maar gering. 
Iedereen die belangstelling heeft, kan zich opge
ven bij de secretaris. Graag vóór 15 april. 
Wandelen met Peter Pfaff in Ooster-Oene. 
Deze voorjaarswandeling met een algemeen natuur
historisch karakter, begint om 10.15 uur op de 
Houtweg bij de eerste wetering oostelijk v~ Oene. 
Vertrek auto's ca. 10.00 uur parkeerplaats Gemeente- . 
huis Epe. Terug in Epe ca. 12.30. -\é,;:'-~ 

19.30 - 21.30 uur. Eerste les van de cursus t_J~ ~ 
"Van de wal in de beek". Elders in dit nummer·· _(· .f'" 
staan meer gegevens. é bïjlaCJe.) /Ir. · 

30 april ,".,~~ 
~;~ 

Fietsen met Els, over het fietspad Gene-Wapenveld. 
Start 9.00 uur bij A.H. Epe. (Koninginnedag). 
De fietstocht duurt tot ongeveer 13.00 uur. 
Koffie en brood meenemen, kijker niet vergeten! 

zaterdag Excursie vogelgroep naar WINDESHEIM 
2 mei 

/ 

11 

dinsdag 
12 mei 

I 

Vertrek per auto van Epe bij A.H. omr 
Heerde bushalte dorp. 

uur. 

Windesheim is een oud en verwaarloosd bos, dat hoort 
bij, het klooster Windesheim. Dit klooster was een 
ruine en men is nu bezig met de restauratie. Vele 
zeer oude bomen en een ondergroei van kruiden en strui
ken bieden voedsel en nestgelegenheid aan een grote 
verscheidenheid van vogels. 
Het gebied ligt aan de oostelijke IJsseldijk tussen 
Den Nul en Zwolle, waar de autoweg niet over deze dijk 
loopt. 
De moeras- en weidevogels in het aangrenzende gebied 
komen daar nog bij, zodat we hopen op een goede 
excursie onder leiding van Wim van Waveren. 
Ook niet-leden van de vogelgroep kunnen aan de 
excursie deelnemen • 
. Denk aan kijkers, laarzen, warme kleding! 

Vogelzangexcursie in de Flevopolder, 
van Frans van Noorden. 
Start 19.00 bij A.H. Epe.(auto's). 

onder le idin? 

~ 
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VOORJAARSWEEKEND op 9 en 10 MEI a.s. 

/ We garui naar 
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Het weekeinde van 9-10 mei a.s. gaan we weer naar 
Schiermonnikoog. Het is de bedoeling om zaterdag-
morgen bijtijds uit Epe te vertrekken, zodat we 
gelegenheid hebben om in het ~auwersmeer op weg naar 
de boot, wat rond te kijken. 
Het Lauwersmeer is heel rijk aan allerlei eenden en 
steltlopers. Vorig jaar hebben we er ook flamingo's 
gezien. Rond de middag steken we dan over naar het ei
land (massa's eidereenden, bergeenden, drieteen·strand-'-" 
lopers onderweg). We zijn van plan in het dorp fietsen 
te huren, zodat we wat mobieler zijn. 
Slapen doen we bij "Teun", een kampeerboerderij, waar 
we met z'n allen - de bokken en ~e schapen bij elkaar
in een soort van kribben slapen. 
Eventueel kunnen er nog een paar stretchers of lucht
bedden bijgezet ~?rden. Dit laatste als er mee~an 14 
mensen meegaan. 
Schiermonnikoog is een geweldig mooi en bovendien een 
heel rustig eiland, omda~ er vrijwel geen auto's rijden. 
Het is erg vogel- en plantenrijk, hoewel het voor de 
planten nog wat vroeg in het jaar is. Vorig jaar hebben 
we enorm veel gehóórd en gezien, o.a. sprinkhaanriet
zangers en barmsijsjes. 
We hebben er diverse soorten terreinen: duinen, wei
landen, wad en strand. Om de uitgestrekte Kobbeduinen 
in te gaan hebben we echt wel fietsen nodig, maar het 
loont de moeite van het trappen beslist. 
Op de begroeide gedeelten van het wad kunnen we mis
schien met behulp van de jachtopziener de nesten van 
de eidereenden vinden. 
Wat"technische"gegevens: 
We gaan met auto's naar Lauwersoog, ca. 150-160 km. 
Kosten ca. f. 30.- per persoon. Hierbij komen -indien 
gewenst- een warme maaltijd in het dorp en de nodige 
boterhammen voor zaterdag en zondag. 
Wilt U zo spoedig mogelijk opgeven bij de secretaris? 
Dit in verband met de beperkte deelnam~mogelijkheid. 
Mocht U twijfelen over dit week-end, leest U dan de 
enthousiaste verslagen in het mei-nummer van Natuur
klanken 1980 eens na! 

ECD. 
P.S. Vergeet niet: kijker, slaapzak en sloop. 

Bagage zo mogelijk meenemen in 
fietstassen. 

VAN HARTE. VELKOM ' 
NI\:.UWE. LEDE.N : 

'Del \-\r. S. H \TE.RT, T. ~.LO \-IUI2..E.N.STR. 5 VAA5.5E.N 
D. ~r. T. KIE..ZEMBRINK ZOMP'WfC, 1 A 1-\E.EQDE. 
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Tijdens ons werk op het jeneverbessenterrein in Vaassen, 
blijft onze aandacht ook stëeds gericht op allerlei 
Natuurhistorische feiten. Soms is dit een overvliegende ha
vik, dan weer een vreemdsoortige zwam. Dit keer was het een 
muis die onze aandacht trok en rustig langs de voeten van 
Chris tippelde. Een snelle duik en een greep, maar toch was 
ik nat te laat, de muis zat al weer ~eilig in z'n hol. 
Tijdens de winter had ik thuis meer geluk, 3 veldmuizen za
ten opgesloten in de teil met kippevoer. Nog even laten zit
ten en ze dan eens van naderbij bekijken, bedacht ik zo. 
Helaas liet ik de deur van het bakhuis open en toen ik te
rug kwam zag ik nog net een tevreden de lippen aflikkende 
kat weglopen. 
Wat een onzin zult U denken, wat kunnen mij die muizen nu 
schelen en inderdaad het zijn niet de meest popu+aire dieren 
zelfs niet bij KNNV-ers. 
Toch hebben ook muizen niet.voor niets 
een plaatsje in de natuur gekregen. 
Als prooidier zijn ze onmisbaar. 
Allerlei roofdiertjes ~- · --
zoals wezel en herme~ 
lijn, maar ook de bunzing en 
de vos leven van deze muizen. 
Vooral sommige roofvogels en zeker de 
uilen zijn bijna volkomen afhankelijk van bosml.tiS 

., 

deze dieren. In onze door ruilverkavelingen gevormde cul
tuursteppen is nog maar nauwelijks plaats over voor de veld
muis. Door het verdwijnen van houtwallen en bosjes zijn de · 
bosmuizen gedwongen te verdwijnen en door het rechttrekken, 
uitbaggeren en vooral vervuilen van de sloten neemt de 
waterspitsmuis (eigenlijk geen echte muis) sterk in aantal 
af. 
U begrijpt wel waar ik naar toe wil, door het verdwijnen van 
al deze kleine prooidieren zou ook de stand van hun preda
toren wel eens aardig achteruit kunnen gaan. Door het massaal 
in aantal toenemen van deze dieren kan echter de stand van 
hun predatoren omhoog gaan. Dit laatste zien de leden van de 
vogelwerkgroep steeds weer in de nieuwe polders waar de vaak 
zeer hoge veldmuizenstand veel roofvogels aantrekt. 
Om iets meer van deze muizen te begrijpen, moeten we ze wel 
wat beter leren kenneno 
Niet iedere muis is namelijk een '1echte muis". De spi tamui
zen zijn geen echte muizen maar insecteneters en zeer nuttig. 
Onze muizen behoren tot de knaagdieren~ deze verdelen we dan 
weer in de woelmuizen en de z.g. "echte muizen". 
aArclrv'l~.~ïs Deze twee families zijn gemakkelijk uit el-

kaar te houden. Tot de eerste groep behoort 
de rosse woelmuis die we aantroffen in 
het jeneverbessenbos. Duidelijke kenmerken 

zijn: de korte staart, de oren die 
deels verscholen liggen in de vacht en 

·de stompe snuit. De "echte muizen" 
zoals b.v. onze huismuis, hebben 
een vrij lange staart, meestal 

duidelijk zichtbare oren en een spitse snuito 

11 
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Ee:q. duidelijk voorheeld is ook de zwarte rat~ ---
De mensen die aanwezig waren op onze werkgroepenavond zullen 
zich nog wel herinneren dat er ook een groot verschil is 
tussen de schedelkenmerken van beide families. 
De woelmuizen hebben namelijk plo<,ükiezen en de "echte 
muizen" hebben knobbelkiezen. We ~zullëmui t beide groepen 
eens een muisje lichten en deze éens van dichterbij bekij
ken. 
Van de "echte muizen" kiezen we de dwergmuis. Een echte 
dwerg, zijn naam zegt het ale Inclusief staart is hij niet 
langer dan 10 cm en het is dan ook niet voor niets ons 
kleinste inlandse zoogdier. 
We zullen hem moeten zoeken in dicht 
begroeide graslanden, korenvelden of 
rietlanden. Hij too:Q.t:'. zijn aanwezig
heid veelal aan zijn, uit gespleten 
grassprieten vervaardigde bolvormige 
nesto Dit nest wordt bevestigd tussen 
de grashalmen op dezelfde manier zoals 
ook een karekiet dit doet. Vinden we 
nu tijdens de voortplantingatijd (april
september) een gesloten nest, dan wijst 
dit op onvolgroeide jonge muizen binnenin 
het neste 
Wanneer het vrouwtje het nest verlaat, duwt ·' _. 

-
; . 

zij de ingang keurig dicht, zodat het manne- k~o~~. 
tje er niet bij kan. Bepaald geen geëmanci- kie.Z&.n 

p,eerde muis, de opvoeding blijft hier duidelijk -p~~~';e.Y'I 
voor rekening van het vrouwtje. 
De dwergmuis is een ware evenwichtskunstenaar, die 

,langs gras en korenhalmen balancerend 
Dlwu~m"'is boven de grond voort kan zich 

/ bewegen. Hierbij gebruikt 
~- .&fi' hij zijn lange staart als 

~" y .. ~ evenwichtsorgaan. Bijna altijd krult 
kft..i. . _}!.:-~ hij zijn staart rondom de halmen als een 
-~~~-;~... ' soort ~e arm of veiligh~idsg?rdel. De 

= .~. dwergmu1s kwam vroeger Ul tslu1 tend voor 
~~~ op het vaste land en voorheen ontbrak hij 

?~- · dan ook op de waddeneilandeno 
----- _ Per toeval is hij echter door de mens uitgezet. Van 

Ameland zijn ze bekend sinds 1962. Waarschijnlijk 
zijn ze toen aangevoerd met riet dat als dakbedekking voor 
zomerhuisjes werd gebruikt. 
Op Texel was de import van stro, dat als afdekking'bij de 
bloembollenteelt wordt gebruikt, de oorzaak van hun aanwe
zigheid sinds 1956o 
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In de nieuwe IJsselmeerpelder wist de dwergmuis zich voor 
de ontginningen tot grote aantallen te vermeerderen. 
Hun nestjes waren zeer veel te vinden in de uitgestrekte 
rietlanden. Dit blijkt o.a. uit het feit, dat in de winter 
van 1969/1970 een in de polder Arkenheem overwinterende kerk
uil iedere avond het l km. brede Veluwemeer overstak om in 
de polder te jagen. Op een 245 prooidieren werden maar 
liefst 196 dwergmuizen uit de braakballen gedetermineerd. 

'Dit is 80% tegen normaal niet meer dan een procent of 2. 
· Deze dwerg leeft hoofdzakelijk van allerlei soorten zaden, 

vooral die van grassen en granen. Bovendien versmaadt hij 
'a-zomers ook de insecten en hun larven niet. Het diertje 
heeft :Jaarlijks 3 worpen van ieder zo'n 3 tot 9 naakte en 
blinde jongen. Na een dag of 10 maken deze hun eer'Ste uit
stapjes buiten het nest en na ruim twee weken worden ze 
geacht zelf op stap te gaan. Klein maar fijn. 

Over nu naar een soort uit de familie 
der woelmuizen. Ons voorbeeld, de woelrat, 
heeft niets met echte ratten te maken, ook 
al wordt hij er wel eens mee verward. 

Hij is ook nauwelijks schadelijk te 
noemen, zij het dat hij plaatselijk 

enige schade toe kan brengen aan de. 
oevers van sloten en kanàlenG 

Het is een echt waterdier, 
dat zijn aanwezigheid nog 

al eens kenbaar wil maken door 
plotseling van de oever in het wa

ter te plonzen, wanneer we deze betre
den. In tegenstelling tot de echte ratten 

1s de woelrat een echte inheemse soort. De 
zwarte en bruine rat zijn gedurende de middel-

eeuwen in ons land ingevoerdo Ze zijn eigenlijk af
komstig uit Zuidoost Azie en zijn hier via de scheepvaart 
beland. De woelrat is een echte waterliefhebber, die echter 
weinig van regen schijnt te houden. Bij dit weertype blijft 
hij dan ook bij voorkeur in het hol en zal dit slechts ver
laten om voedsel te zoeken. 
Zijn poten zijn niet voorzien van zwemvliezen, maar van lange 
stijve haren, die hem bij het zwemmen uitstekend van pas ko
men. Zijn voedsel is merendeels plantaardig en bestaat uit 
lissen, kattestaarten, zeggen en andere soorten. Ook de zaden 
van diverse planten worden gegeten, evenals een enkele maal 
dierlijk voedsel. Behalve een uitstekend zwemmer is de woel
rat ook een goed graver. Bij het graven vormt hij, net als 
de mol, aardhopen boven de grond.·Deze hopen zijn van die 
van de mol te onderscheiden door hun veel grilliger vorm, 
door de grotere aardkluiten en door het ontbreken van enig 
gat in deze hoop. 
Ondergronds bevindt zich een compleet gangenstelsel, inclu
sief slaapkamers bekleed met hooi en gras en enige voorraad
kamers. 
Ook de woelrat is, evenals de meeste andere muizen, een zich 
zeer snel voortplantend dier. In een hol onder de grond 
of in b.v. een holle boom wordt een fraai nest vervaardigd 
van riet en gras. Hierin werpt ze haar 3-7 jongen. Na een 
week of drie, wanneer ze zich ook de zwemkunst meester 
hebben gemaakt, zijn ze zelfstandigo 



01-2~P 
Vaak nemen ze dan hetzelfde jaar nog aan de voortplanting 
~el. lel 

· · · t "sl hts" 1/a_ I'Yl'-"i' U ziet, een mu1s 1s n1e ec 
een muis, maar een dier met een · .. 
heel eigen fpnctie in het 
natuurlijk geheel. .· 
Bedenk dat wel: ook al is het i 
vervelend een huismuis in de :~ 
provisiekast aan te treffen of '-' . 
de veldmuizen er met Uw oogst 
uit de moestuin vandoor te zien gaan. 

Peter Pfaff. 

Twee muizen lopen te wandelen ~p een _.weide • 
Plotseling komt er een vleermu1~ aanfladderen. 
Ha, die Henk, roept de ene muie. 
Ken je hem,? vraagt de andere muis· .. 
Jazeker, antwoordt de ene, dat is m1Jn 
die is bij de Luchtmacht ! ! 

Wetlandsconvent ie. 
In september 1978 is de Tweede Kamer accoord gegaan 
met een internationale overeenkomst, de Wetlands
conventie. Dit internationale verdrag verplicht de 
regering om hun beleid zo uit te voeren dat water
rijke gebieden zoveel mogelijk worden beschermd. De 
onde~tekenaars, waaronder Nederland, verplichten 
zich deze gebieden als natuurgebied veilig te stel
len. De Nederlandse inbreng bestaat in eerste in
stantie uit delen van de Grote Peel, de Weerribben, 
het Naardermeer, de Boschplaat en het eilandje 
Griend. 

\ 1 \ 1 26-'2.'8\ 
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Een fantastische inleiding van Bauke ~erpstra over ZlJn 
onderzoek bij een ontsluiting op de Woldberg. Een prima 
stukje bodemkunde. Bedankt Bauke! 
Een goede vogelquiz van Agnès Herweijer over vogels om 
ons huis, die verscheidenen van ons het schaamrood naar 
de kaken joeg! (2 prijswinnaars; 
Een zoogdierenverhaal van Peter Pfaff met dia's van groot 
wild tot kleine spitsmuisjes, gevolgd door een braakballen 
pluizerij voor ons allemaal Prima vóórbereid en erg 
interessant. 
Een enthousiast verslag met prachtige dia's en fijnzinnig 
tekenwerk over de vondsten van dit jaar van leden van de 
paddestoelengroep door Albert Bieders. 
Wàt een avond! En dat helemaal met eigen krachten! 

EKG 



Aan de Ardemnenwandeling van 1980 hebben we, behalve een hoop herinne
rin~p en- en sommigen van ons mooie dia's of foto's- een plantenlijst oy.er
iehouden. Die lijst is voortgekomen uit een aantal behoeften. De voornaamste 
~as, dat de Ambl~vewandeling van de afdeling uiteraard een natuurhistorische 
inhoud had. 
We wandelden steeds binnen de grenzen van één dal, maar op geologisch zeer 
verschil~ende bodems. Om die verschillen in de plantengroei ·duidelijk terug 
te vinden waren, was het vergelijken van wat er op verschillende plaatsen in 
het dal groeide een leerzame bezigheid. 
We hebben nu dus een lijst. Ze telt 301 soor,an. Als. we bed.enken, dat die in 
de derde week van oktober is gemaakt, dan weten we ook, dat die lijst verre 
van volledig is. De voorjaarsbloeiers ontbreken vrijwel allemaal en ook van 
de grasachtige planten zullen we een groot deel niet herkend hebben. Het is 
zeker niet gewaagd, on te veronderstellen, dat het werkelijke aantal soorten 
tussen de 4oo &n 500 ligt1 

Wat elk jaar in onze Ardenneweek weer opvalt, is het grote aantal bloei
ende soorten, zo laat in het seizoen. He~ waren er dit jaar 121, ofwel 40%. 

Al was de grens niet ver, we waren in het buitenland. Zijn er soorten gevon
den, die niet in ons land voorkomen? Ja, maar het waren er niet veel.~e op-
vallendste was een boom: de meelbes. Dat is een soort lijsterbes (hier veel 
aangeplant) met gave~ ovale bladen, aan~de achterkant wit behaard en met 
prachtige, felle herfstkleuren. Verder de spoorbloem) een rotsplant, familie 
van de valeriaan en aan iedere zuidelijke vacantieganger welbekend, want elke 
franse stadsmuur is ermee behangeri. Als laatste noemen we het niet als in
heems bescho~de knikkend parelgras. 
Spectaculaie was de verandering in het vegetatiebeeld toen we, de tweede dag 
het kal~oudende gebied verlieten en op de zandsteen- en leiformaties terecht
kwamen. (De voorzitter vierde het grote ogenblik met het uitdelen van een 
tros druiven). Mijn lijstje vermeldt van die tweede en derde dag als nieuwe 
vondsten: 

struikhei, dophei, schermhavikskruid, vleuge~tjesbloem,bosbessoorten, 
beenbreek, hengel, dubbelloof, liggend walstro, blauwe knoop, ruwe berk, 
lijsterbes, adelaarsvaren, tandjesgras, veenbies, wijfjesvaren. 

Een lijst, die on.Veluwnaren vertrouwd moet voorkomen. Het toppunt van schraal
heid, ook letterlijk een hoogtepunt, was een in de sparreplantages uitgespaard 
stuKje "haute fagne". Een schraal milieu hoeft echter niet soortenarm te zijn. 
Toen we daar rondsopten, vonden we op een halve vierkante meter vijf heide
achtigen door elkaar groeien: blauwe - en rode bosbes, rijsbes, struikhei en 
dophei. l<rc:~n~b!O!J- · 

.sa. o""'o"'l:l.e:.~e. 
Zeldzaamheden waren er vele, tenminste naar onze, nogal beperk
te hollandse maatstaven. We moeten daarbij natuurlijk bedenken, dat 
het Ardennenlandschap een eigen plantengroei heeft, waarvan bij 
ons Z-Limburg het uiterste en dan nog niet eens representatieve 
randje vormt. Maar om toch een aantal voor ons byzohdere soorten 
te noemen: 

kransbladsalomonszegel, rijsbes, vogelnestorchis, moesdistel,boswederik, 
1ongenkruid 1 peperboompje, mispel, witte veldbies, ruwe dravik, besla.:. 

thyrus, driedistel, vlottende waterranonkel, ruige anjer. 

De complete soortenl .. ijst zal met enige toelichting t.z.t. aan de deelne
mers worden toegezonden. De lijst zal echter ook voor andere belangstellende 
leden verkrijgbaar zijn. 
En wie in het voorjaar of de zomer het AmblAvedal bezoekt, kan heel plezie~ 
rig en nuttig werk doen door te helpen onze lijst aan te vullen. 

Henk Menke 
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~16/1 
17/1 

19/1 
23/1 

24/1 

25/1 

27/1 

28/1 

30/1 

31/1 

3/2 

6/2 

7/2 

9/2 

10/2 

l8/2 

20/2 

Vorst. -8°. 2 buizerden, 1 torenvalk. 

Vorst. -7'9 1~ Vele buizerden, maar niet geteld, spreeuw, 
kramsvogels, kepen, kraaien (veel bonte), meeuwen en 
nog eens meeuwen. 
Vorst. Voertafel prima bezet, steeds de zwartkop. 
Grauw en koud. Hoorde dat onder Deventer o.m. gesigna
leerd zijn: vorkstaartmeeuw, kleine burgemeester, 
slangenarend. In de uiterwaarden verspreid wilde zwanen 
(twee soorten), veel meerkoeten. 
Grauwe dag. 2x buizerd, 4x torenvalk. Kanaal: alleen 
eenden, elders veel dodaarsjes + grote reiger. 
Veel zingende grote lijsters gehoord. 
Stralende dag. 's-morgens vroeg 5 vluchten rietganzen, 
kolganzen. Bijen vliegeno 
Rijksweg Amersfoort-Zwolle: op voorrangsbord afslag 
Hattem grote buizerd, ondanks de snelheden van 100 lan. 

Ganzen trekken ongericht- rietganzen, kolganzen. 
's-morgens zwartkop in de tuin. In Marle en Veessen 
wilde ganzen (kollen) in 't Broek wilde zwanen. Bij 't 
Veer in Welsum idem - 5 buizerden, 3 torenvalken. 
Langs het Kanaal 4 reigers, fouragerend. Olst t.o.v. 

'kunstijsbaan grote groep kuifeenden. Sneeuw. 

jagende havik bij Twello (op duiven). 
2 buizerden, torenvalk. 
Koude, gure dag. Veel kraaien, meeuwen, eksters. 
Staartmezen in de tuin. Jagende havik bij Terwolde. 
Eerste sneeuwklokje in knop boven de grond! 
Goudvinken op de prunus in de straat. 
De kool- en pimpelmezen zingen. 
Vanavond 7 ki9viten bij het Stadsland. 
In de tuin blo.ei t de winteraconiet. Langs de dijk ca. 
100 grutto's bij Terwolde. Smienten, pijlstaarten, 
krakeenden, kuifeenden. 
Langs de IJssel: meeuwen, wulpen (telde 1 vlucht van 
ca. 50),meerkoeten, overal buizerden. 
Zacht weer, sneeuwklokjes, crocus, aconieten. Bijen 
vliegen. 
Vandaag trekken de ganzen zuid. Vluchten zwanen, fuut, 
sperwer, steenuil. Grote aantallen kapmeeuwen, kieviten. 
Zeer hoog water. Knoppen van de iep en populier zwellen. 
Kornoelje staat op uitkomen. 

Vliegend weer. Eenden op .kanaal alleen vertegenwoordigd 
in de mannelijke lij~. Ze broeden waarschijnlijk al
zeer vroeg. 
Vanmiddag een vroege vlinder: vosje. 
Spreekwoord: "Leit de maane op zien rugge, 

Steet het water aan de brugge 
Hoog water is het geweesto 
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25/2 

27/2 
29/2 

3/3 

4/3 

10/3 

12/3 

14/3 

16/3 
18/3 

21/3 

24/3 

26/3 

28/3 

1/4 

2/4 

81- lSI 
Langs de IJssel: leeuwerikken, grutto's (17),tureluurs 
(3), scholeksters (27), talingen, zaagbekken, futen, 
kuif-,wilde-,tafeleenden, bergeenden, pijstaarteenden, 
smienten, sperwer, buizerd (21) steenuil (3) kwikstaart 
boomkruipers (2). 
Langs de IJssel: licht bewdkt, zeer mistig in de ochtend. 
5 wintertalingen, 10 grote zaagbekken, 5 koppels nonne
tjes, 1 paartje brilduikers, bergeenden.d/1! 
Cornus mas bloeit. e 

Vlucht van wel 50 sijzen (Nijbroek) •· ;.~:-·;.;""" 
De merel en de lijster zingen. Een trek matkopmezen op 
de heesters in de tuin. Leeuwerikken in het Broek. 
Hagel en sneeuw bij buien. 'a-Morgens had het gevroren. 
Zag tussen Zwolle en Hattem in de uiterwaard tureluurs 
en kemphanen. 
Grauwe dag met in de namiddag wat zon. Op het Kanaal 
tussen Epe en 't Vossenbroek zwom een mandarijneend. 
Ik dacht een ontsnaptea 
Lenteklokje bloeit. Zingende groenvink. Pimpelmezen 
nestelen. 
Grauwe dag. Zag nog volop koperwieken en kramsv.ogels. 
Langs de IJssel veel bonte pieten. 
Kwam om 11 uur vanavond door de polder 7 zag (het regende 
er5 hard) talloze kikkers die kun winterslaap blijkbaar 
beeindigd hebben en naar "diep" water gaan. 
Eerste kneuen gezien (5). Witte kwikstaart. Grutto's 
en tureluurs. 
De merel zingt al voor het krieken van de dago Koud. 
Stralende zon maar bitter koud. De kikkers zoeken de 
modder weer op. 
Zelfde koude weer. 2 steenuiltjes, 1 buizerd, groenvin
ken + 1 stel goudvinken. 
Eerste lieveheersbeestje. Scholeksters ,·grutto's( ca. 20) 
tureluurs, zomertalingen! wilde eenden, futen en nog 
paar dodaarsjes. Zag op vele plaatsen vergeatmijnietjes. 
Volop zingende leeuwerikken. 
Overal volop bloeiend speenkruid. 
Zon, langs de IJsselplenty grutto's; speenkruid, 
longenkruid, wortelrozetten van het fluitekruid beginnen 
prachtig te worden. Zit ook groei in de stinkende gouwe. 
Bijen vliegen enorm. 
· '-:t Onweerde vandaag.'' Donder in het dorre hout 

Geeft een zomer nat en koud." 

Op 't Kanaal bij Vossenbroek een zomertaling en een 
witoogeend ~ en ~. Prachtige vogel~ Kieviten baltsen. 
Hebben zeker eieren. Wilde eend broedt. Onweero 
Zag langs RW50 bloeiend klein hoefblad. Veel land 
staat onder water. In Wilp viel het aantal bergeenden 
op. 

4/4 Mooi weer. Tjiftjaf, groenvink, kool-,pimpelmees, hegge
mus en kneu zingen volop •. Aardhommel, de eerste. 
In de voortuin bloeit de weidegeelster. 
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13/4 

14/4 

16/4 

21/4 

28/4 

~ 
29/4 

1/5 
3/5 

12/5 

14/5 

18/5 
23/5 
2/6 

3/6 

7/6 
9/6 

17/6 

v.N. vertelde me dat 't paasweekeinde de eerste zwalu
wen gesignaleerd zijn.Het waren er 8. 1 Zwaluw maakt 
geen lente, hopelijk 8 wel! 
Vlinders: koolwitje, citroenvlinderde , da$Pauwoog, 
kleine vos. Steenhommel, aardhommel.~~ 

Langs de dijk: weidegeelster en de vogelmelk vertoont 
zich al.Volop madelief, vroegeling, speenkruid, maarts 
viooltje, paarse dovenetel. 
Plenty boerenzwaluwen, rietgors, kne~, gele kwikstaart, 
fitis, veld- en kuifleeuwerik. 2 steenuiltjes en een 
groot aantal scholeksters~ 
Langs het kanaal bloeien de dotterbloemen - enkele pol
len, bosanemonen bloeien ook. 
Volop bloeiende pinksterbloemen. Zie op het kanaal nog 
steeds paartjes kuifeenden, broeden dus nog niet. 
Huiszwaluwen gezien. 
's-Morgens zeer koud. Kuifeenden nog steeds niet broe
dend. Wilpse klei: zwarte stern (1), slobeenden en 
zomertalingen. Bij 't Vossenbroek zag ik het visdiefje 
azen boven de Grift: die is schoon,er zit vis in. 
In Voorst stond het ooievaarspaar op het nest. 
Eend met pullen. Er zijn minder kieviten dan in '79-
Gierzwaluwen gezien. Tapuit, 4 buizerden, 3 steenuiltjes. 
Braamsluiper gehoord in de tuin. 5 Reeën bij Vaassen. 
Ooievaars in Wapenveld en Voorst broeden. 
Merel en turkse tortel broeden op ca. 6 m. afstand van 
elkaar, ze verdragen elkaar niet en vechten voortdurend. 
Het gaat er soms gemeen vinnig langs (de duif is het 
symbool van de vrede!) 
Spotvogel is terug. Mees en merel druk aan he 

Nest met jonge merels is uitgevlogen. 
Kuifeend broedt nu, overal zie je a]een 
Veel jonge eenden. Spotvogel. 
Spotvogel, grauwe vliegenvanger, fitis, roodstaart, 
tjiftjaf, fluiter, heggemus, vink, zwartkop, kneu, 
koolmees, pimpel, grote lijster, grauwe lijster, merel~ 
mus, spreeuw, kwikstaart, ekster (in 15 min. ''gevogeld") 

Rode libel in de tuin. 
Gekraagde roodstaart, wielewaal. Terw.olde: steenuil 
(jonge, op bovengronds ele6trisch net). 
Vanavond werd een jonge steenuil gebracht -prachtig 
dier- was gegrepen door hond. Vrijwel onbeschadigdo 

Als b~lage vindt U in dit nummer van Natuurklanken weer een invulformulier. 
Het dient voor het noteren van de eerste aankomstdatum van de verschillende 
vogelsoorten• die hier alleen in de zomer z~n. 
Doet U weer mee? Het gaat om de eerste waarneming in onze eigen streek. 
T.z.t. wordt de l~st gepubliceerd in Natuurklanken van hen, die de allereer
ste waarnemers waren. Omstreeks 1 juli opatuten naar de redactie. 

W. v. Waveren- Hoogervorat 



WACHT NIET TOT HET WEG IS-------

Herfst 1978-:T.lEN -JAAQ .STRYDOM tf.N lANOCzO~Î> 
"RRRRRing, rrrrring, h,B bah, nu al die wekker? 
Oh ja, zeven uur bij de portierswoning, dat red ik nooit 
meer!" 
Een half uurtje later arriveerde ik bij de portierswoning 
van het landgoed Oud-Amelisweerd, 10 minuten fietsen van
uit Utrecht. De avond ervoor was ik opgebeld, dat deze por
tierswoning die morgen gesloopt zou worden, ten behoeve van 
de aanleg van Rijksweg 27. Ik was er net op tijd om te zien 
hoe een dragline recht op het huis inreed en met de laad
schop de voorgevel ramde. In het huisje bevonden zich op 
dat moment al een aantal mede-actie-voerders, die net als 
ik gekomen waren om de sloop van de portierswoning te voor
komen. Zij konden nog net op tijd uit het huis komen, geluk
kig ongedeerd. En daar stonden we dan even later te kijken 
hoe de mooie portierswoning snel neergehaald werd, de schrik 
nog in de benen. 
Een half uur later zaten we in de hal van het stadhuis, met 
stencils en spandoeken. _ · 
Dat was in 1978. De plaats waar de portierswoning gestaan 
heeft is nog steeds een lege plek. De snelweg die op deze 
plek het bos in zou komen, is er nog steeds niet, gelukkig. 
Waar gaat het om? Het landgoed ~nelisweerd bij Utrecht is 
een prachtig rivierbos. Landschappelijk is het een erg af
wisselend gebied. Het bos heeft een rijke en gevarieerde 
ondergroei (ca. 350 soorten hogere planten = een kwart van 
alle nederlandse wilde soorten. Er starul paddestoelensoor
ten die elders in Nederland niet meer voorkomen) Ook veel 
diersoorten vinden er een geschikte plek, o.a. 60 soorten 
broedvogels. 
Over dit ecologisch waardevolle landgoed, dat bovendien voor 
de Utrechtse bevolking een druk bezocht recreatiegebied is, 
is een achtbaansweg, Rijksweg 27, tussen Breda en Hilversum 
gepland. 
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Sinds de ontdekking van de plannen voor aanleg van deze 
snelweg in 1970, wordt er actie ~evoerd tegen de weg en 
dus vóór het behoud van het bos (de "longen van Utrecht"). 
AMELISWEERD NIET GEASFALTEERD, maar hoe bereik je zoiets? 
Eerst iets over de structuur van -de ac·t;iegroep op dit moment. 
Een drietal mensen die al vanaf het begin van de acties 
actief zijn, houden zich intensief bezig met de politieke en 
juridische zaken. 
De rest van de "Vrienden van Amelisweerd" volgt de politie
ke ontwikkelingen iets meer op een afstand en regelt aller
lei andere dingen, zoals acties, demonstraties en.het uit
brengen van een eigen Amelisweerd-krant. 
Veel werk gebeurt in kleinere groepjes, soms volgens af
spraken soms op eigen initiatief van mensen. Op de "algemene 
bijeenkomsten" wordt er van gedachten gewisseld, de stand 
van zaken bekeken, worden nieuwe ideeën bepraat en wordt 
geprobeerd een gezamenlijke "strategie" te ontwikkelen. 
Sinds kort worden af en toe etentjes en wandelingen georga
niseerd om de onderlinge: band te verstevigen en de betrokT 
kenheid te vergroten. 
Naast de mensen die regelmatig actief zijn, zijn er lange 
lijsten met mensen die opgebeld kunnen worden voor acties 
e.d. Wat doen we zoal? 
Naast npapieren middelen", zoals bezwaarschriften bij ge
meente, provincie en tenslotte de Kroon, juridische proce
dures, eigen onderzoeken en rapporten (binnenkort ver
schijnt het vierde rapport), wordt er voortdurend gepraat 
met politici en bestuurders. Met verschillende Utrechtse 
en Bunnikse politici bestaat een goed contact en ook zijn 
er contacten met mensen op Rijksniveau. Dit betekent dat 
we steeds vrij goed op de hoogte zijn met wat er "daar
ginds bekokstoofd wordt". Wel is er regelmatig steun nodig 
van juristen, verkeers-deskundigen, onderzoekers (b.v. voor 
ecologisch- en geluidshinder-onderzoek) e.d. 
Naast de politiek gerichte activiteiten en juridische proce
dures is het nodig die activiteiten zoveel mogelijk te 
ondersteunen door ·-
acties en manifesta- Verkeerssituatie ten oosten van Utr-echt 

ties, waarbij zoveel 
mogelijk mensen be
trokken worden(na 
een demonstratie zei 
ons een raadslid: 
"Fijn, nu kunnen wij 
ook weer wat doen •• "). 
Voorbeelden van acties 
tot nu toe zijn: een 
bezetting van het 
Ministerie van Verkee 
en Waterstaat, een be
zoek aan de Rijks 
Planologische dienst, 
twee bos-festivals 
(met muziek en thea
ter-optredens) demon
straties, een toneel
stuk op het Binnenhof 
tijdens de behandeli 
van ons beroep bij de 
Kroon (de hoogste in-
stantie waar je een (DW•g lot d~ wo:t<znschOp 
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bezwaarschrift tegen een bestemmingsplan van de gemeente 
kunt indienen), het aanbieden van een sinterklaaspakketje 
aan de gemeenteraadsleden, bezettingen van te slopen 
panden en bouwketen en briefkaartenacties. 
Al met al een indrukwekkende rij van middelen die we ge
bruikt hebben in de jarenlange strijd tegen de aanleg van 
Rijksweg 27, voor het behoud van het bos. 
Al met al blijven we dus steeds druk bezig, maar bereiken 

·we er iets mee? 
Al hebben we soms het machteloze gevoel, dat de bulldozers van 
Rijkswaterstaat haast niet te keren zijn, toch denk ik dat er 
nog steeds een kans is de snelweg aanleg te voorkomen. 
Om de huidige situatie te kunnen begrijpen is eigenlijk een 
stukje kennis van de geschiedenis van de acties nodig. Het 
komt er echter op neer, dat het Rijk nu zo snel mogelijk 
Rijksweg 27 wil aanleggen, terwijl de gemeente Utrecht 
(met name de Raad) een nieuw bestemmingsplan voor het gebied 
waarin Amelisweerd ligt, wil maken: "Herbezinningrr heet dat 
dan. Hoe dat nieuwe plan er precies uit zal komen te zien is 
nog enduidelijk, maar Rijksweg 27 zal er hoogstwaarschijnlijk 
niet in voorkomen. 
Rijk en Gemeente staan dus tegenover elkaar, terwijl ook de 
in aantocht zijnde nieuwe verkiezingen al een rol beginnen 
te spelen. Al met al een complexe situatie, waarvan het uit
eindelijke resultaat nog niet vast staat. 
Wat er .in al die jaren bereikt is, is o.a. een enorme ver
traging in de uitvoering van de .plannen van Rijkswaterstaat, 
maar ook dat de weg nu door de bosrand is gepland, terwijl 
het eerste plan sprak over een weg-op-een hoge dijk midden 
door het bos. 
Ook een tweede plan van Rijkswaterstaat, aanleg van Rijksweg 
27 op een in de grond aangebracht plastic vlies (vlies
constructie) gaat niet door. De weg komt in een (smallere) 
betonnen bak. Dit betekent een gedeeltelijke erkenning van 
de door ons bij de Kroon ingediende bezwaren en het betekent 
tevens, dat er nu niet zonder meer kap- en bouwvergunningen 
verleend kunnen worden. 
Onze acties kunnen dus nog doorgaan. 
De "strijd voor een nieuwe lente" in het bos is nog niet 
ten einde. 
Een strijd die zich in de loop der jaren ontwikkeld heeft 
van het zoeken naar andere tracé's en wegconstructies om 
zoveel mogelijk bomen te redden, naar het ter discussie 
stellen van het totale verkeers- en vervoersbeleid, naar 
het besef dat de aanleg van steeds meer Rijkswegen de ver
keersproblemen (files) niet oplost, een keuze voor de fiets 
en de trein, een keuze voor klein-schaligheid, voor een 
gezonder leefmilieu. 

';./ Wilt U meer weten over de "Vrienden van Amelisweeid'~, dan 
kunt U met mij contact opnemen of met het secretariaat 
Jacob van Ruysdaalstraat 4, Utrecht (giro 4056570) • ~~~~lji~/1J.Q 

~ 
Marjolein Koopmans )ti 

~~ ~~ ' Wijde Begijnestraat 17 
'9/~ Q ~ f' ~ 3512 AW Utrecht. 
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E.en hydrob\o\og\sch onder2oe.k in de 
NYMOLEJ'\SE. BE..E 

(Ge t E ) Anc.ylu$ ,4."!1 meen e pe t=h.o~vi .. ~ili$ ~ 

In mei 1979 werd door ons, als biologen werkzaam bij resp. 
de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe en het Zuiveringss~h~p 
Veluwe, een onderzoek verricht naar de aquatische rnakrofauna 
(= de met het blote oog zichtbare waterdieren) van de Ni~o
lensche beek in de gemeente Epe. 
Het onderzoek had tot doel om met behulp van de aangetroffen 
makrofaunasoorten 
- de waarde van de beek in natuurwetenschappelijk opzicht te 

bepalen 
- de biologische waterkwaliteit van de beek in aanvulling op 

het fysisch-chemisch onderzoek van het Zuiveringschap 
Veluwe te bepalen 

- een basis voor een beheersplan van de beek te leggen. 
Voor het Zuiveringsechap Veluwe is dit onderzoek een deel
studie in het kader van een inventarisatie van de rnakrofauna 
in Veluwse beken en sprengen om tot een bestemming van deze 
wateren te kunnen komen. Door de Regionale Milieuraad Oost
Veluwe kan de verkregen informatie worden gebruikt bij de 
toetsing van plannen, die betrekking hebben o'p het natuurlijk 
milieu, zoals bestemmingsplannen, streekplannen e.d. 
De Nijmolensche beek is een sprengenbeek, hetgeen inhoudt 
dat de loop van de beek in vroegere eeuwen sterk door mensen
handen is be1nvloed. Voor de aanleg in zijn huidige vorm zal 
ter plaatse waarschijnlijk wel een natuurlijke afwatering van 
het kwelwater uit het Veluwemassief hebben plaatsgevonden. 
Waarschijnlijk heeft een deel van de bovenloop nog een na
tuurlijk karakter. De sterk vertakte sprengenkoppen liggen 
in een weidegebied. Tot in het begin van de dertiger jaren 
was dit een heidegebied, dat in het kader van de werkgelegen
heidevoorziening is ontgonnen en ingericht als cultuurgrond. 
De sprengenkoppen zijn omgeven door wallen, die grote ver
schillen in hoogte en breedte vertonen. Ze zijn begroeid met 
bomen en struiken afgewisseld met schrale graslandvegetaties, 
waarin plaatselijke elementen uit het voormalige heidegebied 
voorkomen die hier een laatste toevluchtsoord hebben gevonden. 
Aan de benedenhelling van deze wallen liggen op veel plaat
sen kleine bronnetjes en kwelstroken, die begroeid zijn met 
bron- en moerasgemeenschappen. In dit gebied komt één der 
fraaiste voorbeelden van de Bronkruid-associatie (een plan
tengemeenschap in ondiepe tot matig diepe, onbeschaduwde 
bronbeken) in Nederland voor. Deze vochtminnende planten
gemeenschappen wiggen op enkele plaatsen zeer geleidelijk 
uit tegen de hoger gelegen droge zandgronden. In deze com
plexe gradiëntsituaties komen nog een of twee soorten van 
het geslacht orchis voor. Deze verscheidenheid in vegetaties 
vormt in combinatie met de maandering van de beek en de af
wisseling in hoogte en breedte van de wallen een uitermate 
fraai landschappelijk geheel, waartegen de omringende wei
landen schril afsteken. 
In de bovenloop van de Nijmolensche beek komen helokrenen 
en puntbronnen voor. Helokrenen zijn bronnen waarbij het wa-
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ter in een grote min of meer?-dalvormige laagte 
geleidelijk uittreedt, waardoor een moerassig 
gebied ontstaat. 
Puntbronnen zijn bronnen, waarbij het water in 
of aan de voet van een min of meer vertikaal 
staand vlak op één punt vrij krachtig tot 
krachtig uittreedt. De menselijke invloeden 
in de bovenloop blijken uit de zandwallen. 
De midden en benedenloop zijn vrij recht en 

E.\m\~ ae.ntq op twee plaatsen opgestuwd. 
Direct bovenstrooms van deze opstuwingen staat 

het water hoger dan het aan weerszijden van de opgeworpen 
wallen gelegen maaiveld. Benedenstrooms van deze opstuwingen 
werd het water vroeger opgevangen ten behoeve van de ener
gie- en proceswatervoorziening voor twee watermolens. Op 
deze plaatsen zijn momenteel. een vetsmelterij en een watten
fabriek gevestigd. Voor de wattenfabriek is een wijerd (mo
lenvijver) aangelegd, die fungeert als waterreservoir en op
vang/bassin van bladeren, slib, takken e.d. Tot medio 1976 
loosde de wattenfabriek bedrijfsafvalwater en huishoudelijk 
afvalwater op de beek; in genoemd jaar Ë de bedrijfsafvalwa
terlozing gesaneerd. 
Op de uiterste benedenloop loosde ten tijde van het onderzoek 
de chocoladefabriek nog afvalwater op de beek. 
Deze lozing is inmiddels gesaneerdo 
Uit het uitgevoerde fysisch-ehemische onderzoek blijkt, dat de 
boven- en middenloop van de beek een zeer goede waterkwa
liteit hebben. In de benedenloop treedt enige verstoring op 
als gevolg van de bovengenoemde lozingen. De waterkwaliteit 
kan hier evenwel, op basis van een landelijk toegepast be
oordelingssysteem nog als goed worden aangemerkt. 
Dit is te danken aan de hoge stroomsnelheid van het water 
en de relatief grote verdunning van het afvalwater met het 
beekwater. 
Op zeven plaatsen in de Nijmolensche beek zijn monsters van 
de aanwezige rnakrofauna genomen met behulp van een zeef 
(maaswijdte 1,5 mm) en een schepnet (maaswijdte 0,5 mm). 
Op elk punt werden de aanwezige mikromilieu's, zoals beek
oever, waterplantenvegetatie, kale zandbodem e.d. nauwkeu
rig bemonsterd. 
De inhoud van de zeef en het schepnet werden in het veld in 
witte bakken uitgezocht. De gevangen dieren werden in alco
hol bewaard behalve de platwormen en bloedzuigers. Deze wer
den in het veld of direct na aankomst in het laboratorium 
gedetermineerd. Van de zeldzame schaatsenrijder Gerris najas 
en de beschermde dieren als het bermpje en de bruine kikker 
werd natuurlijk geen exemplaar meegenomen. 
In totaal werden op de zeven monsterpunten 131 diersoorten 
aangetroffen, waarvan een vrij groot aantal zeldzaam tot zeer 
zeldzaam in ons land. In de moerassige oeverzones van de bron
nen is een vo,or dit milieutype karakteristieke rnakrofauna
levensgemeenschap aangetroffen. 
Een van de belangrijkste milieufactoren van de bronnen is 
de constante temperatuur van het aangevoerde grondwater, die 
slechts binnen nauwe grenzen schommelt (10 à l2°C). 
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Deze constante, lage temperatuur is een levensvoorwaarde 
voor de karakteristieke bronlevensgemeenschap~ 
Dergelijke levensgemeenschappen hebben een zeer hoge 
natuurwetenschappelijke waarde omdat dit milieutype in ons 
land zeldzaam is. 
Tot de kenmerkende soorten behoren o.a. kokerjuffers (o.a. 
Beraea pullatt;t), larven van steenvliegen C :t{e.in.urella picteti), 
platwormen (Polycelis felina), muggelarven (Krenopelopia en 
Dixa) en mosseltjes (Pisidium personatum). 
Op enige afstand van de bronnen zijn in de bovenloop ook nog 
enkele van deze bronminnende soorten te vinden ofschoon hier 
weer een geheel andere levensgemeenschap aanwezig is. De stroom
snelheid bedraagt hier ca. 0,30 m/sec. Er komen hier, evenals 
trouwens op de andere benedenstrooms gelegen monsterpunten,dan 
ook vrij veel stroomminnende diersoorten voor zoals o.a. een 
frekwent voorkomende haftelarve (Bactis vernus), bepaalde ke
versoorten (Brychius elevatus en Agabus paludosus), een aantal 
kokerjuffersoorten (met name Chaetopteryx domineert hier sterk), 
bepaalde muggelarven en de beekloper, een oppervlaktewants 
(zie Wijerd no. 3). Organismen die op enige waterverontreini
ging wijzen komen niet in de bovenloop voor. In de middenloop 
direct bovenstrooms van de huidige vetsmelterij wordt het water 
opgestuwd en daalt de stroomsnelheid tot 0,5 à .. O,lO m/sec. 
Door de g€ringe stroomsnelheid bestaat de bovenste bodemlaag 
uit slib, terwijl plaatselijk zand zichtbaar is. De geringe 
stroomsnelheid in dit opgestuwde beektraject is er de oorzaak 
van dat hier weer een ander soort makrofaunalevensgemeenschap 
voorkomt. Naast vrij veel stroomminnende soorten komen hier ook 
een aantal soorten voor die kenmerkend zijn voor zwakstromend 
of stilstaand water, zoals o.a. een aantal kokerjuffers. In dit 
beektraject is ook het bermpje aangetroffen. Het is tevens de 
meest bovenstrooms gelegen plaats waar bloedzuigers zijn aange
troffen. Benedenstrooms van de opstuwing is de stroomsnelheid 
hoog en ongeveer gelijk aan die in de bovenloop. Opvallend is 
hier o.a. het veelvtildig voorkomen van de zeldzame 
schaatsenrijder (Gerris najas), onze grootste oppervlaktewants 
en de stroomminnende slakkesoorten A:ncylus fluviatilis. Deze 
slak zit op stenen evenals het een ter plaatse ook gevonden 
zeldzame kevertje Elmis Aenea. Ook in de benedenloop komt een 
vrij bijzondere en karakteristieke makrofaunagemeenschap met 
vrij veel aan stromend water gebonden soorten voor. Dit is op
merkelijk omdat het water ten tijde van de bemonstering door 
een aantal afvalwaterlozingen verontreinigd werd. Het water 
stroomt hier echter snel (0,60 m/sec), waardoor de zuurstof
huishouding goed is. Ook in dit beektraject komen een aantal 
voor ons land zeer zeldzame muggenlarven voor. Enige indica
toren die op organische verontreinigingen in de benedenloop 
wijzen, zijn de rode borstelwormpjes (de vooral bij aquarium-
houders bekende Tubifex), bloedzuigers en waterpissebedden. 

,...., 
( _. 
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Resumerend kan gesteld worden, dat de Nijmolense beek een 
g7~ot aantal levensgemeenschappen herbergt, die karakteristiek 
ZlJn voor stromend water. Daze moeten van grote natuurweten
schappelijke waarde worden geàcht, omdat een groot aantal van 
de er in voorkomende soorten in Nederland zeldzaam tot zeer 
ze~d~aam is en ge?~nd~n aa~ bronnen en weinig tot niet veront
relnlgde beken. ZlJ d1e ge1nteresseerd zijn in de wetenschappe
lijke details van het onderzoek, kunnen een rapport bij een 
~an de auteurs opvragen. 

La r"ll(. '(o..., 
.st u.n •JlC e.~ 

~"~~"""" re.i\Q. 
p'rc.l:.e..ti 
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Overgenomen uit De Wijerd, informatiebulletin 
v.d. Stichting tot behoud van de Veluwse 
beken en sprengen van januari 1981. 

Hub Cuppen en Wim Oosterloo. 

-e, \ e:> L \ öTH E.E.\< N\E.UWS 

Een kort bericht uit de bibliotheek. 
Alhoewel het nog geen storm loopt, blijkt er toch wel 
belangstelling voor onze bibliotheek te bestaan. 
Vooral voor die mensen bij wie de Natuurhistorische 
belangstelling nog maar net is ontwaakt, zijn er heel 

VCI.II\ 

kric.'u.\. 
Ml.4'\ 

Sr~i. 
I i uW~ 

wat boeken die een leuke-inleidende informatie geven. 
Terwijl de Wetenschappelijke Mededelingen ook voor de meer 
deskundige erg interessant zijn. 
Ik moet er hierbij wel op wijzen, dat er weliswaar geen 
maximum uitleentermijn is gesteld, maar dat wil nog niet 
zeggen, dat ik ze niet terug wil! 
Dus beste mensen, graag ook de boeken retour! 
Nieuwe aanwinsten: 
De dazen van de Benelux-landen (Wetenschappelijke Med.) 
Amfibiën en reptielen in Nederland ( Wet .Med.) ,_ 
Biologische en geÏntegreerde bestrijding (Wet. Med.) 
Nederlandse spinnen (Wet.Med.) 
De Acrochaetiaceae, een roodwierenfam. van de Ned. kust.(W.MG) 
Zeevissen van de ~ed. kust. (Wet.Med.) 
Tot slot: mochten er nog leden zijn die bepaalde boeken 
en/of tijdschriften kwijt willen, de bibliotheek (dus 
de leden) houdt zich aanbevolen. 

r"\Föo r in\ i c.ht th C3Ul I r~~-e._n __ e_n_1 __ P_e_t-er-Pf~a-f-=-f-=-------., 
sclner\~inqe.n even be..\len me-t) (tel.05780-l6744) 
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Het begon allemaal met de visarend, die er~en~ ja,no~~m~r 6 a 
;j..p. de omgeving van Zutfen werd aangeschoten. -<''"f...:..,)IILi@JV~.P 
~a een aantal omwegen, via een boer en de politie belandde deze ten
slotte in een fazantenren b~ de burgemeester van Gorssel en kwam h~ 
uiteindel~k terecht in de verzorgende handen van het echtpaar Verholt. 

'Nu, op een winterse avond in februari 1981 zitten w~, redactieleden 
van Natuurklanken achter de koffie met koek b~ diezelfde familie' 
Verholt. 
Reeds eerder schreven w~ een artikel Qver een asiel, maar dan in 
Zwolle. Onze goede contacten met de faro. Verholt brachten ons er toe, 
ook aan hun ervaringen eens een artikel te besteden. , 
Goede contacten hebben we zeker. Reeds twee keer klopten enige'·· 
K.N.N.V.ers met verweesde roofvogels b~ hen aan. Twee sperwerdonajön
gen werden door de Heer en Mevrouw Verholt opgevangen en met veel 
liefde en zorg grootgebracht. 
Een verhongerend steenuiltje uit Zuuk werd opgeknapt en weer gezond 
en doorvoed losgelaten. 

Wat houdt het in, het runnen van een vogelasiel? Voor buiten
staanders misschien een ideale gedachte: alt~d met vogels bezig kun
nen z~n. Misschien straalt er zelfs een straaltje romantiek van uit • 
De werkel~kheid is beslist anders. Het kost een zee van t~d en han~· 
den vol geld. Bovendien moeten we wel bedenken, dat dit alles moet 
geschieden náást het dagel~kse werk. Wanneer de Heer Verholt 1 smorgena 
dan ook vertrekt, bl~ft, vooral 'smiddags, een groot gedeelte van het 
werk achter voor de vrouw des huizes. Als deze dan ook nog eens wordt 
aangevallen door 66n onzer met zoveel moeite opgefokte sperwers, dan 
zult u wel beseffen, dat hier liefde en zorg op de eerste plaats ko
men. Hoewel de Heer Verholt z~n liefde en zorg niet alleen besteedt 
a~n roofvogels, maar ook aan de zgn. justitievogels, gaat juist in 
deze stootvogels en uilen de meeste t~d zitten. Onder justitievogels 
verstaat men vogels, die in beslag genomen zijn, omdat ze illegaal 
in gevangenschap werden gehouden. Pas nadat zo'n overtreding gerech
tel~k is afgehandeld, kunnen deze vogels weer worden vr~gelaten. 
In die tussent~d vinden ze ruimte en rust in een der grote kooien in 
de tuin. 
Donsjongen, zoals de jonge sperwers, die wij aanbrachten, leverden 
voo~heen veel problemen. Meestal haalden deze diertjes het niet en 
kregen ze bovendien last van zgn. engelse ziekte. Ze kregen dan X
poten. Door de dieren nu zo 11 natuurl~k11 mogelijk in een kunstnest van 
takken te plaatsen, vinden hun poten gelijk houvast. Hierdoor leren 
de vogels hun spieren direct gebruiken en glijden ze niet continu uit 
op een te glad oppervlak. 
Aan deze zorg en aan het extra goede voedsel in de vorm van met een 
pincet· aangereikt kippevlees hebben onze sperwers het te danken, dat 
ze op 18 september 1980 het vr~e luchtruim hebben kunnen kiezen. 
De sperwers waren pas één week oud, toen ze in het asiel belandden! 
De overlevingskansen waren klein; vandaar 
hetkippevlees, dat zo'n10keer per dag .. 

aan de vogels gevoerd werd. ·':·~~--·· 
De stootvogels worden in het algemeen nief.""Î. ~ ... 
gevoerd met het kostbare kippevlees, 
maar met slachtafval, levende of dode 
muizen, door de vogelgroep verzamelde 
(vogel)verkeersslachtcffers en, z~ 
het bij uitzondering: met eendags
kuikens. 
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Het vlees wordt vermengd met kleingeknipte veren en f~ngestampt bot, 
om de vorming van braakballen te activeren. 

Het uitwennen van de vogels, voor ze de vr~heid wordt hergeven, 
bl~ft een probleem. Veelal z~n de vogels zo gewend aan de mens, dat 
z~ deze vaak weer opzoeken. Ze worden dan ook geisoleerd in speciale, 
verplaatsbare uitvliegkooien van het niet geringe formaat van 
lO~.x 4 x 2 mtr. 
Wanneer de vogels zichzelf weer kunnen redden en als ze in staat zijn, 
zelfstandig een prooi te slaan, worden ze op een geschikte plaats 
vr~gelaten. Geruime tijd wordt er dan soms nog gevoerd in de omgeving 
van het asiel, omdat de vogels vaak nog terugkomen op deze, hun ver
trouwde voerplaats, ~anneer het hen niet lukt een prooi in de vr~e 
nataur te verschalken. 
Sommige vogels bl~ven de omgeving van het asiel trouw. Een paartje to
renvalken en twee paartjes steenuilen broeden nu in de naaste omgeving. 
Een reeds vr~ gelaten bosuil houdt, vanuit het nab~gelegen bos nog 
vocaal contact met een soortgenoot, die nog niet aan vrijlaten toe is. 
In gevangenschap was al duidel~k een 11 liefdesrelatie" ontstaano 
Het toppunt van trouw wordt gevormd door een kerkuilenpaar. 
Het invalide vrouwtje_zal het asiel nooit meer kunnen verlaten, maar 
gelukkig bl~ft een weer vr~e vogel haar trouw. Door een speciale in~ 
vliegopening kan h~ haar nog bereiken. 
Verleden jaar zorgde ze door middel van twee broedsels voor een nage
slacht van vier jongen, een b~zonderheid op zich! 

Het nuttige werk van de Fam. Verholt wordt niet gesubsidieerd, 
en steunt geheel op kleine- en grote giften van begunstigers. 
Het bestuur van onze K.N.N~V.- afdeling besloot kort geleden 
jaarl~ks een kleine b~drage over te maken. Wanneer ook U hier behoefte 
toe voelt, wel, de Heer Verholt houdJ zich aanbevolen. We kunnen ons 
nauwel~ks voorstellen, dat U Uw geld aan een beter natuurbescherminga
object kunt besteden. Het Gironummer is b~ de penningmeester van onze 
afdel• ing, de Heer Van Broekhoven te bevragen. 

Peter Pfaff en 
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE Frans van Noorden 
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Zoals ook in de voorgaande jaren, hebben we ons 
bezig gehouden met de jeneverbessen in Vaassen. 
Het hele winterseizoen zijn we de tweede zaterdag 
in de maand met bijlen, zagen, hiepen, motorzagen 
en onze blote handen aan de slag gegaan. 
De opkomst was heel wisselend: soms stonden we er 
met vier of vijf man, dan met vijftien. En Yvonne 
maar koffie en soep aansjouwen! 
Het terrein is nu bijna "schoon" en de jeneverbéssen 
doen het uitstekend. We hebben zelfs een paar jonge 
exemplaren gevonden. 
Behalve het eigenlijke jeneverbessenterrein hebben 
we ook een vrij brede strook langs de beek van ame
rikaanse vogelkers ontdaan. Het geheel ziet er fraai 
uit, vooral ook omdat de beek net opgeknapt is. 
KNNV-ers ga eens op een zaterdag of zondag kijken naar 
een gebiedje dat er dankzij vrijwilligerswerk weer 
schitterend uitziet. En hebt U tijd over, kom volgend 
jaar helpen, al zou het alleen maar zijn om een wel
verdiend kopje koffie te schenken! 

ECD. 
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Als ik dit schrijf zitten we nog volop 

tn het winterse weer, met bevroren slo
en, natte sneeuw en hagelbuien. Ik 
oop, dat wanneer U dit leest, het inmid

dels een beetje voorjaar is geworden, ( 
·hoewel de winter met name voor de vogel
liefhebber ook veel aantrekkelijke kanten 
hàefto Deze periode biedt namelijk de ge
legenheid om diversè noordelijke vogel
soorten, vooral watervogels, in eigen 
land te observeren. 
Zo had ik het geL:uk om begin februari bij d voormalige visvijvers 
van de Heidemij in Ernst, in de gedeel~ijk ~ichtgevroren zandwinning~~ 
put een paartje brilduikers waar te nemen.· Zover in het binnenland 
is.''~eze vertegenwoordiger van de duikeenden een vrij zeldzEW!e verschij
ningo 

Ze zwommen tussen de talrijke wilde eenden, een enkele kuifeend 
en een aantal meerkoeten in. A~ngezien ze zich helemaal aan de an
dere kant van het water bevohden, kon ik met de kijker allee~ maar 
zien, dat er zich twee afwijkende vogels bevonden tussen de anderen. 
De afstand was echter te groot, om ze goed te herkennen; dus om de 
plas heen en onder beschutting van de aan die kant spaarzame begroei
ing een beetje dichterbij om ze beter te kunnen observeren. Van hier~ 
uit was onmiddelijk te zien, dat het om een paartje brilduikers gingo' 
Ze zwommen inmiddels enigszins geïsoleerd van hun familieleden rus
tig rond. 
Kenmerkend voor het mannetje is de witte vlek ttmen snavel en· oog, 
de witte flanken en de zwarte rug en staart. Het vrouwtje kan op 
het eerste gezicht, met haar bruine kop en grijze lichaam, even aan 
een mannetje tafeleend doen denken, alleen is de borst licht, terwijl 
ze een duidelijk zichtbare witte ring om de hals heeft. 
Volgens 11De atlas van de Nederlandse Broedvogels" liggen de europa
se broedgebieden van de brilduiker in bosgebieden in de omgeving van 
meren en rivieren in noordelijk Europa. Ook in Noord~Duitsland en 
Polen komen min of meer geÏsoleerde broedplaatsen voor. Het is een 
holenbroeder, die gemahlcelijk nestkasten accepteert. 
Ged~rende de periode van het atlasonderzoek is hij ook in ons land 
als zomergast aangetroffen, echter zonder te broeden, tenminste dit 
kon niet worden aangetoond. 
Mogelijk betreft het hier zwakke. exemplaren, die niet in staat waren 
de terugreis te aanvaarden. Overigens zijn wel enkele broedgevallen 
bekend uit Engeland, Zwitserland, Tjecho-Slowakije 1 Roemenië en Al
bani~, zodat het niet denkbeeldig is, dat hij incidenteel ook in Ne
derland tot broeden komt. 
Een andere waarneming betrof een tiental smienten in de uiterwaarden 
ten noorden van Veessen. Deze bevonden zich, al grazende, tussen 
een groot aantal, duidelijk forsere, wilde eendeno Ondanks de vrij 
grote afstand, waren ze toch duidelijk herkenbaar. Dit was voorname
lijk te danken aan hun,in het zonnetje duidelijk zichtbare,goudgem 
voorhoofden en kastanjebruine koppen. Vermoedelijk waren er ook meer
dere vrouwtjes aanwezig, maar aangezien deze, op enige afstand, nau
welijks zijn te herkennen (ze lijken op de volop aanwezige vrouwtjes van 
de wilde eenden), heb ik hier geen aantal van kunnen vaststellen. 
De smient is een veel algemenere wintergast als de hiervoor genoem-

. de brilduiker. Deze soort overzomert vrij regelmatig in ons land, met 
name in de omgeving van de Zuidhollandse eilanden en aan de IJssel
meerkust. 
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Alweer volgens de 11Atlas van Broedvogels" zijn er gedurende het at
lasprojekt 24 waarschijnlijke broedgevallen geweest. Slechts in·~&n 
geval ko~ een broedgeval met zekerheid worden vastgesteld, doordat 
bij toeval een vrouwtje met jongen werd waargenomen, bij Zonnemaire 
in Zeeland. De Europese broedgebieden van deze soort bevinden zich 
in IJsland, Qchotland, N-Engeland, Noorwege~l Zweden, Finland, N
Duitsland en Polen. Ook uit Roemeni~, Italiern Tjecho- Slowakije 
iijn incidentele broedgevallen bekend. 
De broedplaatsen liggen doogaans in de onmiddelijke omgeving van . 
'zoetwatermeren, goed verborgen o]J,der overhangende struiken. 
Het nest zelf bestaat uit een ondiep kuiltje, gevoerd met plante
resten, tijdens de broedperiode aangevuld met donsveren. 

Tenslotte, voorzover nodig nog een oproep voor degenen, die in onze 
omgeving minder algemene soorten waarnemen. Geeft U die door aan ons 
bestuurslid: F. v. Noorden, tel. 05780- 13331, met duidelijk vermel
ding van de datum, plaats en zo mogelijk van het aantal exemplaren 
Dit is belangrijk, want deze meldingen worden doorgegeven aan het 
s·; Oo V.o.N. (Stichting Ornithlogisch Veldonderzoek Nederland), waarna 
ze worden verwerkt in het momenteel in uitvoering zijnde projekt voor 
inventarisatie van 11 Wlinter- en Trekvogels in Nederland" 

Deze incidentele waarnemingen zijn juist daarom van belang, omdat het 
mogelijk vogels betreft, die slechts ~én- of enkele dagen in een be
paa1d gebied bivakkeren en daarna weer verder trekken. 
De kans is dus steeds aanwezig, dat de vaste waarnem~er :van een 
bepaald vak dergelijke doortrekkers mist. Iedere melding is dus een 
welkome aanvulling op het geheel en verhoogt de betrouwbaarheid van 
het totale onderzoek. 
Tot slot nog een paar tips voor diegenen, die zich wat actiever wil
len bezighouden met het doorgeven van waarnemingen. 
Allereerst is het noodzakelijk om U aan te wennen, op details te li!tten. 
Ik denk, dat iedereen wel eens de ervaring heeft gehad,.dat hij onder
weg of in de tuin een vogel had gezien, die hij niet op· het eerste 
gezicht kon thuisbrengen. Dus, thuis de vogelgids open en daar kijken 
hem op é~n bladzijde twee, drie of meer soorten aan, die het allemaal 
wel geweest kunnen zijnL En naarmate je langer zit te bladeren, ver
vaagt de waargenomen vogel en gaat deze steeds meer lijken op een 
bepaalde vogel uit het boek 7 of je weet het domweg helemaal niet meer. 
Dus, train Uzelf om op bepaalde details te letten en noteer deze even
tueel. 
Kenmerkend zijn vaak het wel of niet hebben van een wenkbrauwstreep, 
oogstreep, baardstreep of een combinatie hiervan, de kleur van de 
poten,vorm van de staart, kleur van de stuit enzo 
Roofvogels worden vaak waargenomen in de vlucht, uaardoor de kleuren 
moeilijk zijn te onderscheideno Dus moeten we het voornamelijk hebben 
van het silhouet.En dus letten op vorm van de staart, zijn de vleu
gels puntig of afgerond, recht of enigszins geknikt1 
Alleen als we op deze kenmerken letten, is het mogelijk ook bij min
der algemene soorten tot een nauwkeurige determinatie te komen. 

K .N.N. V .. 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 
De K.N.N.V. werd opgericht op 27 december 1901. 
Zij heeft thans in ons land 50 afdelingen,en telt 
ruim 9200 leden. De vereniging heeft als doel het 
verbreiden van kennis der natuurlijke historie in 
de ruimste. zin en daarnaast onder andere het onder
steunen van acties die geri~ht zijn op de bescher
ming van natuur en landschap. 
Naast afdelingen heeft de K.N.N.V. ook een aantal 
werkgroepen, die zich bezighouden met afzonderlijke 
onderwerpen uit de natuurlijke historie zoals onder 
andere een strandwerkgroep en een biologische werk-
groep. 
Adres: Burgemeester Hoogenboomlaan 24, 1718 BJ 

Hoogwoud. tel: 02263-1445. 

H.J. v. Woerden 
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Wanneer we ~ngeveer negenm.iljo!{ii~~""ne-raties teruggaan, 
dan komen we terecht in het carboon of steenkool 
tijdperk. Maar zo'n grote stap terug kan de mensheid 
niet maken, want in het carboon leefden nog geen 
zoogdieren op onze aardbol. Hooguit kwamen wat primi
tieve vormen van reptielen voor en voorlopers van b.v. 
kakkerlakken en libellen. 
Het moet een wereld geweest zijn, waar we ons nauwel~ks 
een voorstelling van kunnen vormen. Toch is er omtrent 
die tijd een beeld ontstaan. Dat beeld hebben we te 
danken aan het vorsend werk van palaeontologen. Zo'n 
palaeontoloog is dr Miente Boersma, hoofdmedewerker op 
het laboratorium voor palaeobotanie. Speciaal de planten
wereld uit de wel zeer grijze oudheid is studieobject. 
Dat "grijze oudheid" moeten we heel letterlijk opvatten, 
want tijdens het carboon, zo'n 300-miljoen jaar geleden, 
bevatten de planten waarschijnlijk nog geen groen makend 
chlorophil. Bloemen kende die wereld ook no~ niet, maar 
wel waren er varenachtige plantensoorten, die zadenv 
:droegen. ze g:vóot als een pruim. 
Naast vele varensoorten, waarvan de meeste sporendragers 
waren, bestond de vegetatie uit o.a. wa1fsklauwen en 
paardestaartachtigen. 
Die wolfsklauwen konden wel een hoogte van veertig 
meter bereiken. Buitengewoon boeiend wist dr Hoersma 
voor ons het carboon tot leven te brengen. 
Met een begrijpelijke tekst en prima dia's werd verteld 
over het ontstaan van plantenfossielen, over de proble
men bij het opgraven van die fossielen en over de 
heksentoer om van plantenfragmenten weer een compleet 
plantenfossiel te maken, terwijl men niet precies weet 
hoe de plant er ooit uitgezien heeft. 
Voor mensen met een natuurhistorische belangstelling een 
buitengewoon boeiende en leerzame avond. Daarom een 
onbegrijpelijke maar ook teleurstellende zaak, dat 
slechts 10% van onze leden op deze avond aanwezig waso 
Dr Hoersma kon zich echter troosten met de wetenschap, 
dat de aanwezigen de lezing met zeer veel belangstelling 
volgden. Dit bleek uit de talloze opmerkingen en vragen 
uit de zaal zowel tijdens als na de lezing. 
De redactie van Natuurklanken probeert altijd cliché's 
te vermijden. Maar deze keer moet ons een cliché van 
het hart: de wegblijvers _hadden schoon ongelijko 

FvN. 

Hengel. 

In bossen 
en op tere mossen, 
Zie je meestal hengel staan. 
Haar fel-geel kopje in de zon, 
schittert als ik bij haar kom 
en ik denk: 
Wat is 't hier aangenaam! 

C.Jorksveld-v.d.Burg. 
I 
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Enige weken na de start van een nieuw schooljaar gaf een 
collega me een egel met een beschadigde snuit. Mijn plan 
was mijn leerlingen (tweedeklassers) in groepjes van twee 
twee dagen voor de egel te laten zorgen, om daarna de 
egel, met een intussen geheelde snuit, weer terug te bren
gen in de natuuro 
Van twee aan elkaar bevestigde aardappelkisten werd snel 
een hok gemaakt, dat met een deur van kippegaas werd afge
sloten (de kisten stonden op een lange zijkant, uit één 
kist was de bodem geslagen). 
De kinderen vonden het prachtig, het voer werd door hen met 
de nodige ceremoniën klaargemaakt (volkorenbrood, ei, poulet, 
gistocal) en het hok werd dagelijks zeer grondig gereinigd. 
Al vlug viel het op, dat de egel zich vaak erg krabde. Een 
oplossing bleek het beest voorzichtig te bestrooien met anti
vlooienpoeder voor hondenpuppies. Na de behandeling was de 
egel meer dan honderd vlooien kwijt die aan alle kanten tus
sen zijn stekels en de haren van zijn buik gekropen kwamen. 

De egel maakte het prima. De manier waarop hij zich oprolde 
werd aandachtig bekeken. De kinderen begonnen het jammer te 
vinden, dat hij binnenkort weer in de natuur zou worden vrij
gelaten. De natuur stak daar echter zelf een stokje vooro 

Op een dag was de egel erg onrustig. Hij stond rechtop tegen 
het gaas, maakte veel herrie en sleepte met het hooi en stro 
dat in zijn hok lag; hij maakte er een berg van. Iedereen 
was stomverbaasd dat een egel zo groot was als hij op zijn 
achterpoten stond en zich uitrekte, en dat hij zoveel haren 
op zijn buik had. Na een tijdje werd de egel rustiger en 
kroop zijn hooibergje in. 
Toen onder het speelkwartier de "egelploeg" het eten had 
klaargemaakt en het hok schoongemaakt zou worden, werd ik 
erbij geroepen. Er lagen kleine blokjes vlees in het hooi, 
hoe kon dat nu, anderen zouden hem toch niet stiekum te 
eten gegeven ·hebben? 
Wat we toen te zien kregen, was wel bijzonder: vijf egeltjes 
waren er geboren en de blokjes vlees bleken de nageboorten 
te zijn. De egeltjes waren kaal, hadden een grijze rug en een 
roze buik. Van ogen was nog niets te bekennen, zelfs geen 
spleetjes. Wel was duidelijk de plaats te zien waar de ogen 
wel zouden komen. De ruggetjes waren bezet met rijen grijze 
bobbeltjes die zeer sterk op de "sprietjes" van een slak 
leken. 
We hebben eerst een tijdje vol verwondering 
gekeken en toen het hooi weer goed terug 
gelegd. Die dag werd het hok maar niet 
schoongemaakt. 
De rest van de klas heeft een paar dagen 
moeten wachten voor ze de egeltjes te 
zien kregen (Ik was bang dat anders het 
nest verstoord zou worden en de moeder 
dit op de kleintjes zou wreken). 
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's-Middags kwamen er echter tot grote vreugde een paar 
zesda-klassers met een grote schaal beschuiten met muisjes, 
Voor deze verrassing had het hoofd van de school gezorgd. 
Aan betere huisvesting moest .. nu nodig aandacht worden ge
schonken: Zes egels in twee aardappelkisten is wel wat veel 
van het goede! 
Na vijf dagen lag er 's-morgens een egeltje dood in een hoek
je van het hok. Een diepe indruk heeft dit gemaakt. 

Voor de huisvesting was intussen een oplossing gevonden: 
een oude kinderbox voldeed prima! Tussen de spijlen werd 
gaas gespannen, over de bodem werd een opengeknipte vuil
niszak gelegd, er werd een soort plint van ca. 25 cm. van 
hardboard gemaakt en tegen de spijlen bevestigd. Een flinke 
voorraad "houtkrullen" werd in de box gestrooid, ook werd er 
nog wat hooi en strooi in gelegd. Tevens werd er voor ge
zorgd dat de egelmoeder geen drinkbakjes meer om kon keren. 
Ik had twee vogeldrinkflesjes gekocht. Deze flesjes hingen 
(één gevuld met melk,het andere met water) aan de buiten
zijde van de box, terwijl de drinktuitjes door gaatjes in 
het hardboard naar binnen staken. 
De verhuizing kon beginnen. De moeder werd eerst gepakt en 
even in een kartonnenhoos gezet. Toen werd heel voorzichtig 
met handschoenen de "hooiberg" open gemaakt en de vier 
kleintjes werden in een hoekje van de box gelegd. Met het 
hooi uit het oude hok werden ze weer toegedekt. De kleintjes 
waren in een week al aardig gegroeid: de oogjes zaten nog 
dicht, maar hadden al spleetjes, de eerste stekeltjes kwamen 
als lichtgele sprietjes tussen de rijtjes grijze ''slakken"
sprietjes door. De moederegel werd nu ook in de box gezet. 
Eerst liep ze wat rond te snuffelen, dit kon je zo als alt~d 
goed horen, toen liep ze op het oude hooi af, kroop erin en 
bleef voorlopig onzichtbaar. 

kinderen oplikte. 

Later op de dag kwam de grote egel 
weer te voorschijn, al spoedig had 
ze de drinkbakjes gevonden. 
De familie egel was spoedig aan de 
nieuwe omgeving gewend. ~et als 
bij het oude hok zag je moederegel 
af en toe uit het nest te voorscrujn 
komen, wat rondsnuffelen, wat eten 

~~ en drinken en weer teruggaan naar 
) /( het nest. 

Als je heel voorzichtig een kier in 
het hooinest maakte, kon je af en 
toe de kleintjes bij moeder zien 
drinken. Een keer zag ik dat moeder
egel witte uitwerpselen van haar 

In de buurt van het nest en ook bij het nest zelf waren nooit 
uitw~rpselen te bekennen, in de rest van de box wel. Er 
begon een zure lucht in de klas te hangen, ook al werden de 
houtkrullen regelmatig ververst. Een oplossing hiervoor ble
ken kattebakkorrels te zijn. 
Moederegel kwam in de loop van de volgende week steeds vaker 
buiten haar nest. Ook ging ze wel buiten iaar nest slapen. 
Ze strekte zich dan languit, haar achterpoten ver naar achte
ren en één voorpoot naar voren, terwijl ze een beetje op haar 
andere voorpoot lag. De kleintjes kon je alleen zien als je 
het hooi wat opzij schoofo 

['. 
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Na een paar weken werd het 's-middags opeens doodstil in de 
klas, alle hoofden gekeerd in de richting van de box: 
moederegel was met haar vier jongen aan de wandel: moeder
egel voorop, de kleintjes er in een rijtje achter. De kleine 
egeltjes waren goed voorzien van stekels en haren. 

De egels groeiden goed, ze gingen na verloop van tijd ook -
zelf uit de voerbakjes eten, drinken uit de flesjes konden 
ze al heel vlug. 

Tegen de tijd dat het herfstvacantie werd, kon je practisch 
alleen aan de kleur van de stekels en aan de vorm van de 
snuit zien wie nu eigenlijk moederegel was. Als je goed keek, 
zag je dat ze ook nog iets groter was. 
In de herfstvacantie zijn de egels, met pijn in het hart, 
in het Amsterdamse bos vrijgelaten. 
In de klas hebben nog lang veel erg goede tekeningen over 
egels gehangen, het snuffelgeluid was af en toe nog te horen. 

Tieke Waagemanso 

Bochtige Smele 

Bochtige smele, 
Wat ben je met vele 
Door jou golft er een 
goud-gele tint in de wind, 
dat is 't wat ik zo 
prachtig vind~ 

O.Jorksveld-v.d.Burg. 

22 Februari, 's-ochtends in de Motkete 
De zon staat nog laag achter de bomen weede 
achtereenvolgende nacht heeft het in graden ge-
vroren. De spechten deert dit blijkb t hier in 
het bos klinkt van drie kanten hun get op verschil-
lende toonhoogten, terwijl van de kant van de Nierssenseweg 
nog een vierde zich laat horen. Een van de vier is de zwarte 
specht die hier altijd huist, de andere drie zullen wel 
grote bonte zijn (al zou er ook best een kleine bonte bij 
kunnen zijn, dat kan ik niet uitmaken). De grote zwarte komt 
later overvliegen, al roepend zijn heldere "kru kru kru"~ 
Deze roep hoor je van hem alleen als hij vliegt. Als hij 
stil zit, kan hij soms dat klaaglijke geluid laten horen, 
waarvan ik lange tijd niet geweten heb wie dat deed.-
~u klinkt ineens ook nog het heldere lachen van een groene 
specht door het bos. En als om te demonstreren dat hij 
eigenlijk ook bij de club hoort, laat nog een boomklever 
zijn vrolijke gefluit horen. 

Zo hoor je in de heldere vrieskoude winterochtend het 
voorjaar! 

P.Groen. 
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yrijwilligers ~~ACrE.ND00RN1fPLAAT5E-.,~ 
Op 4 april a.s. zullen een aantal vrijwilligers van de 
.KNNV en een aantal leden van de "Round Table" zorgen 
dat de museum boerderij in Zuuk, Hagendoornsplaatse, ., 
weer omringd zal worden door een beukenhaag. Het wei
land dat achter de boerderij ligt, zal aan de oost- en 
westzijde door een meidoornhaag begrensd worden, ter
wijl aan de noordzijde, tegen de 89 aan, een houtsingel 
zal komen. 
Iedereen die mee wil helpen is om 9.30 van harte welkom 
(graag een schep meenemen). 

Wie om zich heen kijkt, zal op veel plaatsen rond oude 
boerderijen nog restanten zien van de oude beukenhagen. 
Slechts bij een enkele boerderij is de haag nog in vol
le glorie aanwezig. Als perceelscheiding treffen we vaak 
meidoornhagen aan. Ook hiervan zijn nog fraaie voorbeel
den te zien. De gemeente is op verschillende plaatsen be
zig met het onderhoud vru1 deze meidoornhagen. Bij een mu
seumboerderij zullen zmvel de beukenhaag als de meidoorn
haag op hun plaats zijn. 

De houtsingel achter op het terrein heeftleen andere functie. 
Wie het terrein bekijkt, zal merken dat Hagendoornsplaatse 
aan de rand van de Zuukerenk ligt. Singels worden wel aan
getroffen langs de rand van de enken of langs beken, 
maar nooit boven op een enk. 
Op zich waren deze houtsingels erg belangrijk voor de 
boeren, die het hout voor allerlei doeleinden op de 
boerderij gebruikten (het boerengeriefhout). Naast de 
historische waarden spelen ook de natuurhistorische waar
den een belangrijke rol. Omdat een dergelijke houtsingel 
zich ongestoord kon ontwikkelen, is een plantengemeen
schap ontstaan die zich thuis voelde op juist dfe plaats. 
Er wordt wel eens beweerd, dat de houtwallen en -singels 
de enige stukjes "natuurlijk" landschap zijn in onze 
streek. Ook als broedplaatsen voor de vogels zijn deze 
singels en wallen uiterst belangrijk. 
Hoewel de plaats van de houtsingel bij Hagendoornsplaat
se niet juist is, hebben we hier toch voor gekozen om 
het uitzicht naar de S9 zoveel mogelijk te verminderen. 

Vroeger werden vooral eiken in een singel geplant. In 
de loop der jaren kwamen daar tal van andere bomen en 
struiken bij te staan die zich op die plaats konden hand
haven. Op Hat:;endoornsplaatse willen we de natuur een 
handje helpen. Daarom planten we de volgende bomen: 

f•. 



Met de auto rijden we van het kampeerterrein van Avignonet 
over Morrestier de Clermont naar Gresse -en- Vercors, een 
naam, die kennissen ons thuis op de kaart hadden gewezen. 
Gresse is een lief plaatsje en de rit erheen een feest. 
In de bermen hebben we vol verbazing naar de overvloedige 
groei staan kijken van een grappige soort hengel, de Melampy
rum nemorosum. Ik kan helaas geen nederlandse naam voor deze 
hengel aanbieden~. Het meest opvallende aan de plant zijn de 
bovenste bladen in de bloemtros. Deze zijn prachtig paars ge
kleurd, wat mooi contrasteert met de eigele bloemen met oran
je vlekken op de onderlip. 
Hu zijn we dan in de bergen van de Vercors, die we al een 
paar dagen als coulissen op de achtergrond van onze tochten 
hebben gezien (zie vorige Natuurklanken). Het hele gebied is 
een Regionaal Natuurpark en naar we ervaren, terecht. Zowel 
landschappelijk als natuurhistorisch is het zee~de beschermde 
status waard. 
Vanwege het hete weer zijn we pas in de namiddag gestart. Bij 
de Col de Deux (1222 m.) boven Gressetrekken we de bergschoe
nen aan en dan lopen we op een soort karrespoor tussen paradij
selijke hooiweiden. Het paars van verschillende centaurie
soorten, waaronder de grootbloemcentaurie het meest opvalt, en 
van knautia en scabiosa, kleurt mooi bij de weelde aan witte 
margrieten, de rose esparcette, het bleekgeel van de vele, vele 
grote ratelaars en het blauw van kluwenklokjes en weideklèkjes. 

Waar in de bodem naast het pad 
gewoeld is, staan felrode klapro
zen, akkerklokjes en reseda's. 
Het pad wordt steiler en wat rots
achtig. De randen vormen hier een 
natuurlijk muurtje op de zuidkant. 
Een witte-en rose wondklaverachti
ge vlinderbloem komt hier voor, 
de bolrapunzel en een bijzonder 
grote rapunzelsoort met heel lange 
bloeiaren. Het lieve pastelblauwe 
kogelbloempje met hartvormige 

ca~pan~o blaadjes kruipt over de stenen. 
Coc.h ,.litolia Samen met diepblauwe vleugeltjes-

bloemen, zodeklokjes (campanula cochlearifolia) en vetpla,·.ntje s. 
die goed tegen hitte en droogte kunnen, zoals verschillende 
muurpepersoorten, tripmadam en wit vetkruid, vormen ze ware 
bloementuintjes. Deze worden nog volmaakter daar, waar thijm 
en ereprijs en een steenbreeksoort (saxifraga aizoon) ook nog 
verschijnen. 
Dan komen we in een vreemd stenig terrein met veel leischilfers, 
waar verspreid dennen en lage struiken op groeien. Hoven ons 
torent, daar waar deze erosiehelling eindigt, als een kasteel
ruine, de hoge kalkmassa van de top uit. Deze kolos heet heel 
typerend Le Palais. De avondzon kleurt "het paleis" fraai 
rose. We zien in dit landschap van de Vercors telkens weer 
het verschijnsel, dat de kalkrotsen zijn blijven staan, ter
wijl de leiachtige formaties tot puin zijn vervallen. Voor 
geologen lijkt ons dit een interessant landschap. 



Dit gedeelte blijkt het terrein van weer 
andere planten te zijn. We vinden er de 
grote bloemen van de gentiana Kochiana, 
die in de bloemkelk groenig zijn. Er 
staan ook nogal wat orchissen in het korte 
gras. 
Zagen we in de hooilanden al veel grote 
muggenorchissen, hier zien we op de zeer 
schaarse vochtige plekken een paar gevlekte 
orchissen. Onder de dennen kijken we uit 
naar bosvogeltjes. En werkelijk, we vinden 
ook enkele bloeiende planten van het witte 

t'<o~~o[c:l,is,: bosvogeltje, maar ook de grote keverorchis 

9~:'b~~:'"'w' en de welriekende nachtorchis zijn present. 
Een mooie vondst in dit gedeelte is de rose, 

bolvor ige bloemtros van de orchissoort traunsteinera globosa. 
Dit is ook het stuk waar we het alpenmadeliefje en de kruis
bladgentiaan zien. 
Doordat het nu snel donker kan worden (de schemering duurt 
hier korter dan bij ons) moeten we een poging om tot het 
"paleis" door te lopen, staken om nog iets.van het fraaie 
landschap bij ondergaande zon te zien tijdens onze autotocht 
naar de tent terug. 
Alpien 
Het hogere gebied(tussen 1700 en 1800 m.)zien we een paar da
gen later. We vertrekken in de ochtend van de 26ste juli, die 
al heet is, naar het gehuchtje Uclair boven Gresse -en-Vercors. 
Het weggetje erheen is maar net te berijden. Tijdens de wan
deling zoeken we zoveel mogelijk schaduw van de wegbegroeiing, 
die echter veel ontbreekt! Maar naarmate we hoger komen, is 
de warmte niet hinderlijk meer. 
Schitterend zijn de uitzichten het dal in over hellingen vol 
enorme toortsen, centauries, wollige distels en knikkende dis
tels, waarop het wemelt van de vlinders, waaronder de opval
lendste de apollovlinder is. In de berm van de weg, die men 
pas verbreed heeft, staat het merkwaardige helmkruid scrophu
laria hoppii en een vertakte plant met kleine blauwe bloemen 
als van de cichorei (Lactura perennis?). 
Als de nog berijdbare weg eindigt bij een groot ko~ie-hek, be
lande~ .we in een complete alpine vegetatie. Een paadje slingert 
omhoog tot een weerstation op de kam. Het leidt ons door wei
den waar de grote gentianensoorten zijn uitgebloeid.Maar er 
wacht ons een verrassing in de vorm van hellingen vol bloei
ende paradijslelies, een grote witte leliesoort. Nog nooit 
eerder zagen we er zoveel bijeen. Ze groeien temidden van een 
weelde van andere bloemen, o.a. ruige weegbree, welriekende 
nachtorchis, nigritella en erg veel grote bremrapen. Even 
hoger vinden we in dit gezelschap ook weer de orchis traun
steinera globosa die hier niet alleen staat, maar met tiental
len soortgenoten! 
Opvallend is een plekje met 
en het overal voorkomen van 
een alpine vlassoort (linum 
vinden we ook de bescheiden 
tje tussen het gras. 

een kleine donkere ratelaarsoort 
de sierlijke blauwe bloemen van 
alpinum). Als we goed kijken 
bladerveertjes van het maanvaren-

Deze bloemrijke weiden lopen op precies tot de bergkam, de 
Crête desRoehers et de la Montagne de Gresse, zoals hij vol
gens de stafkaart moet heten. 
Deze kammen in de Vercors hebben vaak een heel grillig 
verloop. Ze steken van beneden gezien als reusachtige 
zagen tegen de hemel af. Nu lopen we langs 
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zo'n scherpe kam. Door hittenevels is het uitzicht niet 
optimaal, maar toch wel interessant. Als de nevel even wijkt 
zien we een glimp van de hoge alpen in het oosten. ' 

Achter de zondoorstoofde weiden gaapt een steile afgrond, op 
het noordoosten. Het temperatuurverschil tussen de weide en 
de afgrond moet enorm zijn. Dit zal wel de verklaring 'zijn 
voor de vrij sterke wind die over de kam komt op deze 
overigens windstille dag. 
Terwijl we temidden van de grote paarse bloemen vru1 alpen
asters een pan soep koken en ons brood opeten, tonen enkele 
'

1del tavliegers" hun kunsten. Het zijn vier koninginnepages. 
Ze dartelen boven de steile afgrond, stijgen omhoog met de 

t,hermiek en zeilen behendig om elkaar heen. Het landen van 
'deze grote, gele vlinders op een bloeiende alpenklaver duurt 
telkens maar kort, wat de fotografen voortdurend in beweging 
houdt! Ze (de vlinders) blijven een uur lang vlak om ons heen 
zeilen. We zagen dit vliegspel van koninginnepages jaren 
geleden net zo in de Vogezen. Dat was op een hete dag bij 
een van de kasteelruines, die daar op de toppen staan. Ook 
daar was een peilloze diepte achter. Ze hadden daar toen ge
zelschap van de al even vaardige koningspages. 
Andere opvallende vlinders hier zijn de 
dukaatvlinder, die schitterend oranje
rode vleugels heeft, afgezet met een 
zwart randje, en het ~rote geaderde 
witje. Tijdens de lunchpauze is het 
mogelijk een stukje van de afgrond 
te verkennen, daar waar een paar 
richels houvast voor de voeten bie
den. De rotsrichels zijn overdekt 
met grote zoden vol rose bloemtros
jes van een wondklaversoort. De klei
ne rose bloempjes lijken ingebed in 
een grijs wollen kussentje, het blad 
is grijs en fijn geveerd. Het is de 
Anthillum Montana of bergwondklaver, en prachtig pl 
Natuurlijk staan hier zonneroosjes, Dryas Octopetale of 
achtster, muurpepersoorten en tripmadam. Maar we zien ook 
een heel klein huislookje met rose bloemsterretjes (Semper
vivum Montanum) eh de aarereprijs (Veronica Spicata). 
Hoe dat ene bloeiende europese krenteboompje CAmelanchier 
ovalis) hier komt is een raadsel. 
De kamwandeling eindigt door hcigewoon ophouden van alle 
aanduidingen, in Frankrijk een nogal veel voorkomende zaak. 
De afdaling, die we tenslotte toch weer moeten maken om bij 
de auto terug te komen dreigt voortdurend te resulteren in 
een verzwikte enkel of knie. Een verraderlijke puinhelling 
blijkt er te schuilen onder een lieflijk en zeer bloemrijk 
plantendek. 
Toch moeten we even opkijken van het moeizame steun zoeken 
voor de voeten, omdat er een troep van wel 75 alpenkauwtjes 
onder luid geroep vliegt en zweeft boven de kam, een uniek 
gezicht. 
Dankzij onsffievig schoeisel komen we bij een klein hutje, 
waar zowaar een zeer miniem waterstraaltje uit een bronnetje 
sijpelt. We drinken gretig van de druppels en vullen met 
veel geduld de veldflessen weer. Water is in de Vercors een 
schaars artikel op je tochten. Het hutje is al jaren niet 
meer gebruikt en het pad erheen is totaal onvindbaar gewor
den door de begroeiingo 
Dan maar weer verder op eigen richtinggevoel, tot we einde
lijk in de koeiewei.den weer een weggetje dalwaarts kunnen 
volgeno 

~·. 
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Een zalige dag tussen de bloemen nadert zijn einde. 

E.Koopmans-Grommé. 

Deze impressie van de Vercors doet in U misschien het ver
langen groeien, er ook eens heen te trekken. Voor hen die 
dat willen, kan onderstaande informatie misschien nuttig 
zijn; 
U vindt de Vercors tussen de plaatsen: 
In het Noorden: De grote bocht van de rivier de Isère ten 
Noorden van Granoble. 
In het Zuiden; Die en Cha~illon-en-Diois 
Ten Oosten loopt de autoweg Grenoble, Vif, Manestier de 
Clermont, ten Westen loopt de ·autoweg A7, die ter hoogte 
van Romans de Vercors het dichtst nadert (Lyon-Montelimar). 
Door het Pare Naturel Regional du Vercors lopen behalve 
kronkelende wegen die voor auto's berijdbaar zijn, ook een 
aantal wandelroutes (Grandes Randonnées) aangeduid met G.R. 
en de bekende rood-witte markering. 
Een goede kaart is uitgegeven door het Institut Géografique 
National. Het is kaart 5, genaamd Pare Naturel Regional 
du Vercors. Adres van dit Instituut is: 136 bis Rue de 
Grenelle, Paris. U kunt naar deze kaart ook vragen bij 
Pied à Terre in Amsterdam, die alle kaarten waar voetpaden 
op staan aangegeven

1
heeft en die U ook uitstek~~d van advies 

kunnen dienen over wandelroutes. In het Pare ZlJn ook enkele 
bezoekerscentra, waar U nog meer streekgerichte informatie 
kunt krijgene .. 

00\<. 0\T E...RVOE..RE.ri WE. \ti F'RAt-I,K'RYK '· 
Tijdens onze vacantie 1980 in Frankrijk maakten wij door mid
del van affiches in de dorpen, films, lezingen en tentoonstel
lingen kennis met een aantal fanatieke natuurbeschermers, Dus: 

Ook dát gebeurt in Frankrijk!! 
(tegenwicht tegen de massale vernietiging van vogels!) 

l.l IT EEt"\ ~A.MFI.ItT ; 
Bescherming van het natuurlijke milieu op de hoogvlakten van 
de Vercors. 

De ''Hauts-Plateaux" van de Verc·ors vertegenwoordigen een 
25000 ha van een in Europa uniek gebied, waardoor geen wegen 
lopen en waarin geen mensen wonen. 
Zij herbergen o.a. een groot aantal gemzen en korhoenders. 
Reeds in 1938 was er sprake van,er het eerste Nationale Park 
van Frankrijk van te maken. 
Helaas wachten de ''Hauts-Plateaux" nog steeds op hun totale 
bescherming waarvan deze voorvechters het belang inzagen. 

Bescherming van de roofvogels. 

Het achteruitgaan van de roofvogels, een algemeen verschijn
sel in heel Europa, is in het bijzonder catastrofaal bij de 
gieren, de arenden en bepaalde valkensoorten. 
De "Frapna Drome" (Fédération Rhone Alpes de Proteetion de 
la Nature, section Drome, adresse: Ancienne mairie, quai 
St.Nicolas, 26500 Bourg- les - Valence, CCP 645426 Y Lyon). 
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doet een enrstige poging om inlichtingen te verschaffen 
aan jagers en om een studie te maken van de aantallen 
die nog over zijn van de aasgier, de steenarend en de 
slechtvalk. 
Maar vooral moet er strij~ gevoerd worden tegen het bederven 
van hun biotoop, tegen de vergiften die in de natuur ver
spreid worden (de pesticiden maken de roofvogels onvrucht
baar) en moet het terrein van verschillende soorten be
waakt worden tegen de pra~tijken van eierverzamelaar 
valkerrieris e.d. 
Dat werk vergt ieder jaar de inzet van een groot aan 
vrijwilligerso 

Het weer uitzetten van de in 

Een rijke natuur is een natuur in evenwicht, met bovenaan 
de voedselpyramide de grootste roofdieren. De lynx is aan 
het begin van deze eeuw uit de Alpen verdweneno 
Ongevaarlijk voor mensen en vee, is hij in Frankrijk het 
symbool geworden van het herstel van de natuur. De 
"Frapna" bestudeert zijn terugkeer in de Vercorso 
Kreet van de) Ne soyez plus de simples "consommateurs"de 
"Frapna": ) nature. Vous qui l'aimez 

Vous qui en vivez 
PROTE GEZ - LA 

He...t..FT U .DE. Co~iRIBU11E VOOR. 7Qó>l A.L BI:TAALD: 
Z..IE.. BIHHE.H.Z.YDE: 0M.5LAG-

120 Quercus robur 
10 Betula pendula 
10 Alnus glutinosa 
10 Prunus padur 
10 Sorbus aucuparia 

5 Populus tremula 
5 ..tt'rangula alnus 
2 Prunus a vi urn 
2 Salix caprea 
2 Prunus spinoza 
2 Viburnum opulus 
2 Evonymus europaeus 

- zomereik 
- ruwe berk 
- els 
- inl. vogelkers 

lijsterbes 
- esp 
- sperkenhout 
- zoete kers 
- boswilg 
- sleedoorn 
- gelderse roos 
- kardinaalsmuts 

Hieruit blijkt dat de singel voor 2/3 uit eik zal 
bestaan en voor 1/3 deel uit andere soorten. 
Het zal interessant zijn om te volg,_::n welke verande
ringen zullen gaan optreden in de samenst ~ lling van 
de haago 

Chris Drevijn. 

['. 



We wandelen door het Zalkerbos, waar een troepje staart
meesjes ons modderige pad kruist. Het lawaai dat een 
aantal kraaien en eksters aan de overkant van de wei maakt, 
waar ho~eiken staan, zal wel voor de buizerd zijn ge
weest. We zien de grote roofvogel zich traag uit het hout 
losmaken en wegzeilen. Verder is er aan bosvogels niet 
z6veel te ontdekken op de grauwe morgen van de 7e februari. 
Wel leuk is het boomkruipertje dat zich heel mooi laat 
zien en horen. We genieten van het mooie afwisselende land
schap in dit Zalker uiterwaardenbos. In de wilde begroei~ 
ing waar de resten van kruisbladwalstro en bosrank duide
lijk te her-kennen zijn, komen veel bolgewasjes boven de 
grond met groene sprieten. In het voorjaar bloeit dit 
bosgebied;· .met het blauw van blauwe druifjes en het wit van 
vogelmelk. Aan oude stobben staan nu levendig gele padde
stoeltjes in groepjes bijeen. Aan de fluwelige bruine 
steeltjes zien we dat het fluweelpootjes zijn, echte win
terse zwammetjes. 
Over de IJssel trekt een rij knobbelzwanen 
voorbij, een prachtig schouwspel. We gaan 
even bij het pontje kijken, dat mensen met 
fiets· en al over de IJssel kan zetten. De 
grote bel nodigt uit hem eens flink te 
luiden, maar omdat we niet overgezet moeten 
worden vandaag, laten we de bel -en dus de 
veerman - maar met rust. We zien bij de 
aanlegsteiger de wilgen als rizoforen met 
hun voeten in het IJsselwater staan. 

-·· ~,,J I. L 

- ~ wfV\W»-
WI.\L.P ~· 

- .c;..!' ~--- ~ 

Er zijn geen zaagbekken te zien, zoals we hoopten. Bij 
Hattem zagen we eerder die dag een grote zaagbek. We 
zijn bij het verste punt van de excursie. We hebben al 
heel wat gezien deze morgen. De plassen in de uiterwaar
den voor Zalk zaten vol zwanen en eenden. Vooral veel 
knobbelzwanen waren er en ook enkele kleine zwanen, dui
delijk te herkennen aan het vele zwart op de snavels. Maar 
er waren ook een paar wilde zwanen en om het geheel 
compleet te maken zelfs nog een zwarte zwaan, prachtige 
vogels allemaal! 
Natuurlijk waren er honderden meerkoeten, veel wilde een
den en een paar kuifeenden. Door het duidelijke fluiten, 
dat smienten doen, merkten we, dat er ook daarvan heel wat 
op de plassen en in het gras zaten. Ook al door hun ken
merkende roep zagen we twee wulpen overvliegen. Een 
troep ganzen, vermoedelijk rietganzen, trok voorbij en de 
eerste kieviten stonden in het oevergras tussen veel 
kokmeeuwen en een paar stormmeeuwen. 
Geluiden zijn erg belangrijk. Zonder ze te hebben gezien, 
konden we graspiepers en leeuweriken aan ons waarnemingen
lijstje toevoegen. Hun cruniskenbare roepen verried hun 
overvliegen. 
Vol met indrukken van dit fijne landschap reden we naar 
huis. Een goede excursie met 10 deelnemers was weer 
achter de rug. 

EKG 

~·. 



Voor mijzelf opgetekend in het voorjaar 1980. 

21-2-'80 zonnig. Voor het eerst na de winter de torenvalken, 
met hun roep (hihi). 

22-2-'80 zonnig. 10.00 u. Eksters doen een aanval op de valk 
en verjagen hem, het zijn er ca. 10 stuks. 

23 t/m 
25-2- '80 bewolkt. Niets gezien. Het was 's-morgens ook steeds 

bewolkt of mistig. 
l-3-'80 
2-3-'80 

4-3-'80 

8-3-'80 zonnig 

9-3-'80 bewolkt 

10-3-'80 " 

ll-3-'80 " 

~/ J 
16-3- '80 ,' :; 

I I 

18-3-'80 

20-3-'80 zonnig 

Wij zagen ze weer. Het waren er nu twee. 
Een torenvalk op de antenne bleef zitten, 
ondanks de kettingzaag, die toch wel lawaai 
maakt. 
De valk kwam weer ewen kijken, gevolgd door 
een buizerd die ook op zoek naar voedsel was. 
11.00 u. Een van de valken kwam aanvliegen en 
dook omlaag naar nest om vervolgens weer op 
te vliegen (hihi). 
Ze zijn aanwezig. 
De hele dag aanwezig, strijkt en poetst zijn 
veren. 
Ik denk dat de valken nu officieel het nest 
van vorig jaar in bezit hebben genomen. Slapen 
ze er al? We zullen zien. Vandaag gepaard? Ik 
weet nog niet zoveel van wat er zich in de na
tuur afspeelt, maar dit alles (ik bedoel dit 
paringsgedrag) lijkt mij wel erg vroego 
Vanmorgen even gehoord, verder de gehele dag 
niet meer gezien. 
lO.lOu. 5 graden celsius. Vanmorgen weer terug. 
Het mannetje vloog naar nest. Wijfje zit op de 
fijnspar en zit daar ca. 10 minuteno Om ca. 10.45 
een paringsritueel: mannetje vliegt naar de 
antenne en het wijfje volgt hem. Onraad? Eén 
valk vliegt naar het nest terug. Eksters strij
ken bij het nest neer, gelukkig komt er hulp 
vanuit de antenne om eksters te verjageno 
(.40 u. Er zit een kraai op hun nest, er wor
den door het paar verwoede pogingen gedaan de 
kraai weg te jagen; het lukt.Ze achtervolgen . 
de kraai, vallen hem aan en deze ruimt het veldo 
11.00 u. Gelukkig, ze zijn er weer, ook nu 
weer een paringsritueel, zouden ze blijven? Ik 
zie het somber in, want de kraaien hebben 
hun nest nu definitief ingenomen, althans ze 
maken het weer klaar door het aanbrengen van 
takkeno 
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Dit was zoal mijn bijdrage aan Natuurklanken gelukkig kan 
ik U meedelen, dat er in de zomer van 1980 uit het paar 
torenvalken waarvan ik mijn verslag heb gemaakt 3 jonge 
torenvalken het levenslicht zagen en uitvlogen. 'nit keer 
was hun.nest niet in een hoge vliegden, maar in een valkenkastG 
En ook 1n 1981 zullen we hem zien, want hij heeft zich nu al 
weer aangekondigd en is dan ook steeds op en bij die kast te 
zieno 

LANDSCHAP 

16 januari 1981 

Ro de Vos-v.Oeneo 

In de weiden grazen 
de vreedzame dieren; 

_r de reigers zeilen 
~~ over blinkende m_e_r_e_n-,--= 
~~ r~ de roerdompen staan ~ 

bij een donkere plas; 
c: en in de ui terwaarden :g 

galoppeeren de paarden 
~ met golvende staarten 

over golvend gras. 
H. Marsman. 

81J l-IlT TtR PLRSt. GAI-J/1: 
Nagekomen waarnemingen van Hans Blaak: 

Vanaf 1 januari zang: grote lijster, koolmees, pimpelmees. 
9 januari sperwer :-+-, langs de Klaarbeek nabij Wilgenweg. 
17 januari eerste zang heggemus en houtduif. 

21.00 uur roep van een steenuil Wisselseweg. 
25 januari de haan bij boerderij Wilgenweg 5 roept (kraait) 

weer na de winterrust. Baltsvlucht huismussen. 
30 januari honderden kramsvogels en spreeuwen in de weilanden 

langs de Veenweg nabij Wissel. 
Idem 15 leeuweriken overvliegen~ no. 
ca. 20 SDsjes in het houto 

6 februari 1 paar brilduikers, 5 taf,3leenden 2 + 3 
kanaal nabt Zuuk. 

15 februari (ongeveer) verschillende dagen staartmeesjes in de 
tuin, éénmaal op 17 febr. 5 ex. op 1 vetbol; meestal euro-
pese vorm (donkere kopjes). -

17 februari 3 oosteuropese vorm met witte kopjes. 
14 februari eerste vinkenzang o 
15 februari (ongeveer) nog steeds 1 blauwe reiger, 1 buizerd 

en veel kramsvogels langs Veenweg nabij vvissel. 
19 febnuari zang van merel 
21 februari sperwer langs Veenvvego 

Tijdens sneeuwperiode ca. 25 februari regelmatig een enkele 
koperwiek een paar kramsvogels of een grote lijster in de 
tuino 

1 januari 

2 maart 

sperwer met prooi Dorpsstraat Oene 
een paar sijsjes in elzen bij school 
sperwer in de tuin Knibbelakker, Epe. 

Mv. Verbeek. 
in Oene. 

S . .t{emmelts. 
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I.i3ij een excursie naar Gtaverden op 7.4.79 werden 

op een beperld terrein C± 800 x 800 m) de vol
gende mossen gevonden : t...-:> \ J 

Bladmossen 
Dicranoweisia cirrhata (Hedw.) 
Rhynchostegium conferturn 
Hypnum 
ürthodicranum 
Dicranum montanum 
k~blystegium serpens 
Gri~wia pulvinata 
Zygodon vixiäissimus 
T0~~la lÄtfC~1ma 
Dicranella heteromalla 
Homalothecium 
~urynchium speciosurn 
Isothecium myosuroides 
Bryum. affine 
~latyhypnidium riparioides 
Brachythecium 
Tetrafis pellucida 
;.miura hornum. 
nurynchiu~ praelongurn 
Lever~:10ssen 
Pellia epiphylla 
Leiocola colla.ris 

Sikkelsterretje 
Steensnavelmos 
Klauwtjesmos 
Gaffeltandmos 
Berggaffel tandmos 
.Pltlisdraadmos 
.J:.misjesmos 
L1ygodon 
Riviersterretje 
:Pluis jesmos 
~ijdemos 
Lac.1de:crc.os 
:Palmpje smos 
Knikmos 
Watervalmos 
.Ui~ckopmos 

Viertanduos 
G-ewoon ste1·remos 
:l!'ijn laddermos 

Gewone Pellia 
Klein Gladkelkje 

II. Op een mossenexcursie tussen iiilp en Voorst (ten 
zuiden van Deventer) vrerden 62 soorten bladmos
sen gevonden, 7 soorten levermosaen en 19 soorten 
:tcorst:::Jossen. 

III .Jiendiermos is een l~orst-r.1os; spaans mos is een bre
melia. 

IV • .Prof.l?an-Chieh C.hen werd p;eboren op 17.8.1907 in 
~henjiang, provincie Jianàiu, China; studeerde bo
tanie aan de Nationale Centrale Universiteit, was 
hoogleraar v 8,n 1932-1936; EJ.aakte lange verza:2el
tochten door zuidwest China; stucleerde daarna aan 
de uni vers i te i t van .Berlijn, promoveerde daar in 
1940 met 11 Jtudies over de Oostaziatische soorten 
van J?ottiaceae 11 (dit is een blacl::::wssenz;:coep); richt
~e in 1953 een mossenstudiegroep op; publiceerde 
ln 195? ~en b~elc over ?hinese "nossen Bryophyta 
nova s1n1ca; aaarna volgden, samen met zijn -r..couw, 
tal van publicaties over mossen. Overleed op 
28.2.1~70 ten gevol,ge van geestelijke en lichamelijke 
martel1ngen. · -



Afkortingen: FvN= F.v.Noorden, GS= Gerhard Stegeman, EKG= E-.Koop
mans, vWH= van Waveren Hogervorst, AHS-A.Herwe~er. 

Waarnemingen blijven voor verantwoording van de waarnemers. 

Naast meldingen van wat men ziet, komen er ook wel meldingen 
van wat men niet of weinig ziet. Zo was de algemene "klacht" 
dat er deze winter weinig tot geen koperwieken, kramsvogels 
en kepen waren. In februari werden pas koperwieken en krams
vogels in onze omgeving waargenomen. De kuifmees wordt beslist 
meer waargenomen dan voorheen. We.starten met wat zoogdieren en 
een paddestoel. 

Vleermuis 

Wezel 

Mol 4/2 

Das 18/1 

Ree 4/2 

Fluweelpootje 25/1 

Aalscholver 

Appelvink 

7/2 

18/l 
17/2 

21/1 
24/1 

4/2 
15/2 
23/2 

Blauwe reiger 17/1 
25/1 

Bonte kraai ll/~ 
25/1 
15/2 

F.v.N. 

winter 80/81 in aardappelkelder Grint-
groeveweg. Nu verdwenen (dood?) Hr Duykers 

jagend in gras.Beekwal Oenerweg b~ 
Epe. EKG 

over de weg kruipend -Oenerd~k Fr.Bosch 

vermoedelijke sporen omg.Smitsveen. 

op vuilstortplaats Ernst. 

Kievitsveldbosjes 

G.S. 

y .R"'· -

EKG 
EKG veel, Zalkerbos 

overvliegend Epe 
4 ex. Eerurneer 

dood ex RSG Epe 
geregeld om huis-Oostravenweg 
Tongeren 
Beekstraat Epe 
2 ex AH Epe 
8 ex-vermoedelijk meer
Loeffpark Epe 

Land van Jonker 
2 ex Kievitsveld 

Land van Jonker (1 ex.) 
1 ex Terwelde 
4 ex omgeving Land van Jonker 

Mevr.Andriessen 
vNo 

Rowan Koster 

Siliakus 
Rowan Koster 
Rowan Koster 

EKG 

GS 
EKG 

vNo 
GS 
vNo 

Bonte specht janjfeb. zonder rode nekvlek, in tuin 
18/12 Gortelseweg Epe 

AHS 
Rowan Koster 

Boomklever 

Boomkruiper 

Bosuil 

zomer 1980 broedgeval in nestkast Pa~en-
berg Heerd6-4 jongen ui tgevloe;en. Mevr.v.d.Berg 

9/2 2 ex RSG Epe Rowan Koster 

11/1 Welna 
13/1 Wisselseweg Wissel 

jan/feb. Elburgerweg bij Niersen 
18/1 gehoord Dennelaan 

Rowan Koster 
Rowan Koster 

P.Groen 
B.Andriessen 

~·. 



Bosuil 

Brilduiker 

11/2 
20/2 

7/2 

Schotweg Epe 
baltsroep vand'+ <fomg.Dellen
dwarsweg Epe 

paartje voorm.visvijvers Ernst 

J.v.Zellem 

H.v.Woerden 

Buizerd veel waarnemingen w.o. 
4/1 5 ex Land van Jonker 
8/2 11 ex bijeen grens Welna/ASK 

jan/feb. regelmatig omg.Niersen 

GS 
vWH 
P.Groen 

Canadese gans 27/12 Renderklippen Rowan Koster 

Dodaars 

Eidereend 

Ekster 

Fuut 

Geelgors 

Glanskopmees 

Goudhaantje 

Goudplevier 

Goudvink 

Graspieper 

Gr.specht 

Gr.gele 

jan/feb. div.keren kleine groepjes of 

14/2 

3/1 

26/1 
8/2 

11/2 

15/2 

enkeling omg. Welsurn 
IJsseldijk - Veessen 

1 ~ + 2 juvoin IJssel bij Oenerdijk 

Fr.Bosch 
Rowan Koster 

Fr.Bosch 

R.v.Zellem 
Peter Pfaff 

paartje bouwt nest Zwolle 
zeker 50 ex Oostravenweg 
baltsend 2 ex Welsurn Fr.Bosch 

baltsend IJssel W.Tol 

20/12 Papenstraat Wissel Rowan Koster 
B.Andriessen 19/1 geregeld 3 ex Dennelaan Epe 

5/11 meerdere ex Wilgenweg Epe 
5/2 Land van Jonker 

S.Remmelts 

Ro-~· 
11/1 Welna Ro 
18/1 8 ex Smitsveen GS 
6 + 9/2 in tuin Burg.v.Walsuml.Epe JJ 
12/1 1 ex uitgedroogd in garage J/.1 
3/1 zie excursieverslag NK van jan. '81 

Aanvankelijke meende Hans Blaak 
dat het zilverplevieren waren,maar 
het harmonisch in geslote~groep boven 
weiland zwenken zou op goudplevieren 
duiden.De laagstaande zon zou de vo
gels op zilverplevieren doen lijken • 
.rm klinken er toch weer stemmen op, 
die voor de zilverplevier kiezen.We 
komen er niet meer uit. 

jan/feb. div.waarnemingen in de dorpen. 

20/1 

31/l 
16/2 

Veessen 

Land v. Jonker 
"lachend" Dellendw.weg Epe 

Rowan Koster 

GS 
J.v.L.ellem 

kwikstaart 14/2 l ex beekoever Oenerweg Epe EKG 

Grote l~ster juni'80/feb. '81 2 ex.regelmatig 
Houtw.eg Oene 

Grote zaagbek 20/1 paartje IJsseldijk Oene 

Havik 

Heggemus 

24/2 roepend-Dorperveldweg 
jan/febo af en toe omg. ~iersen 
permanent Sprengenkampweg Vaassen 

20/1 heel zacht binnenssnavels zingend 
in dichte spar-veel gevarieerder 

Fr.Bosch 

Rowan Koster 

vNo 
P.Groen 
Y.R. 

dan gewone zang- EKG 

~~. 
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Kauw 

Keep 

jan/feb. meer dan 40 voortdurend omge
ving Oenerweg/Zuuk 

begin 
25/2 

januari Niersen 
Heerde 

EKG 

P.Groen 
W.Tol 

Kievit 7/2 
10/2 
15/2 

kleine groep Zalk,vogelexcursie 
2 ex Nijkerk - A28 

KJ.IJ"NV 

honderden in polder tussen Har
derwijk en Elburg 

Kl.b.specht 15/2 Woudhuizen bij Apeldoorn 
feb. zo nu en dan Pelzerpark 

Kl.zwaan jan/feb. div.keren kleine groepen,vaak 
met knobbel- en wilde zwaan 

7/2 enkele ex. Zalk vogelexcursie 
14/2 IJsseldijk Welsurn 

Kolgans 17/l duizenden,Cortenoever Brummen 
15/2 honderden, Oenerdijk 

Koperwiek 15/2 omg. Papenstr./Veenweg Wissel 
22+23/2 omgeving Loeffpark Epe 

Kramsvogel sinds l/2 ca. 80 samen met ca. 40 kepen 
Middelbeekse Allee Oene 

-4 t/m 13/2 grote groep zuidkant Niersen 
(eerste waarneming deze winter) 

14/2 op enkele na hele winter niet ge
zien, nu in groepen van zeker 50 

F ex. Oenerweg, Epe 
15/2 Papenstraat/Veenweg ·1Jissel 

grote groep. 

Ruifeend 25/l geregeld Kievitsveldplas 
7/2 Visvijvers Ernst 

jan/feb. groepjes in uiterwaarden,maar 
aantal wordt steeds kleiner. 

Kuifmees 14/ll Oost v.Elburgerweg Niersen 
ll/1 ;ielna 
21/l Dellendwarsweg Epe 
12/2 ook al eerder waargenomen Burg. 

van vJalsumlaan Epe 
Verder nog div. kuifmeeswaarne
mingen binnen gekomen. 

Merel 24/l volop zingend Beekstraat Epe 

Midd.zaagbek 21/12 IJsseldijk Veessen 

Nonnetje 27/l IJsseldijk Welsurn 
7/2 Zalk 

jan/feb. geregeld uiberwaarden IJssel 

Notekraker october 1980 Heerde 

vNo 

AHS 

EKG 
AHS 

Fr.Bosch 

Rowan Koster 

Fr.Bosch 
Fr.Bosch 

vNo 
EKG 

P.Groen 

EKG 
vNo 

EKG 
H. v. v~ oerden 

P.Groen 
Rowan Koster 
R.v.Zellem 

J.Smink 

EKG 

Howan Koster 

Rowan Koster 
B.Andriessen 
Fr.Koster 

V~. Tol 

Patrijs 

Pijlstaart 

Raaf 

10/l 

31/l 

18/2 

Laarseweg Vaassen \8 ~~) Roel Pannekoek 

4 ex. Marledijk Fr.Bosch 

2 ex.vliegen over ~iersen.Hoep 
wordt vaker gehoord. P.Groen 

Regenwulp 9/2 ca. 15 in vlucht landend in wei-
land naast ll.28 waar reeds ca. 
30 ex. vl'Jo 

~·. 



Rietgans 

Ringmus 

Roek 
Roodborst 

14/2 
15/2 

IJsseldijk Welsurn 
3 ex afrit A50 bD Hattem 

a,-2.~' 
Rowan Koster 
vNo 

jan/feb. veel bij boerderijen omg.Zuuk EKG 
hele vlucht in tuin Pelzerpark AHS 
jan/feb. meer dan 75 ex.omg.Oenerweg EKG 
20/2 op voedertafel samen met huismus-

sen,heggemus,merel en turkse tortel. 
Zodra komt echter een man-vink(reeds 
prachtig op kleur)op de tafel,dan 
roodborst in de aanval en vink weer 
weg.Oorzaak? Dult roodborst geen 
andere rode bDrst in omgeving? 
Loek Muller meldt heden: 2 rood
borsten tegelijk op voedertafel. 

Roodhalsfuut 11/2 op kleur, Oenerdijk. 1 ex. 
Ruigpootbuizerd 18/1 zeer licht ex. Dijkhuizen 

Fr.Bosch 
EKG 

Slechtvalk 21/1 (vermoede."' Lijk) in een tuin in 

Scholekster 
Smient 
Sperwer 

Staartmees 

Steenuil 

Stormmeeuw 

Sijsje 

Tafeleend 

Torenvalk 

Veessen Fr.Bosch 
15/2 4 ex tussen kieviten omg.Harderbos ARS 
28/2 paar honderdtuiterwaarden MarledDk vNo 
13/12 Hammerstraat Epe Rowan Koster 
6/1 RSG Epe Rowan Koster 

jan/feb. geregeld Pelzerpark ARS 
12/2 pakt mus in tuin,.· Ernst R.de Vos 
17/2 Eekhoornweg Epe Mw Meyer 
jan/feb. 8 ex 6 weken lang in tuin Ernst 

7/2 ca. 20 ex visvijvers Ernst 
10-15/2 in tuin Heggereuk Vaassen 
jan/feb. geregeld Pelzerpark 
21~23/2 troepje ~iersen 

Hr Wolven 
H.v.Woerden 
H.v.Woerden 
ARS 
P.Groen 

8/2 Molenweg Wissel 
15/2 Laarstraat Ernst 

Wanda + D. Koopmans 
H.v.Woerden 

19/2 Windhoek. Wenurn -vaste verblijf

jan/feb. bijna dagelijks 
lier, soms 2 ex. 

plaats 
in een popu-

jan/feb. enk. ex. tussen zeer grote 
groepen kokmeeuwen ~ zeker 1000 

Y.R ... 

Fr.Bosch 

ex- akker en weiden Oenerweg Zuuk,EKG 

27/1 
4/2 
7/2 
8/2 

Kweekweg Epe 
Officiersweg Epe 
ca. 50 ex visvijvers Ernst 
zeker 100 ex Bonenburg Heerde, 
KNNV-winterwandeling 

16/2 ca. 20 ex omg. Norelbos 
2 ex drinken in wak van vijver 
tuin Eekhoornweg Epe 

7/2 visvijvers Ernst 
jan/feb. div keren groepjes in uiter

waarden IJssel 

22/.L 

8/2 
22/12 

paartje weer bij 
str. Ernst 
Tongerenseweg 
Veldweg Emst 

nestkast Laar-

Rowan Koster 
ARS 
B.v.Woerden 

W.Tol 

Mw Meyer 
H.v.Woerden 

Fr.Bosch 

R.de Vos 
vWH 
Rowan Koster 



&, , 2. [12 .. 
Veldleeuwerik 25/l trek z-n Vossebroek, steeds enke-

Vink 

22/2 

26/2 

le exemplaren EKG 
honderden,akkers Oenerweg EKG 

reeds aan alle kanten krachtige 
zang, het vriest nog flink, maar 
windstil 

Vuurgoudhaantje 4/2 

Waterhoen 18/l 

Niersen P.Groen 

6 ex beek Oenerweg tussen Epe-

Witoogeend 

Winterkoning 

Wintertaling 

Witgatje 

Witte kwikst. 

Wulp 

Zanglijster 

R50 EKG 

15/12 uiterwaarden Welsum. 12 ex& 

dec/jan meldingen uit Epe-Oene-Land 

Fr.Bosch 

van Jonker 

31/l vele kleine groepen, uiterwaar-

20/l 

25/1 

7/2 
13/12 

19/2 

den Oene en Wapenveld Fr.Bosch 

Veessen Rowan Koster 

Papenstraat Wissel vNo 
2 ex Zalk KNNV-excursie 
ruim 400(!) op besneeuwde akkers 
achter Eemmeerdijk Flevopolder. 
Kennelijk een slaapplaats. Zon 
reeds onder, veel wulpen reeds 
op één poot en kop in de veren. 
Imposant gezicht vNo 
voor 't eerst weer in tuin, 
bongerdplein Epe (b~ m~ ook, vNo) EKG 

Zwarte mees 23/l Korrebergweg Tongeren Rowan Koster 

P.Groen. Zwarte specht jan/feb. geregeld Motketel 

Zwarte zwaan 7/2 Ji~xcursie vo2;elgroep Zalk 

Nieuw: S.K.F.-Buttons! 

'Dood géén dier 
voor plezier', 
rood/wit, (/) 4 cm, 
per stuk f 1,75 
per 5 stuks f 7,15 

Prijzen inclusief verzendkosten. 
Te bestellen door overmaking van het 
juiste bedrag en onder vermelding 
van het artikel, op girorekening 
13 03 93 ten name van Propaganda
fonds Stichting Kritisch Faunabeheer, 
Oosterbeek. 



Naar aanleiding van een waarneming van een zwarte zwaan in 
de Bentinckswellen ten zuiden van Zalk, tijdens een vogel
excursie van de vogelwerkgroep ( 7 februari jl.) schrijf 
ik dit stukje ove~de zwarte zwaan. 
De zwarte zwaan die nauw verwant is aan de knobbelzwaan en 
een gemiddelde vleugelwijdte van meer dan 1.80 m. heeft, 
is inheems in Australie. Door zijn sombere voorkomen, zwart, 
behalve de witte achterranden van zijn vleugels, werd vroe
ger door landslieden gemeend dat hij in contact stond met de 
duivel en veel zwarte zwanen werden ongetwijfeld gedood op 
grond van deze vrees. Dit kan de reden zijn waarom de soort 
zich nooit in het wild in Europa en Amerika gevestigd heeft. 
Ze hebben zich nooit in het wild kunnen vestigen, nadat ze 
in de achttiende eeuw in deze continenten werden ingevoerd. 
De verspreiding is in Australie overheersend zuidelijk 
(zie kaartje), ho~wel er zwervers zijn gemeld door het hele 
gebied waar de omstandigheden goed zijn. 
De voorkeur van de zwarte zwaan gaat uit naar grote, perma
nente oppervlakten water, brak of zoet, maar hij is ook waar
genomen op tijdelijk overstroomde gebieden en kustrivieren. 
De soort die eens werd aangezien voor standvogel, is nu be
kend als zeer beweeglijk. Ze hebben geen vast trekpatroon 9 
maar ongunstige omstandigheden, zoals droogte, dwingen de 
vogels tot het afleggen van grote afstanden. 

De zwarte zwaan verliest evenals andere watervogels al ZlJn 
slagpennen tegelijk en is ongeveer een maand niet in staat 
om te vliegen, waarna hij veiligheid zoekt op grote, open 
wateren. 
Evenals de trek hangt het broeden van de weersomstandighe
den en de beschikbaarheid van een bruikbaar biotoop af. 
In gebieden die ongunstig zijn, reageren de vogels op elke 
regenval en nestelen op bijna elk tijdstip. 
Zij verlaten de nesten als de regens wegblijven en leggen 
soms in het geheel niet (of de jongen gaan dood). 
Het nest is gemaakt van een hoop planten met een doorsnee 
van wel 90 cm en ongeveer 30 cm hoog. De gemiddelde grootte 
van het legsel is 5 tot 6 eieren en beide ouders broeden. 
De zwarte zwaan die wij 
waarschijnlijk ontsnapt 
privé verzameling. 

met de excursie gezien hebben is 
uit een dierentuin of uj;t een 

Gerhard Stegeman. ~~:;Ver.spreidr't"'~S ~ebied 
5 .z.....;orl::e. ::Z.\../CI.o r) 

Enkweg 33 
Epe. 

De Nederlandse Vereniging tot bescherming van Vogels. 
Deze vereniging, beter bekend als de "Vogelbescherming" 
werd opgericht op 1 januari 1899 en is daarmee de oud
ste vereniging van natuurbehoud in ons land. De ver
eniging stelt zich ten doel de bescherming van de in 
het wild levende vogels en het behoud van die vogels 
in hun meest gevarieerde soortenrijkdom. 
Adres: Driebergseweg l6b, Zeist. tel: 03404-25406. 



E.PE. _ r\E.ERDE 

Het is al weer enige tijd geleden dat het Bestuur door 
middel van deze rubriek iets van zich heeft laten horen. 
Aan andere zaken, van meer belang, heeft U ongetwijfeld 
kunnen ontdekken, dat we bepaald niet hebben stilgezeten. 

Stuurpraat is een rubriek die U van tijd tot tijd op de 
hoogte moet houden van de bestuurlijke activiteiten. 
Het stimuleren van de leden blijft een van de hoofdtaken 
van het KNNV-bestuur. Of dit nu gedaan wordt door middel 
van excursies, lezingen of een cursus, is van minder 
belang. We hopen dit jaar meer excursies te houden dan 
dat we in het verleden gewend waren. Wellicht kunnen ook 
"instructieve" excursies bijdragen tot meer interesse en 
zelfstudie im bepaalde onderwerpeno 

Het voorkauwen en aanwijzen van interessante zaken 
is erg gemakkelijk, maar draagt weinig bij tot onze 
kennis. Het zelf determineren, opzoeken, fotograferen en 
beluisteren is echter op de lange duur veel leerzamer 
en prettiger. Bovendien zult U bemerken, dat U dingen 
leert zien, waar U anders aan voorbij zou zijn gelopen. 
Wij zien U dan ook graag in grote getale verschijnen op 
de verzamelplaatsen van de diverse excursies. 

Ook op ander niveau zijn we bezigo 

Nog even en duizenden toeristen dreigen onze Veluwe onder 
de voet te lopen. Het organiseren van diaavonden voor 
deze toeristen kan misschien bijdragen tot een beter begrip 
voor deze Natuur en een betere omgang hiermee. 

Een brief namens het KNNV-bestuur werd gericht aan Rijks
waterstaat in verband met de huidige parkeersituatie nabij 
de Vemderbrug. Jaarlijks plegen vele vissers, om zo dicht 
mogelijk bij hun stekkie te komen, hun auto ver voorbij de 
parkeerplaats in de berm langs het kffi1aal te plaatseno Dit 
gebeurt juist daar, waar de berm botanisch gezien erg 
interessant iso(Tussen het Kanaal en de Grift). Bovendien, 
vanaf de huidige parkeerplaats 100 m. te moeten lopen is 
toch niet te veel gevraagd? 
Een paar betonpaaltjes zouden het bermrijden kunnen voor
kameno 

Als laatste zijn een aantal bestuursleden ook actief met 
het 80-jarig bestaan van de KNNV. 
Maar dit laatste houden we als verrassing voor U in petto. 

Peter Pf aff. 

['. 
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Nationale Campagne voor de Bescherming van de kleine 
roofdiereno 

Met deze actie, waarmee we tijdens ons verblijf in Chatil
lon en Diois (bij Die) kennis maakten, wordt speciaal be
oogd de bescherming van wezel, hermelijn, bunzing, steen
marter, boommarter, vos, wilde kat en das. 

Onder meer door de uitgave van een serie prachtige prenten 
waarop deze dieren staan afgebeeld door Pierre Déom, wordt 
het publiek op de waarde van de kleine roofdieren in het 
gehele natuurgebeuren geattendeerd. U zult in Natuurklanken 
geregeld zo'n prent vinden. Vorige keer vormde de vos de 
laatste bladzijde. 
De beschrijving van Reintje -die op de platenmap staat -
hebben wij voor U vertaald: (L. 'l}cP 
Gewicht: 5 à 10 kg. ~ 
Men vertelt in het algemeen, dat de vos zich voedt met kippen 
en hazen. Als dát waar was, kon men er zeker van zijn, dat 
het ongelukkige dier al een hele poos geleden verdwenen zou 
zijn. 
In werkelijkheid is Goupil (oude franse naam voor vos) 
vooral een fantastische muizenvanger (6000 à 10.000 kleine 
knaagdieren worden per jaar gevangen). En dus een volmaakte 
bondgenoot voor de landbouwer. 
En wat betreft het pluimvee: als dit in goede hokken zit en 
in goede conditie is, komt dit helemaal niet in aanmerking 
voor zijn "roof"tochteno 
Deze keer een plaat van de das uit deze serie. Ook deze 
begeleidende tekst willen we U niet onthouden. 

Gewicht lO à 20 kg. C]Je.. Cj)oJ> 
Gemakkelijk te herkennen aan de zwart/witte bonte tekening 
van de kop. De das is een rustig vadertje, een voorzichtige 
lomperd, die zijn hol (burcht) alleen tegen de nacht ver
laat en die de rondgang over zijn territorium maakt, met 
zijn neus langs de grond, knabbelend aan bijna alles wat 
hij op zijn weg vindt: wormen, insecten, paddestoelen, 
wortels, allerlei soorten vruchten, kleine knaagdieren en 
ook (o, ongelooflijke misdaad!) jonge wilde konijntjes, 
die hij in het hol vangt. 
Gedurende 10 jaar gedecimeerd door voortdurende vergiftiging 
en het door middel van gas verdelgen in zijn burcht (hoewel 
zijn aandeel in het verspreiden van hondsdolheid beslist 
nihil is) is de das bezig te verdwijnen in practisch heel 
het Noordoostelijk deel van Frankrijk. 

Voor inlichtingen over deze sympathieke Franse actie kunt 
U terecht bij: 

i 11' i 

Campagne - Nationale - pour- la -
Proteetion - des Petits -Carnivores -
Sauvages. 
Boul t - aux - Boi s - 08240 Buzancy. 

1.'. 
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