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EN EE.t--1 BUSTOC..HT 
Toen we in april de Natura in onze brievenbus vonden, waren we verrast 
te zien, dat het thema van dit landelijke jubileumnummer was:Heggen en 
Houtwallen! Totaal onkundig hiervan was de redactie ~an on~ afdelings~ 
blad al weken bezig het meinummer, wat nu voor U ligt te vuilen met 
bijdragen van onze leden, dié~handelen over ~nze houtwallen en bermen • 

Ook in onze streek worden, ondanks alle adviezen, die pleiten voor be
houd van de houtwallen en bloemrijke bermen, telkens weer aanslagen ge
pleegd op deze waardevol~e elementen van ons cultuurlandschap. Ruil
verkavelingen zijn vaak de grootste boosdoeners. 
Verheugen& is, dat de overheid, o.a. de gemeenten Epe en Heerde, op 
aandrang van de milieuorganisaties en onze K.N.N.V.afdeling een stuk
je landschapsbescherming steunt. Zij doet dit door subsidiëring en 
daadwerkelijk onderhoud aan houtwallen en knotwilgen. Dit is natuurlijk 
verheugend,·· maar ook vrijwilligers zijn hard nodig. Informatie hierover 
kunt U verkrijgen bij de commissie voor natuurbescherming. (o.a. Evelien 
Drevijn, Yvonne Roelants) 
Of bloemrijke bermen behouden kunnen worden of weer terug zullen komen, 
daar waar ze door bemesting of bespuiten verdwenen zijn1 
Er zijn positieve ontwikkelingen gaande. Ook hierover is er overleg 
tussen overheid en natuurbeschermingsmensen, waarbij weer deskundigen 
uit onze afdeling. Maar zij kunnen het niet allemaal alleen af. 
Hoe ook U hiermee kunt helpen, kunt U lezen in deze Natuurklanken. 

Dat er op de Boomfeestdag in maart in Epe en Vaassen door schoolkin
deren houtsingels werden geplant en de K.N.N.V. hieraan meewerkte door 
voorlichting over houtwallen, is positief. Dat diezelfde houtsingels, 
door middel van onkruidbestrijdingsmiddelen "schoon 11 gehouden moeten 
worden, kan er ~ij ons niet in! Zelfs niet, als dit door overmacht en 
als tijdelijke maatregel gebeurt. Vindt U die gele, bespoten aanplant 
ook zo triest? 
Spraken we niet over de rijke, botanische waarde van de houtwallen en 
bermen? Mag de grootbloemige muur zijn bloemenschuim in mei niet tus
sen en langs de grillige eikenstobben uitspreiden? En heeft het flu~
tekruid, dat zich zo graag vestigt waar struiken een lichte schaduw 
geven, ook hier geen vluchtplaats meer? Mag het grappige kleefkruid 
dat zijn slappe stengels tussen de struiken kleeft en zo naar het licht 
groeit, de nestjes van fitis en heggemus niet meer verbergen? 
Dat langs fietspaden met een recreatieve functie in de gemeente Heerde 
midden in het vacantieseiz~t~L-;J. 1 als bloemen- en insectenweelde hun 
hoogtepunt bereiken, zonodigde bermen gemaaid moesten worden, is 
vreemd en ergerlijk. Kon dat door betere planning niet op een later 
tijdstip qebeuren? Inventarisatie van onze eigen waardevolle bermen, 
U leest hierover in dit blad. Ook het excursieprogramma geeft U de 
gelegenheid Uw steentje bij te dragen. 
Maar, al zijn we ons steeds meer als natuurbeshermers gaan opstellen, 
we zijn geen actiegroep. Wel maken onze vertegenwoordigers deel uit van 
diverse milieugroepen en signaleren we aanslagen op de natuur aan hen. 
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Nu willen we met .CZUSQ leden het 35-jarig bestaan van onze afdeling 
gaan vieren met een feestelljke dag voor onze leden. 
Opdat zoveel mogeldk mensen moeten mee kunnen doen, kozen we voor: 

E..E.H e,usTOC.HT NAAR \JE5TFALE.N (W-DUITSLANI>) 
OP ZoHDAGr 1~ .JUNI A.S. 

Even over onze grens ligt een prachtig gebied, zowel landschappelijk 
als botanisch gezien. Korte en langere wandelingen staan op het 
programma en tot slot een eenvoudig maar vast en zeker gezellig eten
tje aan onze eigen, geliefde IJsseldijk. 
Alleen met een volle bus zal het m8gelijk zijn, de prijs zp laag moge
ldk te houden. (de kas draagt in belangrdke mate bij in de reiskosten!) 
We verwachten dan ook per omgaande Uw opgave voor deelname. 

Nadere informatie vindt U zowel in het programma als op het losse 
opgavenformulier. U kunt zich ook telefonisch opgöyen, zowel bij de 
secretaris: Chris Drevijn als bij de leden van de Jubileumcommissie: 
Els Koopmans, Frans van Noorden en Wouter Tol. (adressen op omslag) 

Z E G T H E T V 0 0 R T 

In de laatste ledenvergadering heeft Jan van Zellem 
afscheid genomen als voorzitter van de afdeling. 
Zijn opvolger, Frans van Noorden, zal het moeilijk vallen 
het werk van hem over te nemen. 
In het najaar komt de redactie uitvoerig terug op het 
werk, dat Jan in deze functie voor de K.N.N.V. in 
Epe/ Heerde heeft gedaan. 

"•• Ik 

zijn. 
In die sfeer van de eerste dag groeit 
dan weer de zin om ook het volgende 
jaar met goede vrienden een trektocht 
te maken. 

Die goede voornemens hebben we nog niet vergeten. Ook in de komende 
herfstvakantie zullen wd voor de afdeling Epe/ Heerde een meerdaagse 
wandeltocht organiseren. Deze herfstvakantie valt in de week van 
19 tot 24 oktober. 
We denken te beginnen ib het charmante kasteeltje van Wanne, thans 
omgebouwd tot een riante jeugdherberg. Reserveert u vast een paar 
dagen? Na de zomervakantie hoort u er meer over. 

Dik Koopmans 



'\ 
I 

zaterdag 
23 mei 

In juni 

met uitwijkdatum bij ongeschikt weer naar 
zaterdag 30 mei 

ZWEEFVLIEGEN - EXCURSIE onder leiding van 
Frans Post en Peter Pfaffo 

St-2.8CJ 

Voor nadere bijzonderheden over deze inventarisatie 
cursus zie. het artikeltje "Insecten in- en om een 
leEimkuil" in dit blad. 
Zo mogelijk vliegen- of vlindernet + boekjes meenemen. 
Vooropgaven (i.v.m. onzekerheid over doorgaan nood
zakelijk) bij Peter Pfaff, Dorperveldweg 6, Epe, 
tel. 05780-16744. 
Vertrek 10 uur bij Peter (die koffie verzorgt). 
Terug ca. 1.30 uur. Fiets en auto. 

LIB~LLEN-excursie o.lv. Han Olff. 
Voor nadere bijzonderheden over deze tweede inven
tarisatie-excursie zie het artikeltje "Insecten in
en om een leemkuil" in dit blad. 
Zo mogelijk libellen- of vlindernet + boekjes 
meenemen. 

~---'Datum+ vertrekplaats nader vast te stellen. Daarom 

zaterdag 
13 juni 

vooropgaven noodzakelijk tot 31 mei bij Peter Pfaff, 
Dorperveldweg 6, Epe, tel. 05780-16744. 
Fiets en auto. 

FLORISTISCHE excursie naar FORTMOND en de 
IJSSEIJUITERW Al1.RDEN 

· ~ ~ Deze excursie van het gewest IJsselstreek staat 
') ~ . o.l.v. de Heer Veerman uit Olst, die bijzonder goed 
~~ ~ ~ in dit terrein thuis is in dit afwisselende land-

.. ~~~~/schap va.J?- .beboste rivierduinen, IJsseloevers, wei-

\ 
t·l I'-€-;~ r den en dlJken. 

~ [~f 1% Bij Den Nul (Oostzijde v.d. IJssel tussen Olst en 
7~ /( ~~ Wijhe) verzamelen we met de andere afdelingen bij 

~ ':j. Café Het ~aasje, recreatieterrein Den Nul om 10 uur • 
. Dagexcurs1e, brood mee. 

-=~~~ ~ Vertrek 9~~5 uur P~rk~~rter~ein Ge~~entehuis ~pe. 

zondag 
14 juni 

Opgaven voor 30 mel blJ Chr1s DreVlJn, Beekwelde 12 
Epe, tel. 05780-12673. . 
GROTE FEESTELIJKE BUSTOCHT naar he.t mooie WESTFALEN 
(Duitsland), v,regens 80-jarig bestaan Kl'U~V en 35-
jarig bestaan afdeling Epe/Heerde. 
Kosten inclusief maaltijd ca.f •. 27.50 per persoon. 
(Zie convocatie in dit blad voor Uw opgave, die vóór 

1 juni a.s. -dus snel -bij de secretaris Chris 
Drevijn, Beekweide 12 te Epe, moet zijn). 
Vertrek: 8 uur Parkeerterrein Gemeentehuis Epe. 
Waterdicht schoeisel en lunchpakket meenemen. 
Vergeet niet UN paspoort en enig duits geld voor 
koffie! 
Terug thuis cao 22 uur. 
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dinsda9 · AVOND·PLANTEN EXCURSIE onder leiding van Peter Pfaff 
23 jun1 gaan.we kijken wat er in de bermen van de Elburgerweg 

1 
groe1t. Flora + loupe meenemen. 

~/ Vertrek: 19 uur bij de Le Chevalierschool in 
Tongeren. U vindt deze school op het kruispunt 

. · L~ Chevalierlaan, Molenweg, v. Maanenspad. 

@j 
~ ~f ' in dit blad • 

.({fA Ç~ç3 ?f.. V. Aut'o of' -P; ~'>t;s en lopen. 

~ ~r\:idag- :. met ·ui. ty~ijkdatum· (hij m;1ge·schikt ;vv:ee}.:'), naar 10 juli. 
avond + NACHTVLINDER EXCURSIE : o .1 .. v ... Gé -•F:iint!, 
nacht op landgoed De Kranenburg bij Deventer! • 
3 juli Eerst wordt een wandeling door het fraaie bos gemaakt 

daarna drinken we ~offie, hetzij in een café, hetzij ' 
zelf meegenomen (b~ auto's). In ieder geval koffie + 
brood meenemen+ zaklantaarn+ warme kleding want ••• 
D~arna gaan we in het donker nachtvlinders bekijken 
dle d.m.v. lampen en een scherm (die speciaal in 
het bos opgesteld zijn) gelokt worden. 
Vertrek voor deze bijzondere. gebeurtenis 19.45 uur 
parkeerterrein Gemeentehuis Epe (Kranenkamp 20.30 u.) 
Per auto. 

VERDER WENSEN 'NE U EEN PRETTIGE EIGEN VACANTIE 
en krijgen we een verslagje van U voor het 
reisnummer in october? 

En q ct cd: Ll el. C\ o.r r'\ Cll 0 ok- V\ clCII,. 

re.un\• Îtl\ "Dronlen e>~ .2.'- ~ep~. a.~. 

c:L ... lQndefqk .. 
:Z. i e \'\ « hc.u 01 • 

De fiets is een uitstekend middel om je streek goed te leren 
kennen. Gelukkig breidt het fietspadennet zich de laatste 
jaren gestadig uit en daarmee ook de bermen van die fiets
paden. Bermen zijn vaak vluchtheuvels voor de achtervolgde 
plantenwereld. Nederland telt zo'n 30.000 tot 35.000 ha 
aan bermen. Dit betekent houderduizenden kilometers wegberm. 
Vooral bermen van fietspaden zijn voor KNNV-ers aantrekke
lijk, omdat zij ongestoord, vaak zonder benzinedampen, motor
lawaai en levensgevaar van de fiets kunnen·stappen om de 
berm te gaan verkennen. 
Een fraaie wegberm waar ik U op wil attenderen, loopt langs 
het fietspad dat begint in Oene en eindigt in W~penveld b~ 
de IJsseldijk (of omgekeerd, het ligt er maar aan waar U 
start). Nu eens geen fietspad door onze bossen en heidevel-
den, maar een pad door de IJsselvallei. ~ 

Het was augustus 1980, dat we dit pad weer eens befietsten. 
We startten toen in Oene ter hoogte van het kerkhof onder 
de bekende grote braine beuk. Hier begint de Kuiperskampweg. 
De weg loopt in noordelijke richting langs de Nieuwe Wetering, 
Aanvankelijk is de weg niet al te best -een met keien en 
stenen verhard landweggetje. Maar dat duurt niet lang. Al 
spoedig stuit men op het bekende ronde blauwe bord met de 
witte fiets,dat de fietser het prettige gevoel geeft nu 
het rijk alleen te hebben. Zelfuhet autoverkeer blijft ver 
uit de buurt en het pad is van nu af geasfalteerd: werkel~k 
een luxe boel. Steeds maar pad en Wetering volgend tot aan 
de Assendorperweg, daar rechts afslaand richting IJssel, 
stuit men op de Grote Wetering. Hier slaat men weer links 
af en komt in Wapenveld bij het Kloosterbos. 



In de reeds genoemde augustusmaand telden wij liefst 60 
soorten bloeiende planten. Voor hommels, bijen, wespen, 
vliegen en vlinders was het natuurlijk een "tafeltje dek 
je". Het insectenleven was dan ook in "vol bedrijf". 
Distelvlinders, blauwtjes, witjes, dagpauwogen, vosjes, 
citroenvlinders, landkaartjes; we hadden in tijden niet 
z6veel vlinders bij elkaar gezien. De landkaartjes tooiden 
zich nu in hun 11 zomertenue". Distelvlinders zaten lang niet 
alleen op distels. 

2o~u~tnu~' Vogels lieten zich betrekkelijk 
,; twi\::.u,.~C4r~;) weinig horen. Nu is augustus ook 

r geen "vogelmaand". De meeste vo
gels doen er het zwijgen toe. 
Alleen de winterkoning bleef 

- zingen en boerenzwaluwen die over 
pad en wetering scheerden, lieten 

1 zich horen. In de weilanden waren 1 veel kokmeeuwen en wat minder 
c~ Y kiev~ten, maar zij hielden zich 

~~ ..#':; 1 ) rustlg. 
~ · - Even werden we opgeschrikt door 
\enhlenue- de claxon van een oude T-Ford, 

~ (HCI\n.)e--:z.-.~•r\.) maar dat bl~~k een opvliegende 
LAr-\DKAAR.TJE.S faza~t te ZlJn. Ook wat lmeuen 

(2. ~e.nt.roti~~) lmut-cerden door de lucht. Maar 
daar bleef het bij. Toch huisvest 

dit landschap, met zijn boomgroepen rond boerderijen, laan
bomen, populierenbosjes en rietkragen in de wetering, een 
rijk vogelleven. De wielewaal laat zich bDna geregeld horen 
maar was nu -eind aug,1stus- al weer op weg naar zuidelijker 
streken. 

De plantenrijkdom langs het fietspad heeft natuurlijk een 
oorzaak, net zo goed als de soortenarmoede van vele bermen 
die heeft.(Gelukkig valt hier nog veel te verbeteren). 
Zoals gezegd loopt het pad langs de Wetering. Dit betekent, 
dat de berm hoog en droog begint, maar aan één kant in het 
water eindigt. Boven op de berm treffen we dan ook die 
planten aan, die droogte niet schuwen, zoals havikskruid, 
duizendblad en biggekruid, om maar eens wat te noemen. 
Meer richting water komen we liefhebbers van een vochtige 
omgeving tegen, zoals kattestaart, moerasspirea engel-
wortel, biezen en zeggen. ~ 
Helemaal onder aan de berm, 
reeds in het water, vinden we 
lisdodden, watermunt en riet. 
T~dens onze fietstocht 
pronkte ook het waterdrieblad 
in de Wetering met fraaie 
bloemtrossen met franj eacc, ti ge 
haren, een tweede bloei? 
Door al die gevariëerde stand~ 
plaatsen, elk ook nog met een ~~~ 
verschillende vochtighej_dsgraad, ~~~~..l\,r.O.~~~~ _., 
ontstaat een soortenrijk plan- \~-
tenleven. .0~ 
Schermbloemen zijn hier ook "Bi,~el.c.t''-"id ~ '----. 
goed vertegenwoordigd. Op een scherm van bereklauw of wilde ) 
peen troffen we soms tien of meer hommels, zweefvliegen,"--./ 
bijen en kevers aan. Ook leverkruid bleek zo'n "insecten
trekker'' te zijn. 
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De hemelsleutel is een vetplant die hier gelukkig nog 
veel voorkomt. De donker paarsrode schermbloemen waren 
juist open gegaan en helgele wespen contrasteerden prachtig 
met de donkere ondergrond. Ook vlinders bleken de weg naar 
de hemelsleutel snel te vinden. Erg jammer, dat Wouter Tol 
ons, kort na dat wij dit lustoord bezocht hadden, moest 
melden, dat de bermen gemaaid waren en de hemelsleutels, 
nauwelijks in bloei, al weer hun bloemen kwijt waren. Was 
dit nu wel nodig? Kon dat maaien niet wat later? Je denkt 
aan al die insecten die hier de kost kwamen ophalen. Zouden 
de beheersadviezen van dr Zonderwijk hierwel navolging 
vinden? Als KNNV moeten we attent blijven op tal van zaken, 
ook op het beheer van bermen. 
Als de gemeente Heerde, want om die gemeente gaat het in 
dit geval nog geen juist bermbeheer toepast op waardevolle 
bermen, dan zullen wij de gemeente daarop moeten attenderen. 
Ook fraaie bermen moeten we beschermen. 
Tot slot wil ik U nog wijzen, dat niet alleen de bermen van 
dit fietspad de moeite waard zijn: het totale landschap 
rondom is vaak heel schilderachtig. Fraaie boerderijen, 
intieme "buurtjes" met veel groen, grasland met koeien, 
knotwilgen en rietkragen, hier een daar zelfs nog stukjes 
"onland", maken dat het terrein een KNNV-er nog heel veel 
te bieden heeft. 
Een planteninventarisatie van de bermen van het hier beschre
ven fietspad, zou wel op zijn plaats zijn. 
Interessant zou ook zijn, te volgen, hoe de vogelbevolking 
van de nieuw ingeplante houtsingels en bosschages (bijvo 
bij de parkeerplaatsen) verandert naarmate deze soortenrijke 
aanplant hoger en dichter wordt! 
In het voorjaar zagen we daar rietgors, bosrietzanger en 
het aardige paapje. Ze deden het prima als bermtoeristen! 

Door de aanleg van Rijksweg 50 is de weg langs het Apel
doornskanaal ook een aantrekkelijke fietsroute geworden. 
De terugweg langs het kanaal is nu dan ook warm aan te 
bevelen. De bermen, vooral aan kan~alzijde, laten op tal 
van plaatsen een prachtige begroeiing zien, heel gevarieerd 
en heel bloemrijk. Begrijpelijk, dat vissers hier hun 
hengel willen uitgooien. Verdrietig is.~et echter om te .~· 
zien hoe grote stukken rietkraag met blJbehorende begroe11ng 
van moerasandoorn, wilgeroosje, leverkruid, wederik e~ 
guldenroede worden vertrapt en vernield (weggeslagen om 
een 11 stekkie'' te maken). 
Maar op de teru~Neg klonk gelukkig nog het korrekorrekorre 
van de karekiet. Hoe lang nog? 

F.v.Noorden 

Vanwaar ik stond zag ik twee vissen gaan 
De snelle stroom met wendingen trotseren 
En bij een woud van waterplanten keren 
Met waaierende vinnen waakzaam staan. 
Toen raakten ze elkander éven aan: 
Een lichte schok. Naderen en afweren. 
Het rommelde. Met zwarte regensperen 
Met steigerend licht brak zich het voorjaar baan. 

Ida Gerhard. 
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) 
Zowel in aflevering nr 5 van de 27e jaargang van het twee
maandelijks d tijdschrift "Het Vogeljaar" als in het jubi
leumnummer van het maandblad van de KNNV "Natura", is uit
voerig stilgestaan bij de aanzienlijke waarde die heggen 
en houtwallen bezitten ten behoeve van onze inheemse 
vogelso 
Dit artikel beoogt een -bescheiden- bijdrage te kunnen zijn 
voor het verkrijgen van informatie over de betreffende si
tuatie rond onze woonomgevingo 
Daarbij heb ik mij (moeten) beperken tot het gebied, be
grensd door de dorpen Epe, Oene en Ernst. . 
Ook hie~as de functie van houtwallen drieledig, nl.: 
- bescherming van akker/bouwland tegen wild en loslopend 

vee; 
- omheining van weilanden; 
- markering van eigendom. 
Evenals elders in ons land zijn deze functies grotendeels 
verdwenen.Daar waar heggen en houtwallen nog aanwezig zijn 
- en in onze regio treffen wij ze gelukkig nog aan langs 
beken, zandwegen en in de uiterwaarden van de IJssel- · 
herbergen zij een verrassend rijke vogelbevolking. 

A. Broedvegelso In de struweelrijke wallen vestigen soorten 
zich, die dat anders lan~s bosranden zouden 
doen. Van deze "randbroeders" treffen wij 
aan o.a. winterkoning, fitis, heggemus, 
tuinfluiter, grasmus en braamsluiper. Maar 
ook holenbroeders als mezen en een enkele 
gekraagde roodstaart. En zeker lijsterach
tigen, ekster en kneu. 
De struweelarme wallen (dus zonder ondergroei) 
bevatten duidelijk minder soorten tengevolge 

· van het ontbreken van geschikte broedmogelijk
den. Aanwezig blijven wel houtduif, ekster 

n lijsterachtigen. 
houtwallen met oudere houtopslag, met 

name bij knotwilg en zeker in het IJsselge
bied, kunnen wij regelmatig het steenuiltje 

hraam~h .. ,'pct' waarnemen, dat er ook met vele paren broedt. 
Daar waar beken omzoomd worden door houtwal
len is de witte kwikstaart een regelmatige 
verschijning 9 evenals een enkele wilde eend. 

B. Niet broedvogels 
Voor doortrekkende vogels tijdens voor- en 
najaarstrek vormen heggen en houtwallen ook 
in onze regio een voorname pleister- en 
schuilplaats. Enerzijds door de beschuttende 
factor, anderzijds door het grote voedselaan
bod (bessen, insecten)o 
Zo zijn in die periode rond onze dorpen in 
grote aantallen sijsjes, kepen, koperwieken, 
kramsvogels, houtduiven, kneuen, vinken e.d. 

ar te neuen. 



Ook groepen rondzwervende mezen, vaak verge
zeld van goudhaantjes, boomkruipers en 
grote bonte specht, hebben dan de heggen en 
houtwallen op hun dagroutes staan. 
In hun "kielzog" "slaat" menige sperwer 
dan zijn/haar slag terwijl ook gedurende de 
wintermaanden het smelleken dikwijls waarge
nomen kan worden. (Dit voorjaar zelfs tot 
in een heg op het schoolplein van de Arme 
de Vriesschool, midden in de bebouwde kom!) 
Als jachtgebied zijn heggen- en houtwallen 
landschap voor buizerd en torenvalk van 
groot belang. Daarbij is opvallend, dat in 
onze regio het aantal broedparen van de 

.SW!Jlake.n torenvalk vrij gering is. 
De winterpopulatie van de buizerd (meestal 
noordelijke exemplaren) is, zoals ook in 
overeenkomstige gebieden elders in ons land, 
vrij aanzienlijk. 

C. Wegbermen In het kader van dit artikel zou ik graag 
tevens de aandacht van de lezer(es) willen 
vestigen op het -toch onverwacht- veelsoor
tige vogelleven in/op de bermen van onze 
wegen. Juist vanwege het grote aantal weg
kilometers in onze gemeente bie~en deze aan 
de weggebruikers (fietsers/automobilisten) 
naast landschappelijk schoon, tevens een 
kijkje in de vogelsoortenrijkdom rond onze 
dorpeno 
Langs rijksweg 50 zijn fouragerende kievit
ten en scholeksters geen ongewone verschij
ningen (n.b. de scholekster zelfs incidenteel 
als broedvogel%). Graspiepers en veldleeuwe
rikken stijgen en dalen op vaak griezelig 
kleine afstand van de rijbaano 
oorzaak van het opzoeken van het (overigens 
veel tol eisende) snelverkeer moet verklaard 
worden uit het relatief grote aanbod van 
insecten en wormen, door constante trillingen 
naast het wegdek en C's-winters) eerdere 
opdooi o 

a-~ 5b~ De verkeersslachtoffertjes zijn een gewillige 
prooi voor kraaien en eksters (die zelfs 
broeden in lage struiken in de berm), als
mede voor fouragerende buizerds. 
Het 's-zomers warme wegdek vormt een aan
trei<:kingskracht voor vele muggen, die op hun 
beurt zwaluwen naar de weg lokken. 
De relatief grote beweging van het aan het 
wegdek grenzende bermgebied jaagt veldmui
zen naar de oppervlakte. Dit verschijnsel is 
bij torenvalken terdege bekend, vandaar het 
overbekende beeld van de "biddende" valken 
boven en schuins naast onze snelwegen. 
In de bermen van onze zandwegen en fietspa
den komt menig fitis- en tjiftjafpaar tot 
geslaagde broedsels. 
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Ons land bestaat voor slechts 8% uit bos. Hierin komen 
nog altijd merels voor en het is nog steeds de schuwe 
bosvogel ~an weleer. Hij laat zich daar nog steeds moei
lijk benaderen. Hoe volkomen anders is dat met de merel 
die de menselijke bewoning heeft opgezocht. De schuwe bos
vogel komt steeds talrijker in dorpen en steden voor en 
hun gedrag is vaak veel vertrouwder ten opzichte van de 
mens dan dat van de huismus. Kwam de merel oorspronkel~k 
alleen voor waar bos was, thans wordt deze vogel overal 
gezien en gehoord. Rond ons huis zijn liefst drie paar 
broedende merels. Vooral 's-morgens en 's-avonds is hun 
gezang niet van de lucht. In Nederland wordt naar aanlei
ding van broedvogelinventarisaties het aantal merels op 
575.000 tot 850.000 paar geschat. Enorm, wat een concert 
is dat ieder voorjaar weer! 

r.~ Noor de" 

~(,yp -- / ~~rw~-J -:.$; 
--===-~~~Jt ~----1!·-J'. 

BE..Rnf.N EN 

/R) emoe roé/e 
Aan de westzijde van het Apeldoornskanaal tussen de Oener
en Vemderweg loopt een pad met nog heel fraaie bermen. 
Zie en overtuig U! 
Maar doe het dan wel vóór het visseizoen begint, want met 
de komst van de vele vissers gaat de vegetatie hard achter
uit. ~u is het natuurlijk niet te voorkomen, dat veel 
planten door mensen worden vertrapt. Je zou kunnen zeggen, 
dat hoort erbij. Maar is het nu noodzakelijk, dat over deze 
smalle kanaaldijk ook nog auto's naar het "stekkie" worden 
gereden? Aan het begin van het pad is zelfs een fraai 
stukje parkeerruimte, waar de auto gestald kan worden. 
KNNV afd. Epe/Heerde heeft vorig najaar Rijkswaterstaat 
op de waardevolle kanaaldijk gewezen en haar tevens de 
betreurenswaardige ontwikkeling onder ogen gebracht. Wij 
hebben ook meegedeeld, dat een bordje, een paaltje of een 
hekje aan deze situatie een einde kon maken. 

Wat was de reactie op onze brie~? Gene !! 

We moeten vaststellen, dat democratie wel een kostbaar 
bezit is, maar op deze wijze weinig zin heeft. 

FvN 



Hebben beekwallen nu zoveel eigens, dat andere houtwallen 
missen? vroeg ik me af, toen ik over dat artikeltje ging 
zitten nadenken. Yind je er bomen en planten die in andere 
"strook"-begroeiingen niet voorkomen? Het antwoord was: 
eigenlijk niet en ik stond al op het punt om de redactie 
te bellen met de mededeling dat mijn artikel zou bestaan 
uit één zin, naar behoefte te verwerken in elk ander arti
kel in dit nummer, luidende "hetzelfde geldt ook voor 
beekwallen". Hoewel deze oplossing me de ideale combina
tie van volledigheid, beknoptheid en bescheidenheid leek, 
bleef ik nog wat doorbroeden op dat artikeltje en dat 
leverde tenslotte toch een paar levensvatbare kuikens op 
-als U me deze bizarre beeldspraak voor onderstaande no
tities niet kwalijk wilt nemen. 

Zo bijvoorbeeld deze: een houtwal is een vaak op een kunst
matige verhoging aangelegde bosstrook, die al of niet 
periodiek wordt afgezet, maar beekwallen behoeven helemaal 
niet met bomen begroeid te zijn. 

Het is jammer dat dit type bijna helemaal verdwenen is. Ik 
herinner me bijvoorbeeld de wallen van het fraaie sprengen
gebied van de Nijmolensebeek nog. Ze waren begroeid met 
heide, struiken en een paar bomen. Veel van die struiken 
waren jeneverbessen, die mij -als tienjarige- aan vreemde 
mannetjes deden denken die op heuveltjes in het landschap 
stonden. Erem hoorde ook bij de begroeiing van open wallen. 
Levende jeneverbessen op beekwallen zie je zelden meer. 
Ergens bij een spreng in Heerde ken ik nog een reus van een 
meter of vier hoog, die vrij heeft kunnen opgroeieno 
b':-~~i~" ~f"o~lde.VI De meeste beekwallen zijn nu tegroeid 
je\'\e.verb~ met bomen. Die begroeiing is nogal ;: .. ~:~ft~"' soortenrijk en maakt de indruk vol-

komen natuurlijk te zijn ontstaano 
-~- Ze had trouwens wel èen functie: 

~~ de beschaduwde beken groeiden niet 
dicht en dat scheelde in het onder-

~w~~~~ ud, al moest ,natuurlijk het inge
vallen blad welworden opgeruimd. 

De boomsoorten die de beekwallen 
bevolken, behoren in onze streek 
vegetatiekundig meestal tot het 
gezelschap dat als ''beuken-eikenbos" 

wordt aangeduid. Dat is een bostype van de niet allerarmste 
gronden, waartoe een deel van de Veluwse bodem wél behoort. 
Maar die iets grotere vruchtbaarheid is wel te verklareno 
Het materiaal dat bij het ruimen uit de beek werd gehaald, 
kNam op de wallen terecht. Het bestond uit organisch8 stof
fen (blad!) en slib en betekende voor de walbegroeiing een 
bescheiden maar steeds herhaalde verrijkinga 
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We zullen niet alle boomsoorten opnoemen; ze ZlJn wellicht 
in andere artikelen al ter sprake gekomen. Wel is het bij 
het floristisch onderzoek van d.e Nieuwe Beek opgevallen, dat 
het aantal soorten stroomafwaarts toeneemt. Het zou best 
interessant zijn ook ande~e beekwallen eens systematisch 
te gaan onderzoeken. Iets voor een paar geinteresseerde 
leden? 

We willen toch een paar opmerkelijke soorten 
noemen, maar, zoals duidelijk zal zijn uit de 
inleiding tot dit artikel, die zijn niet 
typerend voor beekwallen. De wilde kersen 
zijn het, om hun uitbundige maar kortston-
dige bloei, waard om elk voorjaar speciaal *''":" 
op te letten, Hetzelfde geldt voor de bos- .i~/ ' 
wilg: een rijzige boom, vaak met meer stam- ~~~~" 
men en met dikke katten. Hij heette vroeger ~~ :1? • 

officieel waterwilg, een onzinnige naam, k ~ 7' ~ 
want hij is met een klein beetje vocht al v:~\lt.~e& 
tevreden en doet het bijvoorbeeld goed op vQ ~e 
enigszins leemhoudende stuwwalbodems o bo~i\~ 
Verder kom je wel eens een solitaire grove den tegen. Voor 
mij een illustratie van de bescheiden plaats die ik denk dat 
de den in de Veluwse begroeiing innam voordat de hele 
Veluwse heide ermee werd volgeplant. Tenslotte moet de hulst 
genoemd worden, die bijvoorbeeld in Tongeren met flinke 
bomen enkele beekwallen sierto 
Verder stroomafwaarts nemen meidoorns, vogelkers, essen en 
sleedoorns een toenemende plaats in. Het begrip beuken
eikenbos is dan niet meer van toepassingo 

Om nog even op de inleiding in te haken: een verschil dat 
beekwallen principieel onderscheidt van andere wallen is, 
dat ze, tenminste aan één kant, begrensd worden door stro
mend water. En dat heeft uiteraard gevolgen voor de be
groeiing. Zo vinden we de natte voeten van de beekwallen 
terug in bomen die zelf graag pootje baden. Dat zijn in de 
eerste plaats elzen, maar ook heesters als grauwe wilg en 
gelderse roos. 

Heel typerend voor steile natte beekwalkanten ZlJn de 
varenstroken. Het voorjaarsaspect van een Veluwse beek met 
twee zomen van tere lichtgroene varenveren, dat te zien is 
als dit nummer uitkomt, is altijd weer bijzonder mooi. 
De varens zijn meestal wijfjesvarens, maar de alomtegenwoor
dige stekelvarens en het wat minder algemene dubbelloof 
horen er ook bij. Er zijn nog meer soorten: wie de soorten 
thuis kan brengen en goed speurt, kan in de buurt van de 
beken wel tot een tiental varensoorten komen. 

Heel wat minder spectaculair, maar erg karakteristiek ZlJn 
op diezelfde steile oevers de levermosplakkaten. Ze hebben 

een voorkeur voor de zuidelijke oevers, 
waar de noordhellingen voor een koel 
en beschaduwd milieu zorgen. 
In 't voorjaar zijn die levermoswand
jes soms bedekt met lange dunne 
kronkelige witte draden. 



Wie goed kijkt, ziet al gauw dat die draden aan hun top 
zwarte knopjes dragen. Het zijn de sporekapsels van de 
levermossen. Ze springen met vier klepjes open. 

Met varens en mossen zijn we bij de kruiden aangelando De 
gevolgen van verrijking gelden ook hier, maar de bij het 
beekruimen op de wal gedeponeerde voedingsstoffen, stikstof 
vooral, kunnen, zeker wat verder stroomafwaarts, gemakke
lijk tot verruiging leiden .en dan zien we een ondoordring
bare bramen- en brandnetelvegetatie optreden. 
Niet zo'n aardig gevolg voor de wandelaars en de plantjes
mensen, maar wel zorgt die ruigte voor rust en voedsel 
voor vogels en allerlei andere dieren. · 

Waar de voedselaanvoer heel matig en regelmatig is, 
kunnen zich echter heel mooie stabiele vegetaties handhaveno 
Ik ken een oeverstrookje in de Motketel met o.a. klaver
zuring, zenegroen, gewoon bosviooltje en bosandoorn, dat 
al tientallen jaren lang onveranderd is. En ik neem aan, 
dat veel lezers van die mooie plekjes -soms maar een paar 
vierkante meter groot- langs beken kennen. 

Het bekenlandschap wordt, zoals alle resterende natuur, 
permanent bedreigd.Er moet hard worden gewerkt, zowel 
in de vorm van publicaties, gesprekken en vragen om geld, 
als met de blote hand, om nog iets te redden. 
Een paar van die bedreigingen lijken natuurlijk: de 
amerikaanse vogelkers en de bontbladige gele dovenetel. 
Het zijn fraaie gewassen, maar koekoeksjongen in onze 
halfnatuurlijke inlandse houtwalvegetaties. Maar, met een 
omkering van de zin in de inleiding: hetzelfde geldt 
ook voor andere houtwalleno 

Henk Menke 
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De meeste boeren z:Len graag dat de wegbermen kort gehouden 
worden, zodat allerlei "b"& .. LiJ k·3 onkruiden" niet tot bloei 
en uitzaai kunnen komen en zo dus ook geen mogelijkheden 
krijgen om de akkers en weilanden te "verontreinigen". 
Natuurbeschermers daarentegen zien in de berm graag prachtig 
bloeiende kruiden verschijnen. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat er niet al te vaak - 1 à 2 maal per jaar - en op bepaal
de tijdstipper wordt gemaaid. 

Dit verschil ~an mening maakte he~rvoor de onderhoudsmeusen 
niet gemakkelijker op. Zij vonden het dan ook tijd worden 
om eens rond de tafel te gaan zitten. Uit het gesprek dat 
hierop volgde, kwam naar voren dat er eigenlijk een soort 
beheersplan -maaischema - voor wegbermen opgesteld zou 
moeten worden. Iets wat misschien door een stagiaire -onder 
deskundige begeleiding - gedaan kon worden. 
Aangezien het de gemeente aan financiële middelen en des
kundige begeleiding ontbrak en Staatsbosbeheer -districts
ambtenaar Adrie Hottinga was ook bij de "rondetafel confe
rentie", evenals trouwens de KNNV- ook belangstelling had, 
werd besloten dat Staatsbosbeheer voor een stagiaire zou 
zorgen, die dan een plaatqje op het gemeentehuis van Epe 
zou krijgen. 

Dit is de reden dat ik, Marty Mols, 20 jaar geleden geboren 
in 's-Hertogenbosch en zittend in de derde klas van de 
Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp nu 
sinds 13 april in de gemeente Epe rondfiets. 

Het maken van een beheersplan voor wegbermen houdt onder 
andere het volgende in: 

overzicht algemene gegevens 
korte beschrijving functie wegbermen 
inventarisatie belangrijke en bij
zondere bermen 
inventarisatie huidig onderhoud en 
machinepark 

...... %'::' - aanbeveling nieuw onderhoudsschema 
~~~~~?~ ~~ kostenvergelijking oude en nieuwe 

-- ~' ~situatie 

Gezien de beperkte tijdsduur (3 maanden, dus tot half juli) 
en de grootte van de t;emeente kan natuurlijk niet elke berm 
apart worden bekeken. De gemeente wordt dan ook in verschil
lende stukken verdeeld waarin enkele wegberr.1en - de meest 
waardevolle- representatief worden gesteld voor dat bepaalde 

.gedeelte. 

Mocht er onder de lezers van dit stukje nog iemand zijn die 
iets wetenswaardigs (inventarisatie gegevens, historische 
gee;evens e.d. ) van de berL1en in de gemeente Epe op schrift 
of in het geheugen heeft, dan is dat van harte welkom. 
Ik ben bereikbaar op het gemeentehuis afd. Onderhoud wegen, 
op Klaverkamp 168 te ~pe of anders in het veldo 

Marty Mols 



In 19SC, is '/>Oor de ons wel bekende Stichting tot Behoud v. d 
Veluwse beken, een broedvogelinventarisatie uitgevoerd van de 
G eelmolensebeek. 
Tvonne Roelants en Adrie Hottinga stelde het onderstaande verslag 
samen. Hoewel de inventarisatie zich niet beperkte tot de 
beekwal, maar tot een bredere strook, vonden wij dat onderstaand 
verslag zeker een plaats verdiende in dit themanummer. 
De r.edaktie was zo vrjj het verslag iets in tekorten.. ~-· 
Ligging, oppervlakte en begrenzing, 4_ ~'vf~ ~ 
topografische kaart 27D- 1:25.000. · v~i ~-~ 
De Geelmolensebeek ligt in de provincie Gelderland, ontspringt 
in het sprengencomplex De Motketel te Niersen en stro'omt oost
waarts om tenslotte via een aantal andere beken af te' watererl 
in de Grift. I { I l 
Het geinventariseerde gebied ligt in de gemeente ~en=~~ft~-
een lengte van ongeveer '3 km. ~_.:--3._~ _......... 

-::::::....-:- __ r ___ :;::=-~,---'-

~ 
Beschrijving van het gebied. 

De Geelmolensebeek ontspringt in het sprengencomplex De Motketel. 
Dit sprengencomplex ligt in een oud beukenboombos met belangrijke 
beekbegeleidende vegetaties en bronvegetaties. 
Door de constante toevoer van sprengenwater zijn de weilandjes 
aan de noordzijde erg nat en is de kruidlaag langs de beken en de 
sprengen goed ontwikkeld, behalve op enkele plaatsen waa~ door 
betreding van recreante~ de kruidenvegetatie zich moeilijk kan 
handhaven. 
Vanaf De Motketel loopt de Geelmolensebeek langs de viskwekerij 
Het Hol. Tot de kwekerij vinden we fraaie beekbegeleidende be
groeiingen bestaande uit eik, beuk, els en hulst. De onderbe
groeiing bestaat vnl. uit braam, en andere kruiden, overwegend 
behorend tot de ruderale gezelschappen. 
Na Het Hol vervolgt de beek haar weg langs een watervoerend 
sprengenbosje, een weilandencomplex en een camping. Ten oosten 
van de camping stroomt de beek niet meer op natuurlijke hoogte, 
maar tussen twee opgehoogde kaden. 
De begroeiing bestaat hier uit populier , wilg, berk en een 
enkele eik; de kruidlaag is door overbegrazing van de kaden 
gereduceerd tot een ruderaal gezelschap met vnl. brandnetel en 
ridderzuring. Bij de tweede viskwekerij wordt de beek omzoomd 
door braamstruwelen tot achter het zuidelijk aangrenzend la
riksbosje. Daarna buigt de beek af in noordelijke richting naar 
de Hertenhof. 
De beekloop tussen het lariksbosje en de boerderij de Geelmolen 
is niet watervoerend meer. 
De begroeiing bestaande uit eik, wilg en els is ernstig aange
tast door vraat van rundvee dat hier ook op de kaden geweid wordt. 
In het voorjaar kunnen we in de oude beekloop veel bloeiende bos
anemonen aantreffen. Dit telgebied is mede door het ontbreken 
van een gave struikhaag erg arm aan vogelsoorten. 
Bij een oude schuur van de boerderij de Geelmolen bevindt zich 
nog een vervallen waterrad, een overblijfsel van het eertijds 
stromende water. 
Het geinventariseerde gedeelte van de Geelmolensebeek dat ligt 
tussen de boerderij en de Gorkelseweg is weer vogelrijker door 
het voorkomen van rhododendrons en andere geplante struiken. 



Broedvogelinventarisatie. 

Methode: 
in de maanden april en mei werd de Geelmolensebeek acht maal be
zocht, resp. op de volgende data: 4-4-1980, 7-4-1980, 17-4-1980, 
30-4-1980, 2-5-1980, 13-5-1980- 15-5-1980 en 24-5-1980. 
Op 17-4-1980 werd een nachtelijke inventarisatie gehouden met be
hulp van de cassetterecorder ter activering van de bosuil. 
Er werd alleen geteld langs de loop van de beek waarbij een 
strook van ongeveer 100 meter werd meegenomen (zie voor de be
grenzing het K.e~ar\:.je). 

Resultaten. ho~.ooL~nlp 

Er werden met zekerheid 52 soorten als broedvogel vastgesteld. Er 
dient hier wel vermeld te worden dat drie soorten in de directe 
omgeving gebroed hebben en als zodanig toch op de lijst ge
plaatst zijn (Havik, Sperwer en Buizerd). 
In totaal werden er 307 broedterritoria vastgesteld. 
De resultaten van de telgegevens zijn niet klakkeloos opgeteld 
óf gemiddeld. Voordat het eindtotaal berekend kan worden is per 
soort de frequentie van het totaal aan waarnemingen vergeleken 
met de plek waar de soort in het gebied voorkwam -hiervoor werd 
ook de verdeling in twaalf telgebieden gemaakt-. 
Voor een aantal soorten leverde de samenstelling van de eindlijst 
niet veel problemen op, voor enkele soorten echter wel. 
Het eindtotaal moet dan ook als een minimum van het werkelijk 
aantal voorkomende soorten beschouwd worden. 
Dit gegeven wordt nog ondersteund door het feit dat in de 
maanden maart en juli niet geinventariseerd is. Enkele soorten 
kunnen dus onderteld zijn of in het geheel niet op de eindlijst 
voorkomen, terwijl ze wel in het onderzochte gebied gebroed 
hebben (vrb. kleine bonte specht en wespendief). 

Discussie. 

Helaas kunnen de resultaten niet vergeleken worden met recente 
broedvogelinventarisaties van Oost-Veluwse beken omdat ze niet 
aanwezig zijn. 
Uitspraken over een rijke vogelstand of over een minder rijke 
vogelstand kunnen dan ook in het kader van dit onderzoek niet 
gedaan worden. 

Specifieke soorten die vnl. voorkomen langs stromende beken of 
wateren zoals ijsvogel en grote gele kwikstaart werden tijdens 
de onderzoeksperiade niet waargenomen. 
De ijsvogel werd enkele jaren geleden wel broedende aangetroffen 
in de omgeving van viskwekerij Het Hol, terwijl tijdens het 
voor- en najaar af en toe een grote gele kwikstaart (op door
trek) waargenomen werd. 

Y. Ro ele.n ts - A. rot tinca. 

YOORT/~'OE.l- z.o.z. 



Broedvogels& 
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Ieder tochtje, zelfs vlak bij huis geeft weer verrassingen. 
Zo fietstenwe langs een doodgewone zandweg bij Epe. De vlakke 
bermen stonden vol met akkerhoornbloem, die we in onze streek 
gelukkig veel zien. Schapezuring met kleine blaadjes als 
speerpuntjes en al een begin van bloei, vormde hier en daar 
een aardige_ achtergrond voor witte plakkaten met akker-
hoprnbloemen. . 
Een bescheiden viooltje, gelig met soms wat blauw, bloeide 
ook volop in de berm. Maar wat ons het meest trof, waren 
de vlak op de grond liggende plekken van een rose bloeiend 
plantje. Ze groeiden steeds daar, waar de weg net geen weg 
meer is, maar haast onmerkbaar heel kort gras in de eigen
lijke berm overgaat. Vijf rose kroonblaadjes en langs de 
s,tengel priemvormige, groene blaadjes, telkens in een bos
je bijeen. Die blaadjes zijn wat vlezig als van vetplantjes. 
Het is rode schijnspurrie. 
Deze rode schijnspurrie is een echte minnaar van droge zand
grond. Een lange wortel gaat midden onder het plantenster
retje recht de grond in en vtn~ zo in deze droge omgeving 
nog wat vocht, wat het opslaat in de dikke blaadjes. 
We zagen hem het vorig jaar ook groeien tussen de straat
stenen bij het postkantoor van Epe, waar je het als plant 
ook niet gemakkelijk hebt. Na de onkruidbestrijding verdween hij. 
Even verop staat een wat forser · 
familielid van deze rose bloeier, ~~ 
de gewone spurrie. Hier staan de 'f'o~e . -~ 
vettige priemvormige blaadjes Sc.h~" 5 P"'rr•c. ~ 
duidelijk in kransen om de opgaan- ~ ... --~,.--.". 
de ste.ngel en de bloempjes zijn 
wit. Deze eenjarige plantjes 
vestigen zich daar, waar de 
grond toevallig zonder begroei
ing is, bv. op een afgeschaaf
de berm, een omgewoelde akker
rand, een afgebrand of door 
menselijke of dierlijke erosie 
verstoord heidedek, een kaal
slag in het bos. 
Ze treden dan vaak massaal op, wat erg aardig staat, al 
die witte sterretjes. Later in het jaar verkleuren de 
plantjes en vruchtjes door uitdroging in de.zon en kunnen 
dan weer heel kleurige plakken van geel en oranje op onze 
arme zandgronden vormen. Vooral de heidespurrie valt 
hierbij op. 

Langs de bermen van onze zandwegen, vooral waar deze ook 
langs weiden en akkers voeren, zijn soms ware bloemen
tuintjes te vinden. Restanten van vroegere heidevelden, 
als struik- en dopheide, bosbes en muizeoortje wisselen 
af met herinneringen aan een oude bos- of bomenwalbegroei
ing door het voorkomen van dalkruid, bosanemoon en salo
monszegel. De akkeronkruiden en weidebloemen vergroten de 
plantenrijkdom dan nog, zodat men aan een aanzienlijke 
lijst van soorten komt, die allemaal in zo'n berm voorko
men. Een van de allermooiste bloemen van deze mei-bermen 
zijn de hemelsblauwe ereprijsjes. Ze lokken uit een bosje 
ervan te plukken, maar thuis blijken dan de meeste bloemp
jes afge~allen. Laten we al het moois maar ter plaatse 
bewonderen: we zien dan de hele leefgemeenschap van planten, 
insecten en vogels bij elkaaro c r. ~ 

~;;;. Ko o pv.-.cn, ~~~ron-wou .. 
I 



een paddestoelenverhaal 

In tegenstelling tot de houtwallen, die over het algemeen 
arm aan pad~estoelen zijn, vormen de bermen langs wegen 
en bosranden een dankbaar milieu voor veel soorten zwammen, 
vooral wanneer die bermen beplant zijn met bomen en hees
ters. We kunnen hier zowel weide- als bospaddestoelen aan
treffen. Zo vinden we bv. de weidekringzwammen en champig
nons naast de russula's en de boleten. 
Ook de bekende parasolzwammen, inktzwammen en trechterzwam
men komen soms bij massa's in de bermen voor. 
Op vochtige, grazige, mosrijke plaatsen kunnen we als we 
geluk hebben, een enkele hygrophorus of wasplaat vinden. 
De wasplaten zijn mooie paddestoeltjes met vaak heel opval
lende kleuren zoals het geelgroene Papegaaizwammetje en het 
scharlakenrode Vuurzwammetje. Ze worden zo genoemd omdat 
ze dikke, veruiteenstaande, wasachtige lamellen hebben. 

De meeste paddestoelen zijn zeer kieskeurig wat hun stand
plaats betreft. Sommige hebben een speciale groeiplaats, 
bv. op hout, op denne- en sparrekegels, tussen mos en gras
sen, soms op mest- en composthopen of op brandplaatsen. 
Bijna de helft van de in Europa voorkomende agaricales 
(paddestoelen met steel en hoed), zoals de russula's, de 
gordijnzwammen en de boleten, zijn gebonden aan bepaalde 
bomen en struiken, waar ze een soort symbiose mee vormen, 
het zijn de zg. micorrhizavormers. 
Behalve de aanwezigheid van bomen en struiken zijn er nog 
tal van factoren, zoals de hoeveelheid licht, de vochtig
heidsgraad, de temperatuur (ook het microklimaat!) en de 
bodemgesteldheid, die een rol spelen bij de ontwikkeling 
van het mycelium en het ontstaan van de vruchtlichamen. 
In vochtige, humusrijke, met bomen en struiken beplante 
bermen zijn een groot aantal gunstige factoren voor de groei 
van paddestoelen aanwezig. 
Een goed voorbeeld hiervan vormen o.a. de bermen bij het 
kruispunt ('t-Harde~Nunspeet) in Tongeren.: De bomen, meest 
beuken, eiken en berken, laten nog voldoende licht en 
warmte doordringen op de enigszins leemachtige, vochtige 
bodem, zodat een weelderige ondergroei is ontstaan van al
lerlei planten en grassen en daartussen komt in de maanden 
september t/m november een heel rijke paddestoelenflora 
tot ontwikkeling. 
Tijdens een excursie op 23 october van het vorig~ jaar 
vonden we hier een groot aantal russula's, zoalsde Groene 
Berkerussula, de Geelwitte russula, de Braakrussula en de 
Regenboogrussula; ook veel melkzwammen, o.a. de Grijsgroe
ne-, de Kaneelkleurige en de Rimpelende melkzwam en niet 
te vergeten het Schaapje, een witte melkzwam met een grote 
trechtervormige hoed, die soms bij regenachtig weer een 
soort waterreservoir vormt. 



Ook de echte trechterzwammen waren ver
tegenwoordigd met o.a. de Slanke trech
terzwam en de Groene Anijstrechterzwam, 
deze laatste is blauwachtig-groengrijs 
en ruikt heerlijk naar anijs. 
Behalve deze algemene soorten, zagen 
we vlak langs de weg grote groepen 
witte padtlestoelen in bundels verenigd, 
de Witte Bundelridderzwam, een in onze 
omgeving vrij zeldzame soort. ~~ 
Tussen al die grote, opvallende zwammen 
stonden massa's kleine, tere paddestoe
len zoals de mycena' s met hun ranke 
steeltjes en sierlijke hoedjes. Een van 
de mooiste is het·roze Elfenschermpje, maar 
ook de ei troengele Graskleefsteelmycena \-/i):.u ~~o~n.:le.l. 
is het bekijken waardo r\d~er2.\.Jam 
Natuurlijk ontbraken ook de paarse Amethystzwam of Rodekool
zwam en zijn neefje de Fopzwam niet. Kortom een rijkdom 
aan soorten met allerlei kleuren en vormen, te veel om op 
te noemen. 
Jammer dat de mycoflora in de bermen zo kwetsbaar is en 
er de laatste tientallen jaren een duidelijke achteruitgang 
valt te bespeuren. Over de oorzaken hiervan is nog weinig 
met zekerheid bekend. 
Van de reeds eerder genoemde wasplaten, weten we dat ze van 
een intensief gebruik van kunstmest in de graslanden verdwij
nen. De Weidewasplaat en de Granaatbloemwasplaat, die in de 
tijd dat J.P.Thijsse het Verkade's paddestoelenalbum schreef 
(1929) nog vrij algemeen voorkwamen, zijn nu zeldzaam geworden. 
Het niet meer vóórkomen vru1 verschillende soorten in onze 
bossen kan iets te maken hebben met de verlaging van de grond
waterstand. Het strooien van veel zout op de wegen in strenge 
winters, heeft evenals het gebruik van verdelgingsmiddelen, 
een funeste invloed op de paddestoelen in onze bermen. 
Aan de andere kant kan het maaien van het gras in de bermen 
een voorwaarde zijn voor de ontwikkeling van bepaalde soor
ten russula's. 
Men moet voorzichtig zijn met het trekken van conclusies, 
daarvoor zijn jarenlange, zorgvuldige waarnemingen nodig en 
de mycologie, de studie van de zwammen, is nog een betrekke
lijk jonge wetenschap. 
Om het verzamelen van gegevens te coÖrdineren, heeft men 
onder auspiciën van het "Rijksinstituut voor ·Natuurbeheer" 
te Arnhem, streeplijsten ontworpen, waarop tijdens excursies 
de gevonden paddestoelen kunnen worden genoteerd. Enkele 
honderden beroeps- en amateurmycologen werken nu met deze 
lijsten en helpen op deze wijze mee om de mycoflora van Ne
derland te inventariseren. 
Hopelijk zal dit over enkelijk jaren resulteren in een soort 
paddestoelenatlas, die een overzicht geeft van de in ons land 
voorkomende soorten en hun standplaats. Wellicht zal men dan 
ook een beter inzicht krijgen in de betekenis die de bermen 
hebben voor onze paddestoelenflorao 

A.Sieders 



Langs de ueg 
in zomer en 'Winter 

Wanneer je niet over de luxe van een auto beschikt en 
je geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer, ben 
je genoodzaakt te kiezen tussen de fiets of de brommer. 
Hoewel de fiets mijn favoriete vervoermiddel is, blijken 
de Hollandse weersomstandigheden vaak te noodzaken om een 
iets snellere overtocht naar mijn werk per brommer moge
lijk te maken. 's-Morgens 17 km heen en 's-avonds ditzelfde 
aantal weer terug. Gedurende de winter is dit meestal een 
pure ellende: sneeuw, hagel, vorst en ijzel maken de tocht 
niet al te comfortabel. Wanneer he~voorjaar echter aanbreekt, 
wordt er weer een hoop goed gemaakt, ja het reizen bij een 
snelheid waarop de bermen nog zijn te overzien, wordt zelfs 
een amusante bezigheid. Mijn dagelijkse tochten gaan via 
de Tongerense weg, de Elburgerweg, over de knobbel richting 
't-Harde en dan richting Wezep. DeElburgerweg is al zeer 
oud en behoort waarschijnlijk tot de z.g. hanzewegen. De 
naam hanzewegen is ontstaan in de late middeleeuwen. Op · 
het einde van de 14e eeuw waren vele steden rondom de Veluwe 
lid van een handelsverbond, men noemde deze steden de z.g 
hanzesteden. Onderling waren deze steden, zoals bv. Zutphen, 
Harderwijk en Elburg, door wegen met elkaar verbonden. 
Veel van deze voormalige wegen zijn intussen in onbruik 
geraakt en weer dichtgegroeid met hun oorspronkelijke vege
tatie of behouden als karrespoor over de heide. 
Op vele heidevelden zijn deze wegen echter nog herkenbaar 
aan hun opvallend profiel of aan een enigszins afwijkende 
begroeiing. De Elburgerweg bestaat nog steeds, alhoewel 
hij nu verhard is. In de middeleeuwen was dit vermoedel~k 
niet meer dan een karrespoor. 
Oudere bewoners uit de omgeving kunnen zich deze weg nog 
herinneren als een halfverharde grindweg. Deze weten nog 
te vertellen, hoe de kooplui met de visvangst uit de 
Zuiderzee vanuit Elburg vertrokken in zuidelijke richting. 
De paarden die de wagens trokken, wisten weg reeds 
precies. De wagenmenner zat niet 
zelden te slapen op de bok, ter
wijl het paard de zware vracht 
voorttrok. Een romantisch beeld 
uit vroeger tijden komt bij deze 
gedach~ naar voren, maar er is 11 
intussen wel het een en ander ~ 
veranderd. 'l'egenwoordig hebben ~ 
paard en wagen plaats gemaakt 
voor het snelverkeer. \\ 
Vrachtwagens, militair verkeer ~\ ~ 
en kanongebulder verstoren de 
stilte van het heidelandschap 
dat hier reeds duizenden jaren 
had geheerst. Een positief 
punt van deze weg vormen de So.\c:""''"""u'r-1 
vele gradiënten, die zich \e.,ie...t·l~ clu 
duidelijk in de bermvegetatie ol.tNI~"' 
weerspiegelen. 
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Nu weer zitten we op rijke en dan weer op arme grond. 
Op de knobbel weer hoog,ca. 60 m + NAP en nabij 't Harde 
weer veel lager, terwijl zonlicht en schaduw elkaar 
overal afwisselen. 
Wanneer in het voorjaar de dagen beginnen te lengen en de 
kracht van de zon dagelijks toeneemt, beginnen de eerste 
planten te bloeien. 
Het rivinus viooltje kleurt prachtig blauw en de lelietjes 
van dalen bedekken hele gedeelten van de berm, waarbij ze 
hun heerlijke geur in de omgeving verspreiden. 
De .lange bloemstengels waaraan witte klokjes hangen worden 
veelvuldig bezocht door diverse vliegen en hommels. 
Het lelietje van dalen behoort tot de Leliefamilie, waar
toe ook de salomonszegel behoort, welke we hier ook wel 
aantreffen. Beide soorten zijn voorzien van wortelstokken. 
Aan de wortelstok van de salomonszegel zijn de littekens 
der bloeitakken van het vorig jaar als een soort zegelaf
druk te zien, vandaar de naam. 
De krent tooit tijdens de bloeitijd de bosranden langs de 
weg in een witte waas, enige tijd later draagt ook de 
Amerikaanse vogelkers hier zijn steentje toe bij. Deze 
laatste, uit Noord Amerika ingevoerde soort, is niet alt~d 
even welkom. Voor veel vogels en zoogdieren vormt hij in 
de herfst echter door zijn vruchtvorming een zeer grote 
voedsel bron. 

Het eerste gedeelte van de 
Elburgerweg is duidelijk rijker 
dan het noordelijker gelegen 
gedeelte op de hellingen van de 
stuwwal. De breedbladige wespen
orchis staat met tientallen 
exemplaren juist op de grens 
van asphalt en wegberm. 
Brunel kleurt de bermen plaat
selijk paars, terwijl het 
vingerhoedskruid en het wilgen
roosje ruige plekken vormen 
waar ook de insectenwereld 
welig tiert. 

Brandnetels duiden op verstoring van de bodem, maar hun 
aanwezigheid is van groot belang voor vele vlindersoorten. 
We denken dan in het bijzonder aan de kleine vos, de 
dagpauwoog en de atalanta. Dergelijke ruige gedeelten 
vormen dankzij hun insectenrijkdom een voedselbron voor 
vele zangvogels. Hetzelfde geldt voor de v·ele schermbloe
migen die hier groeien, het fluitekruid en zevenblad 
vormen een mooi voorbeeld. 
Later kmnt hier nog de veel grotere bereklauw bij en de 
pastinaak. Deze laatste soort ziet men minder vaak op de 
droge zandgrond, maar het is vermoedelijk de in de berm 
aanwezige leem die het vocht voldoende vasthoudt om deze 
plant een goGde groeiplaats te bieden. 
In de zomer vindt men op deze pastinaak vaak de week
schildkevers. Roodbruine, langwerpige kevers met lange 
veelledige sprieten; ze voeden zich hoofdzakelijk met 
stuifmeel, rnï3.ar verorberen ook andere kleinere insecten. 



Het Sint Janskruid, behorend tot de Hertshooifamilie is 
een typische vertegenwoordiger van de zandgrond. 
Het is een opvallende plant, die men door zijn helder
geel gekleurde kroonbladen en meeldraden niet snel over 
het hoofd zal zien. De wetenschappelijke naam Bypericacaea 
perforaturn geeft al een van de kenmerken aan (perforatum= 
perforatus= doorboord); de blaadjes zijn als we ze · 
tegen het licht houden, voorzien van vele kleine door
schijnende puntjes. Plaatselijk kan deze soort zo sterk 
optreden, dat er voor andere planten nauwelijks groei
plaatsen overblijven. 
Het look zonder look is ook een echte bloeier uit het 
voorjaar. We zullen hem nooit in een zonnige berm zien 
staan, maar bij voorkeur langs bosranden of struikgewas 9 
waar hij een voorkeur heeft voor een lichte beschaduwing. 
Bij het lopk zonder look is ook vaak de oranjetip te 
vinden. Een vlinder waarvan 
het mannetje is voorzien van • 
een fraaie oranje gekleurde ;;~ '\ ~ ~ 
voorvleugel. De eitjes van ) : :, ..... l-
deze vlinder worden op het {r\ ot: 1v•;;:.. -:~ 
look zonder look afgezet' c:~ r 
waarvan de rupsen zich weer; 1Y•• ..c:~-~ 
voeden. ~ 
Komen we wat verder, dan 
valt in de zomer vooral het 
Jacabskruiskruid op, welke 
behoort tot de familie der 
composieten. Deze ruim 
kniehoge plant vormt aan de 
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toppen van de sterk vertakte stengel een weelde van gele 
bloemen. In elk van deze bloemhoofdjes staan telkens zo'n 
50-70 bloempjes bijeen. Eén zo'n plant kan dan goed zijn 
voor tienduizend zaadjes, welke net als bij de paarde
bloem met de wind vvorden meegedragen aan zilvergrijze 
pluisjes. 
Jacabskruiskruid bevat giftige stoffen en menige koe kan 
er een kwaal aan overhouden. Voor de rupsen van de Sint 
Jacabsvlinder is dit niet van toepassing. Deze z.g. 
zebrarupsen kan men bij tientallen op deze plant aantref
fen en zij ontwikkelen zich tot prachtige rood met zwarte 
vlinders. 
Er bevindt. zich op de hellingen van de in de ijstijd 
gevormde stuwwal ook een keur aan minder ppvallende 
plantjes. Tormentil, vleugeltjesbloem, mannetjes-ereprijs, 
reigersbek, wilde thijm en viltganzerik komen hier in 
grote aantallen voor. 
Terwijl later in de zomer de bermen prachtig blauw gekleurd 
worden door het knoopkruid, het grasklokje en het zand
blauwtje. In dergelijke bermen kan iedereen, ook de 
beginnende plantenliefhebber, menig kostelijk uurtje 
beleven. 
Ik wil daarom ook iedereen met een beetje interesse in de 
plantenwereld uitnodigen voor de bermenexcursie op 
23 juni 1981. . . . .. 
We zullen deze berm dan eens letterllJk en flguurllJk onder 
de loupe nemen. We starten bij de Chevalierschool in 
Tongeren en gaan per fiets richting Elburgerweg. D~ steile 
knobbel zullen we voor het gemak maar te voet bedwlngen. 
Zo mogelijk loupe+ flora meenemen!!!! 

Peter Pfaff. 



Nadat in het begin van de zeventiger jaren de belangstelling 
voor de knotwilg resulteerde in het oprichten van diverse vrij
willigersgroepen, die het knotten ter hand namen, lijken de 
tachtiger jaren het decennium van de houtwallen en heggen te 
worden. Steeds meer mensen houden zich bezig met de problema
tiek van het l~ndschapsonderhoud, getuige publicaties als de 
serie "Natuurbeheer in Nederland" (Rijksinstituut voor Natuur
beheer) waarvan het eerste deel Levensgemeenschappen onlangs 
verschenen is, "Houtwallen in het boerenland" (Stichting Natuur 
en Milieu), diverse scripties, een thema-nummer van Het Vogel
jaar over vogels in lijnvormige landschapselementen in 1979 en 
het jubileum-nummer van Natura, dat geheel aan heggen en hout
wallen gewijd is. 
Probleemstelling. 
Helaas komt deze interesse voor veel houtwallen te laat: door de 
overlast, die niet onderhouden wallen voor de boeren kunnen gaan 
opleveren - schaduw, voedselconcurrentie - en door de schaal
vergroting in de landbouw in E.E.G.-verband, moesten veel van 
deze "obstakels" verdwijnen. Dit betekent een grote verarming 
landschappelijk gezien, maar ook natuur- en cultuurhistorisch. 
Veel boeren zien het hout in hun landschap met lede ogen ver
dwijnen, maar hebben weinig keus als het er op aan komt het 
hoofd boven water te houden. 
Maatregelen. 
Het werd dus hoogste tijd iets aan deze zaak te doen. Overheids
subsidies moeten nu het vroegere economisch nut van de houtwal 
vervangen, loonwerkers, werkvoorzieningschappen en vrijwilligers 
moeten veelal het onderhoud gaai doen, waar de eigenaar geen 
tijd meer in kan steken. Aan de toekenning van een onderhouds
subsidie dient een beheersplan met begroting vooraf te gaan en 
voor het opstellen van zo'n beheersplan is een inventarisatie 
nodig. 
Inventarisatie. 
Waar wordt naar gekeken bij zo'n inventarisatie? De ligging en 
afmetingen ~orden genoteerd, de opstandgegevens, de onderhouds
en de eigendoms-situatie. De nodige onderhoudsmaatregelen wor
deD genoemd en aan de hand daarvan wordt een begroting opge
steld. Op grond van deze begroting kan dan bij de overheid sub
sidie worden aangevraagd en onderhouds- of beheersovereenkomsten 
met pachter of eigenaar worden afgesloten. 
Historie. 
Bij de inventarisatie blijkt hoe verschillend de landschapa
elementen zijn: op de hogere zandgronden, waar de enken bemest 

werden met een mengsel van schapenmest en 
heideplaggen, vinden we restanten van enkwal
len; deze diehden om de enken te besenermen 
tegen wild en het vee, dat in de bossen of 
op de heide los liep. Op die wallichamen 
rond de enken plantte men houtsoorten uit de 
directe omgeving: o.a. eik, berk, es, lijster
bes en ook van verder weg meidoorn, om het 

~ geheel stekelig te maken. Later, bij de ver
~ deling van de gemene gronden, plantte men 

hout als erfscheiding. Op de lagere v~en
gronden, waar eens de hooilanden waren, treffen we houtslogels 
aan als perceelscheidingen, vaak langs een sloot met voorname-

,.., .. 
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lijk els en dan op de klei naar de IJssel toe tot in de uiter
.waarden doornheggen met meidoorn, sleedoorn, hondsroos, dit 
alles nog eens dooratrengeld met hop, zodat een hechte afschei-

: ding ontstond. 
Om deze scheidingen dicht te houden moest het dikke hout geregeld 
afgezet worden. Immers, wanneer het bovenhout te zwaar wordt, 
verdwijnt de struiklaag. Het hout, dat afgezet werd, gebruikte 
men voor allerlei doeleinden: brandhout, hout voor weideposten, 
slieten, bonenetaken en het takhout voor ovens van o.a. bakkers. 
Functie. 
De functie van de houtwal was dus zeer divers: wind-, wild- en 
veekering, erf- of perceelscheiding, het leveren van gerief
hout. Verder heeft de houtwal een grote landschappelijke waar
de en natuurwetenschappelijke waarde: een houtwal herbergt een 
heel ecosysteem (zie onderstaande tekening). 

;z.i ~ pl01cll:.!i voor. 
voqe.ts 

~ 
bacl:uj&'n 

( 1/oo'f' eh. bodalM 
Vl 0 0 cA l.~q lee-

Hf_ T lr-\CtE. \Jll<.Kf.LDE.. 
E.C.05'1'S TE.tM 

VAM DE. HOUTV/AL 

'"' ' c. (' 0 ç "'"'"' ... <I\> 
Illustratie met toestemming overg2nomen uit: Hout-Hallen in 
het boerenland, door W.F.Alleyn m.m.v. drs F.J.A.Saris en 

Mevr. Y.Roelants. 
Een uitgave v.d. reeks Natu~r en Milieu. 
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Behalve leef-biotoop is de houtwal ook vluchtplaats voor plarit 
en dier. In de tegenwoordige tijd zijn er nog functies bijge
komen: een houtwal kan dienen als geluidswal en kan een recrea
tieve functie hebben, bv. als begeleiding van fietspaden. 
Behoud. 
De ingrediënten die nodig zijn om de houtwallen - die meestal 
sinds de oorlog, toen het hout natuurlijk een grote waarde als 
brandhout had niet zijn onderhouden - te behouden, zijn: 
- de ment~liteit om ze te willen behouden 
- een beh~ersplan 
- geld 
- mankracht 
- planologische bescherming in de vorm van een bestemming als 

houtwal of bosstrook. 
Stand van zaken in Epe en Heerde. 
Op initiatief van de Milieugroep Noord-Oost Veluwe is er een in
ventarisatie uitgevoerd op het grondgebied van Epe en Heerde, in 
Epe ~et financiële steun van het van der Feltzfonds, in Heerde 
met subsidie. van de gemeente. Het inventarisatie-rapport ver
schijnt één dezer dagen, voor Heerde moet het geheel nog afge
rond worden. Het meeste veldwerk is gedaan door een stagaire van 
de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School. Ook heeft zij 
een kostenbegroting gemaakt, waaruit blijkt dat 12 manjaar nodig 
is om het achterstallig onderhoud aan houtwallen en hakhoutbos
jes op het grondgebied van Epe weg te werken. Er van uit gaande 
dat er alleen in het najaar en in de ~inter onderhoud gepleegd 
kan worden, is dit 24 seizoenen. Of over tien jaar gezien: werk 
voor 2,4 man. · 
~it kan uitgevoerd worden door de eigenaar of gebruiker van d~ 
grond, een loonwerker, mensen van werkvoorzieningschappen of 
vrijwilligers of een combinatie van deze mogelijkh~den, 
In Epe is al een begin gemaakt met het wegwerken van de achter
stand: nadat het werkvoorzieningschap Oost-Veluwe in opdracht 
van d~ werkgroep Behoud Knotwilgen Epe/Heerde klaar was met het 
.knotten van de wilgen, moest gezocht worden naar een voortzet-

. ting va~ de werkzaamheden, na~st het periodiek bijhouden van de 
· knoten. Deze winter werd een begin gemaakt met enkele heggen en 
boutwallen in ~pe en hagen in Heerde. Het werkvoorzieningschap 
houdt zich aanbevolen voor een meerjarenplan op dit gebied, ia
dat winterwerk voor hun mensen gewaarborgd is. 
Het beste zou zijn als er een nieuwe economische functie te be
denken zou zijn, bijvoorbeeld de levering van haardhout. · 
·Maa~ dan wel onderhoud plegen volgens een beheer~plan, zodat de 
natuurwetenschappelijke waarden niet het kind van de rekening 
worden! 

Yvonne Roelants. 

Vt.~ i I booi'V\ 
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het enige en echte 
sterretjesmos 

Ben van de meest opvallende mossen op boswalletjes 
is Sterremos. Nu is er wel wat met die naam aan de 
hand of liever met de mensen die het over sterretjes
mos hebben, want nogal wat soorten bladmossen wor
den door de goêgemeente· met die naam aangeduid. 
Nu dan, dit artikeltje gaat over het ene en echte 
Starremos t 
Het is een ~os van een flink postuur, het kan wel 
5 cm hoog worden, soms nog hoger, en op plekken 
waar l·inium hornum Hedw. het naar zijn zin heeft kan 
het grote plakken vormen waar vri~qel geen ander mos 
een kans kr~gt. In het voorjaar zien we jonge, 
frisse, lichtgroene loten, die leuk afsteken tegen 
het donkere oudere lot, en dat oudere lot is onder
aan onderling verweven met roodbruine wortelachtige 
haren (kenmerk l). 
De blaadjes zijn groot, kunnen wel 4 mm lang worden, 
eivor~ig tot lancetvormig met een spitse top, onge
veer tweemaal zo lang §.ls breed ; ze staan schuin 
omhoog (kenmerk 2). , 
De onderste blaadjes zijn kleiner dan de bovenste en 
staan ook verder uit elkaar; de bovenste staan dicht 
op elkaar en vormen een rozet. !~.~.et een loep is duide
lijk te zien, dat de blaadjes getand zijn (kenmerk 2) 
en dat er een duidel~ke nerf aanwezig is, die rood
bruin getint is en tot even onder de top doorloopt 
(kenmerk 3). 
De stengels zijn roodbruin. Kunst is om exemplaren te 
vinden met aan de top van de stengel het manneliJk or
gaan in de vorm van een sterretje. 
Het bljjft al tijd een r;rote sport exempl'aren te vinden 
met vrucht (kapsels) . det kapsel van 1:-: ... nium horp.um 
(dat is de v1etenschapl)el:ijke naar::J. van SterrerJ.os)i is 
5 :o.m. lang (dus vrij groot) ; de kapselsteel is rood; 
het kapsel staat d-vmrs op de steel of hangt omgebo
~en naar beneden (~en~erk 4). 
Sterre~:1os is op allerlei ple~clcen te vinden; de boeken 
::.1elden : zure, :iroge eiken-, berken- en beuleenbossert 
op arme zand.:;rond, veel op wallet jes, boonvoeten en 
molmende stronken. kassaal op elzastobben in elzen-
broe1;:bossen. 
~~e~:en.in·.·en nélélr 
2 .v· .~latson. 

C .H. van Looij 



en andere voorjaarspt:~cldt!sioelen 

Tegen de tijd, dat de dag van St Joris (Sint Georgius of George) 
nadert, nl. de 23ste april, gaan we weer uitkijken naar de 
Voorjaarspronkridder of Tricholoma Georgii, zoals hij vroeger 
door de mycolog~n was gedoopt. Nu is gebleken dat hij alleen 

· maar wat zijn ui terlijk betreft, op de Ridderzwammen lijkt, 
en op grond van andere o.a •. microscopische kenmerken heeft 
men 'hem bij het geslacht Calocybe ingedeeld. 
Van eind maart tot juni kunnen we deze mooie voorjaarspadde
stoel verwachten op kalkrijke bodem, op grazige plaatsen in 
het bos, onder heggen en langs wegranden. Soms groeit hij in 
heksenkringen. Waar de pronkridder verschijnt, gaan de naburi
gekruiden en grassen welig groeien. Het mycelium van de padde
s4qel schijnt een gunstige invlo'ed te hebben op de groei van 
de hem omringende gewassen. Evenals veel andere paddestoelen 
heeft de pronkridder een hekel aan kunstmest en dat is dan ook 
waarschijnlijk de oorzaak, dat de Sint Geerge-ridderzwam 
een vrij zeldzame verschijning is geworden in onze omgeving. 
Toch is hij nogal. honkvast en he~t zal me niet verwonderen, als 
we hem zo omstreeks eind april, begin mei, evenals het vorige 
jaar, op 1'z 'n vaste stekkie" bij de "Leemkuil" kunnen aantreffen. 

Calocybe gambosa (kalos= mooi, kybe ~ hoed.Gr.)zoals de weten
schappelijke naam nu luidt, is te herkennen aan de witte tot 
roomgele, aanvankelijk bolvormige, later meer platte, kussen
vormige, onregelmatig gegolfde l:loed. 
In het begin is de rand van de hoed naar binnen gerold en 
regelmatig van vorm, later vertoont 
hij vaak een hoefijzervormige insn~-
ding (gambosus(lat)= hoefvormig). De 
kleur van de hoed kan variëren van 
zuiver wit tot geelbruin soms gr~s
achtig en vaak met rode vlekjes. 
Het is een wat gedrongen paddestoel 
met een korte en stevige steel en 
de hoed, die zacht en zijdeachtig 
aanvoelt, kan een doorsnede van 
15 cm.bereiken. 
De witte of roomkleurige plaatjes 
zijn net als bij de ridderzwammen 
met een boogje aan de steel ge
hecht, zodat er zich rond de steel 
een gootje heeft gevormd. 
De jonge pronkridder ruikt naar vers meel, 'V<>or)aarspf"o\'\\.tr'lc:lele.r 

later wordt de geur sterk en onaangenaam. 
In Frankrijk wordt de mousseron, zoals hij daar wordt genoemd, 
veel gezocht voor oe consumptie en zelfs op markten verkocht. 
In 1947 is hij door de lezers van het Franse tijdschrift 
"Revue de mycologie 11 gekozen als de smakelijkste van alle 
paddestoelen. Sornn1ige mycofagen (paddestoeleneters) vinden 
echter dat hij een onaangename nasmaak heeft en moeilijk te 
verteren iso 



Merkwaardig is, dat de Pronkridder een stof bevat, die het 
suikergehalte van het bloed kan doen verlagen. Diabetici 
zouden inplaats van insuline, een extract van deze paddestoel 
kunnen toepassen. · 
Hoe het ook zij, wij zullen deze voorjaarspaddestoel met 
vreugde begroeten, hem nauwkeurig bekijken en fotograferen 
en hem verder rustig laten staan, in de hoop, dat anderen 
dat ook zullen doen. 
Tegelijk met de Pronkridder en op dezelfde plaatsen verschij
nen de Morieljes. Ook de Morieljes zijn zeer smakelijk en 
worden veel gezocht, maar jammer genoeg zijn ze nog zeldzamer 
dan de Voorjaarspronkridder. In ons land zijn ze vooral in 
de duinstreken en in Zuid-Limburg te vinden. Toch schijnen 
ze ook op andere plaatsen, in tuinen, op afvalhopen en op 
brandplekken voor te komen. 
Een andere voorjaars~addestoel, de Voorjaarskluifjeszwam 
(Gyromitra esculenta) is minder zeldzaam. In onze omgeving 
zijn de volgende vondsten gemeld: Wapenveld, mei 1979 (mevr. 
Rutgers), Heerde, 14 april 1980 (Hr W.Tol), de omgeving van 
de Eper Veste (mevr.Logeman). 
Over het voorkomen van voorjaarspaddestoelen in onze omgeving 
is nog weinig bekend, daarom doen wij een beroep op een 
ieder, die in het voorjaar paddestoelen vindt, dit te melden 
aan de paddestoelenwerkgroep (tel. 13612) of aan de redactie 
van Natuurklanken, dan kunnen deze vondsten tevens vermeld 
worden in de rubriek "waarnemingen". 

A.Sieders. 

I ':--- ,-;;) 
~i te ratuur 3ver bermen/houtwallen e.d. ~ 

- I.. .,.. 

Houtwallen in het boerenland, uitgav~r 14 van de 
Stichting Natuur en Milieu, 
's-Graveland (bibliotheek KNNV) 

De bonte berm, Dr P.Zonderwijk. Zm1er & Keurring 
boeken 19'79 

De bloemen langs onze wegen en het wegbeheer, 
technische adviezen en hun biolo
gische achtergronden. uitgave 
Staatsbosbeheer 1970. 

Hagen en Houtwallen, uitgave v.d. Natuur van de 
Maand. (bibliotheek KNNV) 
Verd,2r verwijzen wij U naar de 
uitgebreide literatuuropgaven in 
de laatste Natura. 
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ll11~~''1rr:~ D~ rt~ @~ f.~D"ll LI?.~IMI~~nll. 
T'w'E.E. E. XCUR51ES 

Verleden jaar is een klein groepje leden bezig geweest 
op het gebied van de insecten. Hoewel we gedurende de 
winter stil hebben gezeten, willen we nu de draad weer 
oppakken. 
Verlèden jaar bleek wel dat een eerste basiskennis ver
eist is voordat men iets dieper op de insectenwereld 
kan ingaan. 
We willen dit seizoen dan ook beginnen met twee excur
sies die geleid zullen worden door twee deskundigen 
van buiten onze afdeling. 
pe eerste excursi~ zal vermoedelijk plaats hebben op 
23 of 30 me~ a.s., de juiste datum is afhankelijk van 
de weersomstandigheden. De excursie zal geleid worden 
door F. Post (Voor sommige vogelaars wel bekend van 
het SOVON-project). 
We zullen ons ondermeer bezig houden met het vangen, 
nauwkeurig bestuderen en eventueel determineren van di
verse insecten, o.a. zweef- en roofvliegen, loopkevers, 
vlinders, libellen e.d. 
Deze excursie zal worden vooraf gegaan door een korte 
inleiding met koffie bij mij thuis. 
De tweede excursie valt op een pader te bepalen datum 
in juni en zal zich met name toespitsen op de libellen 
en hun interessante levenswijzeo 
Libellen zijn zeer fraaie dieren, die vrij gemakkelijk 
uit de hand zijn te determineren, waarna ze hun vrij
heid kunnen herkrijgen. 
Han Olff is bereid deze excursie te leiden. 
Als excursieterrein leek ons de Leemkuil in Tongeren 
en zijn omgeving bijzonder geschikt. 
Zoals reeds vermeld is goed weer een voorwaarde voo:ç 
de excursies. 
Mensen die aan de excursie deel willen nemen, kunnen ha 
best even contact met mij opnemen, zij krijgen dan zo 
spoedig mogelijk bericht over de juiste data. 

~---~--- --~-- ---- ----~- ------ ~---~ -~-~~-~*--·~~ ·-· 

Bermen die de moeite waard 'Jdjn. 

Peter Pfaff 
05'780-16744 

Rijksweg tus~en 11ardenberg en Coevorden, groeiplaats van 
o.a. Grote Ratel;"'.;.r, ZwolHe Anjer, Thijm, }<_;cht Walstro, 
Blauwe Knoop, \Vilde Bertram, Vergeet.mij-niet enz. enz. 

Boutweg tussen Oene en IJsseldijk: groeiplaa}s o.a. van 
Dauwnetel, Agrimonie, Hemelsleutel. 

Een berm die de moeite wa:).rd is, is nog steeds het vermelden 
waard. Stuur daa.rom lh·t "bermemvaarneming" door aan: 

De.. rRe..d q c.tie-
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DL NE.STKAST[N VAN VOR\GlZ0\'1[R 
In onderstaand overzicht kunt U zien, wat de broedresultaten waren 
in de nestkasten, die door de deelnemers aan het nestkastenonderzoek 
het vorig jaar gecontroleerd z~n. 

SPECIALE KASTEN.1EPERHOLT,, 1980 

SAMENVATTING NESTKASTON DER ZOEK · AANTAL G.EKONTROLEEROE 
NESTKASTEN /~ST, 

1e LEGSEL / 

jlAHt AANTAL SCHIERE UIT GE VL. DO DE VERLATEN NESTEN VER DWENEH EIERE.N 

SOORT NEST EIEREN EIER EH JOHGEN JOHGEN 

'lo EH TOT,~~~ TOT. .... TOT, 'lo TOT, 'lo NEST. 
'lo 

EIER .... NESt. .... ~IER. 'lo 
!NEST EH EN EH EH 

KOOLMEES 1/ .l,f .3.(1 19.; 3-{1 /00, 

PIMPELMEES 111.
1 

2 lb 9." t9 'J'O, I !io c9 5'0 
BONTE VLIE-

itl.' J ~.r 11- 171. ~ GENVANGER 17 : I 51. :H. 
GEKR. 

ROODSTAART 1/.f 2 I~ 6.0 I 12. loo. 

--
.-. 

' 
~ 

LEE!ö .J/. 5' 
--I-- ---. 

STANDAARDKASTEN .. EPERHOLT .. 1980 

SAMENVAT Tl NG NESTKASTON DER ZO EK 
AANTAL GEKONTROLEERDE 
NESTKASTEN JIJ; ST. 

1e LEGSEL 

I'AHt AANTAL SCHIERE UITGEVL. DODE VERLATEN NESTEN VERDWENEN EIEREN 

SOORT EIEREN EIEREN JOH GEN JONGEN 
HES 

TOT.~~~ EIEA. EH TOT. .... TOT, 'lo TOT, 'lo NEST. 
'lo . .... NESt. 

'lo 
IER. 

'lo 'lo 
jNEST EH EN EN EN 

KOOLMEES af. 9/; 6!}1 7-'1 6.9 q.fl Sot9 1J.f ~0 ~'} 9 11.'" 22 3.' I 
~J il.t /3 /J, 

PIMPELMEES l:l /Ij 111.3 lo.t Zo 13;1 t96 6o.' 6 -"· I I ;.' 10 •. 9 ~ u" 2.1 I i 
ZWARTE MEES ~." J 29 9.1 i .3l c 

9 g 3/. I 33~ 9 31. 
0 I 

..! tl JS 2 
BONTE V LIE _ llo.~ 12. lft9 ~.:' 2- ft. I J2 ,,~. 6 lt..~ ..3 ~--~ 6 /2.5 2 !16 2. ~t.' .Qf;NVANGER 
GEKRAAGDE () . .9 I 6 6.0 6 ko.c ROODSTAART 

MATKOPMEES o.a I t9 B.o ó' Ho.o 

.. 
' 

LEE!ö 
.J 6 ~ --1---1-

I 
I 

2e LEGSEL ! 

KOOLMEES liJ -s;8 :Zo rl rZ û" /~.' 2. J,oo 1' I 
0 

I o.rP 20 IT ?·j -5': 

ZWARTE MEES I 5 ~.o I 11. J IJ 03~ 
! 

Na het opvallend lage percentage koolmezen van 56,9 % in 1979 vonden 
we nu het hoogste percentage koolmezen gedurende de laatste jaren, 
n.l. 82,5 %. De bonte vliegenvanger bleef duideldk achter b~ de 19,8% 
van 1979, maar was altdd nog vertegenwoordigà met 10,5% en in de spe
ciale kasten met 18,7 %. Verdere byzonderheden vindt U in de ldst. 

H. J. v. Woerden 
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21/6 Het tweede broedsel van de merel is uit; 5 eieren, 4 

jongen, Onvoorstelbaar zoveel voer wordt aangesleept. 
Hoeveel overleven kat en ekster? 

24/6 Vlinders: avondrood en huismoedertje. Geen trekkers. 
Regen. 

25/6 In Hattem op de dijk bloeit prachtig de knikkende distel. 
26/6 

30/6 

16/7 

17/7 

18/7 

l9,/7 

21/7 
t/m 
23/7 

24/7 

25/7 

27/7 

28/7 

29/7 

1/8 

Veel regen. 's-avonds droog. Kneu,tjiftjaf, vliegenvanger. 
Ik zie erg weinig zwaluwen. Vandaag de bijen goed gevoerd. 
Armoede - er is vanwege het slechte weer totaal geen 
dracht. De vogels hebben tussen de buien door erg veel 
belangstelling in de krent. · ~ 

In Wilp, hele wei met knikkende distels. ~d~stuk di 'k 
tussen Zwolle en Hattem (westkant) wordt p~~chtig - ~ 
blaasjeskruid (groot). ~~ ;k 

Kieviten in grote groepen • 
Hier en daar nog veldsalieo 
Rivier wassende. Zwaluwen laag vliegend en overal meeuwen, 
scholeksters en kieviten. Alle uiterwaarden staan 
onder - imposant gezicht - er is veel klein spul omge
komen door 't stijgende water (jonge kwartels, patrij
zen,. hazen) de eendachtigen kunnen hier wel tegen. 
2x ooievaar in Wilp. 
's-Nachts langs de dijk. Water nu stilstaand. Meeuwen 
en scholeksters roepen constant. 12 steenuilen, 3 rans
uilen, 1 velduil. Ontzettend veel mugge~. 
In Welsurn bloeiend de stinkende Ballote. 

's-Avonds vliegen de zwaluwen heel hoog. Een vleermuis 
gezien. 
Tjiftjaf, vliegenvanger, winterkoning, kneu, fitis en 
heggernus, spreeuwen op de lijsterbes. 
In de tuin bloeit al enkele dagen overvloedig de engel
wortel - druk bezocht door allerlei vliegen, bijen en 
wespen- scms het landkaartje. 
De dijk bij Hattem is een geel tapijt van het bloeiende 
Jacobs Kruiskruid. Geen rupsen van Jacobsvlinder. 
Drukkend warm. Vlinders: landkaartje, garnmavlinder, 
klein geaderd witje, dagpauwoog, kleine vos , koolwit
je. 
Op de termiek 10-tallen meeuwen(kopmeeuwen).Daarboven 
de zwaluweno 



5/8 

6/8 

7/8 
10/8 

11/8 

12/8 

13/8 

15/8 

17/8 

24/8 

25/8 

27/8 

31/8 

1/9 

2/9 

4/9 

6/9 

7/9 

\g8o 
Vrij koel, iets regen, uiterwaarden ZlJn kaal en ruiken 
onaangenaam nu 't water valt. Bij Wilp prachtig knikken
de distels. 
Naar. de Hoenwaard. Veel dode vis. Water stinkt en is 
inktzwart. Overal kopmeeuwen en kieviten. 't Weer is 
wat drukkend. In de uiterwaard ~en jagende torenvalk. 
In de oude grift een waterralo 
Aalscholvers (5) bij Wilp, ten zuiden van brug in de EB. 
5 Ooievaars in Wapenveld: 3 jongen op 't nest. De 
ouden fouragerand in ondergelopen maisakkers. 
In 't Broek een fouragerende boomvalk. 
Zag tussen de middag het mannetje van de 
graafwesp(Ectemnius ~adricinctus) op een 
helmbloem. Graafwespen zijn spinnendoders. 
Regenachtig en koud. Gierzwaluwen zijn vertrokken, eer
der dan vorig jaar. 
Atalanta op de budleya: de eerste dit jaar. 

Erg warm. In Berg en Bos, telde 18 distelvlinders, 
3 gammauilen, 7 dagpauwogen. 
Opvallend dat er zeer weinig spinnen zijn. De heide is 
niet mooi - teveel oud spul en pijpestrootje. 
's~Avonds trekken de wulpen. Eén vleermuis. 

Regenachtig o s.folf'J~, 
In Wilp 3 aalscholvers, veel eenden en kie te 
Overal rupsen van de gammauil (3e generatie!). 
Ca. 260 max. temp. Overal grote groepen kieviten 
spreeuwen. 2 Hazen. 
bomen. 
Grauw met nw. wind. Op de vruchtschermen van de 
wortel zat een pimpelmezenechtpaar met jongen, een 
en een koolmees. 
Het leek tussen de middag alsof de huiszwaluwen aan de 
trek zijn begonnen. 
Nabloei van vlier. 't Fruit begint te kleuren. Pasti
naak ·in het zand, heel mooi. 's-morgens in Emsterbroek 
7 reigerso 
Bij de Nijenbeek(Wilp) 2 aalscholvers, tapuit en nog 
2 kneuen. Zw·aluwen hier nog volop. Graspiepers (Marle). 
Veel fitissen en mezen in de tuin - zag 'a-avonds nog 
talrijke zwaluwen, erg hoog, 12 trekkende wulpen. 
In de tuin: kuifmees, matkopmees, koolmees, fitis en 
jonge grauwe zanglijster, Citroenvlinder~ 
Veel vleermuizen om het huis. 
Grote libel - Brachyton Pratense. 
Kleine vos, citroenvlinder, dagpauwoog, 3 distelvlinders, 
koolwitje, blauwtje en 1 gammauil. 
Een prachtige week, maar de nachttemperaturen zijn aan 
de lage kant. 
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· .tJffi!J!{i:; en rept;e/ en : 
~~ · · ~ flen korry.end onder2.oek 

Over de ~reiding van amfibieen en reptielen in Neder
land is betrekkelijk weinig bekend. Het laatst verschenen 
overzicht van hun verspreiding dateert uit 1964 (V.d.Bunt: 
vierde Herpetogeografisch Verslag). 
Sindsdien zijn er slechts incidentele waarnemingen binnen
gedruppeld die reP,ulteerden in het binnenkort te vers~h~
nèn boek "Amfibieen en reptielen van Nederland, Belgie 
en Luxemburg". 
Dit boek moet men echter zien als een zeer voorlopig resul
taat •.•. Lang niet alle gegevens zijn verwerkt en eigenl~k 
zou er nog veel veldwerk verricht moeten worden. Er zijn 
nog legio gebieden waaruit nooit waarnemingen zijn binnen
gekomen en waar wellicht toch interessante soorten voor 
kunnen komen. · 
Het is ondermeer uit het oogpunt van Natuurbescherming van 
groot belang een completer beeld te verkrijgen. 
H~t R.I.N. (Rijks Instituut voor Natuurbeheer) is daarom 
gestart met een nieuw onderzoek, dat in maart ~983 dient 
te worden afgerond. Men is in het bijzonder geinteresseerd 
in zo nauwkeurig mogelijke gegevens van vind- of waarnemings
plaatsen (coÖrdinaten/schetsje). Hiervoor zijn speciale 
meldingskaarten beschikbaar. 
Ook onze KNNV-afdeling zal hieraan zijn steentje bij kunnen 
dragen. Onder onze leden zijn er wellicht een aantal die 
een tuinvijver hebben met een mogelijk interessante amfi
bieën bevolking. Bij een zomerse wandeling over de heide 

. kunnen we allemaal de zandhagedis, de levendbarende hage
dis.of misschien zelfs de adder waarnemen. Het zou ook 
voor ons weleens interessant zijn om te weten wat voor soor
ten er in onze directe omgeving voorkomen. 
Uw waarnemingen zijn welkom (graag zo uitvoerig mogelijk) 
en zijn ook van belang voor onze waarnemingen rubriek. 

Peter Pfaff. 

BOVEN DE TIJD 

Waar zouden de vogels wel sterven, 
dacht ik dan (maar vroeg dat 
aan niemand): het had kunnen zijn 
dat zij, b6ven de tijd die wij zien, 
na de dood in een luchtbel geheim 
bleven leven; 
en toen, op een muisgrijze morgen 
lag in onze ogen 
die roerloze mus naast het gras ••• 

Wilfried Vancraeynest. 



De waarnemingen blijven voor verantwoording van de waarnemers. 

Hieronder weer een flinke lijst met waarnemingen .. Wanneer we 
de lijst zo bekijken en gelukkig kuunen vaststellen, dat niet 
alleen vogels maar ook tal van andere zaken worden waargeno
men, dan is zo'n waarnemingenlijst eigenlijk een prachtig len
teverhaal. Alle franje is echter van het verhaal geknipt en 
alleen de ;rkoele" waarnemingen blijven over. Lezen we de waar
nemingen echter goed, dan proeven we uit de opsomming van al 
die dieren en planten een grote belangstelling voor al wat 
groeit en leeft en een intens genieten van al het belangwek
kende, dat de natuur ons te bieden heeft. Logisch dat een na
tuurgenieter ook een natuurbeschermer wordt. 

Appelvink 

Bergeend 

Boerenzwaluw 

Bonte Kraai 

B.Vliegen
vanger 

Boomklever 

14/3 
12/4 
8/3 
9/3 

29/3 
8/4 
9/4 

ll/4 
13/4 
14/4 

24/4 
4/3 

12/4 
13/4 
maart 

8 ex Klimtuin Epe 
2 ex taxusbomen Beekstr. Epe 

l paar IJssel Windesheim 

(waarschijnlijk) Didam 
Nunspeet 
Hoven bij Heerde 
2 ex Kotten (Achterhoek) 
RSG Epe 
2 ex Haagedoornsplaats~ 
2 ex o.van Oene 

Niersen 
2 ex Wisselseveen 

Berkenlaan Heerde 
Burg.Renkenlaan Epe 

Boomleeuwerik 14/4 
22/3 
27/3 
2/4 

baltsend rond Oude Kerk Epe 

zang Renderklippen 
idem 
Boerweg Wissel 
2 zangposten Gortelseheide. 

Boompieper 12/4 heideveldjes bij Boerweg en het 
Feitenhof 

Bosuil 

Braamsluiper 

Buizerd 

Ekster 

2/4 
11/4 

roepend a.d.Chevalierlaan Tong. 
20.15 u.roepend Tongeren 

10/4 Broekstraat Heerde 
12/4 Lohuizerweg Epe 
21/4 Bonserdplein Epe 
20/2 2 ex Land. van Jonker 
2/3 4 ex Niersen 
4/3 3 ex SBitsveen 
5/3 6 ex zweefvliegend boven Niersen 

22/3 4 ex Renderklippen 
ll/4 5 ex Welna 
mrt/april geregeld Vossenbroek 

14/3 8 ex. omg.Le.nd van Jonker 
14 ex Hauwenhofweg 

FvN. 

Yuri Koster 
GS 

Vogelexc. 

Siliakus 
Peter vWH 
W.Tol 
P.Groen 
RK 
GS 
vNo 
P.Groen 

GS 
W.Tol 
Marco vWH 

EKG 

vWH 
EKG 
RK 
vWH 

PG 

EKG 
pp 

Vl.Tol 
vWH 
EKG 

RK 
GS 
G-S 
PG 
EKG 
Vogelexc. 
EKG 

GS 
GS 



Fitis 

Fuut 

Gans 

22/3 
27/3 
29/3 
30/3 
31/3 

K.O.van Neslaantje Epe 
Bakhuisbos Heerde 
Groene Zee 
Niersen 
Dorpseveld 
Harderbos massale zang 

mrt/april 2 paartjes plas Kievitaveld 
20/4 paartje a/d IJssel (nest?) 
15/3 ca.00.30 overtrekkend Epe 

Geelgors 22/3 

&, - ~23 
RK 
W.Tol 
vWH 
PG 
pp 
vNo 
EKG 
AHS 
GS 
EKG Zingend Zuidweg 

verscheidene bij Dierenpark Wissel GS 
Gekraagde . 7/4 
roodstaart 11/4 

14/4 
Gele kwikst.. 12/4 
Goudvink 18/2 

14/3 
Gras:pieJ>er 

Groene specht 

22/3 
19/4 

9/3 
29/3 
4/3 

14/3 
Grote b.specht 2/3 
Grote l~ster mrt 

mrt 
Gr.zaagbek 
Grutto. 

Havik 

Huiszwaluw 

Keep 
Kievit 

Klapekster 

8/3 
15/3 

26/3 

8/3 
14/3 
27/3 
11/4 
15/3 
12/4 

27/3 
9/3 

16/3 
26/3 

9/4 
21/3 

2~;4 
5/4 

11/4 

Niersen 
Heerderstrand 
Boerweg Wissel 
't Broek Heerde 
2 paartjes Smitskamp Epe 
Klaverkamp 
Renderklippen 
8 ex. Welna - nog trek? 
baltsend Veenweg Wissel 
2 ex Renderklippen 
Land v. Jonker 
o. van Anna's Hoeve Tongeren 
lachend Belvedereweg Epe 
7 ex Niersen en omg. 
overal zingend 
paartje gevestigd te Niersen 
enk.paartjes IJssel Windesheim 
tientallen IJssel op droge stuk

PG 
W.Tol 
RK 
W.Tol 
RK 
Yuri Koster 
EKG 
vNo 
RK 
GS 
GS 
GS 
RK 

GS 
EKG 
PG 
Vogelexc. 

jes land b~ hoog water 
zeker 20 ex broedgebied 

EKG 
Schobber-s-
brug EKG 

Windesheim 
Woesterbergweg 
Laarstraat Ernst 
2 ex Welna 
1 ex IJsseldijk Veessen 
4 ex Oranjeweg Ernst 
2 ex Norelbosweg Epe 
10 ex RSG Epe 
troepje Kievitsveld(waar anders) 
zeker 20 ex broedgebied Schob-

bertabrug 
4 ex baltsend Ernst 
Renderklippen 
Renderklippen 
omg.v.Manenspad/Gortelseweg 2 ex 
Renderklippen 
Galgenberg-Natuurpad 
Welna 

Vogelexc. 
RK 
RK 
Vogelexc. 
vNo 
GS 
C.v.Looy 
RK 
EKG 

EKG 
:Yuri Koster 
EKG 
EKG 
vWH 
pp 
W.Tol 
Vogelexc 

Koekoek 26/4 Niersen P.Groen 

Troepje kneutjes (ca.50) zingend 
Oene EKG 
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Koolmees 

Koperwiek 

Kramsvogel 

Krooneend 
Kuifeend 

Kuifleeuwerik 
Kuifmees 

Manderijneend 
Meerkoet 
Midd.bonte 
specht 
Ooievaar 
Patrijs 

Purperreiger 

Raaf 

Rietgors 
Rode Wouw 

5/3 wel 30 in tuin, "grazen" als koeieni 
in 't gras. Burg.v.Walsemlaan Epe ~.Smink 

18-20/3 massale koorzang Enkhoutweg 
Niersen 

na febr. invasie Epe-Emst-Oene; 29/3 
nogmaar enkele exemplaren 

28/2 3 ex in boomgaard Veessen 
4/3 ca. 40 ex o.v. Arma's Hoeve 

Tongeren(met spreeuwen en koper
wieken, totaal ca. 100) 

5/3 ca. 70 bij de bocht "De Dood" bij 
oude schaapskooi 
in grote groep-met koperwieken-

PG 

EKG 
J.Smink 

GS 

GS 
28/3 

31/3 
23/4 

omgeving Land van Jonker, GS 
honderden Sprengenkampweg Vaassen Y.Roelants 

16/3 
16/3 
27/3 
28/3 
12/4 
17/2 
29/3 
9/3 

Troep van ca. 30 kramsvogels in 
populieren, Oene 
paartje plas Kievitsveld 
5 paartjes plas Kievitsveld 
Zwarteweg Ernst 5 ex 
Heerderstrand 
ca. 15 ex 
Belvedereweg Epe 
Belvedereweg Epe 
Land van Jonker 

maart meer dan 100 Kievitsveldplas 

6/3 Burgov.Walsemlaan Epe 
29/3 boven Epe ri.n-o, 
maart Oostereene 
30/3 Emst 
10/4 Langeweg/Woesterweg 

23/3+ 
28/3 

omg. Land v.Jonker-Spreng Tonge
rense beek-overvliegend 2 ex 

EKG 
EKG 
EKG 
GS 
GS 
NN 

RK 
GS 
RK 
EKG 

J.Smink 
vNo 
pp 
pp 
Ria de Vos 

L. v. J-. RK/GS 

6/4 

(Zijn deze waarnemingen wel juist? 
Waaraan zijn de reigers herkend, 
onze omgeving is beslist geen bio-
toop voor purperreiger, red.) 
bijzonder grote "kraai" achtervolgd 
door 2 zwarte kraaien. Ernst Gert de .Vos 
Kievitsveldplas EKG 

10/3 Tongeren Mw Siliakus 
Mw Siliakus 17/3 Renderklippen 

Roodborsttapuit 30/3 Groene Zee Peter vWH 
Vogelexc. 11/4 2 ex Welna 

Ruigpootbui- 15/3 Schotwegweg Epe RK 
zerd 25/3+ 26/3 west van 't Harde vNo 

Scholekster 15/3 veel langs IJssel Veessen op enke-
le droge plekken bij hoog water EKG 

26/3 ca. 50 ex weiland lm1gs A28 
Harderwijk 

14/4 2 ex Brakerweg 
vNo 
GS 



Smient 
Sperwer 

Spotvogel 
Staartmees 

Steenuil 

Stormmeeuw 

Sijs 

Tjiftjaf 

Torenvalk 

Tuinf'luiter 
Visdiefjes 

Watersnip 
WatersniE 
Witgatje 

W.kwikstaart 

Wulp 

Zanglijster 

Zw.roodstaart 

Zomertaling 

15/3 
10/3 

11/3 
26/3 
16/4 
4/3 
5/3 

tientallen,uiterwaarden Marledijk 
d' valt vogels aan op voerhuisje 

Ernst 
achter spreeuwenwolk L.v.Jonker 
Schobbertabrug 

omg.Billerbeck/Westfalen 
8 ex Tepelbergweg 
5 ex Land van Jonker 

Ria de Vos 
RK 
EKG 

W.Tol/~o 

GS 
GS 

maart 3 ex roepend,Oosteroene pp 
17/3 in eiken Roggestr.Epe, omgeven 

door scheldende zangvogels 
24/3 paartje in schoorsteen,Haage

doornsplaatse 

vWH 

EKG 
mrt/april geregeld tussen kokmeeuwen 

5/4 
5/4 

10/4 
13/3 
14/3 
15/3 
21/3 
27/3 
28/2 
6/4 

21/4 

10/4 
22/4 

26/4 
24/2 
18/4 

26/4 

7/3 
9/3 

13/3 
15/3 
22/3 
22/3 
24/3 

30/3 

12/4 
17/4 

31/3 
4/L~ 

11/4 
lS/4 

Schotweg-Kievitsveld EKG 

ca. 20 Emster Gat (Kievitsveld) GS 
zingend overvliegend Renderklip-
grote groep Renderklippen pen W.Tol(PP/AHS 

Heerde W.Tol 
Land van Jonker RK 
Land van Jonker GS 
Veenweg Vaassen Jan Polman 
Niersen PG 
Geerstraat Epe RK 
Vossenbroek EKG 
Weggegaan bij valkenkast bij over
kant, nu belangstelling voor 
kast in eigen tuin.Laarstraat Emst.Ria Vos 

Broekstraat Heerde W.Tol 
Eemmeer vNo 

een exemplaar Ooster Oene 
Kanaal Heerde 
IJssel bij spoorbrug Deventer 

zeker 3 paartjes Ooster 
Oene, Terwoldse Wetering 

IJsseldijk Veessen 
Marktplein Epe 
paartje Niersen 
paart je Tonge1·en 
2 ex Renderklippen 
2 ex Gortelseheide 
ca. 30 ex in vlucht boven Eem
meer ri. n-z 
Wisselseveen 2 ex worden lastig 
gevallen door zw.kraaien 
roepend/jodelend Gortelseheide 
heeft vele weken uitbundig ge-

Exc. KNNV 
RK 
vNo 

Exc. KNNV 

vNo 
EKG 
PG 
Siliakus 
EKG 
RK 

vNo 

GS 
PG 

zongen maar doet nu bek nauwel~ks 
nog open.Te druk met broeden?Speelt 
koudeinval een rol?Glorialaan Epe.vNo 
Harderwijk RP 
Haagedoornsplaatse EKG 
paartje Wisselseweg Epe RK 
1 ezemplaar .ïelsum v .Woerden 
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Larix 22/3 
Ratelpopulier 16/3 

in bloei Cannenburgerw.Vaassen PG 

bloeit rijk-oude spoorbaRn Zuuk 
b~ Kopermolen EKG 

Heidehaantje 5/4 Renderklippen PP/N .Tol 

Dassenprenten + 
haren aan prikkel
draad 12/4 
Gr.Hoefblad 29/3 
Wit Hoefblad 29/3 
Vuurvlinder 27/3 

31/3 
Dotterbloem 29/3 

Vleermuis 

Welna pp 

bloeiend-tuin lan9rOude 
bloeiend, idem 

Oene rweg EKG 
EKG 

minstens 8 ex omg. Galgenberg 
2 ex Kamperweg b~ Crosskuil 
bloeit op meerdere plaatsen 
Wisselseveen 

GS 
GS 

GS 
PG 

l.) 

29/3 
30/3 
14/3 

en later 3 ex Niersen 
dorp Epe W anda Ko opman.\'d 

Edelhert 
Eekhoorn 

Bijzon 

Bunzing 

Bosveldkers 

vleermuiskeutels Eerste Molen
beek Vaassen 

2/4 zeker 26 bijeen in Welna 
20/4 en daarna echtpaar + 2 jo~gen 

Pelzerpark Epe 

H.v.Woerden 

vWH 

AHS 

lb/3 bijzonder mooie bijzon in regenboog 
kleuren links v.d.zon EKG 

26/4 1 ex. Ooster Oene Exc.KNNV 

april Tuin De Leegte L.Muller 

Paddestoelen worden ook in 't voorjaar waargenomen 

12 maart Plantsoen Vleerveld, donsvoetjes (Tubaria 
furfuracca) tussen de cotoneasterstruiken. 

15 maart Omgeving de Jagerstee, een paar kerntrilzwammen 
~(tremella encephala) op dode dennetakken. 

De kerntrilzwam is een geligwitte, weke, gela
tineachtige, bolvormige zwam met hersenachtige 
windingen. De kern is wit en stevig en onver
anderlijk, maar de buitenkant zwelt bij regen
achtig weer op en schrompelt bij droogte ineen 

d•H~e~ tot een onopvallend bruin bolletje. 
28 maart 

2 april 

3 april 

4 april 

De Tonderzwammen in Tongeren beginnen te sporen. 
Sommige zijn met een wit sporenpoeder bedekt. 
Wildforstlaan;op een bemoste stronk een groot 
aantal glimmerinktzwammen (coprinus micaceus). 
Aan de Bosweg in Wapenveld, in de berm een 8-tal 
fraaie. exemplaren van de Voorjaarskluifjeszwam 
(tip van mevr. Rutgers). 
2 jaar geleden (op bijna dezelfde plaats) stonden 
hier ook Voorjaarskluifjeszwammen. 
Kloosterbos, een boomstronk vol met zwavelkopjes. 
Bij H.Menke in de tuin bijzondere inktzwam (co
prinus lagopides). Een sierlijke paddestoel met 
een kegel vormige bruingrijze hoed en •. een lange 
slanke, witte steel. Het is een varieteit van 
het veel kleinere Hazepootje, dat in de bossen 
voorkomt. A.Sieders 



Zwarte specht 29/3 Belvedereweg Epe 
14/4 Tongeren 

Zwartkopje 9/4 Bongerdplein Epe 
ll/4 Welna . 
12/4 Sprengen Heerde 

da-32'}

GS 
pp 

:Ei KG 
Vogelexc. 
W.Tol 

mrt/april dagelijks in tuin paartje ARS 

Nagekomen waarnemingen van Frans Bosch: 

25/2 
15/3 
15/3 
15/3 
19/3 
28/3 

Generdijk 
Generdijk 
Generdijk 
Generdijk 
Koekampsweg Oene 
Oortenoever Brummen 
Generdijk 
Gene 

ll ex 
4 ex 

ex 4 
4 
1 
2 
1 
4 

ex 
ex 
ex 
ex 
ex 

Grauwe gans 
Dodaars 
Pijlstaart 
Smient 
W.Kwikstaart 
Zomertaling 
Ooievaar 
Wulp 
Meerkoet 

4/4 
8/4 
6/4 valt een muskusrat aan,die te 

dicht b~ het nest komt 
Boerenzwaluw lG/4 Houtweg Gene 
Slobeend 15/4 uiterwaarden Gene/Veessen 
Bergeend 15/4 uiterwaarden Gene/Veessen 
Wintertaling 15/4 uiterwaarden Gene/Veessen 
Zomertaling 15/4 uiterwaarden Oene/Veessen 

1 ex 
5 paar 
1 paar 
1 paar 
1 paar 

Gele kwikst. 17/4 b~ Veer naar Olst) samen met 2 ex 
Slobeend 17/4 b~ Veer naar Olst) Peter Verbeek· 4 ex 
Ransuil op nest 18/4 Brummen 
Sperwer in tuin 18/4 Brummen 
15/3 Oenerdijk: grootte: kuifeend 

gedrag: duiken, als een paartje. Brilduikers? 

W .;.;_;;a,;_;;a.;.;;;r;_;;;n;;;_;e;_;;;m::.;;l;;;_;. n....:go.!.e;;;.;n.;___a_an_-"d"""'e--'-I"-J_s_s_e_l_-_u_i_t_e_rw_a_a_r_d_e_n door H. J. v. Woerden. 
19/4 Zwarte ruiter l ex Welsurn 

" Groenpootrui ter 1 ex " 
" Groenpootruiter l ex omg.Scherpenhof 
" Witgatje ca. 6 ex Welsurn 

·" Goudplevier " 2G ex Marle 
·" Slobeenden meerdere paartje, ca. 20 

11 Tureluur 
" Kemphaan 
11 Zomêrtaling 
" Watersnip 

" Bergeend 

de M~ntjes en tussen Wapenveld en 

ca. 
" 

11 

4 
lG 

l 
7 
5 
l 

ex 
ex 
ex 
ex 
ex 
paartje 

Terwolde 
omg.Scherpenhof 
omg.Marle 
Welsurn 
Marle 
Welsurn 
Welsum. 

Nagekomen waarnemingen van Gerhard Stegeman. 

Matkopmees 

.blauwtje 
Libel 

één bezig met 11 Ui thakken van een 
holletje in een vergane afgezaagde 
den, v.Manenspad . 
1 ex. Enkweg 
1 " Tongeren. 



Els Koopmans nateerde nog tijdens een 11 vogel 11 -excursie. 
naar landgoed Windesheim (heel mooi gebied voor 
KNNV-ers · · )' op 8/3 1981: 

Judasoor 
Oesterzwam (vers) 
Scherpe schelpjeszwam (vers) 
Gele trilzwam (vers) 
Roestbruin kogelzwammetje (vers) 

\jAN KlKKE.RDRlL TOT DASSE..NHAAQ 

Kikkerdril 
Aardhommel 

Groentje 

Blauwtje 

29/3 
21/3 
22/3 
16/4 

12/4 
15/4 

a/d Woesterbergweg GS 
Glorialaan vNo 
N.van Tongerenseberg GS 
temperatuur nauwelijks boven 0~ 
toch aardhommel i.d.tuin. Honing
b~en van buurman laten zich niet 
zien.Kan hommel beter tegen kou? vNo 
2 ex heitje b~ het Feitenhof GS 
+ blauwtje v.Manenspad GS 

11/4 en volgende dagen in tuin 
Glorialaan Epe vNo 

Citroenvlinder 21/3 Veenweg Vaassen J. Polman 
EKG 21/3 + kl.vos Heerde 

2'? /3 Niersen PG 

Voorjaars
helmbloem 

29/3 in bloei plantsoen Lohuizerveen-
weg Epe vNo 

Kraaiheide 

Bosklaver
zuring 

27/3 in bloei v.Manenspad PG 

4/4 in bloei Niersen PG 

\-\t:..LAAS 
OOK IN DE BERM! V E. R K [ERs 5 L .L\ c l-l1 0 F f E. R s 
Das 
Pad 

Merel 
Konijn 
Egels 

Tongeren 3/4 
Niersen 4/4 
Oost Ravenweg maart 
Hoofdstraat Epe 9/4 
Elburgerweg 25/3 
Vaassen 31/3 
Tongeren 21/4 
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Afkortingen: vNo= F.v.Noorden, EKG= E.Koopmans-Grommé, 
vWH= van Waveren Hogervorst, AHS= A.Herwe~er, 
GS= Gerhard Stegeman, PG= P.Groen, PP= Peter 
Pfaff, RW= Rowan Koster. 

De KNNV heeft ook een knipseldienst (voor iedereen 
toegankelijk~. Hieruit blijkt wel, dat de KNNV een 
positieve "pers" heeft. Helaas zijn de berichten 
er omheen minder opbeurend. 
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VRotc VooRJAAR IN W!ttDlSHl/11 
Vogelexcursie van 8 maart 1981 ~ 
's-Morgens om ca. 9 uur vertrokken we met 15 mensen (wat een 
mooie ?pkomst is) verdeeld over 4 auto's. De excursie ging 
naar Wlndesheim o.m. omdat daar volgens de "excursieleider" 
F.v.Noorden, al een paar weken een visarend zat. We gingen 
via Wijhe met de pont en verder langs weilanden en stukken 
water. Daar zagen we o.a.: wulp, kuifeend, wilde eend (door 
sommige mensen ook wel soepeend genoemd), kievit en fuut. 
In de buurt van Windesheim, waar vroeger een klooster is ge
weest, hebben wij de auto's neergezet. Daar vandaan zijn wij 
in het bos gaan wandelen. De paden waren trouwens behoorlijk 
modderig. 
In het bos zagenen/of hoorden wij: buizerd, grutto, kauw, 
vink, koolmees,pimpelmees,staartmees, boomkleve~, boomkruiper, 
winterkoninkje~ grote lijster en zanglijster, heggemus e,n 
specht (welke?) 
Het speenkruid bloeide hier en daar ook al en het sneeuwklokje 
was er zeer rijk vertegenwoordigd. 
Ook zagen we een boom die een poosje geleden "afgeknapt" 
was en waarin bovenin het nog staande boomgedeelte, een nest 
zat, gemaakt van takken, dat mooi was afgewerkt. Waarschijn
lijk was het een nest van een kraaiachtigè (of weet iemand 
anders misschien van welke vogel het nest geweest zou kunnen 
zijn?). Vlak bij het nest, een meter of 5 verderop, vonden 
we een grote hoeveelheid braakballen, die volgens Peter Pfaff 
waarschijnlijk van een ransuil waren. 
Een poosje later vond iemand verscheidene paddestoelen. 
Volgens Els Koopmans wareri het Judasoren, een paddestoel die 
bij ons in de omgeving zeldzaam is, maar in de duinstreken 
meer voorkomto Het Judasoor groeit op vlierhout en op een 
bodem die kalkhoudend is. 
In dit bos waren opvallend veel gaten gegraven. Eerst 
dachten we, dat er misschien planten waren weggehaald, maar 
later, toen we nog veel meer van die gaten zagen, waren we 
het er wel over eens, dat die gaten waarschijnlijk gegraven 
waren voor nieuwe inplant, misschien wel voor de boomplantdag. 
Na de wandeling door dit bos, waar we maar één keer een 
specht gehoord hebben en verder geeneen gezien, hoewel er wel 
spechtegaten zaten, zijn we met de auto nog even naar de 
IJssel geweest, ter hoogte van de tichelgaten. 
Daar hebben we nog gezien: bergeend, grote zaagbek, knobbel
zwaan, meerkoet, kuifeend en een roofvogel die iets in het 
water liet vallen, maar waarvan we niet konden uitvinden welke 
het was. Na een poosje bedankte Fr.van Noorden Dick Koopmans 
voor de rondleiding! 
Het weer was redelijk, alleen had de zon wel mogen schijnen. 
Later begon het ook nog iets te regenen. 
Mijn medepassagiers schenen bij een of ander koor te zitten, 
wat wel te merken was, want evenals op de heenweg, moest ik 
ook op de terugweg een of ander gezang c_anhoren • 
Maar al met al was het een geslaagde excursie met in totaal 
zo'n 35 vogels die zijn gezien of gehoordo 

Gerhard Stegeman. 




