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NOVE..MBE..Q 
Wlé VEJ<;Qé. 1<E/2Ef1 DOET. ... 

Nc,tw_LrklarL-:,w i:-:; in j,,e,~r ,_un 0én Ol)Zicht ec11 bi..JL.Ollcler ulad. 
Een van die opzicht<3n is de voortdurende stroom van kopij. Zit
ten redacties vw1 allerlei verenicingsbladen zich zuchtend af 
te vragen hoe ze hun leden kunnen activeren tot het volschrij
ven vctn een bescheiden krantje: de redactie van Natuurklanken 
worstelt dikwijls met het probleem hóe aan schrijvers en schrijf
sters van voortreffelijke bijdragen, met behoud van schrijflust en 
goede verstandhouding, alwéér moet worden d~idelijk gemaakt, dat 
hun stuk deze keer niet ~eplaatst is. 
Dat leerde ik allemaal, toen ik -als kersvers redactielid -voor 
de eerste keer een "opmaak-vergadering" meemaakte. Dat was ook 
verder een belevenis. Drie paar handen rommelden op overtuigde, 
maar schijnbaar chao-"tische wijze in een enorme .. stapel, door 
Agnès keurig uitgetypte en door Els rijkelijk geillustreerde vel
len. Er werd geknipt en geplakt en er klHnken wrede opmerkingen 
in de geest vun: •'als je Frans nu in drie en knipt, spaar je weer 
een pagina uit". Maar plotseling bleek de chaos omgezet te zijn 
in een keurige stapel kopij. "Dat zijn dus 62 pagina' s",constateerde 
Peter laconiek. De veldslag om die tot 50 terug te brengen, duur
de een half uur. Ook een ooit onder hoge druk in het holst van de 
nacht uit een redactionele pen geperste bijdrage werd genadeloos 
naar de toekomst verschoven. Drie reelactieleden zuchtten uitgeput 
maar voldaan en wendden zich eensgezind tot de vierde:Het zou wel 
leuk zijn als jiJ nu even een voorwoordje schreef •.. 11 Dus zodoende. 
En tenslotte gaf gastheer Klaas aan het be2_;rip "opmaak-vergadering'' 
een heel andere, vloeibare inhoud. Onderwijl kon ik eens gaan na
denken over een inleidend woordje bij het vacantienummer dat 
vóór U lig-t. 
Nu, aan variatie geen gebrek. Onze afdeling 
is een groot aantal energieke reizigers zo
wel als schrijvers rijk. Er is een noordse zo
wel als een spaanse trilogie (Ik heb wel de 
indruk dat je in Andorra meer kou kunt lij
den dan in Noorwegen). Ik kom haast in de 
verleiding om me aan reisbureau-volzinnen 
te verslingeren. 11 Al lezende zult U de zilte 
zeewind van de atlantische kust genieten, de 

maak er een 
fietsvakantie 
van! 

tropische weelde beleven van afrikaanse vul
kaaneilanden, uw kano behendig langs de 
stroomversnellingen van Zweedse elven sturen,~..., ...... ......:7 
soppen in de modderige grande randonnés van 
de herfstige Ardennen, colllmuniceren met de 
bewoners van het onbekende Drentse binnen
land •••• •• 
Het l~stje nog eens overziende valt het op, dat er ook goed ge
bruik is gemaakt von de mogelijkheden die de KNNV zelf heeft ge
boden: het kanokamp in Zweden, het gezinska.'lll) in Bretagne, het 
zelfverzorgerskamp in Andorra, de wandeltocht in de Ardennen. 
Er is wat afgereisd. Soms denk ik: zullen we over tien jaar die 
mogelijkheden ook nog hebben? Maar zo niet, dan hebben we in elk 
geval Natuurklanken om nog eens te beleven hoe fijn het allemaal 
was. 

Henk Menke. 



donclerr1ug 
2G nove~i1ber 

zondag 
13 december 

PAD~l[I;S·L1 ÜL';Ll!::N Dit is een avond die we met elkuar 
verzorgen. U kw1t die a vond vondsten ( ou<le en 
nieuwe), foto's, tekeningen, boekjes, n~enemen 
(wél graag Uvv naam erop),die met herfst en pad
destoelen te maken hebben. 
Onder leidin6 van de Paddestoelengroep wordt een 
interessante diaserie in elkaar gezet en van toe
lichting voorzien door de Hr Bieders. Ook U kunt 
(mits per omgaande bij de Hr Bieders, Schotakker 
l5,Epe afgeleverd)dia's inbrengen. Verder is de 
bedoeling ,dat ·i.re alle!Ilanl aan de gang gaan met 
levend materiaal, hetzij creatief, hetzij door 
middel van een soort determinatie-oefening~ 
~e rekenen op een flinke opkomst op deze fijne 
avond. · 
20.00 uur Koffiekamer Huis der Gemeente Epe. 

(zij-ingang; 
WANDB:LEN tussen GORTEL EN NIERSEN o .1. v. 
Herik Menke. Er is altijd een heel genoegelijke 

~ sfeer tijdens deze wandeling op de korte dagen 
~- vun het jaar. Het oer-Veluwse gebied waarin ge

---...... ~.---,/~·... ~1an9-e.ld wordt bevat, behalve natuurhistorische 
. . · J,~· .. .t ~-etë"rn~nten, ook cultuurhistorische overblijfse-
"'" 'Ie''"-•·· • ..... :·· · 1:en, ·zoals grafheuvels en een oude Hanzeweg. 

Vertrek: 13.30 A.H. te EEe ( auto's) of 13.45 u. 
zevensprong Elburgerweg (halverwege Gortel/Niersen.) 

donderdag 
l'l december 

: •I 

zaterdag -e 
2 jan. ' 82 ,: . 

ROOFVOGELS in hun territorium. Lezing door de 
Heer Wittgen. 
Belangstelling voor roofvogels leeft bij velen 

van ons. Gelukkig herstellen havik en buizerd 
zich de laatste jaren. Vandaar deze keuze van 
het bestuur. 
20.00 uur.Koffiekamer Huis der Gemeente Epe. 

(zij-ingang) 

Maandelijkse excursie vogelgroep. GeÏnteres
seerden s.v.p. contact opnemen met Mevr. 
A.Herweijer, Pelzerpark 3 Epe. tel. 13703. 
GROTE DAGTOCHT naar DENEKAMP Museumbezoek 
(Natura Docet) + lezin~ en excurs1~. 
Deze gevarieerde dag Eegint met een rit in 
eigen auto's. Zij die willen meerijden moeten 
zich melden bij Chr. Drevijn (tel.05780-12673). 
Meerijdtarief 10 ct. per km. 
Het pro~ramma bevat: 8 u. vertrek A.H. Epe, 
9.30 ko fie, 10 u. inleiding door de Hr. Veenvliet 
in 't museum over geologie v.d. streek , 10.30 u. 
film, 11 u. museumbezichtiging, 13.30 u. eigen 
broodje opeten, 14.u. vvandeling o.l.v. · 
de inleider, ca. 15.30 u. naar huis. 
Kosten: vervoer + entrée + koffie e.d. max. 
f. 20.- p.p. 



zondag 
17 januari WIN'I'F.R.''/Jü~DELil'.JG rondom het Iffi~i~RD·~RS'T'RAND 

rw,.. .,. .-... Voör velen een bekend gebied. Daarom juist 
·~-·-· - interessant er eens te gaan rondsnuffelen onder 

~~·· · natuurhistorische leiding. Bij vorstvrij weer 
... ( - _ V) vreemde eenden op de plas? Bij sneeuw interes-

~ sante sporen en vogels? Elk wat wils! 
~~~=-=~~~~~.Vertrek: 13 u. A.H. Epe, 13.15 u. Consumptie

;,,,·"'V kiosk El burgerweg (in de buurt v.d. Schaapskooi) • 
. ONTWIKKELING VAN DE BODEM' IN HET KW RTAIR, 
speciaa op de e uwe. 
Lezing door de Heer Drs S.Bijlsma uit 
'N ageni ngen. 
Degenen die op Let kaderweekend (1980) in Ernst 
waren, weten hoe boeiend de Heer Bijlsma over 
dit onderwerp weet te vertellen en welk een 
duidelijk en fraai plaat- en dia-materiaal zijn 
lezing verlucht. Voor ieder te volgen en zeer 
de moeite .waard! 
20.00 u. Huis der Gemeente Epe. (Zijingang). 

WINrr.ERPROGRAMMl NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE -~ 
================================~==~======= ~ J 

Zoals ook in de afgelopen winters, gaan we elke twee~ · 
zaterdag van de maand "hakken". ln de meeste geva len 
verzamelen we ca. half tien bij het padvindersgebouw 
aan de Elspeterweg in Vaassen. lrl ,_.

11 

14 november Vaassen opruimen en opslag verwijderen 
12 december Vaassen prunus trekken/kappen 
19 januari Vaassen) beekwal, eventueel jeneverbessen 
13 februari Vaassen) terrein van Van •t Slot. 
13 maart ~pe Landje van Jonker: dunnen, plag

gen, paaltjes zetten, gagel vrij
stellen. 

Als de weersomstandigheden redelijk zijn, zijn we de hele 
dag aan het werk (met pauze's voor koffie of soep). U 
bent dus ook als U slechts een halve dag over hebt, van 
harte welkom! 
Inlichtingen: Eveline Drevijn, Beekweide 12, Epe.05780-12673 

Yvonne Roelants, Sprengenkampweg 4, Vaassen, 
05788-1919 

VERANTWOORDING VAN DE REDACTIE: 

Geachte schrQfsters en schrQvers 1 

Als Uw bijdrage aan het vacantienummer in deze aflevering staat, 
boft U l 
Staat het er niet in, dan ligt dat niet aan de kwaliteit of de 
inhoud van Uw bQdrage, mactr aan het feit, dat we meer dan vol 
ware.n. De vele goede stukken, die we nog in "portefeuille" heb
ben, maken van het volgende nuwaer gedeeltelQk weer een reisblad; 
temeer, omdat we ook nog enthousiaste toezeggingen voor nog meer 
reisimpressies hebben en sownige lieden een vévolg aan hun verhaal 
in gedachten of zelfs al op papier hebben. 
Dat neemt niet weg, dat ook bQdragen van andere aard zeer wel
kom ZQn. Uw büdragen zouden we graag begin december ontvangen. 
Door de drukte van de Decembermaand is het moeilük, voldoende 
tUd voor tikken en opmaak te vinden. 

De Redactie 
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Naar aanleiding van het 80 jarige bestaan van onze KNNV 
werd op 26 september j.l. een grote rëunie georganiseerd 
in de "Meerpaal" te Dronten. Aangestoken door de feestelijke 
dag die we vorig jaar meemaakten met de NJN, op diezelfde 
plek, gaven we ons direkt op, met de stille hoop dat de 
afdeling Epe met een afgehuurde bus acte de présence 
zou kunnen geven.Nou, zoveel animo bleek er niet te 
bestaan, maar een gezellige dag werd het wel. 

Al bij de ontvangst met koffie en appelgebak troffen we 
onze mede-Epenaren en telkens waren er ontmoetingen met 
oud-kampgenoten of jeugdvrienden en daar bood de organi
satie van de dag ook ruime mogelijkheid voor. 
In zijn welkaroswoord gaf de Algemeen Voorzitter, Prof. 
dr. ir. J:!'.H. Fockens zijn uitleg van het embleem, door 
Marius Kolvoort speciaal ontworpen voor het 80 jarig 
bestaan. Hij zag er alle studieonder
delen van de vereniging in terug: 
b.v.de paddenstoelenwerkgroep 
bovenop, wat niet helemaal overeen 
stemde met de visie van de ontwerper, 
die een gestyleerde bloem had 
bedoeld. 
Een hoogtepunt van de dag was de 
magistrale rede van de Erevoorzitter 
J.A. Nijkamp. Met jeugdig vuur en 
grote kennis van zaken schetste hij 
de geschiedenis van de vereniging. Ter gelegenheid van dit 
jubileum schreef hij met enkele anderen een gedenkboek, 
waarvan hij na afloop het eerste exemplaar aangeboden 
kreeg. Na een waarderend applaus kreeg hij de gelegenheid 
om ook zijn medewerkers er hier één van uit te reiken. 
Omdat de tijd wat uitgelopen was, werd het dan lunchuur, 
waarbij de flieterdunne sandwiches, zonder korst, duidelijk 
mi~en op de wat oudere réunisten. 
Daarna is er ruim gelegenheid voor elk wat wils: Wij 
luisteren naar een diapresentatie over diverse activi
teiten van de KNNV van Dik Koopmans, waarbij we enkele 
bekende personen uit onze afdeling op het doek mogen 
aanschouwen. We zien oude films van kampen, sommige goed, 
andere minder van kwaliteit, in het Theater, terwijl tege
lijkertijd diavoorstellingen plaats vinden in de Schepen
zaal. 
In de halruimten zijn allerlei stands ingericht. Om maar 
enkele te noemen: Natuurmonumenten, De Waddenzee, Vogel~ 
bescherming, Biologische Werkkampen, Regeringsdienst 
IJsselmeerpolders, IJsselacademie, NJN, Geologische 
Vereniging, enz.enz. 
Boeiend vond ik een stand over Linnaeus. waar nog eens 
weer bleek hoe moeilijk een bioloog het in vroeger eeuwen 
moet hebben gehad, die in aanraking kwam met evolutie
verschijnselen of sprongsgewijze mutaties( in dit geval 
pelorische vlasleeuwenbekjes) en de éénmalige, onver
anderlijke schepping. 
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Linnaeus wist dit gewetensconflict op schrandere wijze 
te sussen. 
lJ<:mg heb ik ook vertoefd bij de rracht_ige orig-inele 
tekeningen en alewarellen van zowel Landwehr als Kolvoort. 
Intussen werd mirlden in de hal een plek vrijgemaakt 
voor het enthousiaste orkestje en een schare van onver
moeibare 11 hupsers" en hun toeschouwers. 
Dit alles werd nog onderbroker~ door een rede van de heer 
H. Wals, die z.ijn visie e;af over de toekomst van de KNlJV 
en daarbij vooral de activiteiten van Biologische Werk
kampen en IVN als opvoedende taken noodzakelijk zag, naast 
het meer individuele studiewerk. 

Dan is het om half zes toch nog snel tijd voor het 
avondmaal. Een smakelijke hutspot met toebehoren gaat 
er wel in en sterkt ons weer voor de thuisrejs. 

Nog vele jaren KNNV! 

Gerda van Sloten. 

DE KL!_i;JNE LANDSCHAPSELEMEWrEN VAN EPE ~~ 
=================~=================== l:t \ 
Dezer dagen heeft de Milieugroep N. 0. Veluwe het" 'rapport 
"Inventarisatie van kleine landschapselemente:6,:óp het 
grondgebied van de gemeente Epe, met betrekkfh~ tdt 
het achterstallig onderhoud" Jw.,.. 1, ~ 

aangeboden aan twee wethouders van Epe. ~ ~. }' ,: 
In het volgende nummer zullen we nader op dit werkstuk 

ingaan:. Redactie. <Ç1,,,~u 
"3 ~ ----------- ..::' "'-"t'. 
IJ'.'!-~-· 

~ viteiten van de Stichtin tot ~ehoud van de Veluwse 
prengen en eken 

De "Bekenstichting'' gaat gestaag voort met haar werkzaam
heden. Zo helpt zij mee om de finru1ciële middelen bij el
kaar te krijgen om de Hartense Molenbeek in Vaassen - na 
de sanering van de wasserij Jaspers - te laten schoonma
ken. Daartoe heeft zij in haar stand op de Cannenburgh 
Show onder andere stickers verkocht, waarvan de opbrengst 
ten goede zal komen aan die schoonmaak. 
Eén dezer dagen zal de nazorg plaats vinden van de Nieuwe 
Beek te Vaassen, de beek die vorige winter met subsidie 
van het ministerie van CRM en de provincie Gelderland een 
grote onderhoudsbeurt kon krijgen. 
Tevens staan er weer nieuwe projecten voor de komende win
ter op het programma, zo mogelijk ook met vrijwilligers! 
Ook aan de publiciteit wordt verder gewerkt: net op tijd 
voor de Cannenburgh Show kwam het nieuwe tentoonstellings
materiaal klaar, vijf dubbele panelen met een duidelijke 
uiteenzetting over historie, functie, flora, fauna, verdere 
betekenis, bedreigingen en behoud van de sprengebeken. 
Het is de bedoeling om dit materiaal in verkleinde weer
gave als boekje uit te geven, dat onder andere als les
boekje voor scholen en biologische centra zou kunnen 
dienen. 
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~~-~cmt~~og1m~~ 
In L~idclen-l< oorWC:q:!;cn -O:Jl pree ie zer te Zl Jll: in de prov:Lncie 
M~re og Rornsdal (og~en, de g wordt niet uitbesproken)
litst heel afgelegen een p:çachtig dal, het Ei~esdal. Hier 
is het dat Nij bij elk bezoek aan Scandinavie tenslotte 
altijd nog weer voor een week of langer neerstreken al
vorens de thuisreis te aa.r1vaarden. Zo ook dit jaar. 
Men kan er komen la.r1e.;s twee wegen: met een veerboot over 
het water van het langgestrekte Eikesdalsvatn (vatn~ 
water of meer), een tocht van bijna li uur, of, van de an
dere kant, via een 55 km lange, niet al te beste ( niet 
geasfalteerde) en op plaatseu aan het begin en aan het 
eind erg steile bergweg, compleet met haarspeldbochten en 
een (niet verlichte) tunnel. In beide gevallen moet je een 
ge·Neldige omweg maken, maar beide wegen zijn erg mooi. De 
bergweg is overigens alleen 's-zomers te berijden. Hoezeer 
hier van omwegen sprake is, blijkt bijvoorbeeld uit het 
volgende: Om met de veerboot te gaan kun je nog weer kie
zen tussen twee routes naar het vertrekpunt van de boot 
(aan het noordelijke uiteinde van het meer), een westel~ke 
en een oostelijke route; in afstand maakt dat niet veel 
verschil. De westelijke route gaat door het Romsdal. Op 
een bepaalde plaats in dit dal ben je hemelsbreed maar 12 
km van het Eikesdal verwijderd. Maar er loopt geen weg 
over het tussenliggende gebergte en je moet om bij de 
boot te komen omrijden over een afstand van 115 km -een 
erg mooie toch,t overigens, die ons nooit heeft verveeld. 
Het lange, vrij smalle meer is fjordachtig: aan beide zij
den duiken de steile bergwanden zo het water in en laten 
geen plaats voor een weg langs de kant. 
Het begaanbare deel van het Eikesdal, dat NN-ZO ligt, is 
niet lang, maar zo'n 10 km; hogerop komt de rivier die 
het dal doorstroomt uit een nauwe onbegaanbare kloof, de 
weg door het dal gaat daar over in de bergweg, die de 
steile dalwand aan de zuidwestkant bekl2.mt en naar de 
hoogvlakte voert die het dal aan die kant begrenst. Waar 
aan het andere uiteinde het Eikesdal het meer bereikt, 
ligt een klein dorpje vandezelfde naam. De weinige houten 
huizen staan in hoofdzaak langs de weg. H..;t oucî.ste, thans 
als schuur in gebruik, dateert van 1666. 
Er is wat veeteelt en wat akkerbouw in 
die hoek van het dal, evenals op een 
paar kleine plekken verderop. 
Halverwege het dal ligt nog een 
schilderachtig klein meer. 
Aan beide zijden van het dal 
komen enkele watervallen naar 
beneden. De steile dalhellillgen 
zijn onderaan overwegend met 
loofbos begroeid, o.a. berken 
en elzen, met hier en daar een 
oeroude, troll-achtig uitzien- So.\&.,. ~u~-~ 
de olm ertussen. d.J H~ k.f"L..t~wil ~ 

~}~ 
b e.-k""\ ... tl.."' .. 

è.w~f"~lae.rk 



Overal kun <je er schapen te:_:;enkowen. 
VolG je Lle bvrt;weg naar boven, dan kom jG tenslotte boven 
de boomL;rens en oereik je cle hoor;vlakte. Halverwege kom je 
die tW1nel t:;egen die ik al noemde. Toen we jaren geleden 
bi~j onze e0rste tocht naar boven (we kenden de bergvveg 
toen nog niet) voor het eerst die tunnel binnenliepen, heb
ben we echt al onze moed bij een moeten ra1)en om door te 
lopen, want het wau weldra pikdonker geworden, het licht 
van de inganc; achter ons was verdwenen, vóór ons 'ivas geen 
uitgang zichtbaur, we waren in volstrekte duisternis; 
~icht hadden we niet bij ons en we wisten niet waar de 
gang ons bren[jen zou. De tunnel maakt namelijk een slinger, 
een winding naar boven, zodat je al gauw geen licht meer 
van de ingang achter je hebt en ook geen uitgang vóór je 
ziet. ·Het 11 wegdek" is ruw en met t2;ruis bedekt, je kunt 
alleen maar op de tast voortgaan door met een stok voeling 
te houden met de zijwand en af en toe valt er een druppel 
op je hoofd. Je loopt met wijd opengesperde ogen, maar je 
ziet helemaal niets, je loopt als omhuld met zwartheid-. 
Totdat, na een hele tijd (zo lijkt het), ineens in de . 
verte voor je uit een flauwe lichtglans verschijnt, die 
geleiaelijk sterker wordt en tenslotte om de bocht van de 
tunnelwru1d heen de uitgang zelf in het zicht komt. 
Na de eerste keer was de tunnel voor ons alleen nog maar 

een kleine spannende attractie op 
de weg naar boven, naar· de hoogvlak
te. 
Hoogvlakte, zo noewen wij de wijde 
uitgestrektheid daarboven ("Vidde" 
zegt men in 't Noors), doch hij is 
eigenlijk noch vlak of effen, noch 
horizontaal. De weg loopt hier op 

?~'!\ucl .. c.e.- c.qe.r 14\e.a ongeveer 1000 m hoo9te boven zeeni-
veau. Rechts ervan \aan de zuidkant) 

helt het terrein verder opwaarts, links daalt het een 
eindweegs af naar de rand vun de veel steilere dalwand. 
Overal zijn onregelmatige kleine rotspartijen, er zijn wa
terloopjes en echte beekjes en hier en daar poeltjes. 
Kom je er in juni dan lir:56en hier nog flinke plakken sneeuw. 
Wij waren er dit jaar in augustus. 
Het is verbazingwekkend hoe rijk de i'lora nog is op dit 
open stenige terrein met 's-winters en in het voorjaar 
een bar klimaat. Op een oppervlakte van minder dan een 
vierkante kilometer noteerde ik al grasduinende 31 soorten, 
zonder dat ik ook maar enigszins mijn best gedaan had een 
echte inventarisatie te:maken. Mossen heb ik er niet bij en 
maar ~én gras~oort die {k toevallig ken. 
Om te beginnen zijn er de dvvergberk (betula nana) met z'n 
blaadjes van hoo;sstens een centimeter, die in de herfst 
hele vlakten rood kleuren, en een heel lage kruipwilg
soort, salix herbacea, die iets heel anders is dan de 
kruipwilg (salix repens) van onze duinen. Deze dwergkruip
wilg (zo noem ik hem nu maar) wordt maar een paar centime
ter hoog. 
Dan groeien er niet minder dan 7 soorten van de familie 
der Ericaceeën (heidekruidfamilie!). Daarvan zijn er twee 
karakteristiek voor de noordelijke berglanden, in de 
Alpen komen ze niet voor. 



Erkende nederlandse lW.Jnen bestaan voor deze en dergelijke 
soorten ui teraard niet. De nec1erlanclse bewerker van Huxley' s 
11 Alpenflora van het Europose bert~land" heeft weliswaar zijn 
best gedaan om nede~elandse namen voor zulke soorten te be
denken en soms is dat wel zilmig, b.v. al:_; de wetenschappe
liJke soortnaam c::envouclit:!; te vertalen is, maar vaak toch 
niet. Soms is de noorse nam11 erg spr·ekend. Van de bovenbe
doelde twee noordelijke soorten is het ene ean bijzonder 
fraai plantje met purperkleurige urnvormige bloemen die 
knikkend op drnme bruine bloemsteeltjes staan; de kleine 
smalle blaadjes zijn wintergroen. Deze soort komt ook, zij 
het zeldzaam, in Schotland voor. De naam is Phyllodoce 
caerulea (het tweede ··Hoord betekent: donkerblauw, de oudere 
bloemen worden nEillleli jk blauwaclltig, dit komt ook in de 
noorse naam tot ui ti11g, clie "blauwe heide 11 betekent). 

·De andere arctische heide-achtige is een laag, bodembedek
kend kruipend plantje met kleine witte bloemetjes en heel 
kleine mosachtige (ook wintergroene) tüaadjes. Het heet 
Cassiope hypnoides; de noorse naw1 is erg tekenenddie bete
kent ''mosheide ''. 
Eveneens kruipend en bodembedekkend zijn drie soorten die 
ook elders in het Europese bergland voorkomen. Het zijn: 
Loiseleuria procwnbeLts, ook wel genoemd Azalea procumbens, 
kruip-azalea zou je kunnen zeggen, 
en twee doorten beredruif:Arctostaphylos 
alpina en Arctostaphylos uva-ursi. De 
laatstgenoemde komt zelfs in Nederland 
voor, nl. op Terschelling. De weten
schappelijke naam van deze wintergroene 
soort, die wel wat op onze vossebes 
lijkt, betekent letterlijk 11 beredruif
beredruif"; de geslachtsnaam is grieks, 
de tweede naam latijn. De naam van de 
eerst genoemde soort, A. alpina, sugge
reert ten onrechte dat het een typisch 
alpine soort is (dit komt meer voor b~ 
de naawgeving vaü ge u ergte-planten). 
Deze beredruif, die blauwzwarte bessen 

Cck6S ( ope.
h':lpnJ,claf. cHapenS\'Q 

I a. ~~oniccc. 

krijgt, is niet wintergroen,maar houdt wel zijn blaadjes 
voor het grootste deel de winter over, die ZlJn dan echter 
in de herfst prachtig rood gekleurd. 's-Zomers zie je 
naast de groene nieuwe olaadjes de inrniddels bruin geworden 
oude blaadjes nog zitten. 
Van de Ericaceeën zijn er tenslotte ook nog aanwezig de 
rijsbes (Vacciniwn uliginosum) en Andromeda. 
Van de andere aangetroffen soorten zijn er nog drie krui
pende bodembedekkers. Om te beginnen kraaiheide, die hier 
heel laag blijft (wel rijk aé.Ul bessen in augustus). Voorts 
een stengelloze silene, Silene acaulis, een arctisch-alpine 
soort met kleine witte bloemetjes. En dan nog een soort 
die van zijn i'amilie de enige vertegenwoordiger in Europa 
is: Diapensia lapponica, weer een heel fraai groen blijvend 
klein plantje met witte bloemetjes en leerachtige blaadjes. 
In het naars heet het "fjellpryd" wat bergsieraad betekent. 
Het is een arctische soort (ook in Schotland voorkomend). 
Eveneens arctische soorten zijn de "fjell-ogentroost"(Euphra
sia frigida) en een noordelijke kartelblad-soort, Pedicula
ris lapponica. Een ook hier voorkomende geslachtsgenoot, die 
echter elders in het Europese bergland ook wel voorkomt, is 
Pedicularis oederi. 
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Beide soorten ZlJn karakteristiek voor venige tÇrond. 
Hetzelfde ~eldt voor de braam-achtige Rubus chamaemorus, 
een kruipende soort met heerlijt;:e vruchten, in Noorwegen 
Hmol te 11 ~~enoemd; Z\.3 zijn e;ee l als ze rijp zijn en worden 
in de nazomer veel verzameld in de venen van Scandinavië. 
Op natte placitsen groeien tv1ee fraaie steenbreek-soorten: 
Saxifrae;a aizoides, die in twee uitvoerinc;en, nl. met 
bele en met oranje bloemen voorkomt, en Saxifraga stella
ris, "sterresteenbreek" met heel mooie sterren van bloe
men met rode helmknoppen. 
Typische bergplanten van mijn lijstje zijn verder nog de 
volgende soorten - daar zich de noorse namen op een enke
le uitzondering na zinnig laten vertalen, zal ik die maar 
gebruiken: Bergviooltje, Viola biflora, twee gele bloemen 
aan elke plant, heel mooi, -Rozewortel, Rhodiola rosea of 
sedum roseum, een vetplant, -Bergzuring, Oxyria digyna, 
wordt <loor Lappen gebruikt voor het zuren van rendiermelk, 
-Bergvrouwenmantel, Alchemilla alpina, heeft handvormig 
gedeelde bladeren, -Zwarttop, Bartsia alpina, hoort tot 
de helmkruidfamilie, heeft paarse bloemen, die naar de 
top toe heel donker worden, op het zwarte af, vandaar- de 
noorse naam, -Berghavikskruid, Hieracium alpinum, een 
ruigharige, eenbloemige gele composiet. Dan nog een 
soort Tofielda pusilla, die tot de Leliefamilie hoort, 
maar waar je de familieverwantschap 'ZO op het oog niet 
van afziet, althans wat de bloemen betreft: aan het eind 
van een bladerloos stengeltje zit een klein _kluwentje van 
piepkleine groenig-witte bloemetjes. En een fraai grasje: 
BerGtimothee,Phleum commutatum, tweekleurig, groen en 
violet aan verschillende kanten. 
Tenslotte vonden we nog de volgende, 
ook in Nederland voorkomende soorten: 
Vetblad, Gevlekte orchis, Groene 
nachtorchis, E~narig wollegras en 
een in ons land zeer zeldzame wolfs
klauw, Lycopodium selago, die bij 
Reukels de rare naam Plompe wolfsklauw 
draagt, maar bij Heimans, Heinsius en 
Thijsse Dennewolfsklauw heet. 
Het woord " hoogvlakte suggereert een . 
zekere uniformiteit en eentonigheid. \-\terg,~~.~~~ 
De boven gegeven uitstalling van verschillend geaarde 
planten laat zien, dat onze hoogvlakte een allesbehalve 
uniform oppervlak vertoont. Er is afwisseling van kaal 
gesteente en dicttbegroeide vlakken, van holten en heu
veltjes, van natte en droge plekken, van stromend en 
stagnerend water, van hellinkjes op het zuiden en op het 
noorden, van plaatsen waar 's-winters sneeuw opeen waait 
en andere die altijd weer schoon geblazen worden. 
Deze kleinschalige verschillen werken zich uit in een 
patroon van verschillende typen van soorten en gezel
scl~ppen, waar ik m~ar een oppervlakkig beeld van gege
ven heb, of eigenlijk niet eens een beeld, maar alleen 
een floristische opsomming; een opsomming die echter, 
hoop ik, wel een illustratie geeft van die kleinschalige 
rijkdom in de grote ruimte van de hoogvlakte. 
Onder dit verhaal heb ik een boekenlijstje opgeschreven. 

P. Groen. 
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O.Gaerevoll en H.JÖrgerwen, Fjell:flora, 
F.Hruus Bokhandels Forlag,Trondhjem. 
(Een uitstekend gidsje in het noors, maar er 
is geloof ik ook een engalstalige uitgave in 
de handel). 

A. Hmcley, Alpenflora van het Europese bergland, Moussaul t, 
Amsterdam. 

O.Polunin, Bloemen en planten van Europa, Zomer en 
Kenning, Nac;eningen. 

G.A. Berg, Floraen i Farger (Noors). Aschehou(:';, Oslo. 
R. and A. Fitter, The Nild flowers of Britain and Northern 

Europe, Collins, London. 

Kleine taalkundige toegift (voor de liefhebbers). 
================~================================ 

Op noorse kaarten wordt als regel bij de namen van dalen, 
rivieren, meren en bergen het bepalend lidwoord toege
voegd. Inderdaad toegevoegd, d.w.z. achter de naam aan
geplakt, zoals in het noors gebruikelijk is bij zelfstan
dige naamwoorden in de bepaalde vorm. Zo vindt men b.v. 
bij het Eikesdal afgedrukt Eikesdalen (= het Eikesdal) 
en bij het meer: Eikesdalsvatnet(;-nët EiKëSdalsvatn). 
Evenzo staat b.v. bij de rivier de Driv afgedrukt: 
Driv~. De achtervoegingen -a,-en,-et staan voor resp. 
het vrouwelijk, het mannelijk en het onzijdig lidwoord. 
In reisgidsen en dergelijke kom je het nogal eens tegen 
dat men een naam van de kaart overneemt zoals die daar 
gedrukt staat (dus met achtergevoegd lidwoord) met dan 
het nederl andse lidwoord ''de" of "het" ervoor, maar dat 
is dus niet goed; om correct te zijn moet men dan de 
noorse uitgang weglateno P.G. 

Het is al weer de Be dag van ons KNNV-kanokamp. Nadat we 
vanmorgen ontwaakt waren, zijn we de dag goed begonnen, 
e~nals de afgelopen dagen. Met slaperige ogen en op de tenen 
balancerend, want al die steenties zijn zo scherp onder de 
blote voeten, namen wij de kortste weg van de tent naar de 
waterkant. De frisse duik die daar op volgde, zou zelfs de 
grootste slaapkop op slag klaar wakker hebben gemaakt. Hoe
wel het water niet echt erg koud was, moet ik wel zeggen: 
"lekker is anders" • 
Maar ondertussen hadden we ons ontbijt reeds achter de kiezen, 
vers brood bleek moeilijk houdbaar, maar ook èrackers met jam 
of kaas en een warme bak thee smaken voortreffelijk na zo'n 
koud bad. De kano's waren bepakt, het kamp opgeruimd en we 
waren dus gereed voor de afvaart. 
De plaats waar we ons bevonden, een 20-tal kilometers bezuiden 
lrjang, lag in het noordelijk deel van de provincie Dalsland. 
Een .dorado voor de natuurliefhebber, een zee van rust en 
ruimte. Een dun bevolkte streek, maar met erg hartelijke bewo
ners. Een land waar de romantiek duimendik bovenop ligt. De 
heuvels met hun uitgestrekte naaldbossen, de meren gevuld met 
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glashelder water en de leuke vrolijke zweedse dorpjes in aller
lei kleuren geschilderd en versierd met een keur v:an rijkelijk 
gevulde plantenbakken.Dit alles werd tijdens onze aanwezig
heid nog eens overgoten door een stralende zon aan een meestal 
heldere hemel. 
De tocht van vandaag zou ons zuidelijker voeren tot aan een 
doodlopend meer. 
De afgelopen dacen hadden we ons vertier gezocht nabij de 
sluisjes bij Krokfors, we ·u aren hier verzekerd van de nodige 
mondvoorraad uit de kiosk nabij deze sluis en bovendien lag 
het in een duidelijk gevarieerd terrein. Onze dagelijkse 
tochten hadden ons reeds met de hier aanwezige vogels in ken
nis gebracht. Parelduikers waren dagelijkse waarnemingen, even
als de middelste zaagbekken. Vogels die gedurende de winter 
hun paradijselijk bestaan in deze meren in moeten ruilen voor 
het 1'larmere, maar beslist niet veiliger, warme zuiden. 

De roodkeelduiker zagen wij, zoals ik 
roodke.e.ldui ku me hem al tijd in zijn broedbiotoop had 

voorgesteld. Een door het bos moeilijk 
fA'(; , bereikbaar ven, gelegen ~n een wat moe-

' (l i '\ ~ _,. rasachtige. omgeving. Ouders-roodkeeldui-
/( ~1\- w· ker met hun ene jong, dat per broedsei-

. ~/, zoen wordt grootgebr.'acht. Het voedsel 
--- 'f/A. voor dit jong komt uit dit ene ven, of 

.. ,. _____ """ ' 1 · ·"1 ): f. ·· vvordt door de ouder$ aangevoerd van-
l"~~3 · -. '. ~ uit een ander in de omgeving liggend 
~~~~~~~~~~meer. ~ De plantengroei had ons ook reeds ver-

baasd doen staan. In en langs de meren 
troffen wc soorten aan als wateraardbei, moeraswederik en 
waterlobelia. 
In de overwegend natte tot zeer natte bossen werden we ver
rast door een weelderige plantengroei. 

De bodem was bedekt met de reeds uitgebloeide zevenster, 
maar nog volop aanwezig waren het lineausklokje, brunel, 
zenegroen, knikkend nagelkruid, de wolfsklauw en zelfs het 
vetblad. Op meer open plaatsen stond weer wolverlei, St. 
Janskruid, vrouwenmantel, duizendblad, grasklokjes en over
al verspreid gevlekte orchissen. Uiteraard waren dergelijke 
terreintjes ook in trek bij de insecten en menig uurtje werd 
dan ook op de knieën en met het fototoestel in de aanslag 
doorgebracht. 
Persoonlijk echter vond ik de "hoger" gelegen vennen het 
meest interessant. Het waren hier het langbladig en rondbla
dig zonnedauw die hele tapijten vormden. Pollen met wolle
gras en hele velden van lavendelheide en veenbes maakten het 
geheel compleet. 
Overal vonden we de sporen en de uitwerpselen van elanden, 
die zich hier de laatste jaren zeer sterk in aantal hebben 
uitgebreid. Deze uitbreiding is een direct ltn;llc.t.NI l'l~~t ~ktwiJ 
gevolg van het, de laatste jaren intensiever 
toegepast bosbeheer en de daardoor ontstane 
kapvlaktes. De enkele jaren oude kapvlaktes, 
begroeid met wilgeroosjes, bosbessen en 
overheerlijke frambozen, vormen het ideale 
biotoop voor de eland. 
T~genwoordig is de stand zo hoog, dat zon
der een redelijke jachtdruk de schade aan 
het bos en de landbouwgronden te groot zou 
worden. Maar het blijft een machtig gezicht 
om te zien hoe deze kolossen zich weliswaar 
weinig elegant, maar toch zeer behendig 
over deze kaalslagen voortbewegen. 
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Ondertussen brengt de kanotocht van vandaag ons é'en eind in de 
goede richting, maar het is een vrij intensieve bezigheid, dus 
na een paar uur is een hapje tussendoor erg welkom. 
Een reusachtige steen steekt als een soort van schiereiland 
uit in het meer en biedt ruimte genoeg aan de 4 kano's met de 
bijbehorende passagiers. Het water voor de thee wordt naast 
de kano's uit het meer geschept, de doos met proviand te voor
schijn gehaald en even later zit een ieder uitgebreid te eten. 
's-Middags vervolgen v.fij onze tocht over het rustig kabbelende 
water. Van watersporters hebben we hier geluk~ig geen last. 
Slechts af en toe ontmoeten wij een mede-kanoer, net als wij 
op zoek naar rust en stilte, terug naar de natuur en het aan
gewezen zijn op jezelf en op elkaar. Onze wederzijdse groet 
bestaat meestal uit de een of andere kreet, zoals ooü of oeii! 
Je weet tenslotte maar nooit of je met een Zweed, een Duitser 
of een Engelsman te doen hebt. Een kreet als "goede morgen" 
uit een passerende kano doet je beseffen, dat meerdere Neder
landers de weg naar dit heerlijke bestaan hebben ontdekt. 
Wanneer de zon begint te dalen ontdekken we een eilandje van 
zo'n 300 bij 80 m. gelegen midden in het grote meer dstra Silen. 
Tussen de dennen en op een dik tapijt van bosbessenstruiken 
vinden we genoeg ruimte voor onze tenten en dit eiland zal de 
komende dagen dan ook ons privé eiland worden. Het is al 
donker wanneer we gezamenlijk aan de waterkant zitten te 
eten. 
U moet wel begrijpen, dat een dergelijk kamp iets meer eist 
van de deelnemers dan een gewoon KNNV-kamp, zoals velen van 
U dat wellicht kennen. 
Het is een kamp waarbij je volledig op elkaar bent aange
wezen en waarbij een ieder klaar moet staan om een ander 
zo nodig te helpen. 
Het samen de maal tijd bereiden, ·elkaar helpen bij het laden 
van de kano of het opzetten van de tent en het aangewezen 
zijn op elkaars gezelschap. Ik kan niet anders zeggen, dan 
dat dit bij ons, uit 8 personen bestaande groepje, volle
dig geslaagd is. Ja, het kamp was -,·Jerkelijk nog idealer 
dan dat ik me al had voorgesteld. 
Ik heb dan ook nog altijd goede herinneringen aan die 
ene avond: Het knappende kampvuur, een warme kop met bos
bessensoep, waar ik overigens nog nooit van gehoord had, 
maar die uitstekend smaakte, en de zangkunst van een 
van ons. 
Toen tenslotte ook het zingen gestaakt werd, was het nog 
slechts de stilte die ons omgaf, met op de achtergrond de 
mysterieuze roep van de parelduiker~.één links en één 
rechts van het eiland. Totdat ook zij elkaar gevonden had
den, ergens onzichtbaar in de verte op het stille Zweedse 
meer in Dalslando 

Peter Pfaff. 

T\-\A S05 
Een eiland als een ezelsruggegraat. 
De geiten rukken aan het wrede gras, 
de zee komt sissend langs de spitse kust. 
Mij is het goed, het meest bij noordenwind. 

hO~ deze stenen wordt de voet gehard, 
1en~ hoog tegen de rotsen, wet z~n kracht 

op ruimte en licht, ontstegen aan het nest, 
roofvogeljong, het scherp gevlerkte vers. 

Ida G.M. Gerhardt 



De toeristen zijn voor Gran-Canaria en fl'enerife en de bananen 
voor La Pal11B. Met deze typering zijn de bestaans-brennen van 
genoemde eilm1den raak geschetst. Het eiland La Palma, voluit 
San Miguel de La Palma is een van de Canarische eilanden, dat 
tezamen met El Hierro het meest westelijk gelegen is. 
La Palma wordt als het mooiste en het groenste van de Canari
sche archipel beschouwd. Ideaal voor een KNilV-er en helemaal 
als hij van bananen houdt. 
Twee van de vijf weken die ik er met mijn gezin doorbracht, 
waren gevuld met de verzorging van 2000 bananepalmen. Ze wa
ren terrasgewijze op een terrein van een hectare geplant, om
geven door luchtig gemetselde hoge muren. In de winter kan 
het namelijk geducht waaien, zodat de toppen kunnen afbreken. 
Die terrassen zijn nodig omdat het eiland eigenlijk één grote 
berg is, met als hoogste top de Roque de los muchachos, 
2423 m. hoog. In de zomer worden de plantages om de 10 dagen 
en ' s-winters om de 14 dagen bevloeid. Dat water is afkomstig 
uit bekkens in de bergen. 
Een bananepalm(musa-sinensis) ook wel Cavendish-banaan genoemd, 
heeft een opbrengst van 30 gulden aan bananen • 

. Daartegenover staan onkosten als ·Na ter 3 gulden en kunstmest 
1 gulden per boom plus de verdere exploitatiekosten als water
reservoirs en betonnen watergoten. Iedere palm staat in een 
bed van 2 meter in het vierkant, omgeven door een richel zand. 
Ze staan in groepen van 6 in grote rechthoeken bij elkaar en 
worden op geraffineerde wijze door de watergoten van water 
voorzien. De Cavendish-banaan vermeerdert zich door uitlopers 
naast de moederstam. Na lf jaar is de moederplant uitge:put 
en wordt benut als geitevoer en mulching (strooisellaag). 
Omdat de bananepalmen in rechte gelederen geplant worden, zal 
het duidelijk zijn, dat men de gelederen ieder jaar gesloten 
wil houden en alle uitlopers in één richting laat uitgroeien. 
Na 20 jaar is de palm letterlijk zijn bed uitgewandeld en 
moeten de bomen opnieuw uitgeplant worden. 
Het werken in een dergelijke plantage tart wel iedere wit
maker in Nederland. Het wap uit de bananebloempjes geeft nl. 
de meest afschuwelijke vlekken, die alle witmakers ten spijt 
er niet meer uitgaan. 
Het leven van zo'n banaan in dit sub-tropische paradijs is 
overigens een trieste zaak. Met honderden tegelijk in rijen 
van 10 tot 20 dik komen ze tevoorschijn uit die enorme paarse 
bloeiwijze, vastberaden de zon tegemoetblikkend. Maar door 
hun onvolprezen eetlust nemen ze dermate in omvang toe, dat 
ze hun hoofd wel moeten buigen voor de zwaartekracht. Vandaar 
dat alle bananen krom zijn. Maar de bloeitros wil maar steeds 
doorgroeien en een nieuwe generatie bananekammen dientzich 
aan, die echter meedogenloos verwijderd wordL 
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~~r h0eft zich zelfs een nieU'/Je 
bloeikolf onder de tweede gene
ratie gevormd. Ook daarmee loopt 
het slecht af, vlak vóór de 
oogst worden ze voor de geiten 
geworpen. Er is nu een soort hand
vat ontstaan om de 25 kg zware 
kammen vast te houden, waarna de 
machete de kam afhakt. De Canari
sche bananen " platanos" zeggen 
de Canariers,smaken lekkerder dan 
welke banaan ook, zelfs al heten 
ze Chiquita. 
De platanos smaakten ons dermate, 
dat gevreesd moet worden voor 
een verminderd export-aanbod. 
La Palma, net als de andere 
Canarische eilanden, kan worden 
beschouwd als één grote botanische 
proeftuin. Hier worden nl. aller

lei uitheemse gewassen uitgeprobeerd voor toepassing in Europa. 
Men ziet er de volgende soorten: rode en blauwe Jacaranda, 
Tulpenboom, Indische laurier, palmen, Johrn1nesbroodboom, Euca
lyptus, Tamarisken, Citrusbomen, Hibiscus, Bougainvillea's 
in vele kleuren, onze vaste planten zo groot als struiken en 
nog vele andere. 
De planten die men van oudsher hier heeft uitgeprobeerd, zijn 
afkomstig uit Australie, China, Zuid-Afrika en vooral uit Zuid
Amerika. Er is namelijk een sterke band met Zuid-Amerika en 
Midden-Amerika. Veel jonge mensen zijn gaan werken in Venezuela. 
Ook het omgekeerde is het geval en zelfs vindt men gewezen 
tabaksplanters uit Cuba in de archipel. 
Op La Palma vindt men ook een krater met een doorsnee van 10 
km., dat is de Caldera de la Taburiente. Wij bezochten haar per 
landrover. Een hachelijke en boeiende tocht die begon en eindig
de in het duister, om de hitte te vermijden. // 
De krater was voor een groot deel be- z/ ~ 
groeid met dennen met lange licht- . lf I 

1 1 groene naalden, een sprookje om te 1 zien. Deze pinus canariensis levert Z~/1'/ ~e~~~~ 
prachtig timmerhout, met zelfs oranje 1;~ 1 
tinten. De kern van het hout wordt 1 ~ 
"tea"· 1:5enoemd en gebruikt voor kost- I' l 
baar houtsnijwerk. '''I U ( 
De plantengroei is gezoneerd in drie 
etappes. 
a. zone boven de wolken of dennenboszone · ·-... f:.wee cl e 

l~fJ~IJ~~=~) 
b. zone in de wolken met laurierbomen 

en boomheide, 
c. zone onder de wolken met succulenten 

als de kru1delabervormige-euphorbia 
canariensis, sempervivumsoorten en 
drakebloedbomen. 

.. . \ 
~:·. ,l ~e..,el'tdl-ie 

' ··"' 

bloei ko I~ 
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Het is typerend hoeveel succulenten hier gevonden worden, 
vooral in het westelijk deel van La Palma. Hier schijnt 
het hele jaar de zon, terv'li j 1 de andere helft van het ei
land ook 's-zomers bewolkte dagen kent, meer regen krijgt 
en dus veel groener is. 
Behalve de drie zones, vinden we op Tenerife en La Palma 
nog een dwergstruikzone, die in het mediterrane gebied ook 
maquis genoemd wordt. 
Hoe het ook zij, ;1e vegetaties op de Canarische eilanden 
verloochenen hun aard niet. Eens zijn ze prachtig begroeid 
geweest, maar oorspronkele bewoners als Guanchen en zoals 
steeds de Europeanen, hebben roofbouw gepleegd op de na
tuur van deze gelukzalige eilanden. Hetzelfde beeld zien 
we in de landen om de Middellandse Zee. 
Met kunst en vliegwerk (irrigatie en herinplanting) wil men 
met deze erfenis afrekeneno Op La Palma is nog veel oor
spronkelijke Canarische begroeiing te zien. 
Daarom kunnen we alleen maar verheugd zijn, dat men in 1954 
het unieke gebied van de Caldera de la Taburiente tot 
Nationaal Park heeft verklaard. Diep onder de indruk komt 
men, als men staat op de uitkijkplaats van de berg 
Cumbrecita en van daar af die geweldige krater met een 
omtrek van 28 km kan overzien. 
In gedachten zie ik me nog vaak op die plek staan, mijmerend 
over dat verrukkelijke eiland, waar alles aan vulkanen doet 
heriru1eren: de gesmolten lava ligt er in je tuintje voor 
het opscheppen. 
Rest me nog te vertellen welke voe;els we zagen: 

Eerthelat's pieper, kanarie, zwartkop, 
hop, barbarijse valk, gierzwaluw, eiland
gierzwaluw, alpenkraai ( in de Caldera!) 
raaf, italiaanse mus, tjiftjaf(met afw~
kende zang), pimpelmees (aparte vorm), 
visdiefje en dons-stormvogel en rotsduif. 
Het was er vrij vogelarm in de augustus
maand. Tussen de stapelmuurtjes ritselde 
het voortdurend van hagedissen, die uit 
het tertiair stammen. 
En terwijl we 's-avonds namijmerden over 
al die zon op de veranda, konden we tevens 

hof genieten van de gekko's die op vliegen
jacht gingen. 

B.Koster. 

!WAP...Tll':JKÈ. DANK -
Aan alle leden die gehoor gaven aan onze oproep om oude 
Natura' s en r~atuurklanken niet weg te doen, maar aan 
de Vereniging te schenken. Een ware krantenberg heeft 
zich gevormd, die nog uitgezocht moet ·Horden. Erg blij 
zijn we ook met de boeken voor de bibliotheek. Als 
alles op orde is, publiceren we de volledige boeken-
en tijschriftenlijst in Natuurklanken. 

Het Bestuur. 
~---~·-----
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fi'Jf !JiffMfMC;Sii!llt' JH bJN~~ 
Dit jaCJ.r geen verr.:; reis naar het:; buitenland, :maC:tr slechts 
een tochtje van 60 lan van Epe naal· Ruinerwold, ofwel 't v'Jold, 
een dorp in Drente 6 km ten n.o. van T•.1lepyel. Eerlijk gezegd 
was het niet om energie te sparen dat we zo dicht bij huis 
bleven, maar vanwege de noodzaak een deel van de vacantie te 
besteden aan onderhoud van boerderij en omlie;gend terrein. 
In een onbewaakt ogenblik kochten we ,namelijk in 19'73 huis 
en erf gelegen aan de Buitenhuizerwegte Ruinerwold, e;root 
ca. 5 ha. ~og horen we in gedachten, sta~nde voor een boer
derij, waarvan de muren een hoek met het a~rdoppervlak maken 
die aanzienlijk kleiner is dan 900, en waarvan enkele z.g. 
sporen de plaats aanduiden war_.r zich het dak behoort te bevin
den, de lyrische beschrijving van het "landgoed'' door de 
verkoper Evert Jan Schuurman. 
Evert Jan is landbouwer en historicus, aldus de beschrijving 
in het boekje ''Dorpsfiguren''. Tijdens de onderhandelingen 
ontpopt hij zich ook nog als architect! :Met enige door hem
zelf in het nabij gelegen Koekangerveld te selecteren denne
starnmen en met behulp van een in een nog erbarmelijker staat 
bevindende boerderij afkomstiGe dakpannen, zou m~t mede
werking van hemzelf in korte tijd tijd de boerdery omgetoverd 
worden tot een bouwwerk waar Monumentenzorg met jaloerse 
blikken naar zou kijken. Op het omliggende land konden wel 
schapen of ponies geweid .vorden, of, zo het als onbemest 
hooiland zou worden gebruikt, kon men erop rekenen, dat de 
boeren uit de omgeving in de rij zouden staan. · 
Nu, dat valt in de practijk allemaal wat tegen! 
Ruinerven, zoals wij het ''landgoed" wegens het voorkomen van 
een ven hebben gedoopt, is een perceel van ruim 600 m lm1g 
en ca. 80 m breed, dat deel uitmaakt van een z.g. slag van 
meer dan een kilometer lang, zich uitstrekkend van de Wold
dijk tot de Wold-Aa. 
De bewoningsgeschiedenis van Ruinerwold gaat teruG tot het 
midden van de 12 eeuw toen de bisschop van Utrecht een moe
rassig gebied tussen Meppel en Ruinen aan het klooster te 
Ruinen schonk.Dit klooster werd later naar Dickninge overge
bracht. Vanaf een hoge rug in het landschap, plaatselijk 
wel als pad aangeduid, werden aanvankelijk door monniken 
uit Ruinen de moeraslanden ontgonnen in de richting van de 
Wold-Aa. 
In één hoevestrook, een slag, konden met deze ontginning 
alle voor het agrarisch bedrijfsnuttige landschapsonderde
len worden benut: bouwland, woeste gro d en weide- en 
hooiland. 
De breedt~ van de hoeven of slagen 
correspondeerde met de grootte van 
de waardelen in het moederdorp 
Ruinen (een waardeel was de een
heid van bezits-of gebruiksrecht 
in de markegronden. Dit zijn de 
in gemeenschappelijk gebruik of 
bezit zijnde gronden). 
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Het "landgoed" Ruinerven ontleent Zl;)n cultuurhistorische en 
landschappelijke betekenis daaraan, dat de golvende dekzanden 
en daarmee gradientsituaties, bewaard zijn gebleven. Voorts 
ko~en de elementen woeste grond, wei- en hooiland nog in het 
slag voor. Henk Menke inventariseert jaarlijks de flora. 
Interessante bijzonderbeden zijn o.a. het voorkomen van 
konine;svaren en laurierwilg. 
Een laaggelegen perceel grasland wordt sinds 1973 niet meer 
benest. Doel is dit perceel te verschralen tot blauwgrasland. 
Maaien en afvoeren is het parool. Maar hoe doe je dat met 
z'n tweeën, 1 ha vochtig grasland met de hand maaien, keren, 
harken, transporteren en afvoeren en dat alles in één week
end wanneer het niet regent? 

Naturschutz ist niet schwer, 
die Verwirklichung um so mehr! 

zou men met een variant op een duitse zegswijze kunnen stellen. 
Na jaren zwoegen is er nu echter een oplossing gevonden. Na
tuurmonUmenten heeft veel belangstelling voor het terrein en 
wanneer wij dit aardse tranendal hebben verlaten, zullen zij 
er geen traan om laten, als U begrijpt wat ik bedoel. 

Sinds wij dit van elkaar weten, wordt 
het terrein door hen gemaai4, zij het 
dat wij daar hu~p bij verlenen. 
Ook voor het hooi is een nuttige be
stemming gevonden nu Ruinerwold 
een biologische geitenboer onder zijn 
inwoners telt. 
"Normale" boeren willen het hooi niet 
hebben uit vrees dat met de koeie -
vlaaien allerlei ongewenste kruiden 

" in hun monocultures terecht komen. 
Met zijn zessen hebben we geploeterd, 
Natuurmonumenten, geitenboer en-boerin, 
landheer en landvrouw. 

Even dreigde een herhaling van de beruchte drentse guldenspc
renslag toen de geitenboer met mechanische middelen het hooi 
wilde verzamelen en de na~..;uurbeschermers volhardden bij hnn 
standpunt, dat het hooi op ladders geladen, met mankracht 
moest worden verwijderd, teneinde ongewenste verdichting 
van de grond te voorkomen. 
Met hooivork en hooihark in de hand stonden we daar tegenove-r 
elkaar. Er werden woorden gewisseld, die niets met flora of 
fauna te maken hebben. Toch speelden deze wel een rol: de 
ene partij had belang bij een rendabele geitenkaasproductie, 
de andere dacht aan zijn (toekomstige) ratelaars. 
Ook in deze arcadische omgeving nog weer strijd tussen zelfs 
biologische landbouw en natuurbescherming. Gelukkig kon in 
d~onieken van Ruinerven de vrede van Ruinerwold worden ge
noteerd. 
Langzaam reed de hooiwagen weg, Lucas mende het paard en 

·Margot volgde de wagen. Nog 6 km moesten ze lopen. De kaas 
wordt duur betaald. Het is maar goed, dat diegenen die 
straks van hun biologische kaas genieten, niet alles weten! 

J.van Zellem. 



IN MEI OP DE 
De BrÜnig-pas is nu niet bepaald het type 
bergpas zoals je je die voorstelt. Het is op 
1000 met~r hoogte een doorgang .. in een complex 
bergmaaslef waar de bekende Brunigbahn - een 
tandradspoor- en een autoweg doorheen gaan 
Voor de verbinding tussen Luzern en ZÜrich 

. is deze pas zeer belangrijk. BrÜni~ zelf 
bestaat uit twee winkels annex cafe's, een 
groot hotel en een stationnetje. Vooral dat 
stationnetje is van belang, want 500 meter daar vandaan 
ligt het Na~uurvriendenhuis (in vervolg NFH genoemd) 

'!Bergheim-Brunig". Niet alleen dat men dit vacantiehuis 
helemaal per trein kan bereiken, ook voor tochtjes per 
trein ligt het ideaal. Bovendien biedt de naaste omgeving 
van dit 1000 meter hoog gelegen NFH alles wat een KNf~V-er 
zich wensen kan. Het NFH zelf is fraai en gerieflijk. De 
huiswacht bestaat uit het echtpaar Peterman, dat dermate 
proper is, dat iedere natuurhistorische waarneming bin
nenshuis uitgesloten is. 
Buitenshuis valt er des te meer te beleven. Het NFH ligt 
in een kort, vrij diep dal, waar de gletscher uit de ijs
tijd duidelijk sporen heeft achtergelaten. Eigenlijk heeft 
hij géén sporen achtergelaten, maar rotsformaties juist 
glad geschuurd. Het NFH is boven op zo'n gepolijste rots 
gebouwd. Met uitzondering van een prachtige pol trollius 
wil er nauwelijks iets op groeien. Dank zij de beschutte 
stru1dplaats stond de trollius al fraai in bloei. Dat was 
vrij vroeg, want elders zagen we deze plant (het was half 
mei) nog maar schoorvoetend in bloei komen. Volop in bloei 
waren de sleutelbloemen, die het speel- en kampeerterrein 
voor het l1lFH helemaal geel kleurden. Op dit terrein stond 
slechts één tentje van -uiteraard- drie Nederlanders. 
Toen echter tijdens het weekend een stel Zwitserse Natur
freunden op het veld een partijtje gingen voetballen, 
ging ik toch enigszins paniekerig naar de huiswacht om 
dit te melden. Per slot van rekening renden die voetbal
lers dwars door al die primula's. lVIaar de huiswacht be
greep mijn reactie niet al te best. Al dertig jaar werd 
op het veld van tijd tot tijd gevoetbald en de primula's 
waren er nooit om weggebleven. Toen realiseerde ik mij, 
dat we ons in Nederland ook niet dik maken wanneer er op 
een veld met veel paardebloemen wordt gevoetbald. In 
principe is dat weinig anders. 
Aan één zijde werd het dal afgesloten door een vrij steile 
rotswand, gedeeltelijk begroeid met loof- en naaldhout. 
Hier nestelde een paartje raven. De hele vacantie hebben 
wij het onmuzikale " pork-pork'' moeten aanhoren. T6ch 
past dit rauwe pork-pork beter bij de raaf: groot, zwart 



en wat rafelige vleugeleinden, dan het ''brrie-brrie" 
bij de alpenkauw. Deze bekende bergvogel ontbrak natuurlijk 
ook hier niet. Maar heel wat muzikaler klonk 's-nachts het 
hoe-hoe-hoe-oe-oe-oe-oe van de bosuil. De kampeerders had
den ons er al op attent gemaakt, maar schandelijk genoeg 
had de gezonde slaap het steeds gewonnen van de uilenroep. 
De wekker moest er aan te pas komen om ons van het uilen
concert te laten genieten. Maar het was de moeite waard. 
Stel U voor: tegenover het Nlï'H op een berghelling een beu
kenbos -nog niet in blad- van· waaruit de uil zijn signalen 
het dal instuurde. Maanlicht zorgde voor een fraaie be
lichting. Toch vielen weinig details te onderscheiden. De 
bergen staken rafelig zwart af tegen de verlichte hemel en 
in het dal smeulde nog het kampvuur van de kampeerders wat 
na. Dit zijn dan van die verstilde vacantiebelevenissen, 
die achteraf vaak hoogtepunten blijken te zijn, omdat ze zo 
diep in je vacantieherinneringen zijn gegrift. 
Alleen reeds rond het NFH was zoveel te beleven en te ge
nieten, dat een beschrijving van uitstapjes naar o.a. de 
Rosenlauigletscher achterwege moet blijven ••• 
Doordat wij de tweede helft van mei op de Brunigpas waren, 
stonden de loofbomen er nog kaal bij en konden we nog een 
staartje meepikken van de bosflora. Het leverbloempje 
bleek echterjmet uitzondering van hoger in de bergen, over
al uitgebloeid. Maar bosanemoon, slanke sleutelbloem en voor
al vijfbladig tandveldkers, lieten zich volop bewonderen. 
Aan de bosrand was de grond hier en daar van warmgele plak
katen voorzien. Bloeiend goudveil was hiervan de oorzaak. 
Sinds Henk Menke in "De Wijerd" over goudveil heeft geschre
ven, kijken we altijd even met welke goudveil we te doen 
hebben. Het was de verspreidbladige, net als in Westfalen. 
Aan dezelfde bosrand, stond ook blauwer dan blauw de voor
jaarsgentiaan te bloeien. 
Het was echt de tijd, dat veel planten in bloei kwamen. 
Langs de paden opende de blauwe kamperfoelie haar bloemen 
(heel wat kleiner dan Hij van onze wilde kamperfoelie ge
wend zijn), en de ooievaarsbekken, vaak zo karakteristiek 
voor de alpenweiden, lewamen pas de laatste dagen van mei 
goed in bloei. 
De gevarieerdheid rond het NFH is groot, op een afstand van 
enkele honderden meters mooi begroeide rotswanden, met fraai 

bloeiende ste~nbreek, maar ook heer
lijke alpenweitjes met reeds bloei
end vetblad, dotters, zenegroen 
(blauw en rose), muggenorchis, kalk
vrouwenmantel en niet te vergeten 
de massa's koekoeksbloemen. Vooral 
op de grens van alpenwei en bosrand 
ontstaat een heerlijk struweel,waar 
veel eenbes staat met bergvaleriaan 
en wit hoefblad. Het alpenhoefblad 
moest je meer midden in de wei zoe
ken, maar stond ook al in bloei. 
Toen onze vacantie voorbij was, 
stond het beukenbos t.o. het NFH 



in lichtgroen blad. Hier hoorde 
natuurlijk de fluiter bi;j. Nu, 
die was er dan ook, zoals ook tal 
van andere zangers het bos bevolk
ten. 
De in het begin genoemde BrÜnig
bahn loopt rakelin6S langs het 
NFH, zodat deze Bahn een belang
rijke rol in onze vacantie speel
de. 

, · ._.. .. Op onze wandelin{.Sen liepen \Nij 
~ -~/)JC~ vaak over een pad waarlangs ook de 

- .// "'"?.,-~), trein reed. Als zo'n trdin zich 
~~--:4.:· ~":1 maar met een slakkegang voortbe-____.---"'j.c-'- Br~ .... ,'3bC\hn wee0't is er steeds gelerrenbeid 

.----f~ ~ 0, 0 

---~ /r- --- ____./ om met machinist en passagiers 
uitvoerig groeten uit te wisselen. Het heeft allemaal iets 
vriendelijks, wat je toch zult missen bij de nieuwste trein in 
Frankrijk, die in drie uur van Parijs naar Lyon suist, met een 
snelheid van ca. 260 km per uur. 
Vanuit zo'n tandradbaan vallen zelfs heel goed allerlei plan
ten te determineren. Zo konden we vanuit de trein op weg naar 
de Kleine Scheidegg, soldanella's en voorjaarsanemonen bewon
deren. 
Uiteraard natuurlijk ook de witte en violette crocussen, maar 
dat was niet zo moeilijk, want die stonden er bij honderddui
zenden. Het pyramidaal zenegroen was meer bijzonder, voor mij 
althans. 
Mocht U ooit van plan zijn een NFH te bezoeken, dan zou ik de 
tip willen geven orn in voor- of naseizoen te gaan. Met uitzon
dering van de weekenden heeft m~n dan zo'n huis bijna helemaal 
alleen ter beschikking. Hooguit zijn er dan nog enkele families. 
Laat echter niet al te duidelijk blijken, dat U in de natuur 
gernteresseerd bent. Natuurvrienden zijn nl. nog geen natuur
kenners. Zo bracht een echtpaar een veldboeketje mee met het 
verzoek om de bloemen te benoemen. In dat boeketje zal o.a. 
pluimkartelblad, mugGenorchis, knikkend nagelkruid en slanke 
sleutelbloem. Een pracht boeket, maar zoiets kun je toch beter 
laten staan. 
Het nadeel van een vroege of late vacantie is wel, dat je 
bepaalde bloemen nooit ziet bloeien. Zo heb ik bij tal van 
KNNV-ers de gele gentiaan bloeiend op foto of dia mogen aan
schouwen, maar zelf nooit oog in oog met deze bloeiende reuze
gentiaan gestaan. Daar staat tegenover, dat we dit jaar weer 
volop van een kleinood als de vroegbloeiende buxusbladige 
vleugeltjesbloem konden genieten. 

F. van Noorden. 



___ \~, 
~-~~--' .~( - --~---- --·· 

u_ 'iQ) 'jÇ' IF';,% ({ ~n w n . c.i.>_~:~- -· . 
~~6 uM~u~J~ck~~ 7-~*~ 

.--~~---~~-~"'---...... Na véél goede raacle;evint:jen en positieve v~rhaleri hebben--:.::::~· 
we voor het e,cJrst kennis gemaakt met een verzorgingskamp --
in Bretagne. 
Het KNNV-kamp was op een particulier terrein gelegen bij 
het dorpje Plévenon. Ik kreeg eerder het gevoel op een pad
vinderskamp terecht te zijn gekomen en dat er een hopman 
ons zou verwelkomen. Maar helaas: géén hopman, wel veel ten
ten en bovendien een zachte motregen begroetten ons. Al 
gauw hadden we de tenten opgezet. Nu zaten wij in een söort 
schuilhut en konden we ongemerkt op afstand de mede-kampgas
ten observeren en dat waren er nogal wat! Enfin, na de 
eerste kennismaking, die samenviel met het diner, was het 
ijs al gauw gebroken! 
Doordat de groep vrij groot was, werden er véél excursies 
op to11W gezet. Cap Fréhel was een van de eerste excursies, 
voor wie er enthousiast voor waren. Onderweg w·erden we ver
rast door een Europese kanarie, probleemloos zingend op een 
draad. De route ging door hoge gaspeldoorns, struikjes met 
gemene doorns, die 1.50 m hoog kunnen worden, naar Cap Fréhel. 
Daar hadden we een prachtig uitzicht op de kust, die uit 
steile rotsformaties best.:.:.at, afgewisseld met mooie zand
stranden. Bovendien werd hij bewoond door v.ier Jan van Genten: 
fantastisch sneeuwwit van kleur, die sierlijk boven het wa
ter vlogen, vergezeld door een drieteenmeeuw. 
We zijn er bij gaan zitten, om met de verrekijker deze vogels 
goed te bekijken. Iets verderop zou een kolonie papegaaidui
kers zich genesteld hebben, maar helaas, daar waren we net 
één dag te laat mee! De laatste was nèt uitgevlogen, richting 
west! Wél aanwezig was een broedende kolonie drieteenmeeuwen~ 

de rots zag wit van hun uitwerpselen. 
,. '-.. 500 meter naar rechts, zaten op een 
~'.Sc;:;· richel van een van de rotsen, een paar 

, kuifaalschol vers (met jong) en ook die 
~. broedden op hun nest. Ja, ieder zijn 

8igen tempo, niet? 
~en gids terplekke (dus een franse gids) 
wees een paar vogelliefheubers een 

~~~~~laats aan, waar de Noordse stormvogels 
· nog broedden, wat een kunste:naars~want 

deze vogels zijn nogal zwaar van lijf 
t.a.v. hun ál te korte pootjes. Vooral 

met harde wind wordt aan aanvliegen naar 
' een richeltje van een rots erg moeilijk, 
. en wordt heel wat evenwichtskunst ver-

eist voordat ze "rustig" kunnen gaan 
broeden of hun jonc;en te eten kunnen e;even. 
In de omgeving van Sables d'or-les-Pins- werden oeverzwalu
wen af- en aanvliegend van hun nesten in de steile zandwand 
waargenomen. Doordat eb en vloed zeer sterk zijn, wel 10 à 
15 meter ve 1 ·schil, is er veel zoutvegetatie aanwezig en wel 
direct langs de kust en meer naar binnenJde weiden en akkers. 
Waardoor o.a. zeekraal, lamsoor en strandkweek te vinden was. 



Bij één van de stuwmeertje~:; was natuurlijk de c>_;rote gele 
lruikstaart met jonGeil aarfflezig en bij een stromend beekje 
de ijsvogel, vissend vanaf een overhan~ende tak. Prácht 
gezicht! 

Hoewel de vor;elliefhebbers niet zo aan hun trekken waren 
gekomen, ja, omdat hSt al wat laat in het jaar was, heb 
ik t6ch geweldig genoten van wat er te zien was en dat 
waren ca. 70 soorten! 

Marijke Viertelhauzen. 

Omhoog tegen de bergwand aangebracht 
ogen zonder gezicht en wolvensnoeten, 
lege fossielennissen en de moeten 
van een voorwereldlijk faunageslacht 

S,oUR\EJ~S lN\JESTFALEN 
Cr.Ac:.h\:.r.~bV'q 

<~ra.'\'""e."t 1 

Een wat minder door toeristen bezocht en een niet zo ver 
van huis liggend vacantiegebied is Westfalen. 
We hebben een week gekampeerd in Lemgo, een aardig stadje 
ten noorden van het Teutoburgerwoud. 
Op één van onze tochten bezochten we een restant van een 
voormalige steengroeve (bij Barkhausen, ca. 20 km ten z.o. 
van OsnabrÜck).In 1921 werd hier bij het winnen van rood 
zandsteen een verticaal opgaande wand ontdekt met daarop 
talrijke pootafdrukken van sauriërs. Deze wand werd voor
zichtig verder vrijgemaakt en de pootafd.rukken ·,r.rerden ge
conserveerd. 
Het is indrubvekkend deze tot 63 cm grote 
afdrukken, ronde, o1ifantacbtige van de 
plantenetende sauriers en drietenige van 
de roofsauriërs te bekijken. 
Oorspronkelijk lag deze laag natuurlijk 
horizontaal en vormde de bodem/oever 
van een binnenzee. Door de enorme druk 
van de er boven afgezette lagen werden 
die met de pootafdrukken uiteindelijk 
tot zandsteen. 
De sauriërs, behorend tot de reptielen, leefden zo'n 150-
300 miljoen jaar geleden. In het Krijt (100 miljoen jaar 
geleden) stierven de sauriërs uit door een aantal oorza
ken. 
1. temperatuurschommelingen. Het enorme lijf van de sauriërs 

kon deze niet bolwerken, omdat deze grote reptielen geen 
eigen temperatuurregeling hadden. Slangen etc. losten en 
losse~ het probleem op door in winterslaap te gaan. 

2. concurrentie van hoger on~vikkelde dieren. 
3. problemen met de voedselvoorziening. 
De enige bewijzen dat deze "draken" indertijd in Westfalen 
leefden, vormen nu nog wat botten, een paar hele skeletten 
en pootafdrukken in Gestein. 

Eveline Drevijn. 



zv~ lQ)rt:N 
bLOEMENLAND 

Opgewarmd door radio en televisie over overvolle wegen, drukke 
campings in heel Europa, viel onze keus dit jaar op Zweden. 
We hadden goed gemikt,in Nederland reljende het veel, in Zwed~}l 
hadden we prachtj.g weer. De duitse autobaan gaf nog wel even 
een onrustig gevoel, men "mag" 130 km per uur officieel en 
''men" maakt daar druk gebruik van. Maar na de oversteek Trave
munde-Trelleborg, viel de rust bovenop ons: rustige wegen, 
kalme rijders, behulpzame mensen, wat een verademing. 
Onze eerste indruk in Zweden was: hier geen fanatiekelingen, 
die zo nodig bermen moeten maaien en spuiten, maar overstel
pend bloemrijke randen langs de wegen met massa's bloemen. 
U hoeft in Zweden niet ver te gaan, de meest zuidelijke p_ro
vincies Sk~ne en Blekinge hebben zoveel bezienswaardigheden, 
dat men er gemakkelijk 4 weken kan doorbrengen, tenminste 
voor bloemen- en vogelmensen. Het hoogseizoen is maar 3 maan
den. In juli merkten we, dat vogels heel weinig meer voorkwa
men, terwijl Zweden toch heel veel vogelreservaten heeft. 
Vogelliefhebbers zullen dus mei en juni de meeste kans hebben 
veel vogels te zien. De nationale vogel, die we wél overal 
tegenkwamen, is de witte kwikstaart, zoals bij ons de mus. 
W~l zagen we nog enige troepen eidereenden, maar verder was 
juli vogelarm. Des te meer planten: de nationale bloem van 
Zweden is de moerasspirea, vertler wilgenroosje, duizenden mar
grieten en klaprozen, campanula's en nog veel voor ons onbe-
kende soorten. ., 1t: 
Vooral op het eiland Ölland (met het vaste ~~f~ 
land verbonden door een brug van 6 km) 
hebben we ons erg geamuseerd; de kalk
§teengrond en het goede klimaat geven 
Olland een rijke flora. Men vindt hier 
Siberische, alpine- en zuid-europese 
planten. Een bijzondere plant daar is 
het Öllru~ds zonneroasje en men kan, als 
men op de juiste tijd daar ~s, 30 ver
schillende soorten orchideeen vinden; 
wij vonden nog de aangebrande orchis, 
het soldaatje en de welriekende nacht
orchis. 
Op de "Stora Alvaret" het zuiden van het eiland, groeit 
veel vingerhoedskruid en blauwe zeedistel, zeeaster en zee
rl:!ket en veel soorten die we niet direkt konden determineren. 
Literatuur over dit eiland was in Stockholm niet te koop en 
de boeken zijn er ongeveer 4x zo duur als in Nederland. 
Viooltjes zijn in 15 soorten te vinden, maar dan moet men na
tuurlijk vroeger zijn; ook werden in een folder van de VVV 
genoemd de voorjaarsadonis, blauwe anemonen en primula's. 
Via Elsevier's plantengids (van B.Ursing) determineerde ik 
Thalictrum simplex, een mooi soort ruit, bloemen in langge
rekte trossen, knikkend, grijsachtig geel, meeldraden violet, 
en de noordse drakenkop (dracocephalum ruyschiana), kleur 
van de bloem donkerblauw. 
Diverse planten kon ik niet determineren, maar er is nog 
hoop, want de leeszaal verschafte mij een lijstje met 



Zweeds.J flora's overt._;enowen uit een Zweeds 
boek, maar verzLtimde er een titel bij te 
schrijven. Maar er wordt aan g~werkt om 
dat te weten te komen (voor geinteresseerden). 
Verder deed de oude Reukels nog dienst, waarin 
in vond de noordse droogbloem, een b~na on
vertakte aar, viltig (Gnaphaliwn norvegicum 
Gunner),in Heukel's tijd nog wel eens in 
Apeldoorn gevonden, maar of hij daur nog 
bloeit is mij onbekend. 
Geologisch is er veel te grasduinen op Ölland, Het e 1 hte 
kalkplateau met vele fossielen konden we zo gauw niet 
vinden in één dag (we waren met een reis van de ANWB en 
daar is kilometer~vreten van groot belang). Gelukkig had-
den we in Kalmar een vrije dag en konden daardoor Ölland 
bezoeken. 's-Avonds zagen we in het meer, waar de crunping 
aan was gelegen, een eland zwemmen en zagen er onderweg 
naar het Noorden diversen·. Ze zien slecht, maar ruiken des 
te' beter. · 
Op Ölland kwamen we langs een afstekerij van zandsteen 
(rood) waar we meerdere exemplaren vonden van Orthoceras
fossielen (koppotigen). We hadden nog nooit een fossiel 
uit het Ordovicium gevonden, dus was dat een verrassing (dit 
betekent een ouderdom van 500 millioen jaar). De Orthoceras 
hebben een lange gerekte schaal als een trechter, de middel
lijn kan 1 t/m 5 cm zijn. Ik zag er één met een doorsnee 
van 5 cm, maar de steen was te zwaar om mee te nemen. De 
schaal bestaat uit segmenten, die hol en bolvormig in elkaar 
passen en kan meerdere meters lang worden. Meestal vindt 
men brokstukken, maar ik vond een volledig exemplaar van 
20 cm lengte. De schaal begint puntig en eindigt wijd, door 
het middelpunt loopt een sipho, een vlezige streng, die waar
schijnlijk werd gebruikt om zich zwevende te houden. Het 
dier woont nl. in de voorste (wijdste) kamer, terwijl de 
overige delen naar beneden gevuld zijn met gas. Andere 
exemplaren hadden de sipho aan de zijkant van de schaal. 
Tot in het Trias hebben deze koppotigen zich gehandhaafd 
en men veronderstelt, dat zij voorgangers zijn geweest van 
de nu nog levende Nautilus, Octopus en inktvissen. Er zijn 
ook soorten, die later hun uiteinden hebben gekromd (Lituitis) 
de Gyroceras (S,iluur) heeft zich weer wat meer opgerold, 
maar de windingen zijn nog niet helemaal aaneengesloten. 
Logischerwijze zou men denken, dat de klimaatomstandigheden 
veranderden en de dieren het koud kregen. Uitstekende ten
takels zorgen voor voortbeweging, die natuurlijk nooit fos
siel te vinden zijn. Je staat wel even te denken bij het 
idee, hoeveel warmer Zweden in die tijd geweest moet zijn. 



Zweden heeft veel nationale parken en natuurreservaten. U 
kunt ze vinden in de reisgids Zweden van de ANWB. U zou dan 
misschien niet zo gauw een "friluftsomrade" uitzoeken, dit 
zijn nl. moo~recreatiegebieden met stuga's en visgebieden. 
fvlaar· vergeet U dan niet Älvdalen in het midden van Zweden. 
De toer van de ANNB ging door dit gebied; de meeste deelne
mers hadden het overgeslagen, omdat het enigszins omrijden 
was. Deze streek is een en al bos en meer, we zagen er nie
mand. Maar wat het meest frappante was, waren de bossen, die 
geheel bedekt waren met mossen in een zo'n rijke kleurscha -
kering, dat we zeiden: "nog nooit zoiets moois gezien". 
De mossoorten zijn in vergelijking met de in Nederland groei
ende soorten veel groter, bekermos was 3 cm hoog, grote 
groenachtig ~ele plakkaten, daarnaast het zilverachtige ren
dier- en IJslandsmos, het okergele levermos, maar ca. 14 cm 
hoog, een klein bruin mosje, roosachtig·omzoomd door witte 
randjes, dat zich genesteld had in groen-gr~sachtig mos, 
verder een rnos.dat ons deed denken aan zeesla, daartussen 

e.\o»'"~d \ 

enorme stenen begroeid met mos, groen-grijs, 
ik denk letterrnos, alles in grote plakkaten. 
We zagen onderweg diverse elanden en voor 

;:;--hen zullen deze bossen een paradijs zijn. 
/ Er huisden er veel, want overal zagen we de 

langwerpige keutels.Wie er nog eens mocht 
komen: de weg is Älvdal~n-Rot-Brunsber@
Asen-Bredvad-Halstugan-Lovnas-Sarna. 
In dit gebied veel berken, de nationale boom 
van Zweden, Noorwegen en Lapland. Dat had 

U gedacht en op school geleerd. Het was ons al opgevallen, 
d&t overal zeer veel dode berken in de moerassen stonden. 
Tijdens een excursie met een echte Zweedse gids en natuur
liefhebber, vertelde hij ons dat de Zweedse regering een 
aktie heeft gevoerd om berken dood te spuiten, opdat de spar 
meer gelegenheid zou hebben om op te groeien, daar het hout 
zoveel meer waard is dan dat van de berkenboom. Gevolg, 
overal dode berken, een afschuwelijk gezicht. Vroeger kon 
uit berken geen papier gemaakt worden, maar nu heeft een 
schrandere Zweed een procédé uitgevonden om toch papier 
uit berkebomen te maken, dus hopelijk komt de berk in het 
landschap terug. 
Een stuk zuidelijker ligt zo'n zelfde Friluftsomrade Malings
bo - Kloten. Aan de weg honderden gevlekte orchissen-parnas
sia-dalkruid-nagelkruid-eenbloemig wintergroen-diverse kla
versoorten en tientallen bloemen die aan onze aandacht ont
snapt zijn, want het was een race-reis. 
Ergens langs een hoofdrijweg zagen we een grote das liggen, 
slachtoffer van het verkeer en zo kom je dan te weten, dat 
ze er nog zijn. 
We zijn ook nog op een camping in Noorwegen geweest in de 
buurt van Valmen. Een Noor, die we vroegen naar een bepaald 
natuurgebied, zei:"Heel Noorwegen is een natuurgebied, gaat 
U maar naar mijn natuurgebied, hier heeft U de sleutels van 
de hut en het hek, daar kunt U koffie zetten en wandelen". 
Zo gaat dat het daar nog in Noorwegen, laat het alsjeblieft 
zo blijven. 
Wij vonden daar vetblad, wolfsklauw, monnikskap, campanula 
persicifolia (zeer rijk en groot bloeiend of het een ge
kweekte tuinplant was). 



Bij het Siljan-mecr(Rättvik) bezochten we nog een kalkgroe
ve, waar ·Ne een bij zonder rijke geologische vindplaats 
aantroffen. De groeve ligt aan wegnununer 301 naar Boda, 
we hebben er veel gevonden, maar konden niet alles deter
mineren. Veel zeeleliestengels in rood zandsteen en di
verse fossielen, die als vraagtekens op het bureau liggen. 
Als slot enige praktische zaken. Zweden is schoon, zeer 
schoon. De levensmiddelen zijn duur, een brood kostte 
toch minstens Kr.7,-; tanl~ men aan de automaten, dan is 
de benzine eventjes goedkoper (Kr. 3,46), een systeem 
dat wij nog niet kennen, het duurt wel lang, want de punt
jes van de bankbiljetten moeten met uiterste zorg uitge
vouwen V·lorden, de taal is makkelijk te lezen, maar niet 
te verstaan, maar vfe hadden op de camping toch moei te met 
het woord "lekplats", wat kinderspeelplaats betekent. 
Aanduidingen in andere talen komen op de campings niet voor. 
De campings zijn meestal groot, het sanitair mooi (staal), 
gedouchet wordt in een gezamenlijke doucheruimte, wel 
mannen en vrouwen gescheiden,'slands wijs,'slands eer. 
We hebben van onze keus om naar Zweden te gaan geen spijt 
gehad,en hopen het volgend jaar in ons eigen tempo nog 
eens Ölland te bezoeken. Op de terugtocht naar Trelleborg 
bezochten we Lund om de Dom te zien, o.a. een astronomische 
klok van 1380 en in 1923 geheel gereconstrueerd. Zeer de 
moeite waard. 
Van de provincie Dalarna zegt men, dat 2 van de 3 mensen 
viool kunnen spelen en werkelijk, op een excursie ging 
Maria mee, een hostess, om ons alles en nog wat te ver
tellen en tijdens de eetpauze haalde zij haar viool en 
speelde zittend volksdansmuziek. 
Een bezoek aan Zweden is een belevenis, die men niet 
licht zal vergeten. En ver? Van Oldenzaal naar Hglsingör· 
is 630 km en vveinig files, want dat is in de vacantietijd 
ook belangrijk. 

A. de Brueijs-Jansen. 
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/ Weer zijn de~H.ngen der bergen bruin,' ' ' 

/ 

Weer schrompelen de bloemen in de tuin. 
/ 

Die ene zekerheid stelt nooit teleur, 
het felste zomerrood verliest zijn kleur. 

/ 
De jagers zoeken in den vroegen mist 
naar sporen door de regen uitgewisc~t. 

Het vee keert van de alpen naar den sta1. 
Weer krimpt het leven naar het smalle dalo 

En wie nu nog de bergen ingaat, vindt er 
voorteekenen van naderenden winter: 

De vogelbes al rood, en hoe de naalden 
der larixen dit jaar al vroeg vervaalden, 

En er een zweem van sterven is, een drachtig 
in grond en lucht, alom en raadselachtig. 

Anthonie Donker 
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realisatie: Er was een vierdaags : ~~~- ~'1·'1"", ... "'--\·.fJ4{N~''' , ..... 
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verzorgu1gsfacet, maar d1e besl1s- ~ ~'~'11 fJ. .\. -~ , ~1\\\\\.., 
sing werd vlot genomen, de tent die 
twaalf jaar op zolder had gelegen 
was nog prima en we voelden het 
jeugdig enthousiasme weer door onze aderen strowen. :Ben twee
de hindernis was moeilijker: het kamp was volgeboekt en gela
ten lieten we ons op de wachtlijst plaatsen, spijtig, want we 
hadden al zulke prachtige plannen gesmeed voor de dagen rondom 
dit kampje. Maar, om kort te gaan, alles wendde zich ten goede 
en we waren welkom. 

Op vrijdagmiddag 22 mei vertrekken we dan om de tocht te begin
nen met een logeerpartij bij vrienden in een piepklein gehucht 
dichtbij Bouillon in de Ardennen. Op de wandelingen daar krij
gen we al een voorproefje van de botanische rijkdmmnen ,die we 
nog zullen ontmoeten. Het fluitekruid staat volop in bloei, de 
boterbloemen kleuren de weilandjes botergeel, grote plakkaten 
cypreswolfsmelk geven weer een iets ander groen-gelig accent, 
in de bossen met het prachtig tere jonge haagbeukenblad bloei
en de bosaardbeitjes, het daslook en ontmoeten we de eenbes. 
De verrassende weitjes met wilde narcissen van vorig jaar zijn 
nu uitgebloeid, helaas. 

's-Maandags zeggen we gastvrouw en -heer gedag en trekken 
dwars door Noord Frankrijk van Oost naar West naar Guines, 
comfortabel dicht bij Audinghen gelegen, waar het KNNV-kamp 
zal komen. We zoeken een plekje ''un peu abri té" want er staat 
een flinke wind en we bouwen onze tent half onder de esdoorns 
van het plaatselijke kasteeltje en dan voelen we ons weer 
ouderwets thuis in deze veilige beschutting. 
Noord Frankrijk is de streek van de uitgestrekte landbouwge
bieden. We wandelen lanc;s onafzienbare akkers met tarwe, 
erwten en de prachtige, zachtgolvende, fluwelig zeegroene 
gerst. De geur van de gerst doet duidelijk herinneren aan bier
brouwerijen, al vertelde onlangs iemand, dat ook daar de 
synthetische smaak- en geurstoffen hun intrede hebben gedaan. 
De lucht is vol leeuwerikgezang en ook later, als we in het 
bos aangeland zijn, is het vogelkoor voortdurend in de weer en 



steeds weer betreur il.;: het niet beter te kurmen onderscheiden 
wie ik hoor, maar dac_r vvorelt aan gewerkt! 
Het Forêt de Guines verrast ons met uitgestrekte gebieden vol 
heelkruid.· Ook de vvilde hyacintjes zijn nog in nabloei en ver
der ontmoeten we lievevrouwe be'dstrQ, de kleine maagdepalm, bos
wederik, grootbloemmuur, robertskruid, nagelkruid en verrassend 
grote exemplaren van het kruipend zenegroen. 
Als we Oi· de hoogste plek in het bos, Le Mont geheten, zijn aan
gekomen, hebben we een prachtig uitzicht op Calais. 
Langs de bosrand met enorm grote beukebomen en een randbegroei
ing van éénstijlige meidoorn, hazelaar, kornoelje, gelderse 
roos, liguster en wollige viburnum, bereiken we weer het 
kampeerterrein. 
's-Middags gaan we eens vast de kust verkennen. Eerst naar 
Kaap Gris Nez. De wei- en bouwlanden zien hier wit van de kalk. 
De kaap zelf steekt in zee uit met steile wanden en rotsen aan 
de voet. Er is druk bezoek van bussen, vooral van Engelsen, 
die de andere kant van het Kanaal vvel eens willen zien. Ze voe
len zich blijkbaar speciaal aangetrokken tot het Engels Gras, 
dat ze in polletjes en boeketjes mee smokkelen, vanwege de 
naam misschien? In het Engels heet het evenwel Thrift, wat 
weer zuinigheid betekent. 
We maken een prachtige wandeling over de klifrand, die uitbun
dig bloeit: Engels Gras, ~eesilene (die op blaassilene lijkt, 
maar lager is en bredere kroonbl~adjes heeft), wondklaver, 

Imniddels is het 
wordeu verwacht. 
akkertje doen we 
scheiden. 

Deens lepelblad en ereprijs 
proberen met hun rose, wit, 
geel en blauw om strijd onze 
aandacht te trekken. 

Dan vervolgen we onze weg 
langs Wissant. De naam laat 
nog duidelijk horen dat hier 
vroeger Nederlands werd ge
sproken en dat er een wit zand
strand is. We vervolgen naar 
het noorden, naar Cap Blanc Nez, 
wel hoog, maar minder kaap, 
d.w.z. minder uitstekend in 
zee. Hier staat een groot ge
denkteken van Maarschalk 
Foch en er zijn overblijfselen 
van bunkers te zien. 

woensd<J.g, en dit is de dag dat we in het kamp 
Tegen elven rijden we weg en op ons dooie 
de 2) km,die ons van het kampeerterrein 

Het terrein is een weiland, behorend aan een grote boerderij. 
Het is hier en daar nogal 0chuin en vol koeieflensen, die Piet 
in onze omgeving zorgvuldig afdekt met molshoopzand. Verder zijn 
er bramen, distels en vochtige plekken met bies. Er zijn pas 
twee tenten, wat de plaatsbepaling nog extra moeilijk maakt, 
maar om één uur zitten we toch aan de koffie met boterhrunmen. 
In de loop van de middag komen de meesten binnenrijden en we 
leren er heel wat nieuwe namen bij, zullen dat al thans probe
ren. 1 s-Avonds om half negen is er appèl. Om die tijd 'iWrdt er 
een koebel geluid en met onze stoeltjes scharen we ons in de 
kring van zo'n 50 deelnemers. 
We maken kennis met de voorzitter, Lyda Kop, excursieleider 
Frans Kuijpers en administratrice Jan Marbus en verwonderen ons 
over die verwarrende functieaanduidingen. 



rrot onze verrassing is ook Henk 
Menke uit Epe gekomen. Hij zal . 
een waardevolle inbreng leveren 
bij het leiden van excursies. Na 
de uitgereikte stroopwafels gaan 
we wat verkild naar de tent, 
drinken iets verwarmends en gaan 
b~t~ds naar bedo 
Donderdag 28 mei, Hemelvaartsdag, 
sluiten we ons aan bij een excur
sie in de naaste omgeving. We ma-
ken een wandeling door het prach
tige landschap van gedeeltelijk 

gekapt bos en een soort maquis, een totaal ondoordringbaar 
gebied van gaspeldoorn+ meidoorn,.aan elkaar gesnoerd door 
lianen van braamo De lijst van gevonden planten en bomen is 
op die ochtend 84 soorten groot en op aanvraag graag be
schikbaar, maar ik zal volstaan met er hier enkele soorten 
uit te lichten. Daar is dan in de eerste plaats de spekwortel 
(Tamus cownunis). Het enige Europese lid van de Yamswortel~ 
familie, een klimmer met glimmende hartvormige bladen e·n groe
nige bloemen. Hij ontleent zijn na~1 aan de grote, vettige 
wortelknol. Dan de keverorchis (Listera ovata) met twee grote 
brede bladen en groenachtig geel bloemdek. Ook de gevlekte 
orchis en welriekende nachtorchis staan op de lijst. Verder 
o.a. guichelheil, kardinaalsmuts, heggerank, gevlekte arons
kelk, heelblaadjes, veldlathyrus, heksenkruid, beekpUilge, 
zeegroene zegge, voorjaarszegge, aardaker, vleugeltjesbloem, 
ratelaar enzo 
's-Middags is het verzamelen voor de strandexcursies. We rij
den naar Audreselles en klauteren daar over c;rote, ronde 
rotsblokken aan het strand, waartussen bij eb kleine poel
tjes water blijven staano 
We zien veel patella's, die als kegeltjes muurvast op de ste
nen zitten en door de Fransen als lekkernij rauw opgesmuld 
wordeno Verder alikruiken, zeepokken, zeeanemonen, rood draad
wier, suikerwier, blaaswier, eikeloofwier, stukjes spons en 
andere kolonies van eenvoudige zeebewoners, bv. in de bedria
gelijke vorm van een taxustakje. Aan het strand weinig schel
pen, maar wel veel grit door de grote verschillen in eb en 
vloed en de rotsachtige kust. Er liggen ook veel vuurstenen, 
net als overal op de velden en soms bevatten ze bij doorslaan 
mooie kwartskristallen. Verder zien we dat de ondergrond 
vaak bestaat uit stevige kleilagen. 

Terug wandelen we boven over de kliffen en hier maken we 
kennis met de hertshoornweegbree en de prachtige gevlekte 
rupsklaver (medicago arabica)o 
De volgende dag kiezen we voor een tocht naar de bossen. 
Er liggen op niet te grote afstand enkele Forêts met duidel~k 
verschillend karakter. Eerst bezoeken we het Forêt de 
Boulogne, dit is een uitgestrekt "Forêt Domaniale", staats
eigendom met overwegend noord/zuid geplooide kleihellingen 
en vlakke gebieden, doorsneden door kleine beekjes.Betrek~ 
kelijk veel orchideeën (kever-,gevlekte- en welriekende 
nachtorchis) worden hier gevonden, maar na de bosanemonen 
overheerst hier nu het kruipend zenegroen, waarvan we ook 
een aantal witte exemplaren vinden. Het is een oud bos, 
vermoedelijk ooit aangeplant met essen, maar nu niet meer 
exploitabel door de vrij schaarse oudere bomen als essen, 
haagbeuk, eiken en berken en de vele wat schrale heesters 
en jonge bomeno 
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Het meest indrukvvekkend is dan ook de ondergroei. De lijst 
vermeldt de typische hangende zegge (carex pendula), die wij 
nog maar op één plek in Zuid-Limburg hebben, nl. in het 
vochtige hellingbos bij Bunde. De soort is direkt kenbaar 
aan de soms vvel één decimeter lange, op katjes lijkende, 
vrouwelijke aren. De ook aanwezige boszegge (carex sylvatica) 
hangt ook over, maar is veel kleiner. Dit keer bevat de l~st 
101 namen en hij zal heus nog lang niet compleet zijn. Ik 
noem weer enkele soorten: heelkruid, overblijvend bingelkruid 
moerasrolklaver, eenbes, daslook, ruig hertshooi, bergere
prijs, wilde kers, zeegroene rus, blauwe zegge, gifbes, 
biezeknoppen en veelbloemige salomonszegelo 
Na het nuttigen van de medegebrachte boterhammen koersen we 
naar het Forêt de Samer, dat echter particulier eigendom 
blijkt te zijn en geen toegang verschaft. Toch zien we er in 
de gauwigheid nog liggend hertshooi, drienerfmuur en veel
bloemige veldbies en langs de weg schitterende amandelwolfs
melko 
Via een ingewikkelde route rijden we dan nog naar het Forêt 
de Desvres, waar we oostelijk van de D.l27 een verkennings
tocht maken. Het is in het begin heel nat en kleiig, de 
laarzen bewijzen goede dienst. Ook hier de prachtige hangende 
zegge. Verder zijn de koningsvarens op sommige plekken ruim 
voorhandeno Ook dubbelloof, grote veldoies en reuzenpaarde
staart worden gesignaleerd. Op de wat vochtige gedeelten vin
den we moesdistel, beekpunge, hondsroos, kleine valeriaan, 
leverkruid, rivin's viooltje en egelboterbloem, zelfs water
navel, terwijl op de drogere plekken ook struikhei, grove 
den, tormentil en lijsterbes voorkomt. Hier ontmoeten we ook 
de wintereik met zijn regelmatig 
gelobde en langgesteelde bladen. 
In het luide vogelkoor onder
scheiden we nachtegaal en tuin
fluiter. 
Als het avond is rijdt de boer 
af en aan naar het iets hoger 
gelegen hooiland, waar enkele da
gen geleden het gras is gemaaid. 
Dat wordt nu opgezogen en enigs
zins vermalen en dan in de er
naast rijdende hooiwagens gebla
zen. Dan luidt om 8 uur de bel 
voor de choc en avondwandeling 
naar een nabijgelegen orchidee~n
weitjeo 
Zaterdagmorgen schijnt de zon heerlijk en we besluiten om 
het doen van enige inkopen te combineren met een privéexcur
sie naar d.e Slack. Dit is een riviertje met een brakke del
tamonding in een gebied waar de laatste jaren nogal wat 
zomerhuisjes verrezen zijn. We lopen langs de hoge oever 
over een echt duinweggetje met zijn typische vegetatie van 
hondstong, slange. kruid, wilde reseda en wouw, met een 
onderbegroeiing van winterpostelein. In de duindoorn en 
kleefkruidbosjes horen we weer de nachtegaalo 



Om twee uur vertr~.c;kken \Ve weer van het kamp voor een 
excursie naar Cap Blanc Nez. vle parkeren de auto 1 s bij 
Maréchal :B'och en klauteren omhoog en omlaag over de kalk
rotsen,die glinsteren van de goudhaver. Het is verrukkelijk 
weer en het uitzicht van de Kaap naar beneden op het bij eb 
droogvallende strand is magnifiek. Ook Engeland is trouwens 
heel duidelijk te zien met zijn bijna identieke krijtkust. 
Ne vinden weer een aantal leuke planten, waaronder vele 
gevlekte muggenorchissen, vleugeltjesbloem, uitgebloeide 
echte primula, grootbloemcentaurie, pimpernel, marjolein, 
stalkruid, paardehoefklaver, esparcette met zijn prachtige 
rozerode pluimen, ruige weegbree en nog niet bloeiende 
aardkastanje (een scbermbloemige met knol)o 
Verstrooid staan tussen de kruidlaag kleine, soms wat onder
komen jeneverbessen, blijkbaar niet zo kalkschuwend als we 
dachteno De avond brengt regen en donderbuien, die een deel 
van de nacht voortduren en de kampvuurplannen letterlijk 
in het water gooieno 
Dan is het alweer zondagmorgen en die is bestemd voor het 
opbreken. Gelukkig is het weer droog en in het zonnetje 
drinken we de uitgestelde chocola, nog een keer in de
kring verenigd. "Het was een goed kamp, zonder gedonder" 
zei één van de deelnemers in zijn danm~oordje, en dat was 
heto 
We hebben genoten van het gemeenschappelijk de natuur be
leven en exploreren en zijn vast van plan dit te herhaleno 
De meesten gaan nu ter~ n:_.._ar huis en werk, maar wij zijn 
zo gelukkig er nog een paar dagen aan vast te kunnen knopen. 
We vertrekken naar de Sommevallei, zo'n 100 km. zuidelijker 
en beleven daar nog veel moois, waarvan ik alleen nog het 
vogelpark van Marquenterre wil noemen. Dit is een duin
reservaat met plassen en poelen en een schitterende be
groeirng, waar je ongezien door de vogels wandelt en van
uit grote schuilhutten kunt spieden naar de duizenden 
ganzen, kluten, tureluurs, scholeksters, wulpen, plevieren, 
ruiters, lopertjes en lepelaarso 
Ook twee paren ooievaars waren er aan het broeden. Het 
reservaat ligt in de buurt van Le Crotoy, aan de Sommedel
ta en wordt zeer warm aanbevoleno 
Het verslag dreigt te lang te worden en ik stop er dus 
mee, maar het is ongelooflijk wat je in veertien dagen 
kunt meemaken en genieteno 

Gerda van Sloteno 



Tijdens onze vakantie, op weg naar Portugal, kvvamen we 
ook door cle landstreek Extremadura in het zuidwesten van 
Spanje. Bij sommigen van ons misschien wel bekend uit de 
prachtige Spaanse natuurfilms,welke we enige tijd gele
den op de t.v. te zien kree.;en: verschillende van deze 
afleveringen waren namelijk in dit gebied opgenomen. 
De streek omvat de provincies Caceres en Badajoz en vormt 
naar het westen toe de voortzetting van de hoogvlakte van 
Nieuw Castilië. In het noorden ligt de Sierra de Credos 
en de Sierra de Lada (Sierra=gebergte). In het zuid~n 
vormt de Sierra de Morena de scheiding met Andalusie. 
Het gebied wordt doorstroomd door de Taag en de Guadiana 
met hun vele zijrivieren. Tussen de beide rivieren ligt 
de bosrijke Sierra de Guadelupe met toppen tot 1700 m. 
De streek herbergt slechts 1.000.000 inw. OE een opper~ 
vlakte van Ltl600 km2 (Nederland = 41200 km2) dat is 
gemiddeld ca. 25 inwoners per km2. En dan te bedenken 
dat wij in ons kleine landje elke vierkante kilometer 
moeten delen met 406 landgenoten. 
Op het van oudsher dun bevolkte gebied, werd beurtelings 
aanspraak gemaakt door het toenmalige Leon en Castilie 
enerzijds en Portugal anderzijds. Eén en ander had tot 
gevolg, dat het qua ontwikkeling duidelijk achterbleef 
bij de omringende gebieden. Uit de naamgeving blijkt, 
dat het toen al als een extremiteit of "uithoek" werd 
beschouwd. Vandaag de dag is deze naam nog van toepassing. 
Toeristen zijn er nagenoeg onbekend. Dit bleek ons maar 
al te duidelijk toen we uren moesten zoeken naar een ho
tel, niet omdat ze allemaal vol waren, maar omdat er 
simpelweg geen hotels bleken te zijn. Een oplossing von
den we tenslotte in de centraal gelegen bedevaartplaats 
Guadelupe, waar ze zelfs over twee hotels bleken te 
beschikken.. Dank zij bovenstaande 
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zaken vinden we in de
ze streek, naast de in 
cultuur gebrachte ge
bieden (graanakkers, 
olijfboomgaarden, kurk
eikebossen) nog uitge
strekte natuurgebieden. 
Opvallend voor ons was 
het voorkomen van een 
groot aantal vogelsoor
ten, die bij ons zeld
zaam zijn of geheel 
olltbreken. 

· Van deze laatste cate
gorie noem ik de blau
we ekster, die we, 
hoewel niet vaak, toch 
meerdere keren te zien 
kregen. Deze vertegen
woordig8r van de kraai
en heeft qua grootte 
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en kleuren mt=:er weg van onze vlaamse gaai dan van de ekster. 
Opvallend zijn zijn helderblauwe, lange staart en vleugels. 
Een tweede soort die bij ons niet voorkomt is de zwarte 
spreeuw. Omdat hij op enige afstand~wat betreft verenkleed, 
gedrag en vlucht niet is te onderscheiden van onze spreeuw, 
duurde het een hele tijd voor we met behulp van de kijkers 
in de gaten kreg·3n, dat we hier met zijn spaanse familie
lid te maken hadden. Beide soorten zijn blijkbaar concur
renten van elkaar, omdat ze niet gezamenlijk in één gebied 
voorkomen en ook niet zoals bv. bij de zwarte en bonte 
kraai, in de randzones van hun verspreidingsgebied broed
paren vormen. 
Onze spreeuw komt in heel Europa voor, behalve in Zuid
Frankrijk, Spanje, Portugal, Zuid-Italie en Griekenland, 
waar we de zwarte spreeuw als zijn plaatsvervanger aan/tref
fen. 
Het voert te ver om alle waargenomen soorten uitvoerig te 
gaan beschrijven, zodat ik volsta met een korte opsomming: 
De scharrelaar (talrijk), een opvallende 
forse, blauwgroene vogel met roodbruine 
rug, ongeveer zo groot als een kauw. 
De alpenkraai, zwart met gebogen rode 
snavel. 
De blonde tapuit en rode patrijs, met 
deze laatste soort, die we geregeld 
in groepen van 8-20 exemplaren de weg 
over zagen stekeR, zijn in ons land, 
evenals in Belgie, diverse invoerpo
gingen gedaan. Hierbij zijn in totaal 
minstens een drieduizend exemplaren in 
het wild uitgezet, maar tot nu toe zon-
der veel resultaat. Vermoedelijk is ~lcu ... v~e e-"''=er-
het in ons land voor deze soort toch te 
koud om zich te kunnen handhaven. 
Opmerkelijk bij deze vogels is het feit, dat veel vrouwtjes 
omstreeks mei twee legsels van 10-14 eieren produceren, 
waarbij het mannetje en het vrouwtje ieder, gelijktijdig, 
een legsel bebroeden en grootbrengen. Aan het eind van de 
zomer verenigt de familie zich weer, om tot ver in de win
ter samen te blijven. Het is me niet bekend of dit "dub
belbroeden'' ook bij andere soorten voorkomt. Zo is van 
struisvogels bekend, dat één dominerend wijfje na het uit
komen van de eieren, de zorg voor meerdere families op zich 
neemt, zodat je struisvogelvrouwtjes kunt aantreffen met 
soms wel een zestig jongen. De echte moeder gelooft het 
verder wel en bemoeit zich niet meer met haar jongen. 
Tot besluit nog een paar soorten die bij ons ook min of 
meer geregeld zijn waar te nemen, zoals hop, wielewaal, 
klapekster, roodkopklauwier, bijeneter, ooievaar, kleine 
zilverreiger en koereiger. Met name de bijeneter hebben 
we hier zonder te overdrijven met honderden gezien. 
Kilometer na kilometer zaten ze op de electriciteitsdraden. 
Er bevonden zich veel jonge vogels onder, die geregeld 
door de ouders werden bijgevoerd. De jongen zijn gemakkelijk 
te herkennen doordat de lange middelste staartveren ont
breken. De bijeneters waren vanuit de auto goed te obser
veren : ze legden weinig schuwheid aan de dag. Ze broeden 
voornamelijk in de landen rond de Middellandse zee. Eind 
april komen ze terug uit hrn1 overwingeringsgebied in 
Afrika. 



Hierbij komt het geregeld voor, dat 
exemplaren doortrekken naar noordelijker 
streken, tot aan ons land toe. Komen 
ze hierbij in een gebied dat voldoet 
aan de biotoopeisen die ze stellen, 
dan gaan ze soms tot broeden over. 
Evenals de oeverzwaluw broeden ze in 
koloni,.;s in holen in steile kanten, 
oevers en dergelijke, vaak gezamenlijk 

met oeverzwaluw-kolonies. 
Recente broedgevallen in ons land da
teren van 1964 (3x),l9G5 (lx) en 

siudsdien een zestal verspreide waarnemingen, waarbij geen 
broedgevallen konden worden aangetoond. 
Extremadura is bij uitstek het land van de ooievaars. B~
na alle kerktorens van de kleine stoffige dorpjes zijn 
voorzien van één of meer ooievaarsnesten. In één ge~al 
telden we zelfs 6 nesten op één toren. Langs de weg 
stonden ze vaak in groepjes van 2-10 exemplaren bijeen 
in de kurkdroge akkers of bij de spaarzaam aanwezige 
poeltjes. Ze waren vanuit de auto goed te observeren en 
te fotograferen, maar zodra we uitstapten, bleken ze toch 
weinig van ons te moeten hebben, want dan gingen ze on
middellijk op de wieken. Het is opvallend dat deze vogels 
toch vrij schuw zijn. Dit ondanks het feit, dat ze vrij
wel altijd bij woningen of in dorpjes broeden en dat ze, 
althans in Europa, niet of nauwelijks worden bejaagd. 
Verder zagen we nog een groep van 40 à 50 kleine zilver
reigers. Dit is een soort waarop, evenals op zijn fami
lielid de ~rote zilverreiger, vooral rond de laatste 
eeuwwisseling enorm veel jacht werd gemaakt. Om de sier
veren van kop, borst en schouders te bemachtit-;en werden 
hele kolonies uitgemoord en geplunderd. Gelukkig ziet 
de toekomst voor deze prachtit;e vobels er op het ogenblik 
weer iets rooskleur·it;er u.i t, ..vant de Europese populaties 
in Frmll{rijk, Spanje en Portugal breiden zich geleidelijk 
aan vJeer uit. Ook zijn inuüddels broedgevallen bekend 
van de Oostvuardersplassen, zodat het niet ondenkbaar is, 
dat we deze vot;el binnen afzienbare tijd opnieuw lrnrmen 
o~pnemen op de lij st van de Nederlandse lJroedvogels. 
Hierbij wilde ik het maar laten, al hebben we het nog 
helemaal niet gehad over de vele hier aanwezige roof
vogels, zoogdi0ren, hagedissen, slangen en niet te ver
geten de flora met zijn enorme soortenrijkdom, waarop 
je nooit uitgekeken raakt. 
In de volgende Natuurklanken hoop ik nog wat te ver
tellen over onze vacantiebelevenissen in Portugal. 

H.J.v. Woerden. 

Wanneer de spinnen vlijtig buiten weven, 
Zullen wij zeker mooi weer beleven. l 
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De Pas-de-la-Casa, waarover we Andorra binnenrijden (2091 m) 
is omringd door een imposant weidengebied met hoge toppen 
rondom. Lru1gs de weg staan groepen zeer stekelig uitziende 
grijze distels. Ze dragen mooie rose bloemen tussen al die 
prikkels: Carduus carlinoides, de Pyreneeëndistel leren we 
later. Het is onze eerste kennismaking met de flora van de 
Pyreneeen, waarvan we hoge verwachtingen hebben. Z6 zuidelijk 
zijn we nog nooit geweest en door d.e toeristische manier van 
reizen is dit al onze vierde reisdag. 
Het weer is in Europa,eind juli, slecht. In _Auvergne sprak 
men bij het bakkertja bezorgd over reizigers die door de 
sneeuw in het hoge deel niet terug konden. In Carcassonne 
was het winderig en guur, maar in onze laatste ~leisterplaats, 
bij Quillan, aan de voet van de Franse Pyreneeën, was het.weer 
behagelijk. We dalen Andorra binnen, dat uit een lang hoogge
legen dal bestaat, dat naar Spanje voert. 
Verwachtingsvol kijken we uit naar het eerste Andorraanse 
dorpje, Soldeu, waar we, in een zijdalletje, Vallée d'Inglès, 
ons kampterrein moeten zoeken. 
We schrikken van dit Soldeu. Het vermeende oude dorpje bestaat 
uit een aantal hoge appartementenflats, gedeeltelijk nog in 
aanbouw, met erachter een paar boerderijresten. De winkels zijn 
op twee na, gesloten: wintersportgebied in opkomst! 
Het minuscule postagentschapje wil voor onze postgirokaarten 
geen geld verschaffen. Dat geld opnemen wordt nog een probleem 
de komende weken. 
Er is een zekere moed toe nodig, met een volgeladen auto plus 
aanhanger het smalle dalweggetje in te rijden. Het weer is nu 
vriendelijk maar winderig en het dal met bloemrijke hooiweiden, 
afgezet met grillige stapelmuurtjes ziet er romantisch uit. 
Aan de schaduwkant, achter de beek, is de helling tot in het 
dal begroeid met verspreide bergdennen. 
Tenslotte komen we, na eindeloos hotsen en glibberen door plas
sen, slalomrijden om grote stenen en angst voor tegenliggers 
(waar moet je héén) tenslotte zonder schade aan het eind van 
het dal. 
Er staat daar een kleine herberg, waarvan de eigenaar, Hassan, 
het kampeerterrein beheert. Hij wordt bijgestaan door een wat 
norse vrouw en een door haar gecommandeerde jongen die alleen 
catalaans spreken. Twee houten hokjes met gammele deuren 
staan boven de woeste beek. Deze toiletten bestaan slechts 
uit een betonnen vloertje met een gat erin. Drinkwater halen 
we uit de bron naast het huis. z-...~-.".rtA. 
De verhalen waarmee wat na-kampers van iria 
Andorra I ons ontvangen, zijn niet mis. 
Storm, kou, sneeuw, onweer, wolkbreu
ken, waterschade en schade aan tenten 
en auto's, hebben het kamp geteisterd. 
"Maar we hebben ook mooie dagen e;ehad 
en dán is het hier fantastisch". Niet 
erg hoopvol dus. Tegen de avond wordt J 
het erg koud; een harde noordenwind J ~ 
komt door een tochtgat, uit richting / 
Frankrijk. Maar ieder heeft vol moed I 1 ,11

11 
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zi.jn katoenen huis opgebouwd. Voor de opening van het kamp 
kleumen we bij elkaar in de kring en hebben een gevecht 
me,}ï horden zeer agressieve muggen, terwijl het kampbestuur 
de meest noodzakelijke mededelingen doet, overstemd door 
de 'liind en het geraas van de beek. 
Maar dan komt de eerste wandeldag en we genieten intens, 
ondanks het grauwe weer. Met al onze zintuigen gespitst 
verkennen we de helling boven het kamp. We gaan langzaam 
omhoog, een pad ontbreekt al gauw en een grijzige bremsoort, 
helaas uitgebloeid, verspert vaak de doorgang naar de onbe
graasde stukken tussen de muurtjes. 
P-,re.n. Er staan daar een paar forse blauwpaar-
L~~ se irissen, waarom dit dal bekend is. 

Ze komen juist in bloei. Later zullen 
we nog honderden van deze ~rachtige 
zwaardiris(Iris xiphioides) zien. 
Ook blauwe bloemen heeft de akelei, hier 
een 4emelsblauwe soort, en de aardige 
bolrapunzel. 
Een volgende sensatie is de eerste ont
moeting met een rijk bloeiende 
Pyreneeën-lelie (Lilium pyrenaicum),een 
grote plant met grote gele bloemen 

(met roodbruine meeldraden)op een dicht
bebladerde stengel. Deze plant groeit uitsluitend in dit 
massief_. 
Er zijn enorme uitgebloeide stengels van de affodil, die 
boven een bos grasachtige bladeren uitsteken. 
We vinden op een koude plek bij een watervalletje nog een 
bloeiend exemplaar, mooi voor een foto. 
Vooral langs de veemuurtjes groeien weer hoge witte bloemen. 
Ze lijken in de verte erg op rnoerasspirea's, maar het blad 
blijkt anders te zijn. Al gauw herkennen we er een plant van 
de duizendknoopfamilie in, een soort reuze-perzikkruid lijkt 
het wel, maar dan met witte bloemen. Hij draagt de naam 
Polygonum alpinum, alpenduizendknoop dus eigenlijk. Ze staan 
overal, ook achter onze tenten. 
Ook een interessante plant vond ik een hoge kruiskruidsoort 
met blad als wortelloof en donkergele bloemhoofdjes, de 
Senecio adonidi-folium. Twee oude bekenden uit de Alpen 
ontmoeten we in de kartelbladsoorten: Pedicularis rostrata
capitata en Ped. verticillata. 
Als we wat hoger komen, breekt de zon door en dan is het 
meteen lekker. We kijken naar de paapjes en waterpiepers op 
de rotsen om ons heen, als er plotseling een hevig onweer 
over de berg komt. We vluchten naar het kamp terug, maar 
het moeizame terrein maakt, dat menigeen toch drijfnat zijn 
tent bereikt. De komende dagen zullen nog vele onweersbuien 
brengen! 
De sanitaire ochtendwandeling, altijd in trui en een wind
jack gehuld, deed ons even aan een Veluwse wandeling denken, 
als je de bergen wegdacht. 
Op veel plaatsen stond het gras langs het pad nl. vol met 
zandblauwtjes. Toen pas begreep ik, waarom ze Jasione montana 
heten (montana= in de berGen groeiend). Deze aardige bloem
pjes stonden in de granietbergen overal bij duizenden. 
Erg mooi stond hierbij de rijke bloei van het echte walstro 
met zijn geurige gele bloe~trossen, het engels gras met 
rose bloemen op lange stelen (de soort Armeria Alpina) en 
een fraaie rose uiesoort, Allium sphaerocephalon. 
Het hurken boven de ijskoude beek nam je daarna maar op de 
koop toeo 



Terug liep je soms andersom, waar een fraaie groep van 
viasleeuwebekjes stond van een kleinbloemige, bijna witte 
soort, met lange bloemtrossen, de gestreepte leeuwebek 
(Linaria repens). 
Het onbestendige weer met veel koude regenuren maakte, dat 
we minder tochten konden maken dan we gehoopt hadden. Ge
lukkig trof een tweedaagse tocht die een aantal deelnemers 
ondernamen, waarbij boven in de bergen gekampeerd 'f/erd, 
vast en mooi weer. Boven ontbraken echter alle paden en het 
lopen door dit woeste gebied met volle bepakking was voor 
menigeen zwaarder dan verwacht. Wij hielden ons maar aan 
de enkele, slecht gemarkeerde paden. Daar was ook al heel 
wat te zien. 
Eén van deze paden leidde naar een vlakte t11ssen de rotsen, 
de Basses del Siscaros, waar de beek zich al meanderend door 
een moeras vol met een fraai wollegras (erioforum scheuchzeri) 
een weg zocht. Hier was het, dat de slangenarend, die we 
al enkele keren hadden zien jagen, met een slang in de poten 
wegvloog, een geweldig schouwspel. Op deze grote hoogte 
(ca. 2200 m) vonden we nog een levendbarende hagedis en b,et 
wemelde er van bruinige kikkers en kikkervisjes. 
Dit zijn de plaatsen, waar in grote mosplakkaten van het 
mooist denkbare lichtgroen, die van de oevers het water in
groeien, het sierlijke steenbreekje staö.t, dat ik water
sterretje zou willen noemen (saxifraga stellaris), waar de 
gevlekte- en de breedbladige orchis groeien en waar in gro
te hoeveelheden de pyreneeen-gentianen staan, met heel 
fraaie, helderblauwe bloemen. De kroon heeft tussen de 
slippen telkens nog een klein slipje groeien, waardoor de 
5 slippen er wel 10 lijken, eep merkwaardig gezicht voor 
een gentiaan. 
Ook hier in dit natte terrein n.b. 
weer heel veel zandblauwtjes en 
een prachtige donkerblauwe vleu
geltjesbloem-soort. 
Het vee, vermoedelijk geiten, had 
nogal wat bloemen afgeknaagd op 
de flauwe hellingen rondom deze 
moerassige bergkom, maar langs de 
kleine waterloopjes, die langs 
grillige rotsen uit de bergen 
naar beneden siepelden, hadden 
hun poten geen houvast gevonden. 
In grote witte zomen stond er de ons bekende witte water
kers te bloeien, maar een andere hoge witte plant, die 
hier in de verte wel op leek, bleek een steenbreeksoort van 
wel 75 cm hoog te zijn, de Saxifraga aquatica, watersteen
breek zou je kunnen zeggen, ook al weer een specifieke 
Pyreneeën plant. 
Verder was er, zoals in de meeste alpine gebieden, de wit
bloeiende mmmikskapranonkel (Ranunculus aconi tifolius) 
die wel een hoge witte boterbloem lijkt en die een trouwe 
vol~<;er van de natte stroken is. 
Honderden narcissen (een soort trompetnarcis) moeten hier 
kort na het smelten van de sneeuw hebben gebloeid, en even
zoveel geelsterren. We vonden de uitgebloeide resten. 
Andere excursies zagen in hoGer gebied deze planten nog in 
bloei. 
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Wat wél het hele INei,degebied bespikkelde, was een r;rote 
massa witte pyreneeenranonkels (ranunculus pyrenaeus) met 
ongedeelde groene blaadjes. We kenden ze van de Franse 
Alpen, waar ze net als hier dichtbij de ~meltende sneeuw 
groeien. Aan hun voorkomen in de Pyreneeen danken ze dus 
kennelijk hun naam. 
Als vele paarsblauwe viooltjes pronkten op bvelplekjes 
tussen de rotsen de bloemen van een grootbloemig vetblad
soort (Pinguincula grandiflora). 
Het was leuk te ervaren, dat de rose bloeiende alpenkla
ver met zijn grote bloemen een wortel heeft, die naar 
zoethout smaakt en dat cle knollen van de conopodium 
pyrenaicum, een lage witte schermbloem (een soort aardkas
t<.mje) heel best te eten zijn. 
De rotshelling op de schaduwzijde van deze dalketel staat 
vol met bloeiende alpenroosjes. Nergens zagen we ooit 
zoveel bloeiende alpenroosjes als in Andorra. 
Weer afdalend naar het kamp, genieten we van de vele 
bloemen lan;s de beek, waarbij we nog volop bloeiende 
paradijslelies ontdekken, die v·"regens hun schone vormen 
mod8l staan voor de foto-enthousiasten, waarvan er heel 
wat in ons ~,:_amp rondlopen. 

(wordt vervolgd) 

Brief uit: 

....... --

Els Koopmans-Grommé. 

?"rtu9cr/., 12 oi:/ ober jJI 
Het is 10 uur in de avond. Ik zit 
in m'n T-shirt buiten in de haast 
volle maan ~e luisteren naar zui
delijke geluiden. In de verte 
blaffen een paar honden, die 
spierwitte villa's moeten bewaken. 
Dichterbij krekels en cicaden, die 
de avond met hun schrille geluiden 

· doen leven. Zo nu en dan een nacht~ c:JC ra.t C]er..s 
vogel die roept. Verder niets te 

horen, want er heerst hier in het verre zuiden een zalige 
rust. ·ook ruiken doe je van alles. Kruiden en naast het 
huisje staat een oleander te geuren. Ik zit zo iedere a
vond, want iedere avond staat de maan aan een wolkeloze 
hemel en voel je nog de warmte uit de aarde opstijgeno 
En dan te bedenken, dat het in Holland koud is, regen 
en storm het land c;eselen en het maar 2-t uur vliegen ver 
weg is. En toch een volkomen andere wereld, waarvan ik 
intens geniet. 
Vanmorgen om 8 uur in pyama op het terrasje in een heer
lijk warme zon zitten ontbijten. Kauwtjes vliegen al kweb
belend met elkaar over mijn hoofd. En dan ineens een zwerm 
prachti,g witte vogels. Hun vleugels zijn aan de randen door
zichtig, hun donkere poten gestrekt. En dat tegen een in
tens blauwe hemel. Het zijn de koereigers, die verderop 
in verdorde akkers landen orn insecten te gaan oppikken. 
Ik zie ze iedere morgen en iedere dag weer geniet ik van 
dit haast Japanse schilderij. 
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1 s-Mid<lags lig ik op een :'ètil, warm strand. Achter me hoge 
steile rode rotsen. Men zegt dat het kalksteen is. Zo 
hier en daar vind je hele stukken die opgebouwd zijn uit 
schelpen. Probeer ze er maar uit te halen, je breekt er 
je nagels op. De zee is rustig, alleen wat lage rollers, 
die op het zm1d spelen met steentjes en plantenresten. 
Iedere paar minuten·komen twee, drie sterntjes voorbij 
vliegen. Zo nu en dan duiken ze het water in, zo nu en 
dan komen ze weer boven met een een visje in de snavel. 
Neer dat prachtige witte silhouet tegen een diep-blauwe 
lucht. 
Veel verderop in zee ontwaar ik aalscholvers. Ik volg ze 
met de kijker. Ook zij duiken het water in, blijven 
langer onder dan de sterns en ze zwemmen wat rond voor 
ze op de vleugels gaan. Ik blijf ze volgen en verwacht 
eigenlijk, dat ze naar de kust terug zullen vl~égen om 
ergens op een rots te gaan zitten drogen. Maar neen, 
dat gebeurt niet. Ze blijven boven zee, urenlang. 
Ner~ens in de omgeving zie ik ook maar ~~n .aalscholver 
op een rots. Ze blijven vliegen, duiken, vliegen. En 
ik trek een conclusie, die misschien al lang in boeke-n 
staat en die dus al heel lang geleden door wetenschappers 
is getrokken. Maar ik, leek, trek hem nu. 
Die aalscholvers hoeven niet te gaan zitten drogen. De zon 
is warm, er staat een heerlijk briesje en de lucht is zo 
droog als gorto Al vliegend drogen de zwarte veren en er 
hoeft dus geen tijd verloren te gaan met op een rots je 
zware vleugels te spreiden om te drogen. 
Misschien is deze conclusie er helemaal naast. Maar tot 
ik een andere verklaring heb vernomen, geloof ik heel lek
ker in mijn eigen verworven kennis. 
Tot ziens over een paar weken. 
Dan zal ik weer van herfstkleuren kunnen genieten. Maar 
nu ben ik nog een bruin gebakken, zon aru1biddende, van 
geuren en warmte genietende Hollandse in een heel ver 
land. 

Louk Mullero 

lli Dl 1RE.lN 
We rijden met den trein naar •t Zuiden. 
De peppels vallen van ons weg, 
De molens en de meidoornheg, 
Die langs de spoorbaan is gelegen. 

En na een nacht van weinig slapen 
Snelt glanzende de eerste r~ 
Cypressen aan ons oog voorbij, 
Geldk een groep marathonlopers. 

W~nbergen,ceders en ravUnen, 
Gedoopt in het zacht ochtendrood, 
Vallen ons zoomaar in den schoot 
Door de geopende portieren. 

De trein sn~dt de meloen der wereld 
Met •t lemmet van zUn vaart uiteen; 
En blinkend vallen één voor ~én, / 
Arcadië, uw schdven open. r 

Bertus Aafjes 
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Mï<nlr'wiJIIDtl!nc .'#JJ2J)C11fie!i c1 1 
Zaterdag 16 october was het weer zover. Om twaalf uur ver
trokken we uit Ep~ voor het herfstkamp. We zouden elkaar 
in Nanne in België ontmoeten. Na een mooie tocht, met 
stralend ~veer, ID.vamen we om half vijf allemaal tegelijk in 
Wanne aan. Na onze spullen ·;~eggezet te hebuen in de Gite 
d'Etape "Chateau de Wanne", waar we zouden overnachten, 
e;int:jen we een wandeling in de omgeving maken. 
Wanne is maar een heel klein plaatsje, maar de omgeving 
is geweldig mooi. Het ligt erg hoog, met naaldbossen, wei
den met koeien en schapen. Er was een mooi weitje met 
water, erg geschikt vonden we, voor een p,.inkst.erkamp van 
de KNNV. Grote groepen spreeuwen en een trek koperwieken 
vlogen over. 
In het bos vonden we een groene an:ijszwam, die we 's-avonds 
langdurig gedetermineerd hebben. 's-.Nachts regen. 
Zondagmorgen was het weer droog, bewolkt maar niet koud. 
We reden met de auto's naar de watervallen van "Coo". 
Dat was de plaats waar we vorig jaar geeindigd waren. Het 
was een hele klim naar boven. De dames voelden erg veel 
voor de kabelbaan (maar pech, die ging niet),dus klommen 
we welgemoed verder omhoog. 
Met prachtige vergezichten liepen we richting Trois Fonts 
door bossen vooral met eiken en beuken, later 
winter-eiken, esdoorns en haagbeuken. 
We vonden bramen-en frambozenstruiken. 
Van de bramen moest natuurlijk even ge
snoept worden. Onderweg hebben we onze 
boterham opgegeten en in het stadje 
vonden we een romantisch café'tje waur 
de muren volgeschreven waren met wijze 
spreuken, en de tafels belegd met mo
zaïken van bladeren en gedroogde bloe
men, onder glas~ Op de vensterbank met 
mooie aardewerk potten, stonden een 
aantal gedichtenbundels. 
Toen gingen we weer verder naar C.J"'~~:dt' 
Werbomont, onderweg planten en padde
stoelen zoekend, zoals guldenroede, smalbladi 
je, dagkoekoeksbloem, bosbes~enz. 
Er waren veel paddestoelen o.a. zwavelkopjes 
metjes, eigenlijk zoals we ze in Epe ook in 
vinden. 
Vogels: zwarte kraai, houtduif, vlaamse gaai, 
kwamen in Wanne terug in de stroitlende regen 
die vrolijk met ons mee liep. 
Maandag, tweede dag. 
Hele dag droog, maar bewolkt. Eerst werden 
naar Grand Halleu:x: gebracht; één komt dan t 
3 chauffeurs, dat is iedere keer weer een he 
tie. 
We ginGen daarna lopend vanuit het huis, li 
op, en liepen het dorp uit, tot het volge 
we de ansichten op de brievenbus deden. Van 
we omhoog langs een weggetje ·,vaar een rijke 
stond o.a. vrouwenmantel, stinkende e;ouwe, 
gelkruid, kale jonker,enz. 



Lan{_js veel sparrebos waar I.~yda vond dat we niet erg op
schoten. lViaar er was zoveel te zien en er moesten toch ook 
foto's gemaakt worden: er stonden namelijk mooie padde
stoelen! We liepen verder tot aan een brug waar op de 
leuning een afgekloven staartje van een muis lag. 
Even over de leuning naar het water gekeken, toen verder, 
links af een steil modderpad op, waar Wendy's'schoenen 
bijna vol met water liepen. We zagen daar in de bomen rei
Gers, wel 5 à 6 stuks. 
Het landschap was erg vlisselend, weiden, bossen, beekjes 
en mooie uitzichten. 
In de dorpen mooie muurtjes met varentjes. Het lopen ging 
nogal moeizaam en we hadden er een beetje genoeg van. Om 
3 uur v..raren we bijna in Vielsalm en besloten we om bood
schap_t)en te l)aan doen. r·daar Lyda en Eert wilden liever 
verder lonen, wat ze ook Gedaan hebben. 

-..sl:ee.l'\~r~e.l<. r '.'Jij deden onze boodschappen en 
·~)$.~fit:~~---~~~~""·"" lt. e:;ingen in een café 'tje bij het 
~ station iets drinken en wachten 

op de trein naar Grand Halleux. 
Daar zaten Lyda en Eert al in._ 

~'}i~_.,::p:::::::trY,~""~·-...- 'Ne namen ook nog een Nederlandse 
~jongen mee naar Wanne. 

,( 

~~~~~~~v~~ 
Thuis gekomen konden we 
ons best. •s-Avonds wat 
voor de volgende dag. 

Onderweg hadden we veel vogels, 
planten en paddestoelen gezien 
en er waren veel foto's genomen. 
z6 aan tafel en het eten smaakte 
nagepraat en de kaart bekeken 

Dinsdag: regen en storm (rotweer dus). 
We waren allemaal lui, moesten hollen om op tijd aan het 
ontbijt te zijn. 
We overlegden wat we zouden doen. In de auto's naar de 
Abdij van Clêrvaux waa~Je de tentoonstelling van het 
kloosterleven hebben bekeken. 
Daarna een tocht met de auto's in de omgeving. Onderweg 
veel buizerden en sperwers, torenvlaken en een grauwe 
klauwier gezien. 
•s-Middags wandelden we van Gouvy naar Eo:vigny en met de 
trein terug (nadat we heerlijk gezongen hadden in het 
koude wachthokje). 
Veel regen ~n modder. 
We zagen in een jong sparrebos waanzinnig veel mooie vlie
genzwammen, hel rood, die in het donkere bos prachtig uit
kwru.len. Verder duizenden taailingen (paddestoelen), nevel
zwammen in heksenl\:ringen en eekhoorntjesbrood. 
Veel buizerden, zeker zes, en zinr:;ende! veldleeu . .reriken, 
piepers, gouclhaantjes, staartmezen. 
Woensdag, laatste dag. 
Na koffie gedronk.;n te hebtJen en de auto's wegc;ebracht, 
vertrokken vanuit Salrncbateau via een kruiswegstatie, 
door lJos en wei~lee;etied na,,r het dorpje Cier·reux. 
Een mooi dorp, met mouie muurtjes met varentjes. Er was 
een watermolenhuis, erg mooi en heel oud, een leuke boe
renwoning + geit. 
Onder1..veg zagen we een vogelaar die 
hield om vogels te lokken. Dit was 
Hier gingen we uit elkaar. Eert en 
wij via de Hautes Fagnes (wa~r het 
Epe. 

puttertjes in kooitjes 
het einde van de tocht. 
Lyda naar Wageningen, 
gesneeuwd had) naar 

We hebben met z'n tienen een paar fijne dagen gehad onder 
leidint:; van Dik. 

#ina Boomsluiter 



?A1)DE.sTOELEN IN 'l KLD05Tt.1<1)0 S 
J?addestoelen excursie op 25 september '81 door de 
PaddestoelenwerkGroep naar het Kloosterbos in Wapenveld. 

In totaal werden 55 soorten cenoteerd. Q 
Enkele minder algemeen voorkomende soorten waren:~~ 
het kleine rlwergfopzwammetje (Laccaria tortilis), "k~-~~"
de heerlijk ruikende, bijna trechtervormige, bruine an~s-

zwam (Lentinellus cochleatus), 
de vrij zeldzame Kleine champignon (Agaricus comtulus), 
de levendig oranje-geel gekleurde Goudgele bundelzwam 

... "";. .. · J! (Pholiota flammans), een vrij zeldzame bundelzwam·, 
• ""t,.~:~ die al een paar jaar achtereen op dezelfde half-

t · vergane stronk verschijnt, 
de~·~dvinkzwam (Pholiota astragalina), lijkt veel op een 

,:tfjf!~~:? zwavelkopje met nog sprekender lcleuren, goud-
4'1~ ,. geel-rood, 

een·g oot aantal vezelkoppen o.a de kleine blauwvoet vezel
f1}2{kop (Inocybe calamistrata) met sterk geschubde . 
~hoed en steel, terwijl de steel onderaan typisch 

donker-blauwgroen is gekleurd, 
een tak met een groot aantal gestreepte nestzwammetjes 

(Cyathus striatus). Een merkwaqrdig zwammetje in 
de vorm van een klein ~ommetje met een aantal 
platte " eitjes" erin, die de sporen bevatten, 

ook de Stekeltrilzwam (Pseudohydnum gelatinosum) ontbrak 
dit keer niet. 

Elfenbankjes 

Sinds feeteelt uitstierf 
zijn de elfenbankjes ledig. 

Habakuk II 
k~---------------------------~ 

EERSTB WAARl.JTi::'·UNGEJ-j ZQr.JT'BHVOGELS 1981 

A.Sieders. 

Acht vogelaars zonden lijstjes in met data, waarop door 
hen voor het eerst zon~rvogels werden gehoord/gezien 
in 1981. 
Onde:pstaé.lnd zijn hun namen vermeld,. alsook een overzichtje 
met de "vroegste'' waarnemingen. •rer vere;elijking zijn ook 
de gegevens over 1980 vermeld. 
Conclusies kunnen nog niet getrokken worden, alhoewel 
1981 wel - en ook landelijk- een "laat ja.ar"was. 'Neersom
standigheden waren hier o.m. debet aan. 
Namen van de inzenders in alfabetische volgorde: 
P. Groen = P.G. 
E.Koopmans-Grommé = E.K.G. 
Rowan Koster =. R.K. 
F.L.van Noorden = F.v.N. 
S.E.Remmelts-Geerlings = Rem. 
Y.Roelants = Y.R. 
Gerhard Stegeman = G.S. 
J.W.v.Waveren Hogervorst = v.N.H. 
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EERSTE AANKOMSTDATA 
) 

~ 
Soort -------r;cm------ --~ 9BI~-- -----·,.re-waarnernePSI 

zomertaling 
zwarte stern 
visdief 
tortelduif 
koekoek 
nachtzwaluw 
gierzwaluw 
boerenzwaluw 
huiszwaluw 
oeverzwaluw 
wielewaal 
nachtegaal 
zwarte roodstaart 
gekraagde roodstaart 
paapje 
roodborsttapuit 
tapuit 
snor 
grote karekiet 
kleine karekiet 
bosrietzanger , 
rietzanger 
spotvogel 
zwartkop 
tuinfluiter 
grasmus 
braamsluiper 
fitis 
tjiftjaf 
fluiter 
gr.vliegenvanger 
bonte vliegenvanger 
boompieper 
gele kwikstaart 

15/3 20/4 G.s. --- ----·----------
26/4 
30/3 20/4 R.K. 
1[5 25[4 v.W.H. 

2?/4 12[4 E.K~G. 

30/5 P.G. 
2_0L_4 ?/5 F.v.N.+G.S. 
31[3 4/4 Y.R. 
30/3 15/3 F.v.I~. ----· 

14/2 10/5 F.v.N. 

5/5 14/4 R.K. 
8/3 4/4 G.S.+E.K.G. 

5/4 7/4 P.G. 
1/5 
5/4 30/3 v.H.H. 

13/4 24[5 v.W.H. 
1/5 ------------

.. -~ - ------·---. -~-----·-·-
12/4 2/5 v.W.H.+G.S.+F.v.N. 

1[5 13/4 Rem. 
1/5 
1[5 24[4 E.K.G. 

13[4 4[4, Y.R. 
1[5 10/4 Rem. 
1/5 2[5 v.W.H. 
1/5 12[4 v.W.H. 
5/4 22[3 R.K. 

26/3 14(3- R.K. 
2/5 2[5 v.W.H.+G.S. 

13L5 15[6 R.K. 
18[4 23/3 R.K. 
5/4 22/3 E.K. G. 

26[3 20[4 G.S. 



Ingezonden stuk naar aanleic1ing van 
De Ver-Van-Mijn-Bed-Show .september 

p 
nr. Natuurklanken '81 ) 

In het weur zeer goede SeptembernLU'llller van Natuurklanken 
heb ik met enige verwondering het artikel van A.de Brueijs
Jansen t;elezen. 
Zolang ik i~ a tuurklanken lees, heb ik daar geluldci!_!; geen 
politiek getinte artikelen in gelezen. Wanneer Ben bewust 
of onbewust politiek gaat mengen in artikelen voor een 
blad en verenit-jing die hiervoor niet bestemd zijn, is het 
hek van de dam. 
De in het artikel genoe1:1de klachten horen thuis bij de 
dactrvoor bestemde aktiegroepen. Naar mijn mening hoort 
de KNNV hier niet bijo 

À. J'. Àndrie ssen. 

Antwoord redactie: 

De redactie van Natuurklanken heeft wel geaarzeld boven
bedoeld stuk in Natuurklanken op te nemen. Echter ni-et 
om á.e strekking ervan, maar omdat het uitgangspunt was 
stelling nemen tegen de bedreiging van natuurgebieden, 
die voor een groot deel buiten onze regio liggen (de 
fam. De Brueijs, leden van onze afdeling wonen er zëlf). 
Gebieden bij Apeldoorn, Ede, de Stakenberg, echte Ve
luwse terreinen,worden echter ook genoemd en Drente en 
de Lauwersineer b.v. zijn voor velen van ons geliefde ex
cursieterreinen. 
Natuurbescherming staat wel degelijk in onze statuten 
genoemd. Dat er politieke tendenzen in het aangehaalde 
artikel voorkomen, kunnen \Vi<j echter niet constateren, 
zeker geen partijpolitieke! Onze bedoeling is zeker niet 
politiek te bedrijven. 
Wel weten we, dat beslissint;en van landelijk belang 
via vertegenvJüordigtmde lichamen als gem~.enteraden, 
Provinciale Staten en l:'arl"~I;Jent sterk heinvloedbaar 
zijn. Ieder burger heeft m.i. zelfs de plicht zijn ge
kozen vertegenwool'digers, van welke partij ook, te wij
zen op al ternatieve oplossingen. De KN'J!V als zodanig 
is geen actiegroep, maar heeft wel degelijk vertee;enwoor
digers in milieu- en inspraakgroepen. Een recent voor
beeld hiervan is de (door het ministerie in het leven ge
roepen) gespreksgroep over het ''Proefgebied Nationaal 
Landschap Veluwe", wauraan onze voorzitter .Frans van 
Noorden als vertec;eruJoordic;er van onze ai'deling deel
neemt. 
Ik hoop, dat U na onze uitleg de plaatsinB van het 
artikel lmnt billiljLen. 

T·1wnens de redactie: 
Els 1"oo l)i!Jans-Grocmé 



Waarnemingen zijn voor de verantwoordin~ van de waarnemers. 
Vossenmeldingen niet ope;enomen. 
Boeren zwaluw 9/9 nog 2 late nestjongen,Niersen 

volgende dag uitgevlogen P.G. 

Boomvalk 
Brilduiker 
Buizerd 

Fitis 

~ 
Gele kwikst. 
Goudhaantje 

Graspieper 

Groene Specht 
Havik 
Houtduif 
Huiszwaluw 
Kauw 
Kievit 

Kneu 

Koekoek 
Kokmeeuw 
Koperwiek 

Kraanvogels 

Kraai(l3onte) 

21/9 veel trek (zeker lOO)over Epe 

1/10 

5/9 
5/9 

27/8 
l/10 

5/9 
16/9 

5/9 
5/9 

19/lD 

18/9 
1/lD 

14/JO 

ri wzw 
één ex. Vemde 
Schaapskooi Epe 
Heerderstrand 
Gortelseweg, bijna wit ex. 
Verode 
begin oct. 6 ex. boven cen
trum I~pe 
zingend in Epe 
Havelte,zingend-evenals Tjif
tjaf,Merel,Tuinfluiter,Braam
sluiper.Stralende dag;nog 
enkele duizendguldenkruid en 
ogentroost in bloei. 
Heerderstrand 
tot oct.geregeld in Epe 
rond huis Glorial. Epe 
Vegtelarij Epe 
trekkend Vamderbrug 
Knobbel 't-Harde 

14/10 Lohuizerveenweg 
7/lD voert 2 jongen.Glorial•an Epe 
7/10 Flevopolder div.ex. 
1/10 zeker 100 Vemde 

18/9 
19/9 
6/5 
1/lD 

21/9 
19/10 
19/JO 

25/9 

aug.sept.oct. grote concentra
ties in div.weidegebieden op 
heel de Veluwe 
Vegtelarij Epe, troepje 
Lohuizerveenweg, troepje 
Tongeren 
500-1000 o.van kanaal Vemde 
trek bovem Epe wzw. 
a/d IJssel 
trek boven Epe 
in linie vliegend en roepend, 
Niersen 

30/10 2 ex. barnsveld 

EKG 
EKG 
Vogelexc. 
Vogelexc. 
vNo 
EKG 

R.P. 
EKG 

Vogelexc. 
EKG 
vNo 

EKG 
EKG 
GS 
GS 
vNo 
vNo 
EKG 

vNo 

EKG 
vNo 
Siliakus 
EKG 
EKG 
AH 
vNo 

PG 
EK 



Llerel 

Paapje 

Raaf 

Roodborst 

Smelleken 
Sperwer 

5/9 
18/9 
10/10 

17/10 
30/8 

25/6 
25/9 

Sij4dje 
~ / .. . ta{e..\e.enol 

Y./(,,, .. .1 ~/ 

september div.meldingen vun 
merelzang 
div.ex.Heerderstrand 
Vegtelarij Epe 
3 ex achter huis SyJrengen
kampweg 
boven huis 

weer terug in tuin Epe, be
gin oct. voortdurend zang 
sept/oct.Glorialaan Epe,da
gelijks volop zang, div.ex. 
boven Epe 
2 ex.lastig gevallen door 
duikende zwaluwen. 
eind aug./sept. Vooral in 
berkebamen troepen sijsjes 
waargenomen,zowel binnen als 
buiten bebouwde kom. 

Vo(Selexc. 
EKG 

Y.Roelants 
Y.Roelants 

EKG 

vNo 
v.Dalen 

PG 

vWH,vNo 
W.Tol 

EKG 

Tafeleend 

Tjiftjaf 
Velduil 
Vink 
Wespendief 
Wilde eend 

5/9 Heerderstrandplas Vogelexc. 
v.No 30/8 -15/10 zang Epe 

18/10 Lelystad weg afslag Dronten ARS 
30/8 zingend Epe EKG 

2/9 Haelberg Mw.Beerling 
EKG 

IJsvogel 

2/10 ! 
8/10 

1/10 

Zwarte roodstaart 18/9 

met donsjongen Flevopolder 
Zeewolde Flevopolder een 
" wolk" eenden van enkele dui
zenden.Moeilijk te onderschei
den,Hoofdzakelijk wilde een
den? Ook toppereenden. 

Dorpsebeek achter Veenweg, 
Vaassen 
geregeld Gortelseweg bij 
tuinvijver -ook vorig jaar. 
geregeld 't Hol -Niersen 

J.Polman 

Hofman 
v.d.Schaar 

Vegtelarij EKG 

Pl-ANTEN·. ~ 
~~~ 

Duivelsnaaigaren 5/9 
Waterviolier 13/9 

Waterweegbree 13/9 
10/9 

we1n1g, Renderklippen 
beekje bij spoorbaan tussen 
Kopermolen en Tolweg Emst 
idem 
ook volop omg.Kievitsveld
strand 

EKG 

lBKG 
!i: KG 

vNo 

Motketel Vaassen. Vrij zeldza- Exc. KN!'TV 
me eenjarige composiet,met 
tere fraai gesneden bladeren 
en een ijle pluim van kleine 
bleekgele bloemhoofdjes. H.Menke 



Klimop 

Adderwortel 

15/9 reeds ln oloei bij huis en vol
op bezoek van honingbijen,Ruim 

J,>,_ ~l.t 

een ma<_:tnd eerder dan vorig jaar vNo 
14/10 meerdere planten nog in bloei, 

Tonberense\·veg Epe GS 
Winteraconiet 15/10! 2 ex. in bloei in tuin vNo 
Moseik 13/9 Motketel Exc .lG<:;:v 

\N~L.CTE.N 

-~ 
Weeskind 

Atalanta 

Distelvlinder 

Berkenstokje 
(rupsen) 
Gamma-uiltje 

Olifantsrups 

Geelgerande 
watertor 
Schrijvertjes 

Libelle Anax 
Imperator 

'l/9 
30/9 

10/10 
10/10 

13/9 

13/9 

in schoolgebouw Burgerenk Epe vNo 
trek van deze vlinder zonder 
bloembezoek-Epe- duidelijk z.w. 
vliegend (terugtrek?red.) 
n.o. van 't Harde 
nog steeds in Epe, ·vrij veel dit 
jaar 

EKG
GS 

vNo 
Kievitsveld,spoorbaan Ernst, via
duct Oene (erg weinig dit jaar) EKG 
Kopermolen Ernst EKG 

l/10 Oene, Bongerdpl.Epe,weinig ge-
zien dit jaar. EKG 
Op kamperfoelie vr~ geregeld 
gezien vNo 

1/9 (waaruit pijlstaartvlinder Avond-
rood zich ontwikkelt) 
2 ex. Enkweg NN 

17/9 larve met als prooi stekel-
baars in beekje langs Land v.J. vNo 

5/9 paar groepen van ca.l00-150 
ex. Leemkuil Tongeren GS 

13/9 Sprengen Niersen Exc.KNNV 

\>A\)l)ES 10tltN ·. 
Hygrophorus 24/lo Een grbsbruinige grote wasplaatsoort A.Sieders 

Eerste vondst in Nederl.waarsch~nl. Exc. Loo o·liv ~aceoalbus 

Kopergroenzwam 

Kale inktzwam 

oct.op plank 2 ex.Spren~enkampw. Y.Roelants 
Vaassen 
oct.in de goot Glorial. Epe 

Zwavelzwam 9/9 Tongeren b~ Anna's Hoeve 
vNo 
EKG 
EKG Prachtvlamhoed 13/9 Gildepad Epe 

Reuzenzwam oct.Kruispunt Elburgerweg
Elspeterweg PG 



Weidechampignon 21/9 en tuin Bongerdplein en Kerkpl. 
Witte Knoopzwam i~/~u Grote Kerk Epe EKG 

Park 1 t Loo Exc. 
Vroeger erg zeldzaam, nu hier en daar 

D\\/tl<St.N: 
Wezel april oprit Zwolle 

15/10 afslag snelweg EB Deventer 
Y.Roelants 
L.v.Broek
hoven. 

(EKG=E. Koopmans-Gromrné, vnO=F. v .Noorrlen, vWH=J. W. van 
Waveren Hogervorst, AH=Adri Hottinga,AHS=A.Herweijer
Sllli t, RP=Roel Pannekoek, GS=Gerhard Stegeman, PG=P. Groen) 

Een alarmerend telefoontje naar mijn werk, deed me om 5 uur 
snel naar het Pelzerpark Sl)Oeden. 
Een kat was hier aan komen lopen met een vrijwel gave vleer
muis. Vleermuis tijdelijk in de diepvries, voordat er een de
terminatie plaats kon vinden~ De verschillen tussen de 17 in 
Nederland voorkomende vleermuissoorten zijn niet altijd even 
groot en hoe determineer je een vleermuis? 
Teneerste, de vleermuis is beschermd, het in het be~it 
hebben van een vleermuis dood of levend, compleet of slechts 
een onderdeel, het is en blijft ten alle tijde strafbaar. 

tragus onderarm 

Schema vleermuis 

De determineertabel in de 
""------ 3de vinger Net. Med. nr 104 scheidt 
.~ ~ eerst de hoefijzerneuzen 

(zo geheten naar hun op een 
hoefijzer gelijkend vlezig 
neusaanhangsel) van de glad
neusvleermuizen. Vervolgens 
wordt er ingegaan op het al 

spoorbeen 

staartvl1eghu1d 

dan niet dicht tegen elkaar 
aanliggen van de oren, het

geen in mijn geval positief uit
viel. De lengte van de oren was 
het derde kenmerk, ongetwijfeld 

een grootoorvleermuis met een oor-
lengte van maar liefst 31 mm. 

Er zijn twee soorten biru1en het genus der Grootoren;hun 
onderscheid wordt gemaakt door een aantal kenmerken, bij mijn 
exemplaar viel het volgende op: 
De lengte van de tragus was 15 76 mm. 
De top van cle tragus was ont:jeplgmenteerd 
De onderarmlene;te bedroeg 37,8 mm. 

Kijkt U het maar na in de Wet. Med. over 
vleermuizen (ook te leen in onze bibliotheek, 
we hebben te maken met een vle-:Jrmuis luiste
rende naar de welluidende naam: 

Gewone Groot oorvle crrauis, 
Plecotus auritus \Linnaeus, 1758). onderarmlengte 



''wE.. GAAN -rocH VANPAI'G NIET w~ te:Ts BEZtcHTI6EN? ,, . 


