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De eerste aflevering van Natuurklanken in 1982 ligt voor u. 
Het jaar 1982 bracht meteen al strenge vorst na koude ~en sneeuw 
in de decembermaand ervoor. Veel waarnemingen dus in deze krant.· 
Zoals we in het vorige nummer beloofden, bieden we U nog een flink 
aantal reisverhalen, waar toen geen plaats meer voor was. Z~ kun
nen ons, ondanks het winterse weer, in een zomerse stemming brengen. 
Wie alle vorige reisnummers bewaarde, beschikt langzamerlJ.and over 
een schat aan informatie over allerlei vooral voor K.N.N.V~ers 
belangwekkende vacantiegebieden. 
Twee bizondere b~dragen z~n een historische en •••• een muzikale. 
Van het dagboek "Voor zichzelf genoteerd", dat ons telkens deed 
terugkijken op wat de schr~ver het vorig jaar in dezelfde periode 
buiten had opgemerkt, is nu de allerlaatste aflevering geplaatst. 
We z~n de auteur erg dankbaar voor zijn verslagen. Misschien, dat 
deze rubriek anderen gestimuleerd heeft, om ook een natuurdag
boek bij te gaan houden. 

Er zullen weinig lezers z~n, die zich nog herinneren, dat 
Natuurklanken begonnen is als een "aangeklede convocatie 11 van 
lezingen en excursies. Die "aankleding" is erg uitgebreid geworden, 
doordat er steeds meer leden plezier lrregen in het op schrift 
stellen van hun buitenbelevenissen voor onze krant. Veel schuchte
re beginners in het schr~versvak ontwikkelden zich tot uitsteken
de journalisten! 

Maar vergeet U niet, dat het programma, dat U op de volgende pa
gina's zult vinden, alt~d nog het allerbelangr~kste deel van dit 
blad vormt. 

We hopen dit jaar veel leden op onze tochten, weekends en avonden, 
werkgroepen en werkdagen te ontmoeten. Hebt U al een agenda, om 
niets te vergeten? 

Tot spoedig ziens dan! 

Ik ben gewor-:'i.en als de winterbeek. 

Ik b~n geworden als de winterbeek, 
de ,:.fl tte, gans met ij sla;-,_g overwelfde, 
g~heel gedempte- en toch is zij dezelfde 
dJ.e levensader in het landschap leek 

bij len~~dag._Nu lit;t het lijf, dat vrij 
en vrolJ.Jk bultelde doorteen de weiden 
of aal! een vldüartd_ ziet~ in vijveJ·s vlijde 
goed J.ng;edekt onder de bl onke ;3pre i. ' 

Maar er;_.!;ens aan de bocht, waar het verval 
wat groter is, waar 't ijs niet heel en al 
de bedding dekt en nog het water huivert,_ ~-
hoort hij, die hare lente heeft b~~m.ind --~- ~--,.,, 
en -olij ·was Olll de \~ee~de van d.Lt kind,-nm~''"· 
het oud geluid verumJ.c;d en =';ezui verd. ~d,..::.-.~=~ .. fl!~~),\'~'::'1.& 

--~..:i-- <7 l .. 
Bert Decorte 1~)4.2: .."... ....... 

--------------~~ 



t1JoR UV 4Ge/1D4 . 

©fi'tl~ ]V~@~~~~Iftl~ 
L~:z 111CreN ~ ExcuR5/Es 

zaterdag 
30 januari 

ONTWIKKELING VAN ONZ_ll-; BODEM IN HET KWARTAIR, 
speciaal op de Veluwe. 
Lezing door de Heer Drs S.Bijlsma uit Wageningen. 
Degenen, die op het kaderweekend (1981) in Ernst 
waren, weten hoe boeiend de Heer Bijlsma over 
dit onderwerp weet te vertellen en welk duide
lijk en fraai plaat- en diamatGriaal zijn ver
haal verlucht. 
Voor iedereen te volgen en zeer de moeite waard. 

20.00 u. Huis der Gemeente Epe (7~ingang). 

Excursie naar Frederiksoord en omgeving. 
Bezoek aan de kas van de tuinbouwschool onder 
deskundige leiding. Daarop aansluitend een kor
te wandeling in de omgeving. 
Na een kopje koffie gedronken te hebben in 
"De Adelshors.t" zal in de middag als de weers
omstandigheden dit toelaten, een excursieter
rein in dè buurt van het riviertje De Reest 
worden bezocht . 

• ~~~.ë:;+ Vertrek 9.15 u.' A. H. Epe, 9. 30 u. bushal te 
· centrum Heerde. 
#illen zij, die mee willen rijden even contact 
opnemen met de Secretaris? Tarief 10 cent per 
km. 

zaterdag ~Maandelijkse excursie vogelgroep. 
6 februari S.v.p. contact opnemen met Mevr. A.Herweijer, 
~ ,Pelzerpark 3 Epe. tel. 05'780-13(03. 

zaterdag GE'.VESTELIJEE .Kii.DLG.RGONTACTDAG IN HAHD8R·iHJK 
13 februari in ~~ebou\v· "De Eiekmure '' (Hoek Vondellaan/ 

Tesselsclmdelé.téi.n). 
DGe lneners ··.'Jo relen vcrv·Tacht om 9 . .)0 u. 
Sluitil1t.5 ca.l?.·~!--' u. Kosten c;ering. ~ris de 
mo,·:.;elijkheid ee11 eenvoudige lunch te "bestellen. 

Dit is een contactdat=; v.~J.n Let Gevrest voor 
kaderleden in de ruin.ste zin van het ·:toord. 
:~oaL:.: l.::e ::: tuursleden en iedereen die ~üch bezig 
houdt met le_i_ding v:::.n ·.'lerki~;roepen, excursies, 
of die zoné'..ar ~:et wel en wee Vllll de afdeling 
ter ~wrte L;aat. 
Centraal deze dag staall de ve:c·scilillencle be
stCJ.Gt.ncle ,_•nc!_erzoeken op natuur hifJtorisch ge-
bied en hoe ·!Je in de afdelinc;en de leden 
hiervoor lmrmen activeren. ~r vrordt o.a. :~~e
svroken over het vastle~··;;_-en van waarneuin-~en 
iÎ1 atlasblol-::lmn, kilome b~r- en uur hokken.·-



zondag 
21 februari 

donderdag 
25 februari 

zaterdag 
6 maart 

,1?":-9"-... 

's-Morgens wordt een inleidin~ gehouden (waar
schijnlijk door de Heer Boere van Staatsbos
beheer).'s-Middags zijn er verschillende excur
sies in de zeer gevarieerde streek om Harder
wijk. 
Nadere agenda volgt. 
Opgaven ~raaÎ vóór 31 ~uari bij de Secretaris 
(tel. ö5 80- 2673, Bee eide 12, Epe). 

vVandeling omgeving Kievi tsveld bij Emst 
onder leiding van Bouke Terpstra. 
Bouke is in dit terrein uitstekend bekend. We 
ontmoeten Bouke om 10 uur bij de brug over het 
Kanaal achter de zandwinningsplas (ca. daar waar 
de rijksweg 50 het Kanaal kruist). 
Vertrek in auto's: 9.35 A.H. Epe. 
Fietsers gaan op eigen gelegenheid. 
Route vanuit Epe: Hoofdstraat, Brakerweg (voorb~ 
S9 linksaf), Gelria1Neg, Wiemanstraat, links 
aanhouden, Schobbertsweg tot nieuwe brug kanaal. 

Dr. Har.ra v.d. Veen komt voor ons spreken over: 

DE VEL1HiE, EEN PARK IN 1-:IET NA~IONAAL LANDSCHAP ? 
Natuurbescherming op lange termijn, bosbeheer 
en integratie van faunabeheer en recreatie. 
Deze lezing met dia's m~g door niemand gemist 
v1orden. 
Wanneer de Veluv1e U ter harte gaat, is dit een 
"must"! ! 
20.00 u. koffiekamer Gemeentehuis Epe. 

VOGELEXCURSIE onder leiding van Frans v.Noorden. 
'.:'Je gaan naar het weidevot:;elreservaat in zuidelijk 
Flevoland (bij Harderwijk). 
We hopen daar naç:èst vele ganzen en eenden ook 
weer een aantal steltlopers en vroege zomer-
vogels te kunnen waarnemen. 
Vertrek: per auto om 9.00 u. A.H. te Epe. 
terug: ca. 13.00 uur. 

WINT~RPROURAM~A NATUUREESCH~RMINGSCOMMISSIE 

=========================================== 

en soep wordt weer gezorgd. 

N.B. Bij sneeuw en gladheid gaat het feest niet door. Bij twijfel 
en voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar 057d8-l9l9 

Graag een heel grot~komst! 
Yvonne l~oelants 
Sprengenkampweg 4 
Vaassen. 



Ons oriëntatie-bezoek aan Zweden vorige 
zomer was ons goed bevallen, zó goed, 
dat we besloten dit jaar weer naar het 
noorden te gaan. I.::aar can niet zo ver ----~ 
als in 1980 en ook niet alleen maar ~ • 
met de auto te trekken, maar ook "lopes" , ~ '""'""""'"'!"" 
zoals dat hier heet. ' 
Mijn vissende oudste zoon had een reisver~; ...." 
haal gelezen van mensen die zich bij de • · M 
monding van een Noorse rivier lieten af- ~ JIC~~~~~~~ 
zetten en vandaar verder stroomopwaarts ~~ 
trokken en veertien dagen al vissend in hun levensonderhoud 
voorzagen. Zo'n vacantie leek hem wel vmt! Die rivier, de 
R!Zfa, mondde in het Femundsenmeer uit. Op dit meer voer 
twee keer per dag een veerboot van het aan de noor•delijke 
oever gelegen S!Zfrvika, via een drietal kleine aanleg
steigers waar een boerderij of vishut gelegen was, naar 
het aan de zuidoostelijke oever gelegen Elgaa. Met deze 
veerboot, die dateerde uit de tijd dat de Startemelk I 
nog op Vlieland voer, kou je dus bij één van de aanleg
plaatsen afgezet worden. 
Het leek me echter leuker, spannender, leerzamer én goed
koper om naar Elgaa te rijden, daar de auto te laten 
staan, alles wat we {Sedurende een week dachten nodig te 
hebben op onze re$Pectievelijke nekken te laden en naar 
die geroemde R!Zfa te trekken. Dus zorgden we vóór het ver
trek uit Ned~rland voor goed kaartmateriaal en een licht
gewicht kompasje. 

Ons Scandinavisch avontuur voltrok zich in cle tweede helft 
van juli, bepalct en bezakt 1~et tentjes, drie -deels se
leende - liclltGevJicl~t rut_~;zakh:en, lichtt;ewicbt koo~q;:.:::rei, 
henGels, we~nig maar wel wai~e klefing, en een heleboel 
niet lichtc;ewic.ht leeftocllt. 
Elgaa bleek een klein lw _U;bl G.o1·pje te zijn met een rJost
kantoortje aliL~s t:.mk, ~én SllJ!erntarktje met tank, een 
houteE c/:;l>ouw met ~eslo.!Gen sor~iijnen, rlat de V·Iijdse -bena
min:~ "Hotel'' draag, een kleine campinL~ IL.et een paar ten
ten (waarom zou je op een ccunping r;aan staan als je 
practisch overal vrij mag kamperen?) en een paar huizen, 
waarvan het grootste een uithangbord met het opschrift 
"Fiske...tillatelse" had. Belml ve vi svergunninr::;<~n kon je 
er een ontbijt en wat te drinken kr~j~en. De heer des 
huizes bl.:;<,;k c::elukki::; wab ~.:.:;n,~elf::i i;e spreke11 en lwn ons 
helL)en aa.e de visverc;wmine;, die .vij ·JOor d_e ·.-mteJ·en in 
Femundslllarka, het nationale park W3. .. r ook de Rf6a in ligt, 
moesten hebben. Nadat Ne nog een paar broden gekocht 
hadden, .I.) arkeerden we de (ook al geleencle) Renaul t 5 on
der de bomen na~st het kerkje, sjorden de rugzakken om en 
gingen op weg: zoon Jan-Joris (16), zoon Bas (14) en ik. 
Dochter Vibeke was niet van d~ partij, zij verkoos een 
warG~ere vacantie met een vriendin en kon - in af\vachting 



van haar eerste zelfstandige vacantie - huis, groentetuin 
en veestapel tijdens mijn afwezigheid verzorgen. Ideaal! 
De eerste etappe was een gemarkeerd voetpad volgens onze 
kaart en dat bleek te kloppen. Die eerste dag verbaasden 
we ons daar nog niet over, later waren we blij verrast als 
dat het geval was. 
We bevonden ons in het grensgebergte tussen Noorwegen en 
Zweden, het meest zuidelijke Fjällterrein van Scandinavië. 
Het is een typisch middelgebergte met afgeronée toppen, die 
ter plaatse niet hoger zijn dan een 12 à 1300 meter. Het 
terrein is deels bebost, deels open, steeds stenig, behalve 
de moerassige stukken. In alle gevallen kan de mossenkenner 
zijn (of haar) hart ophalen in de moerassen met de vele 
veenmossen, op de stenen met de veelkleurige korstmossen. 
Onze eerste ontmoeting in het bos was met een paar witte 
schapen met bellen; ze waren erg tam, we waren dergelijke 
schapen al eerder tegengekomen, toen als soort stoffering: 
in de berm van de weg lagen ze te herkauwen. De al heel 
grote lammeren schonkten nog steeds onder hun moeders om 
een teug melk te bemachtigen. 
Er waren hier opvallend weinig vogels, alleen wat sijzen 
en kepen lieten zich horen, boven in de dennen en sparren 
de zwarte mezen. Vanuit het bos kwamen we op een stenige 
vlakte, een paar honderd meter hoger gelegen dru1 het meer, 
hetgeen een schitterend uitzicht opleverde: bos en moeras 
onder ons, dan het langgerekte meer met een paar beboomde 
eilandjes en da::?..rachter rees dan weer een middelhoog ge
bergte op, een heel coulissen-landschap, in vele tinten 
groen, blauw en grijs. 
We besloten om ons verder op kaart en kompas te oriënteren 
en peilden op uitstekende rotsen of grillige bomen. Dat 
werkte prima, Jan-Joris had al een redelijke kaartleeserva
ring en we knaroen I>recies daar bij het meer uit waor we 
wilden. Wat wèl tegenviel was het t';ewicht op onze rug: uren 
achtereen sjouwen in vrij onherbergzaam terrein met 10 tot 
15 kilo in en aan je rugzak is geen makkie. Toen we dan 
ook aan het meer een kleine vissershut aantroffen, waarvan 
de deur niet op slot was, bleek het niet moeilijk de 
jongens over te halen daar de nacht door te brengen. 

Een schilderachtiger onderkomen kun 
je je nauwelijks voorstellen: van 
gekantrechte stammen gemaakt, een 
beetje scheefgezakt, het dak (ge
deeltelijk weg)van kleine dunne 
plru1kjes, bedekt met berkebast, met 
da~r weer op plaggen, die in alle 

___ kleuren blad, bloempjes en bessen 
-- - (lroege11, hei, rode en -blau'Jole bos-

- -----~-- ~······ bessen, rijsbessen, kraaiheide, mos-
- ~ · ~·~ . -;-- ~ sen, enz. Binnen, boven de deur, 

~~~:':·~~...:.'.<i.')l• hing een bordje, dat te kennen gaf, 
· .. ; ~ dat iedereen welY:oa was, mits er _ V \ --~ evenveel droog brandhout overbleef 

. _ - ---:- - \1 o~~c:~l . .." als er lag. 
Er waren twee smalle bankjes en een 

stenen vuu.rplaats in het midden onder een gat in het dak, 
dat als schoorsteen diende. Helaas was dat niet het enige 
gat, zodat de rook elders weer naar binnen kwam. 
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Vandaar dat het hele interieur tamelijk zwart was. 
Terwijl we ons potje aan het koken waren, barstte er een 
daverend onweer boven het meer los. We waren blij dat 
we tenminste een half dak boven ons hoofd hadden, maar 
het was moeilijk een droog plekje voor onze slaapzakken 
te vinden en het vuur brandende te houden, terwijl de 
regen het constant probeerde te blussen. 
De volgende dag straalde de zon over het meer. Nadat we 
de houtvoorraad hadden aangevuld, vertrokken we welgemoed 
voor de laatste et~ppe. Bij een zomerboerderij -vergelijk
baar met een alm-hutte, maar dan groter- begon weer een 
gemarkeerd pad, dat van het meer af door het bos naar bo
ven liep. De strook dichter langs het meer was hier moeras. 
Kleinere en grotere beken stroomden door het bos naar bene
den om in het meer uit te monden, sommige met brede kwel
§troken, waarin hier en daar gevlekte orchissen bloeiden. 
In deze vochtige, luwe omgeving was het vanwege de muggen 
bijna antioenlijk OB even ergens te gaan zitten uitblazen. 
Beter was het om na een koele slok uit de beek door te 
gaan. De markeril11~;r~n hielden op bij een meertje, een ander 
pad leidde het moeras in, we ~ingen dus weer op kaart en 
kompas verüer. Het ter:cein Viferd zwCJ.ar, de ruszakken steeds 
zwa~rder, de mucGen steeds irritanter; de jongens verwens
ten mij, om mijn idee te gaan sjouwen, dat was eens en 
nooit weer. Maar toen, na de oversteek van een brede beek 
(wat springt het moeilijk met een zware rugzak) weer bij 
het meer aangekomen, lag daar ineens de aanlegsteiger bij 
de R~a-monding voor ons. Bij navraag in de wachthut bleek 
de overtocht per boot niet zo duur, dus beloofde ik, dat 
we terug zouden varen. OpGelucht liepen ze toen, alsof de 
hele vracht van hun schouders 'JJas Ge 1rallen, de paar kilo

meter stroomopvvaarts langs de ri
vier tot we een schitterende kamp
plaats vonden. Tussen twee stroom
versnellinr:;en in vvas er a:: .. n de 
oever een grassige vlek met er om 
heen edl weelde van bloemen, alle 
tinten ooievuarsbekken tussen ',vit 
met lila aders en donkeriJaars, 
valeriaan, guldenroede, rose roos-
J-·es sn,•·elwortel blauwe knoop 

.. • ' u ' ' ~"trr.CAUioparnassia, WèJ.ter<..lard-oei en ·Nat 
droger rijsbes, Linnaeusklokje, 
bosa:.J.rdbei o.a • 
. ve hadden inmiddels de nodige er
varing in het iJOUi·'len van een e;oede 
vuurplaats: een kring van vrij gro
te stenen met een ho1:;ere kant van 
de wind af. Ook wisten we welk 

P hout we moesten heb~an voor het 
aanuaken e::. ·:relk hout het langst br::tnclde. En wat ·-ae op 
het vuur rno~-;si.,en doen tet:)~n de nmgi.!_;en: stukjes b8rkenzwam 
of verse jeneverbestakjes (d.aar zeker niet zeldzaam en 
dus niet beschermd). Beide veroorzaken een scherpe rook 
waar je niet in moet zitten, omdat het je op de o~en 
slaat en waar mu2s~en kem1eli.jk ook niet van t;ediend zijn! 



8'2.-f. 

Terwijl ik het kamp1inrichtte en vuur maakte, beproefden de 
jongens hun geluk met de hengels en vingen een paar 
prachtige vlagzalmen en een forel voor het eten. Ieder 
mag over vissen denken, zoals hij wil, maar ik vind dat er 
toch wel een groot verschil is tussen vissen om ze weer 
terug te zetten en vissen zoals wij dat deden, voor het 
dagelijkse maal. 
Helaas waren er nog geen bessen rijp, ook nog geen bosbessen, 
en dat in de tweede helft van juli! 
Op de R~a zagen we herhaaldelijk een moeder grote zaagbek 
met acht kuikens achter haar aan of soms op haar rug; het 
is fantastisch om te zien hoe zij een stroomversnelling 
"nemen". Boven de rivier zweefde een paar maal een vrij 
kleine, spierwitte meeuw met zwarte poten, kan dat een 
ivoormeeuw zijn geweest? 
Eénmaal kregen we bezoek: Popeye en kameraad. De mannen 
waren kennelijk met de boot aangekomen en liepen 's-mi.d
dags langs onze plek, bleven kijken hoe de jongens vis 
voor die avond aan het vangen waren en ik bedacht, dat ze 
misschien zin in een kop thee hadden. Nu is mijn Noors 
niet van dien aard, dat ik daar een heel gesprek mee kan 
beginnen, dus was het een uitkomst dat "Popeye '' wat Duits 
bleek te spreken. Hij bleek flink in de zeventig te z~n 1 
had een kale, smalle schedel met een paar haren en forse 
kaken, vandaar de naam. Hij kwam hier al jaren en kende 
de omgeving op z'n duim. 
Hij liet een brood bij ons achter als dank 
voor de gastvrijheid en wist ons te ver- cle. Ot.ol.~ ~r 
tellen, dat er ook overlevingspakketten 
te krijgen waren bij de onbemande hut 
een paar kilometer verder stroomopwaarts; 
je moest dan je naam opschrijven en het 
benodigde geld in een busje doen. Heerltk 
dat zoiets op basis vw1 vertrouwen in deze 
tijd zo goed werkt! Met Popeyes brood 
kondcm we het een dag langer ui tzingon, 
want we aten allemaal meerdan ik had 
kulmen berekenen. ~ve namen: dankbaar af-As~~13.!! 
scheid van hem en zijn veel jongere 
vriend, beloofden hem te zullen sdiTijven en Jr..recen tot 
slot nog het aanbod om een ander jaar Gratis gebruik te 
maken van zijn hut in Telemark. Nat een bartelijke gast
vrijheid. Hij noemde het zelf gastvriendschap. 
De dag voordat we terug zouden gaan naar Elgaa ontdekte 
ik, dat we niet alleen woonden op onze kampplaats: onder 
de elzen-berkenstruiken tussen de vuurplaats en de plek 
waar ik de afwas deed, lag een donkere slang met een 
duidelj_jke zigzag op z'n rug met zijn kop in een holletje. 
Alleen doordat hij mij zo niet kon zien, was hij niet ge
vlucht en ontdekte ik hem. Ongetwijfeld was hij er al die 
dagen al geweest. Toen hij zijn kop uit het holletje 
terug trok, zag hij mij en schoot onder de stronken weg. 
Hij had duidelijk geen gele ring om de nek, laatste be
vesti~ing dat het om een adder sing. Het leek me beter 
om een paar laarzen aan mijn blote voeten te doen en te 
kijken waar hij bleef. Aangezien m;_jn zoons op een ont
de .. :kingstocht \'varen, had ik alle tijd. 
De adder woonde er duidelijk, hij had er zijn holletjes 
en schoot steeds in dezelfde richting weg als hij mij 
zag. Hij was vast en zeker steeds gevlucht, voor wij hém 
zae;en. 



Ik overlegde, dat, als WlJ er voor zorgden hem niet te 
hinderen, hij ons zeker ook niet zou lastig vallen. Zo 
bracht ik het ook over aan de jongens toen ze terug kwa
men, liet ze wel hun laarzen aanhouden. Aan het vuur werd 
er die avond uitvoerig gediscussieerd, hoe je een adder
beet moest behandelen. Voor de ze.kerheid; Bas' mes was 
het scherpst .... De volgende morgen om tien uur scheepten 
we in; in een piepklein hokje op het bovendek zat de kapi
tein kaartjes te verkopen: een kleine man met lichtblauwe 
glinster-ogen, die er uitzag of hij als ontbijt een flinke 
borrel nam. Maar ja, op Z0 1 n meer, :Jaar hij misschien al 
vijftig jaar voer, kan er niet zo veel mis gaan. 
1\Ja een paar uur varen kwamen we in Elgaa aan, waar de auto 
braaf op ons stond te wachten. Het was inmiddels zaterdag 
geworden en we moesten de voorraden wat aanvullen. Daar
toe moest ik echter eerst wat geld ·,visselen. De bank 
bleek echter om twaalf uur open te gaan, het moment dat de 
winkel sloot. Gelukkig hadden we nog net genoeg eten in 
de auto om het VH:;ek-encl te overleven. 
De tweede week zouden we è.,an de Zweedse kant van het grens
gebergte doorbrengen, dus verlieten we Femundsmarka langs 
de herkauwende scl1apen, langs het verkeersbord met het 
overstekende rendier en langs de -wellicht meest zuidelijke
lappenhut bij de opvanghekken voor de rendieren op de vlak
te. 
Een volgende keer vertel ik graag nog vmt over deze tweede 
week. 

Yvonne Roelants. 

Ganzen moeten verhuizen 
TERSCHELLINO (ANP) -

Op Terschelling wU men p~ 
beren de rotganzen. die hun 
voedsel vinden op de weUan
den In de polders, te laten ver
hutzen naar een natuurgebled 
De ganzen brengen naar schat
ting dit jaar honderddutzend 
gulden schade toe aan de 
.boeren. 

Er zal nu een aantal Jacht
vergunningen aan boeren wor
den uitgegeven waardoor boe
ren op hun eigen land mogen 
jagen. Dat kan op grond van 
een artikel uit de Jachtwet die 
het mogelijk maakt de Jacht 
toe te staan als er sprake 1s van 
bijzonder grote wildschade. 

De ganzen worden - zo 
hoopt men - door jacht naar 
hun nieuwe gebled verdreven. 
Hiervoor is een deel van De 
Groede uitgekozen. dat deel 
uitmaakt van het natuurge
bled De Boschplaat op noord-

oost-Terschelllng. Het betref
fende stuk mag gebruikt wor
den voor het welden van jong
vee en paarden. De eigenaar, 
Staatsbosbeheer, zal dit ge
bied van 250 hectare met ter
wWe van de ganzen met Vijftig 
hectare uitbreiden. De ganzen 
verblijven van september tot 
begin Juni op het elland. Het 
Jongvee 1s van eind mei tot . 
half november In De Groede. 

DE. COP'-J VOOR \-\L\ MAAt<T l'iUMt1E.t2 
G'RAAG VOà~ \S" fE'B'RUA'R t ~l'lS ïURE..H ~ 
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Op een ellendig koude en natte dag gaan we met ons gezin 
maar een autotochtje maken door het hoofddal naar Spanje. 
Met een soort spit in je tent liggen is ook niet alles! 
We willen, niets vermoedend, onderweg in Andorra-la-Fella, 
waar een Poste Française is, onze girocheques inwisselen. 
We zien door de beregende autoruiten twee keer een mooi 
oud Catalaans kerkje (een andere keer ontdekken we, hoe mooi 
ze ook van binnen zijn) en verder trekken we met een einde
loze stroom auto's door de aan elkaar gegroeide dorpen, die 
uit louter souvenirwinkels, supermarkten en appartementenflats 
schijnen te bestaan. Later merken we, Hat heteen "stil uurtje" 
was in deze heksenketel! Het is nl. siesta, en dus is de 
"Poste" gesloten en de helft van de winkels ook. 

In Spanje, in Seo-de-Urgel is het droog en er schijnt zowaar 
een zonnetje om onze botten te ontdooien op een terrasje. 
We bezoeken er een middeleeuws klooster en een bijbehorénd 
museumpje in de oude kloosterkapel. Seo-de-Urgel is de zetel 
van de Spaanse bisschop, die srunen met de president van 
Frankrijk het hoogste gezag in de regering van Andorra vormt. 
Het museum bevat zo onwaarschijnlijk rijke kerkschatten, dat 
je onwillekeurig een vergelijking gaat maken met de armoede 
en de bomvvalligheicl van de boerendorpjes in deze streek •••• 
Ook in Spanje is de post dicht en we vlOekeren met onze , 
laatste pe:3eta 1 s. Op de terusweg komen we , s-avoncls in zo'n 
hopeloze file terecht, die zich, geleiel en vooral tegenge
hOLlden door talrijke politiemannen- en vrouwen tussen de 
vJinkels voortwurmt, dat we weelerom de ''poste" besloten vin
den als we deze eindelijk bereiken. De zer:';eningen van een 

- "lage-prijzen-Andorra'', dat volgepropt zit met o.a. bandrecor
ders, horlo~es, lelijke vazen, Hollandse jenever en Hollandse 
boter, hebben het prachtil{;e dal tot een afschuwelijke kermis 
gemaakt • _ NA-r 

Als we "ons 11 dalletje naderen, zien #e nieuwe sneeuw op de 
bergen rondom liggen en vinden we onze kampgenoten staan 
klemnen om een vuur (dat door het vocht niet vvil branden) 
met hun dil;ste kleren aan! 
Gelukkig waren er ook mooie dagen. \'Je wandelden, voor een deel 
zonder pad weliswaar, soms klauterend over de uitlopers van 
de puinbanen, langs "onze'' beek. Daar verraste ons een gewel
dige flora. Nater, dat hier constant uit de berg siepelt, 
meanderende stroom_L')jes in de weiden en hooilanden naast ons, 
zorgden voor een erg nat terrein. 
Ne vonden er een grote rijkdom 
aan bloemen, als vleeskleurige 
orchis, mannetjesorchis, been1n'eek 
en zijn kleine bergfamilielid 
de tofiëldia,succisa, maanvarentje 
en vele dui~enden bloemtrosjes van 
de srote pimpernel. Iris en Pyre
neeenlelie ook hier. Gietregen be
sloot deze toch al zo nat~e onder
nemin~_;. 
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Maar het mooif~te natte ge-Died vonden we in het naar het 
zuiden lopende zijdal boven Encamp. Met een auto kan men 
hier langs een lange slingerweg behoorlijk hoog komen. 
Nooit zagen we zoveel swertia's bij elkaar. Deze verwant 
van de gentianen groeit letterlijk mic1den in het water van 
beekjes. De swerti a heeft merkvmardige stervormige bloe
men van een heel vreemde bruinpaarse kleur. In deze nattig
heid voelt ook een aardige, gele steenbreek zich thuis, 
die wel wat 01) mm1rpeper lijkt, met vette, rolronde blaad
jes. Er groeide ook veel parnassia met fraaie witte bloe
men, die een mooi doorschijnend aderpatroon vertonen en 
heel elegante bloemknoppen hebben. 
Vetblad en ratelaar zijn hier heel algemeen, evenals de 
vele muggenorchissen en gevlekte orchissen. Ook hier weer 
het hele terrein purper bespikkeld door de grote pimpernel 
met zijn lange, dunne stengels. 

In dit gezelschap is ook weer massaal 
de fraaie, donkerrode looksoort aanwe
zig. Het aantal irissen is imponerend 
en de zilveren vrucht:-luizen van de 
grote alpenanemoon wuiven in de wind. 
Maar we vinden ook nog de stengels van 
de narcisbloemige anemoon, die een heel 
scherm van bloemen vormt. Eerder in het 
jaar moet de bloei van deze grote 
anemoonsoorten heel spectaculair zijn. 
Dan stuiten we op hele velden vol met 

_ ~~~2 de rose sterretjes Vetn de veldgentiaan. 
~ . ~r tussen groeien de slordige gele 

c Lf c", bloemhoofdjes van de arnica en de keuri-
~~~~ ~ge ordelijke bolle bloemen van de 
r C~ ~ J .....::S ~ 11' '- s""«.r~lo. ( Soxif~ . ·: ro lus. 

~al.e>&d.cs 
Op de wat drogere plekken met korter r:5ras vinden vre de be-
kende bruine klaver en een l'OSe v1o.ndklaver ( anthillis mon
tana), het t.luv1enklokje en de heerli~jk e;eurende pracht
anjer. 'l1ussen de ruigte va11 ce (~rote rotsblokken staan 
gele molmikskap, wi ti~~:; rapunzel, astrantia, grote centa.urie, 
ja eigenlijk all:::; planten uit de Miclden-Europese geberc;ten 
bij elkuar. 
In de stukken,vJc..:::u· het vee geregeld gev·Jeid i/o:L·dt, vinden we 
langs de kanten de mooie zilverdistel bijna in Lloei en 
prijken de even8ens ongesteelde aarddis [jels met LLm rose 
bloer.r1hoofdj es t u:3~;en ee11 i' raai 'NOrtelrozet van di stel bladeren. 
Da::Lr ontdekken vJe ook de lcl·-"ine, hemolsulau-.;;e sterretjes 
vcu1 het sneea\'Jt;l':!nti&e:.ntje en de crêmewitte bloeikro.nsjes 
van de be1.·ggamander,een :coort lipbloem, i/é:J.c.r•nin de boven-
-~i_p O~ctbn:·.:;i-;:t. .. _ . . . 
verrast ZlJll .. Je, c..ls .. Je e·jl' pä.c.I' 1c1al de ln,Jzonder .__;rote, 
dild:e rupsen vu.:n de rwchtpau·,·Joog (op f;rote pÜI_;Jernel:) 
ontmoeten. In het Gooi voncl ik ze juren i~t";le(len e;-;;ns Ol) de 
heide en later in E9e weer. 

Toc:;n de zon ·a at krEtcht k:ceet; die do.,~;, -v-lot~en de fel oran,j e
roci.e dul::a:::.tvlinclers rond en zo·.1el de t}èJle als de oranje 
luzernevlinder. De sprinkhanen ·;.JeJ>_ien nu ook actL.=;r:.·. Do.&r 
·uemelde het in,~ens VD.n. Kleine tot '--·;rieze .ie; f9'0te soorten 
vc...n de:z,e s __ ringers, in allerlei l::li:ur en :-:Oclmkerin,c;eL 
bleKen er te huizen. 
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Vol ontzag keken we naar de sterke kaken, 
die insectenman Joop ons nog eens even 
extra vergroot liet zien door zijn loupe! 
Ze kunnen je er flink mee bijten, als ze 
in nood komen. 

Wat betreft vogels was dit ook een inte
ressante dag. Een grote groep van alpen
ka~wen, het waren er meer dan honderd, 
zw1erf rond en scheen die dag weinig 
anders van plan te zijn dan een mooie 
rode wouw het leven zuur te maken. Deze 
grote roofvogel joeg laag over de berg
weiden en rotsen en liet zich door de 

kijker prachtig bekijken. Tenslotte moest hij toch de wijk 
nemen voor de lastige kauwen. Waar de wouw op joeg, weten we 
niet, of het moest zijn op de vele paapjes,die dit gebied 
bewonen. 
De planten- en dierenlijst Vcill deze dag werd ellenlang. 
We beleefden daarboven een heerlijke dag met zon,_ bloemen 
vogels en een heel gezellig stel mensen. Planten,die we niet 
kenden, werden ijverig, zittend op een warm rotsblok, ge
determineerd en wie geen zin in een dergelijke puzzel had, 
wel, die ging lekker in het e;ras liggen. "Ook dit is Andorra'' 
constateerden we voldaan. 
Een ander zijdal, dat boven het oude kerkje van Canillo 
begint, bleek ook al een plantenschatkamer te zijn. En we 
vonden hier gedeeltelijk '.veer andere soorten, door de andere 
bodemsaTienstelling. 
We begonnen de wandeling met het beklimmen van een steile, 
schilferige leihelling, droog en erg heet, die met aller
lei kruiden begroeid was. Ik geloof, dat je alleen als 
plantenfanaat de moed opbrengt om een hele groep mensen in 
de hitte tegen zo'n steilte op te jagen. Maar het was wel 
een fantastische kruidenhelling, de klim echt wel 'Jmard. 
Een schattig rose reigersbekje met grote bloemen, voorzien 
van een fraai honingmerk, groeide daar, een plant die we 
nooit eerder zagen. Het bleek Erodium petraeum te zijn. 
Dit petraeum betekent ongeveer: de rotsen bewenend. Nu, dat 
klopte wel, we haalden onze handen daar open aan de scherpe 
richels van de lei, die volgens de verhalen ook kalkhoudend 
moest zijn. 
Een andere interessante plant daar was de grote gele 
leeuwenbeksoort, die sprekend op onze tuinleeuwenbek leek. 
Zmvel het kleine als het grote goudscherm kwamen we tegen, 
wilde reseda, ossetong, zonneroosje, marjolein, bieslook, 
al_penaster, ruige weegbree, bcrggamailder en de heerlijk 
geurende prachtanjer bevolkten lilede de helling. De sideri tis 
hyssopifolia, een bleekr;ele lipbloem in een dichte,wat ste
kelige bloemtros, was voor de meesten niemv, DKi.ar wij vonden 
dit plantje ock al in d_e Vercors vorig jaar . . ;Je lwnden het 
toen niet o~) ns.m-:1 breEt.;en, ma.::tr lJ.et de g;roep lukte dat nu 
·orima. 
ÇJe herkenden daar ook een pL_;__ntje, da.t we uit cle al9en 
kenden, de asperula cyEanchica, een piegklein walstro-achtig 
beval en de t;rove bladeren en vruchten van het stinlcend 
nieskru_icl vielen op tus.sen de dennen. 



De kruidenlijst is veel uitgebreider dan ik hier opnoem. 
Voor een beginner in de gebergteflora een verwarrende hoe
veelheid soorten. Maar alleen het kijken naar de grote va
riatie in kleuTen en vormen is al een lust voor het oog en 
de namen zijn dan niet zo belangrijk. 
Iedereen vms enthousiast over de duizenden blauwe kruisdis
tels, die de hellingen en de hooiweiden ho(:';erop ter weers
zijden van de beek bevolkten. 
Onze eigen kruisdistel, die we van de IJsseldijken kennen 
en die in de Andorraanse weide ook voorkwam, valt in het 
niet bij deze al even stekelige Eryngium bourgattii, die 
terecht wel "La Reine des Alpes", de Koningin van de Alpen 
wordt genoemd. 
Aan vogels was er niet veel te zien in dit dal, behalve wat 
mezen in de alom aanwezige verspreide bergdennen. Des te 
leuker was het, dat er tot t-w·eemaal toe een boomvalk over 
kwum scheren. rv:aar toen we het dal langs een wat gemakkelij
ker weg dan heen, weer uitliepen, 'Nachtte ons toch nog een 
verrassing. Op de grens van naaldbossen en weiden vlogen 
twee donkere vo~Rls, die wel wat op buizerden leken; ze 
hadden vreemd rechtafgesneden 
staarten en waren zo te zien 
kleiner dun buizerden. Er was 
geen twijfel rnot;elijk, het moes-
ten dvtergarenden zijn. Ze lieten /__,."/ 
zich een poosje van 'vT'ij dichtbij /./ 
bekijken. 
De aardigste vosel~8arneming 
hacî_den we echter OD een heel 
anJere plek, nl. bij de Pas La 
Casa, op de Franse grens. 
Met de auto erheen en dae:,r ?Jan
deleJJ v1as het rü3.Il. Dat 'Handelen 
viel tesen, wa~t de hele tocht 
vJerd één gevecht r.1et de wind. 
~r stond, hoe hue;er ;.re klorr.mcn, een steeds lwTdere storm. 
"Zerst hadden de no~~ ··Nat in de lmite achter c Jn Lam kunnen 
lo1jen om naar plantjes te kij~mn: het stoere pyraL'lidale 
zene~~;roen c;roeide dG.e.r en <ie [Jete t selievaren hin:~: uit de 
rotsspleten. r .. :aar t:;08n vve, h8<::Ü ~<.:op __ ig, nac:_::_--. een ri:,_Qio- en 
.7eertoren vJilcleH lopen, waarheen pas een ni .c;u.':'J zit~~zas2;end 
pad vol puntige keitjes en ander bergpuin was aanc;elegd, 
kwamen vo~e in de e;reep van de storm. Fijn stof, zand en zelfs 
kleine steentjes teisterden onze ber-1-..:;n, D.rr::cn Gil c;ezichten • 
• 'Je voelden ons als ti,jdens e::n strLmd'.·Iéü'lc'_l:;lin::; Oj) een 
·..vaó_éteneil<::Jld met vliet=:;ende storm. IrlerlD:.Jaardi,_; c:_;c:no·=r_; was 
deze wind niet koud, hoewel 0e ver boven de boomsrens liepen. 
'iJe r:Jaakten O}) -een oEsezouten manier kermi:::; I:tet de sirocco, 
een v1ind, die re 2;elrecLt uit de idrik~u .. nse ·.:oe.stijn kol!lt. 
In Nederlanrl zat k:t seli;-;e wo.::;stijrL::.:tof nog in onze kleTen 
en Ol) en in de auto! 
Toen- we, behoorli~ik moe Vdl1 de anci_ers zo eenVOtJ.cü;_;e klim, 
die door de stor:c1 zo z·.;m8r was ·=-;e·Norden, bijna in sle;.sp vie
len achter een paar bescbutteücle ::=-otsen, scheer:'1en 'llak 
over onze hoofC:en tie.utallen vo ·:!l;:;, recilt t 3 _;en de zui::::_çende 
wind in. Ze bleven vl.s.k over lh:;t korte gras -...rlie.:en. Hc:::t 
vva:cen L:;L::rzv.wllX·."Jen, duidr:::lijk o.: weg naG.r t,et Zcüden. 

) 



Waren het misschien onze ei5en hollandse vogels? 
Toen we na nog twee weken weer thuis kwamen, waren daar al 
van begin augustus geen gierzwaluwen meer gezien. 
Het is een heel boeiende gedachte, dat deze vogels elk jaar, 
alleen met de kracht van hun eigen vleugels twee keer een 
reis ondernemen, die nog bijna twee keer!:: zo ver is, als deze 
Andorraanse vacantiereis van ons. Maar wij deden het in een 
comfortabele auto. 

Els Koopmans-Grommé 

Horas non numero nisi serenas. 
Ik tel alleen de zonnige uren. 

(Zonnewijzer bij Venetie). 

Toen Nederland in Vaals nog een vierlandenpunt had, was 
Moresnet één van de vierlanden, die hier met hun grenzen 
in één punt samenkwamen. De andere landen: België, 
Duitsland en Nederland zijn nog echte zelfstandige 
landen, het kleine Moresnet is in België opgegaan. Men 
spreekt er veel duits en de plaatsnaambordjes dragen de 
duitse èn franse namen. Dit landje, dat dus aan ons Zuid
Limburg grenst, is in mei best een bezoekje waard. 
Een enorme spoorbrug beheerst het landschap, doordat deze 
oude ijzerconstructie een heel dal overbrugt. De lange 
goederentreinen die er overgaan lijken wel speelgoed. 
Meer merkwaardig dan fraai eigenlijk. 
Er zijn enkele Olie B.Bommel-achtige kasteeltjes en het 
landschap lijkt op dat van de Belgische Voerstreek, maar is 
wat woester. 
Toen we met de gastvrije afdeling Deventer van de KNlrv 
het Hemelvaartsweekend in St. Geertruid mochten meemal{en, 
st.....-ond Moresnet op het programma. 

Het eerste excursiedoel was het terrein van een oude zink
mijno De zinkhoudende grond 'derd hier in dagbouw geëxplo
reerd. Het terrein,(dat men vindt,cloor komende van richting 
Homburg,vóór het merkwaardige kerkje van Plombière rechts 
af te gaan, dan de verharde weg naar beneden. O;__i een soort 
koollaag kan men dan de auto laten staan) draagt het karak
ter van zovele verlaten groeves: een mengelmoes van 
heuveltjes, lage natte plel-;:ken en vlakke stukken met kort 
gras. Er zijn restanten van oude bouwsels en werktuigen, 
er is bv. een muurtje van oude smelt1)annen. Dit alles 
met een begroeiÏng die spontaan ontstaan is nadat het werk 
stil viel. 



'Ne werden verwelkomd door een heerlijk vogelkoor in de 
bosjes, zanglijster, fitis, vin~n, spotvogel waren te 
horen en niet te vergeten een uitbundig zingende bosriet
zanger. 
Op de open stukken zie je de zwarte grond, die dus zink
houdend is. Het open veld herbergt een heel aparte flora. 
Ze is begroeid met armoedig gras en verder bezaaid met 

p"lell0t.L zinkviooltjes die alleraardigst 
.,,J~:;- bloeiden toen wij er waren. Deze 

variëteit van het driekleurig 
viooltje heeft grote lichtgele 

--~,-,~ bloemen. Ze kan zich alleen hand-
,~~~ haven waar de grond zink bevat. 

Bijzonder mooi was de combinatie 
v met grote plakkaten van paars-

'-~ii!WJrz:zinkviooltje ~· blauwe vleugeltje sbloemo 
Er zijn nog andere planten, die speciaal op deze zinkbodem 
willen groeien. Dat is b.v. de zinkboerenkers, een kruis
bloemig plantje met kleine witte bloempjes. We vinden 
deze zinkplanten ook aan de Geul bij Epeno 
Opvallend was hier het voorkomen van engels gras met zijn 
mooie rose bolvormige bloemtrosjes. Bij ons een plant van 
de kust o 

De kinderen die mee waren, genoten op dit wilde terrein 
enorm en ontdekten een gat in de grond, een soort oude 
put, waar een grote bruine kikker in zat, die er niet 
meer uit kono Bij de redding van het arme beest bleek er 
nog een dier in de put te zitten. Het was een volkomen 
zwarte salamander. Zijn buik was effen oranje. Het moest 
zo te zien een alpenwatersalamander zijn, maar zó donker 
hebben we ze nog nooit gezieno 
Misschien dat de zwarte grond 
hier voor zo'n donkere varië
teit zorgt? 
Er is nog meer merkwaardigs 
op dit terrein. De beek, die 
er langs loopt, heeft een 
leuke stroomversnelling en 
verdwijnt dan in de grond in , ;J% 
een soort grotachtige forma- ~' :--....: ,. ~ 
tie, een mooie eh anto:ir zoals ~ ~~~~ 
dat in België heet. ~n~,~~ 
Alles is zeer romantisch. De beëkoever noodt tot een 
wandelingetjeo Er is hier een wilde begroeiÏng waarvan 
vooral de mooi bloeiende gele monnikskap genoemd moet 
worden. In de zon, die in de loop van de morgen steeds 
meer mee ging doen, begonnen tal van vlinders actief te 
wordeno 
De tweede wandeling maakten we vanuit een meertje bij 
het plaatsje r.,;oresnet. 
Ook hier grenst een natuurterrein aan van een oude groève. 
In de berm vol margrieten begon ook de knautia te bloeien. 
In het oude riet zong zeer nadrukkelijk de rietgors zijn 
eentonige liedje, meerkoeten en wilde eenden en .... ratten 
(broodresten v.d.vissers) zwommen in de plas en kramsvoc;els 
baltsten in de populieren en wilgen rondom.· tenvijl v1e er 
lunchpauze hielden. 
In de beek die het meertje voedde, zaten grote gele l0irik
staarten. 



De wandeling begon langs een oude vergane afrastering van 
een of ander landgoed. Alles maakte daar de indruk van ver
gane glorie in een grensgebiGd. De douaneauto in het bos 
geparkeerd, gaf ons het idee, dat smokkelaars hier door het 
wilde bos hun sluipwegen over de grens hebben. 

In zo'n verwaarloosd stil bos op 
rijke bodem is het heerlijk wan-
delen. . . De gele monnikskap stond 
ook hier bij de beek te bloeien. 
De wandeling bracht ons na het bos 
op een open stuk met heuvelachtige 
weiden, waar een idyllische kasteel
boerderij. ligt. Je waant je hier 
in een andere eeuw. 

Daarna volgde een landweg waarlangs merkwaardige verla
gingen in de weiden deden vermoeden, dat hier dolinen 
liggen, een karstverschijnsel, dat in België meer voor
komt. 
We staken het bos weer in en wandelden er boven langs een 
mooie beek·door een prachtig wild bos. 
Ook hier zagen we op open plekken zinkviooltje en zink
boerenkers terug. 
Lang keken we naar een forse plant, die wel op zinkboeren
kers leek, maar toch anders was. Er ontstond "strijd" 
over. De bladrozetten rondom zouden niet bij de bloeiende 
planten horen, maar gewoon speenkruidpollen zijn. Dus was 
het boerenkers met speenkruid dat door elkaar groeide. · 
Het bleek tóch wat anders te zijn. Het speenkruidblad was 
te fors en te vet en te vers en de knolletjes die eraan 
hoorden, misten. We hadden te maken met het echte lepelblad. 
Ook al een plm1t die bij ons alleen in zilte kustgebieden 
groeit, net als engels gras. 
Van de vroegere bosflora was niet veel meer te zien dan wat 
bosanemonenblad dat herinnerde aan een rijke bloei van 
deze aardige planten. 
Er stonden lelietjes der dalen en op enkele plekken 
lagen de bladresten van waarschijnlijk het zomerklokje. 
Het mooie spannertje, het boterbloempje genaamd, een 
heldergeel vlindertje, vloog rond. 
Al met al een prachtig gebied, ook voor een april--~:vandeling. 
Iets voor een late Pasen? 

Els Koopmölls-Grommé. 

[\c/AAQ.NE.r1lNG-tN I ~~AAû VOOR \5" ft.~l<, NAAR f. v.l""IOORDE.f"l 
MAA~T U He.T ONZE '?E.HH\NGt-1E..E.51"E.'R li\ë.T TE. LASTIG~ 
E>e.TAAL.T l-\ NU ME..TE.E.H U'w'fEORTR\BUTlEIVooR lq82. ~ 
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In de eer e lft van mei brachten we een vacantie door 
op Corsica. Na een vliegreis van 3 uur over een zwaar be
wolkt Europa, landden we bij Ajaccio, de hoofdstad van 
het eiland, alwaar een gehuurde auto voor ons klaar stond. 
We haiden deze vorm van reizen gekozen, om zo vrij mogel~k 
te zijn en te kunnen gaan waar we wilden. We besloten een 
rondreis over het eiland te maken, en dan overal wat rond 
te scharrelen. 
Stel je Corsica voor als een gebergte in zee van ca. 180 
x 80 km. 
In het midden een schaars bewoond gebergte met toppen tot 
2000 m., met een ruw klimaat. In mei zijn de bergen nog 
met wat sneeuw bedekt, soms zwaar bebost, soms grillige 
kale rotsen, maar overal met veel planten. 
Naar het westen toe wordt het gebergte lager om in zee 
met prachtige rotspartijen te eindigen. Naar het oosten 
gaat deze bergwereld vrij abrupt over in een zeer vrucht
bare landbouwvlakte van ca. 10 km. breed. Aan de kust een 
smalle strook lage duinen, soms onderbroken door lage 
rotspartijen met maritieme vec;etatie. Ongeveer l/3 deel 
van het land, grof·Heg het midden, is Pare Naturel Regional. 
Gelukkig maar, want plaatselijk verrijzen aan de kust de 
vacantiebedrijven in snel t::mpo. 

Het weer 'Nas begin mei 2;rillit;. Vooral in het binnenland 
temperature~1 rond de 1ooc. (zochten •Tve zon in het zuiden?). 
Aan de kusten een br'ede strook zon met temperaturen van 
ca. 2000. Dez,.o ter;, eraturen lu.::-·en in juni, juli en augus
tus zeer snel op tot oveT de 30°C. Dit he .;ft tot bevalt; 
dat de flora snel tot een hoos _epunt komt orJ in de hetere 
naanden snel t·8 verdro[:;en. 

i/at viel ons nu h~t nF~est op als plante11liefhebuers? 
.'Jel, de ui tbu~1di,_;e ve;:.;etatie lun.~s de iie[;c~ll wc;t de 
bloeiende ,;orsicaanse Kerstroos (de Nat ;:_:;rovere ui tvoerine; 
van de Hellebcris foetidus uit de Alpen) en affodil met 
de ·ili tte lelie, lis de mer. 
De geurende maquis of f~arribue, die ··Nerkelijk ondoordrine;
baar is vamnege de vele stekels en waar geen paadjes, hoe 
klein dan ook, doorlopen. ~e zaGen Qaar v2el Genistasoor
ten, brem met stek9ls en veel Cistussoorten in rose en 
witte kleuren, de diepp:::.c..rs bloeiende lavendel(Li3.vc.mdLlla 
stoechas), vaak sajnen net de n::1ar ei troen rt.ükende ._1:':iJ.tJ 
zacht-c;ele bloemen v.'_i.n de st:;roo-,:-;_chtil_:;e Helichrisum. 'f:'f;!..~.~ 
a.nt:;ustifolimn en cL~ blauw bloeiende. rozernari;jn. :!Ji!l.f.,J~f!> 

~~ ~· :...f .. ~ 
Vlak a2.n de kust d~ meer déln ns.nshoge fer~.-,l~ - %'~71., : ·- ~~~-:~' ·~ 

, h'"""" .. "IS l.~~:~~~ '6[1 ·1 geurende Ferula, er~n v·.::nkelachtlp~~e, t::i~·~~~ 1;, ' 
met grote gele scher1:1en en fijn ge- ~~ (,~.·-~~.~: ~ ,/-- -
ve~rd bllld, d.~~ als solitair t;oede J:"{~ J:;)~~,~' ~~r~1b,.j 
bllkvane;ers ZlJll. ~~'""~/'::. ~;~ ~~ ~ ~ 
Ook zac:;en_-.ye bi~ c::nkele b?el'd~~·ijen cle~..-:~:;-F~~' '. ~~l .. 
grote schlJfcac-cus, Opwl.tla, Ql·,:;, ~ls heg "tf~·).r · l~) 
we 1 2m. hoog kau worden en met Zl Jn ste- · ~~~ t'i·~O 
kels iedereen ontzag inboezemt.- _ ,, ... ~~-=~ 

-- -=---- ~ ~;~~l ~ 
----~é --



Als ze ouder worden en soms gekapt worden, kun je· zien 
dat de stammen hout-achtig zijn. De rode vruchten van 5 
cm.groot, bijgenaamd de figues de Barbarie (Barbarijse 
vijg) schijnen heerlijk uit te lepelen te zijn, maar zo
ver zijn we niet gekomen. Nadat we er een geplukt hadden 
en er even mee in onze handen stonden, hebben we dagen
lang nodig gehad om de uiterst dunne stekels uit onze 
handen te peuteren. 
Wat meer in het binnenland zagen we bossen met enorme 
rijzige Corsicaanse dennen en elders grillige kastanjes, 
veel eiken- en elzensoorten, alles ondergroeid met varens, 
cyclamen , witte en blauwe anemonen en veel orchideeën
soorten, waaronder de serapias. 
De kurkeik is nog steeds in cultuur. Om de 12 jaar 
worden de dikke eiken van hun schors ontdaan en laten 
dan een roodachtige stam zien, die weer snel een nieuwe 
bast vormt. 
Van de vogels wil ik nog noemen: de aren~, de buizerd, 
wouw, valken en tot onze verrassing een twintigtal fel 
gekleurde bijeneters bij elkaar. 
Ook van de kusten hebben we erg genoten, je gaat maar 
ergens op een rots aan zee zitten en kijkt naar het leven 
in het mldere water. Talloze scholen visjes zwemmen tus
sen de wuivende wieren en soms komt er dan een octopus 
langs. -
Schelpen vind je er weinig en dan zijn 
ze meestal stuk geslagen op de rotsen. 
Branding is er :oeestal niet, hoogstens c~c..lo""~ 
wat golfjes door de wind, maar dat 
maakt het water zo helder tot aan ~~ -:--0. 
de kust. ~ 
Kortom, een eiland, dat landschap_velijk ongerept is ge
bleven,met .een vriendelijke bevolking en voorzover be
gaanbaar, vrij toegan, kelijk. Hoe lang nog? Gelukkig 
maar dat een groot de8l Pare Naturel Regional is. 

______::.--~-· ---- -- ____ Lyda Kop-de Vries. --
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Onze vacantiebestemming was dit jaar, zoals U in het vorige 
nummer al heeft kunnen lezen, gelegen in Portugal en wel op 
het ten zuiden van Lissabon gelegen schiereiland van 
Setubal (spreek uit Stoebal), in het dorpje Fernao-Ferro. 
Het schiereiland vvordt aan de west- en zuidzijde begrensd 
door de Atlantische Oceaan, terwijl aan de noordzijde de 
kustlijn wordt gevormd door de plaatselijk tot enige kilo
meters verwijde monding van de Taag, de Rio Tejo (spreek uit 
Rioe Tèsjoe), zoals hij in Portugal v.rordt genoemd. 

Sintra 
,,,vl '"/,'J'"b ,~ ~~ 
abo do Roca~ 
·~ '''-....... t"":.\\- , ....... 

/J\\\11\.'-o;;;; 
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Het meest interessante geoied is ·.vel de ac:.:.n de z:.1idflank ge
legen Serra da Arrabida, 2en ca. 15 km. lange kalkrue; met 
hooBtes tot ongeveer 50J m. Ook d~or de Portue;ese re~ering 
v.Jordt heL belang van dit sebied onderkend. Heden om de Serra 
(: gebergte of bergrug, verGelijk het Spaanse Sierra) naast 
het reeds meerdere jaren als zodanig beheerde Serra do Gerez 
in het noor.:.1en van Portugal, als nationaa.l L:mdf;chapspark 
aan te ;,·.Jijzen. 



Wat maakt nu de Serra da 
Arrabida zo bijzonder? 
Daarvoor zijn een aantal oor
zaken te noemen. Om te begin
nen de ligging. Door de be
schutting van de zuidflank van 
het gebied tegen de koudere 
noordenwinden en door de inten- . 
sieve zonnestraling zijn hier 
de voorwaarden aanwezig voor 

. .... 
een vegetatie met een subtro- - ,l .... ·--:. 

pisch karakter, die plaatse- ~ "" 
lijk sterke gelijkenis ver- !<"""~ v • .,l.. s~,.n:~~ ct~:~~ Arrobida 
toont met de ui t .. het Middellandse Zee gebied bekende 
"maquis" begroeiing. 
Verder zorgt de overwegend kalkrijke bodem voor een, ook in 
Portugal niet algemene, kalkminnende flora. 
Tenslotte is het gebied moeilijk toegankelijk, waardoor 
menselijke invloeden door de eeuwen heen beperkt zijn gebleven. 
Naast een paar kleine, landinwaarts gelegen dorpjes, liggen 
aan de kust slechts twee plaatsjes, het schilderachtige 
Portinho da Arrabida, gelegen aan een halvemaanvormige baai, 
met een prachtig zandstrand, en het grotere Sesimbra, bekend 
als vissershaven. Maar ook hier doet het toerisme zijn invloed 
gelden, zodat op het strand de fraai beschilderde vissersboten 
plaats hebben gemaakt voor de vacantiegangers. 
Gelukkig zijn de verdere invloe
den voor het gebied beperkt ge
bleven tot het geringe aantal 
min of meer gemakkelijk te be
reiken strandjes en is het land
inwaarts gelegen deel nog een 
oase vm1 rust en een dorado 
voor de talloze vlinders, vogels , ;\ 
en hagedissen. ·~--·· 
Eén en ander bheeft tot gevolg, · :'! ·,,,· _:, 
dat in dit ge ied met een opper-~~~.~~~~~;~~1~~,~~~~~7~ 
vlakte van ruim 300 km2 ruim 1 

1000 plantesoorten voorkomen 
(opgave vole;ens "The Flo,ners of 
South-Nest Europe" van Polwlin. L~~i&i~ 
Ter vergelijking: in Nederland 
komen op een oppervlakte van ca. 
40.000 km2 ongeveer 1350 soorten 
voor. Met verwilderele sierplan
ten en zeldzame soorten mGet;e
rekend, komen we op ongeveer 
1500 soorten. 
Aan de aan zee grenzende zuid
flank treffen v.te in de al ge- .. 
noern.de •'maquis"-achtige begroeiing een aantal typisch medi
terrane soorten aan, zoals de Quercus coccifera, volgens 
Elsevier's bomengids is de nederlandse naam scharlaken eik. 
Hij dankt zijn naam aan een op zijn bladeren levende soort 
schildluis, welke de leverancier is van een rode kleurstof,waar
mee het reeds uit de bijbel bekende scharlaken, een fijne wollen 
stof, werd geverfd. Ik heb het v,roord •'scharlaken•' nog eens 



opgezocht in de 11 Dikke van Dale" en daar stond tevens ver
meld scharlaken bes- of-bezie. 'Nelke bes hiermee bedoeld 
werd, was me toen nog niet duidelijk, maar opmerkelijk was, 
dat hierbij tevens de naam ''kermes" werd genoemd. 
Dus verder gezocht bij kermes, dit nu blijkt een uit de 
arabische taal afkomstig woord te zijn en hier volgt dan de 
letterlijke tekst: -kermes:> arab. De vroeger als grondstof 
voor een verfstof (karmozijn) gebruikte, schelpvormige, 
bruinachtige lichamen der drachtige wijfjes van een aan de 
cochenille luis nauwverwante soort schildluis (Lecanium 
ilicis),ook scharlaken bessen, kermesbessen of purperkorrels 
r;eheten- • En dan is de cirkel weer rond want de Engelse 
naam voor de ;~uercus coccifera ( coccifera betekent overigens 
''met rode puntjes") is, U raadt het misschien al, Kermes Oak. 
Volgens mij zou een betere Nederlandse naam dan ook Kermes 
eik zijn. Maar even terug naar het begin. Het is een altijd 
groene, doorgaans struikachtige boom, die ca. 2 meter hoog 
wordt, met harde, stekelige, hulstachtige bladen. 

Een andere veel voorkomende soort is de Juniperus phoenicea, 
een jeneverbessoort,die ongeveer twee tot vier meter hoog 
kan worden. De bessen hiervan zijn niet zwart,.zoals van de 
bij ons inheemse jeneverbes (Juniperus commtmis) maar 
donkerrood. Ook heeft hij Geen stekelige naalden. 
Verder de Genista tournefortii, een stekelige struik, uit 
de frunilie van de heidebrem, de van onze heide bekende 
stekelbrem, met eveneens gele bloemen, is er een naast fa
milielid van. 
Een andere vlinderbloer:1soort, die in h~t u;ebied voorkomt, 
is de Astralagus lusitanicus (Lusitanie was in de oudheid 
de naam van een romeinse provincie, die het voornaamste 
deel van het tegen .. .roordige Portugal en delen van Estrema
dura omvatte), dus noemen we hem maar de Portugese hokjes
peul. Met zijn 2i tot 3 cm. grote, witte of gele bloemen 
een opvallende soort. In Europa komt hij ulleen voor in 
Zuid-Griekenland en het zuiden van St:!anje en Portuc;al. 

Voorts de Pistacia Lentiscus of I'.1astikboom, een dichte, sterk 
vertakte, groenblijvende struik van 1 tot 3 m. hoor:::;te met 
alleen mannelijke of é.Üleen vrouwelijke bloemen. 

De mannelij~-;:e bloernt:11 stam1 in dichte pluimen, 
met opvallend helderrode helmknoppen. De vrou-

welijke bloenen zijn è·ruinachtig. Uit de in
e sneden tD.kken, cNint uen een zoet-geurende 

gom, bekend als ;'rnastik'' dat o.a. ';.;orclt ge
bruikt in de geneeskunde,bij de cereiding 
van likeuEen en in opwekkende middelen. In 
de klassieke ti._:c~e~-~ ··;-Ierd h2t :::::'eeds ~::c::bruikt 
als een soort kamrt';om m·.~t opi;eklcencle o:;er

killó· 
Ee.ü êl.i~dere opvL~llen.de soo~ct is de 

1~rbutus Une•~.o, de Aardbeiboom, een 
eveneens altijd sroene 1oom of struik, 

die zelfs een hoo te van. l:J rn. ké.ill be
L".Jikeri. Het is een uvc:rte2:en.voordic;er van 

:le ''L~ricaceae '', de heidekruidJar:ülie. 
Iets wat je,~ezien de afmetin~cn niet zou 

v<-;l'\'Jadlten, llWéU' <.ü:::; je d.e ca. 7rmn. t~rote 
·uloempjes ziet, is de ve:::.·\Jant;:;cl::JJ._::) ormüsken
baar. 



De witte,in hant:;ende trosjes groeiende bloempjes hebben 
veel weg van de bloempjes van de Vossebes. De aardbeiachti
ge vruchten zijn eetbaar en worden o.a. gebruikt voor wijnen 
en likeuren. 
Tot nu toe heb ik het voornamelijk gehad over de grotere 
soorten, maar de hiertussen groeiende kruidachtige planten 
zijn niet ~inder interessan~~ zoals de Prunella grandiflora, 
grootbloem1ge brunel, met ZlJn forse, rose bloe~hoofdjes. 
Euphorbia pinea, een wolfsmelk met een vetplantachtig 
uiterlijk. De plant· heeft een weinig ontwikkeld 
bladrozet op de grond. Op de kale stengels 
zijn de plaatsen van de afgevallen bladen 
duidelijk zichtbaar. Vlak onder de bloemen 
zitten weer vele, elkaar overlappende grijs
groene dikke bladeren. 

In de wegbermen zagen ·ue opvallend veel· Bedum 
sediforme, een tot 60 cm. hoge vetkruidsoort 
met aan de top van de bloeistengel vele 
groenig-gele bloempjes. t:.u pbo.r'o.-xw-. •. IV 

Verder verschillende huislooksoorten (Semper. 
vivum) en de opvallende, meer dan een meter 
hoge, vertakte stengels van de Aeonium 
arboretum, misschien heeft U hem wel eens bij 
de bloemist gezien onder de naam Spaanse roos. 
Het is een decoratieve plant, met opvallende 
bladlidtekens OIJ de dikke bruine stengels, 
waarvan de top_pen zijn voorzien van heldergroe
ne, glirmnende bladrozetten met een doorsEede 
van ca. 10 cm. De helder5ele bloenen, die U 
in de huiskruner niet zo 6auw zult zien verschij
nen, zijn ca. 2 cm. [;root. Ze staan in dichte, 
afgeronde pluimen bijeen. 
Dichter aan de kust vincLen we weer de bekende, 
rijkbloeiende Carpobrotus Edulis 1 een groter 
famili?lid van de bij ons als tuinplant bekende 
mesembryanthemum of ijsbloem. Edulis betekent 
eetbaar, maar wat nu precies eetbaar is aan de 
plant heb ik nergens kunnen vinden. Ik denk dat 
het slaat op de na de bloei opzwellende bloem
knoppen. Ze bloeien zeer rijk, met grote, tot 10 cm. 
doorsnede, gele of lila bloemen. Ze vormen met hun enigszins 
houtige, kruipende stentjels, een dichte bodembedekking met 
een aaneengesloten oppervlakte van soms vele tientallen 
vierkante meters. Het is oorspronkelijk een Zuid-Afrikaanse 
soort, die op vele 1)laatsen in het Middellandse Zee gebied 
is ingevoerd en massaal in verwilderde staat ~Hordt aan[;etrof
fen. 
lVIeer landimvaarts vinden ·He -,{.uercus suber, cle kurkeik n::.et zijn 
uitzonderlijk dik:<e, diepsesroefde, <:;rij ze schors •. ianneer 
de schors is c;eschild, krij;:;en ze aanvankelijk een diep 
or:;_nje-bruine kleur, welke daurna geleic_elijk over::-jaat in 
een c;ladde conkere schorslaag, -#elke na ca. 8 à 10 .ja::.cr 
weer voldoende dik is om oprüeuw te worden ;;eschild. 
Verder vin en ·."·te hier de Pinus halepensis (1-i.lep}_::,oden) met 
zijn typische ronde Jru-uin en de niet r:üncler opVéi.llc:nde, tot 
30 m hoc;e Pinus pinea (Plirasolden). _<1.ls U cle mo'jite w::emt 
or1 een denneker;el vaE deze boom open te maken, zult U zich 



verbazen over de grote, ongevleugelde zaden, welke wel tot 
2 cm. groot kunnen •ilorden. Ze zijn eetbaur en ··aarden dus druk 
verzallleld. · 
De boom levert '3en goede kwaliteit hout, dat wordt rsebruikt 
voor het vervaarditjen van meubels en timlllerhout. 

In dit gebied en aan de noordzijde van het schiereiland vin
den vve uitgestrekte bossen van de daar inheemse zeeden ~Pinus 
pinaster). Ze worden ca. 40 m hoog, dus dat is wel even anders 
dan de slecht ontwikkelde exemplaren van soms maar enkele 
meters hoogte die we in ons land aantreffen. Het is bij ons 
dan ook te koud voor deze pinus-soort. 
Aan de zeekant vmar de temperatuur iets hoger ligt kunnen ze 
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zich nog het beste hand
haven. 
In Portugal vormt de boom 
een belangrijke bron van 
inkomsten voor de bevol
king. Naast timmerhout 
voor kisten, mijnhout en 
hout voor de papierfabri
cage, leveren ze veel 
hars waaruit terpentijn 
vwrd t gewonnen. 
Bovendien ~·,orden de vele 
grote dennekegels door 
de jeugd verzameld als 
brandstof. 
Tenslotte, en dan stop 
ik met bomen, bloemen 
en planten, iets over een 
aparte groep boraen, die 

we allemaal wel kennen, maar waar 
af weten, nl. de p.:ümen. 

de meesten niet zo veel van 

De doorgaans eindstandice, grote bladeren van deze bomen 
hebben een bladschede. Nat betreft bladtype ·.·;orden ze onder
verdeeld in twee hoofdgroepen, nl. de vederpalmen, met ge
veerde bladen en de 'Naaierpalmen met héllldvormig e;edeelde 
bladsegmenten. De meestal okselstandige bloeivrijzen vormen 
kolven omhuld door srote schutuladen. De bloeE~en zijn klein 
en mee stal 8énslacl:ct ig. De vrucht is •3 ::m bes of steenvrucht. 
Tot zover een EE',ntcü alGem::;rH~ kenmerken, 'dant ve:cder .7il ik 
me beperk:"'n tot de drie soor!,,en die ~:re. doorgaans in Europa 
aangeplant, verv.rilderd of uls inh3er;1se soort kunnen te:_;en
komen. Een zeer bec)erkte keus, ·nant de j_)é.Ümenfmnilie telt 
over de hele wereld ruim 200 geslachtau met ca. 3400 soorten. 

Oo te begin.."len de ~:-'hoenix canariënsis, ecm vederua.lm die 
volo:::J is arul[;eplant als si(~rboom in Zuid-Pranl<:ri:]k, Italië 
en Noord-Sj)èmje. De pahwn die vre in dit r;ebied ac.:mtreffen, 
zijn necen van de tien keer exe1n9lurcn van deze soort. Zoals 
de n;:~am al doet Vl:rmoeden, is hij a:Clmmstig van é1e Canarische 
Eilanden. In zijn oors_L·1ronlmlijl·:::2 vorm is r_le stam bedekt met 
een dikke laag vezelir;e bast en doet hij mij ctltij•~- <'tenken 
aan een vele malen ver, :rote arw.11as. 
Als ze hoc:;er v.Jorden, :ordt cLe stam vaak schoon z~.:ë:Ew.akt en vc~r
toont zich een r;laricie en ui teraard d1.mnere stDl:l met vele 
horizontale lidtek8n:3, ·.velke éie plaats VCln de ai'c;estorven 
bladen markeren. De boom heeft dan veel meer ·.Jo/e~~ vc.u1 eh,; yalm
boom zoals wij ~ie ons door~auns voorstellen. 
De stam welke e~n hoogte van ca. 8 m. kan bereiken,dra&ct 
aan het eind enorrr:é-;, tot 7 n. li'Jü3e blD.c.en n::t t:.:,Lci::ke, lan-
cetvormise, stijve 1ladsegmenten. 



Als het klimaat geschikt is, vormen zich uit ue bloeiwijzen 
dichte trossen van honderden, olijfachtige, bruine vruchten. 
Ze zijn droog en smakeloos en hebben geen gebruikswaarde. 
Jonge exemplaren van deze en de volgende soort worden meest
al door de bloemist gebruikt bij zaalversieringen enz. 
De tweede soort is de Phoenix dactylifera, de dadelpalm, 
deze heeft veel weg van de vorige soort, maar heeft een 
slankere stam en kan veel hoger worden, zelfs wel tot meer 
dan 20 meter. De bladen zijn kleiner en hebben minder seg
menten. De 3 à 4 cm. grote gele of roodachtige vruchten 
vormen een belangrijk exportartikel. De boom is inheems in 
het midden-oosten, maar is in Spanje en Portugal aangeplant 
om de vruchten en als sierboom. Mocht U graag meerdere da
delpalmen bij elkaar willen zien, dan verdient een reisje 
naar het Spaanse Elche aanbeveling, want hier vinden we 
het grootste palmenwoud, of moet ik zeggen de grootste pal
menboomgaard van Europa, met niet minder dan ca. 170.000 
dadelpalmen. 
In Europa is slechts één gebied waar hij zich op natuurlijke 
wijze verjongt, nl. in Cabo de Gata in Spanje. Een extreem 
droog, woestijnachtig gebied aan de Middellandse Zee kust, 
ten oosten van Almeria. Ter illustratie: er valt hier ge
middeld slechts 122 mm. regen per jaar, (Nederland ca. 
750 mm.) en het is daarmee het droogste gebied van Spanje 
en misschien wel van Europa, met gemiddeld 7 maanden·van 
het jaar geen druppel regen. 
Het klimaat heeft hier een meer Noord-Afrikaans dan Europees 
karakter. Mensen die een hekel aan regen hebben, kan ik 
deze streek al,s vacantiebestemming warm aanbevelen! 
Om het rijtje compleet te maken nog de lae .. tste en enige in 
Europa inheemse palmboom, de Chamaerops hurülis. Hij komt 
voor in het zuiden van Span,je en Portugal en in Italie op 
droge, zandige of rotsachtige plaatsen. Ze h(~bben een zéér 
korte staJil en '.'lorden niet hoger dan ongeveer een halve meter. 
Het is een wa<üerpalm,. dus de bladen zijn handvorrilig ge-
deeld in stijve segmenten. In zijn oorspronkei croeige-
bied heeft hij een zeer ge~ron~en 
uiterlijk. In L'iederland is een ge
cultiveerde varie.tei t de C. hu.rnilis 
11 elegans 11 in de ha.Ilclel, onder de 
naam ''Europese vraaierpalm'' met e 
minder gedrongen groeiwijze. 
Tot besluit wil ik in het kort no 
iets meer vertellen over de omge
ving. 
Om te beginnen de kuststroken langs de mondin[;en vu.n de 
Rio Tejo en de Rio Sado, welke veel Gelijkenis met elkaar 
vertonen. Bij beide oondi~gen heeft het water een zodanig 
zoutc;ohal te, dat het 1·enclabel is om hier zeezout te 'i'linnen. 
In het ondiepe water lémgs de kust vinden we overc:cl de 
zoutpa:_rmen met daarin het vri t e;linsterende zout. Vrijwel 
al het 'iverk .w:r:dt hier nog met handkracht uitgevoerd. Het 
zout vJordt met een soort houten spade uit de door lage 
dijkjes omgeven pannen geschept en vervol3ens met een 
twee-v'lielic; V·Tat::;entje vervoerd naar edn ho6er ;_:;elegen soort 
los- en laadplaats, waar het zout ·,·Iordt op~_:etast tot, in 
de heldere zon, ver:..lindencl ,Ni tte pyrBJaides m3t (~en hoor::Ste 
van ca. 5 m. 
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r:et een soort houten 11 sneeuwschuiver", ongeveer van het 
model waarmee wij ons stoepje sneeuvvvrij plegen te houden, 
wordt het zout helemaal glad äfgeuerkt en aé.l.ngeklopt. 
Eén man staat hierbij bov .. en op de pyramide in aanbouw en 
t:cekt met een soort houten hark het aanbevoerde zout verder 
omhoog. De voeten zijn te.c bescherming te::_;en het bijtende 

zout, omwikkeld met kleu
rige wollen lappen. De 
anderen zijn over het al-
gemeen blootsvoets. Nadat 
de pyramide het vereiste 
model heeft gekregen, 
wordt hij afgedekt met 
riet en klei. 

-... Op de talrijk aamvezige 
zandbruü;:en en slikken, 
zien vve _plaatselijk vrij 
veel vo~els, wat aantallen 
betreft tenminste, want 
de soortenrijkdom is niet 
groot; voornamelijk zilver
meeuwen, voor het merendeel 
onvolwassen exemplaren en 

~-·· grutto's. '·Nonderlijk te be
- denken, dat het misschien 

,vJ~,,s·· dezelfde grutto's zijn, 
die ik enkele maanden ge
leden a~n de IJssel zag. 
Op de langs de oever gele
gen weilandjes, begroeid 
met naar onze begrippen 
dor gras, biezen en lage 
struikjes, lopen tussen 

de länghoornige, bruine koeien, de witte koereigers. Het 
broedseizoen is al afgelopen, dus ze missen de mooie 
sierveren, terwijl de 9oten en snavel i:n plaats van rood
achtig, alweer min of meer geelbruin zijn. 
Ook ooievaars zien we hier re~elmatig. 
In het aan c~e Rio 'l'ejo t~elegen witte plaatsje Alcochete ZlJn 
de straten noc; kleuriG versierd met ornamenten die betrek
Icing hebLen op landbouw, visserij en zoutwinnin[~. 
De deuren zijn noc gebarricacleerd en sormni~e straten zijn 
af~~esloten. Die week vras hier nl. de 11Feira", de jaarlijk
se marktweek,welke vergezeld gaat met de nodige feestelijk
heden, wa~rbij het, alth8ns in dit plaatsje, gebruikelijk 
is, om stieren los te laten in de str8ten, zoals dat ook 
in Pam:':llona, in Baskenlc-:.i"ld, cebeurt. Hoe het ~-n:ecies in 
z'n werk ~aat, weet ik niet, omdat we aen dag te laat waren. 
Als \Ve van ons V(~r1li jf na. ar het ten noorden van Li ssa.bon 
~ele~en Serra ~a Sintra flillen, Qoetsn we ~e Rio Tejo 
krui sen. Dit Lan -oer vec.~r:Jorlt, er ~~i_ jn cll verse bootverbindin
~~n, of vi~ cle t\J_ssen_l'jG?- en 1 j66 ,;e l}Oll~r~le _ h:::Jlt_·_;brug, de 
'.t'onte c!.a C.:~ ai~·rll''. Het orugclek Véill c.e 3c~.-~_::; e. lc:mse stulen 
brul':; li ;t ?0 me'~er boven "l'vat c;r' tel'.!l.:! 1 c}e 'x.:il:_c :ü j lers 
tot ·2e.n lJ.ooc_;te v:. .. G l·;iO rnet;:;::·· bo:ren het ·:.;c1_+;,~r r·~ik,_m. 
Van JcHce mo;_;eli~j1clwLd je oulc j;Ür~ük ms;jkt, j·:~ b:;bt in 
l::-ei::i.e :ev<:ülen een Lîa,~nifh~k c;ezicllt op het au1 h:::;t VJat:'r 
---~lr> ''"'n- -Jrl• CO"-UOl.l ,--,f'"- ' 1 _]_. J'n ·r-•lP rir i 0 :-,,Ji ~-.,_,n éè)IJ .•_•:c~l.~ou·.-ren. 

(._) ''-" V : __ J V .1 _j t-,) ~ ..J Cl, ' -~ _, l, I I • '-~ .._, . J . V ~ - • -.. ~ .~ ~ 



Gezicht op Lissabon met het Praça do Comércio 

Zeer bezienswaardig is hier het uit de zestiende eeuw 
daterende klooster van Jerónimos de Belém, met o.a. de 
graftombe van Vasco da Gama; in deze omgeving vinden we ook 
het kolossale ontdekkingsmonument Padrao dos Descobrimentos 
als symbool van Portugals grote zeevaart verleden en als 
eerbetoon aan Hendrik de Zeevaarder. 
Hiervandaan wandelen we naar de Torre de Belém, gebouwd tus
sen 1515 en 1521 als één van de vele forten die de toegang 
tot de Taag moesten verdedigen. 
Door de moorse versieringen en 
laat-gotische bouwstijl heeft 
het weinig weg van een vesting
werk. 
Volgen we de kustweg door de bad
plaatsen Caseais en Estoril, dan 
komen we bij de meest westelijke 
punt van het Europese continent 
nl. Cabo da Roca, eens .. de gewij
de plaats der Lusitaniers, die 
hier de maan kVilamen aanbidden. 

Deze schaars begroeide kaap, een 
uitloper van de Serra da Sintra, 
ligt lL~4 m. boven de oceaan. en 

wordt (';emarkeerd door een vuur- =ë~liii~~~~~~i~~iii toren. 
Van hieruit landinsraarts rijden 
we naar Sintra, door parkachtige 
bossen, met talloze uitheemse Torra. à~ ~e\é.,.... 
bomen en planten omgeven. 
De vele, uit alle werelddelen afkomsti~~e bo~:1en ~ijn een er
fenis uit het zeevarend verleden van Portut;al. Heel bekend 
in dit opzicht is het l.:os von Bussaco, eens het ei::.';endom 
van de k2thedraal VLü1 CoLnbra. Eier groe:ien eeu··:Ienoud.e bo
men uit cle hele v.rereld. De scf'_eepskapiteins krecsen opdracht 
steeds stekken en zaad van bomen en plan~en mee naar ~~is 
"ce br·cn;;en, wel.ke door d.c g;e esteli jkeE Herden ui ttjeplant 
en verzorsd. Het ~evolg hiervu~ is, dat er b~iten de vele 
planten nu 700 in- en ui the 2l~lse soorten bouen sta2.n. 
Het se i:!ied was ir~ cle l7e eeuv.J verboden voor vrou..ven. 
Overtreedst2rs Ncc_·d_ell door cie ;;aw,;eli,:i ke ban s·a-;:;roi'fen. Ik 
vreet niet of dit cle enit:;e reden is cl2.t er· nu no:·~ zoveel 
soorten zijn te be\'Iouderen. 
Tot besluit not; even t<.:;rug naar ons onderkome.n in :;_i'ernao
Ferro. 
Ons huisje ·aas ora,:.:;even door e•'.;ll vrij i!;rote tuin 11et druiven
stokken, sinaasappelbomen enz. De tuin mocht zieLe ook ver
heur::;en in een redel:L;jk soede :'haseclissensté.i..nd", zodat je me 



hier regelmatig gewapend met fototoestel en telelens 
kon aantreffen. Ik heb hier o.a. de muurhagedis (Podarcis 
muralis), de Alc;erijnse ~andloper (Psammodromus algirus) 
en de Spam1se zandloper (Psammodromus hispanicus) gefoto
grafeerd. Maar ook heel wat insecten hebben al of niet 
vrijwillig voor me geposeerd. Dat niet vrijwillig slaat 
op het feit, dat ik reeds enige bekendheid begon te genieten 
bij de omwonende Portugezen, zodat deze me de in- of om 
het huis aangetroffen insecten kvvruaen brengen, zoals 
krekels, kevers, bidsprinkhanen en ander "ongedierte", 
waarvan ze dachten dat ik ze wel interessant vond. 
Ze werden door mij in dank aanvaard en nadat ik de nodige 
foto's had gemaakt, weer in vrijheid gesteld. 

Ik wil nu mijn verhaal maar be~indigen, want het is al 
vele malen langer ~eworden dan de bedoeling was. 
U zult wel begrepen hebben, dat we hier een mooie vacantie 
hebben [,;;ehad en dat we graag not; een keer teruggaan, want 
naast het vele wat we wel hebuen gezien, zijn er ook nog 
'·Nel een heleboel dinsen waar ue niet aan toe zijn gekomen. 

H.J·.van Noerden. 

De vakantie voor 1981 was later geplanned dan doorga.:ms 
voor ons gezin cebruikelijk was. De laatste drie weken van 
au.gustus yorm,:en de tijd?e9renzing; het do~l was: één. week 
aan de Drome lil de Dauphlne en twee 'Neken ln de omgevlng van 
La Bastide Murat in de Dordogne. 
Het verwachtingspatroon hield in: aéln de late kant, de natuur 
al een beetje op zijn retour en vog:elherkennint~ cloor zang uit
G;esloten. Hoe totaal anders bleek de realiteit! 

Vooropgezet: op een natte aank0mst na bij de schitterend ge
legen camping rechtstreeks aan de glasheldere Drome, drie 
weken lang fabelachtig mooi 'Neer: constante zon en ternpera
tuur-schorunelin~!;l~ll i. ussen 250 C en boven 300 C. De r:leegeno
men kledin;_; bleef déJ.n oox voor het ov~re;rote deel ona.ange
tro1{~-;:en in de ~mi~i'er Óf O/J de kastplank. 
De tvveede verr&ssLJ.? vor:!ide de rw;-< zeer· vv-eelderi:·:e blo:3men
pru.cht, met nar;te iE b.et ~.ré-Alt;en- t;,·; bied w.,n c1e Dau)lüné, 
lc2CO J-;:n ZLÜd·.rva<:.rt::i 'li:ul onze Velü·,Jse ·..,voonstêe bleek da".lr dui
delijk debet aan. 

En deze onLekal>:e pL;n ,_en:n·c:.cllt in rj_ vier-bedëU.n. ell en op de 
ber;~)iellin;en ·..-;as er .;.Jet.H' :.!e oorz;.;.3..k VéJ.il, c;~t 88'~ Z2ei' rljk 
1_r;escllakeerde inse~-1~en- •:;n vJ.irvter..:.)ODtüatie Jerö '.J8.':'trgenomen. 
Zo,·rel in k.vanti tatief :cJ.L:.î kvali tatief o JZicht. Op één van 
onze toeletjes tussen Cre.st en Die ·Nerden op een bepa<::ld mo
ment boven eGn bloeiY1emvei tje van not-; geen 100 m2 zeker 100 
vlinders wa~rgencmen, waarbij wij herkenden: kleine ijsvogel, 
grote paarlmoervlinder, dambordje, koevinkje, st.-jansvlinder, 
en noc:; <:~nkele ook in Nederland algemene soorten. 



re.lmuii 

In de rivierbedding, waarin het 
overigens zalig wandelen was, wadend 
door het spatzuivere water, in ge
zelschap van soms flinke forellen, 
werd enkele malen de koninginne-page 
gezien. 
Zangcicades sjirpten onvermoeid de 
hele dag in de eiken, soms ook op 
het naaldhout. 
Hagedissen waren talrijk. Ook hadden 
wij ontmoetingen met de grote bid

sprinkhaan, wandelende takken en zelfs ontdekten wij eens een 
relmuis, typische vertegenwoordiger vru1 de groep nacht
dieren. 
Wat minder talrijk waren de zoogdieren; slechts een enkele 
ma:.l werd een eekhoorn en een ree gezien. Hel zijn di verse 
vleermuissoorten op de prachtige avonc~en duidelijk afstekend 
tegen de fraaie avondluchten zicbtb&ar geweest. 
Een derde pretti2';e konstaterint; was de zeker kv1anti tatief
grote vo~eirijkdom. 
65 soorten werden herkend (overigens inderdaad niet door 
middel v2.n hun zang!), 'Hac:.r .'an 10 roofvo8elsoorten (onder 
meer: slechtvalk, dwergarend~ slangenarend, havikarend, 
rode wouw en ruigpootbuizerd). 

De groep zangvogels 'Nas goed verte:.:;env·JOordigd en was samen
gestelel zoals :rij die ook in Epe kennen. 
I.Den aantal niet-all eda<=-.gse waö.i~nen:int;en waren: 
- vissende ijsvogels in de snelstrm~ende Dordogne; 
- de grij slcopspecht die k.vam fourage:cen tot in "onze 11 boom-

gaard bij de boerderij, waar wij een primitieve, maar 
kostelijke thuisbasis hadden; 

- raven in het dal; 
- een (verdwaalde?) alpengicrzvvaluw, scherend boven het 

-kleine- aantal toeristen, dat koelte zocht r.m vond in 
de schilderachtige Dordogne; 

- de zwarte ooieVE!.ar, die fly-past overcirkelcis vlak bij 
de boerderij; 

- de overal aumwzie;e putters. 
Al met al, mede door het ochitterende weer, het prachtige 
landschap (vooral in de Daupt.iné, maar ook op onze 
dwarsreis naar de Dordot~ne, dï.Jars ctoor de Ardèche), de 
grootsheid van dit stu.k }i,rëJ:l.é;:.rijk en cle t;erint;e toeristen
drukte (in La Bastid..e l'lurat .,varen Nij de 8n.i~;e .Nederlanders) 
een onverc;eteli,jke vakuntie! 
:Persoonli,jj_ç:e ontboezernint;: jai:mer dat j.,-; er zo ver voor 
moet r:L~jdc~l, r.JHéJ.r uovenal: zéér de moeite waarci! 
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i!('/~,. Een klein chaletje op een steil 
I weilandje, zo'n 1200 m boven 

/

·\ ' J IJJj zeeniveau, diende ons deze zo-
' I I \I~ rl. ~ ( mer als vakantieverblijfplaatse 

J \ ~ • De wei was nog niet gemaaid en 
';'";' 1 ~, ~ , ·>,: het opvallendste ~.tvaren wel de 

·:'V( .· 1/J uitgebloeide staken van de 
1 ;/V ~/ e;rote Gele Gentiaan en de prach

"'e.\ 1 
• gele ~eV'\tioa"' tig donkerrode bolletjes van de 

Grote Pimpernel. Het was half 
op enkele plaatsen werd de zeis al gehanteerd, maar 

ons landje bleef onaangeroerd. We kregen dan ook steeds 
bezoek van troepjes Puttertjes, Kneutjes en Groenlingen (in 
familieverband) die er hun tafeltje gedekt vonden. In de 
sparren langs de kant zochten vooral mezen lZwarte o.a.) 
hun voedsel, en Grote Lijsters - zich verradend door hun 
mer~Naardig geratel - vonden er een handig steunpunt. 
Boven het dal verscheen zo nu en dan een Rode Wouw en elke 
dag krasten er een paar Raven. De roep VEin de wouw deed 
ons telkens even denken aan de buizerden uit onze contreien. 
Allemaal niet veel bijzonders misschien, maar toch, wat 
een weelde. 

•i'/e zaten ten N .0. van Sion aau e.~n zijdal van de Rhonevlakte, 
het zijdal van de Liène. Op zichzelf al een t:;ebied, interes
sant genoeg voor een hele vakantie. De éne verrassinc; na 
de andere viel ons ten deel. In ee~1 donker, over:'fegend uit 
naaldh::.•ut bestaand bos, 'v'Jaar C:e onber-;aanba.clrheid van het 
pad onze ogen noodc:;ed·.,vongen op de boclem richtte, troffen 
we b.v. honderden exemplaren van het Kaal Stofzaad aan en 
enkele plekjes bloeiende Dennenorchis, de blaadjes helder 
groenglanzend in de vocrétig;e duisternis (zure humus op kalk
rijke ondere;rond!). Soms volt'~den 'Ne op onze wanclelint;en een 
poosje een ''bisse", een ffii~estal al eeu·01enoude irrit_~atiegeul. 
Deze bisses ''rerden au.nselec;d, ondat het Rhonedal eraten
deels een gebied is met weinig regenval en steile, gemakke
lijk afk&lvende hellingen. Lan~s zo'n bruisende bisse dik
wi;~ls de aardit;e conbinati,; v.:.m de lilablatrNe Kri.jt::5entiae:m 
( Gentianella Gerr:tanica) en Pë-rnassia Palustris. 
Bij de stuw van de Li~ne (op ca. 17/0 m hoo~te) ontdekten 
we nestelende Rotszwalu-,·.,en, d.w.z. OD één van de noordelijk
ste plaatsen van hun v~:;:!~Sp~eiclinsscel)ied. Dagelijks vcr
wonderden we ons tenslotte over de Grote hoo~ten, waarop 
we nog vlinciers als Kleine Vos, Koninginnepage, Grote en 
Kleine .t~arelmoervlinder, Dagpamvoog, tegenkv.,raraen; zelfs 
tot 3000 m fladderden ze t~-lssen de brokstukken ee~nvige 
sneeuw. 

~enoeg voor een heerlijke vakantie dus. Uaar één ding 
willen ·ae onze leden e;raag in het bij zonder aanraden • .Dat 
is een bezoek aE1.n üet natuurreservaat van 1Jerborence, het 
vlot3t te bereiken door de Gorr:ses 11an het \fal de Triqueut, 
iets westelijk van het Liènedal. 



Een onher·bergzaam stukje van onze aarde 1 ontstaan na een 
"tremblement de terre 1

' in l7l.l~~ nog eens herhaald in 1749. 
Bij die aardversehui vingen stortte é~~n van de toppen 
van Les Diablerets (kalkrotsgebergte) ~üeh met donderend. ge
weld naar beneden op het dorp Derborence, waar geen levende 
ziel meer ui tkvarn. Of héél misseh:i.en <~én persoon, maar dat 
is haust niet mogelijk ..•. We lazen een frans en een duits 
boek over de gebeurtenissen ten i:;i;jde van genoemde natuur
rampen: twee verschillende talen, tweE; verselüllende lezin
gen. Hoe het zij, ná de tweede instorting verliet men 
voorgoed de Al page de Derberenee. In de ruim t;;,;Tee eeuwen van 
verlatenheid daarna vestigden zich tussen de grote en kleine 
rotsblokken weer dennen, sparren, lorleen (Eur .. r,iEaèzes), 
struiken (een aan het klimaat aangepaste <.iouden Regen b.v.), 
kruiden en dieren. Ook in en aan het nad:i_en ontstane blauw
groene meertje (ca. 1515 m) weer volop leven als wollegras, 
zeggen, vfilgesoorten, Parnassia J?al1wtris .. I~en deel van 
het gebied ondergaat Atlantische invloeden en is dientenge
volge natter dan de rest van 1lall:L:3u Langs de Gorges hebben 
zich in verband hiermee schitterende beuken kunnen ontwikke
len. Het eigenlijke reservaat omvat; 50 ha land, in 1959 
aan[Sekocht door de Zwitserse Bond voor Natuurbesehermine;. 

Het bestaat hoofdzakeli;jk uit een vol
komen oorspronkelijk oervvoud van 
naaldbomen, zieh vastklampend aan steile 
hellingen. In de .iestelijJce Alpen is 
het enig in zijn soort, maar ook elders 
in Europa zeer zeldzaam. In en buiten 
het reservaat is het niet moeilijk 
gemzen, reeën en murmeltiere waar te 
nemen. Meer gelul\: ~-s natuurli;jk nodig 
voor het aanschou·Nen van cle aanwezige 
dassen, boom-- en steenE:tarterf3 1 hermelij
nen, wezels, ringslanr;en, zwarte hagedis
sen. lNvalend tussen de rotsblokken in de 

omgeving {UJ1 het meert,je voncle:l \"le hele relden uitg;ebloeide 
Achtster (Dryas) met de zaad1)luizen nug; aml de steeltjes, 
hele velden Ogentroost ook (volgens de boeken groeit er de 
Kleverige Ogentroost), ven1.er tal van uitc;ebloe:i.de Orchi
deeënsoorten en ui tc:;e bloeide Bert;aner:J.onen. Inderdaad, 
veel was ui te;ebloe:Ld, het vms imn:Lddels bi,jna half aue~ustus 
en een bezoek tegen het cünde van jun:L i:3 missclüen nóg 
aantrekkelijker. :/Jel bloeiden nu b.v. de Parnassla Palustris, 
het r.florenemv ~ L9eroosje (Epilobi urn Fleischer:ï..) en de Zilver
mantel (Alchemllla Hoppeana). 
Dichte mistflarden noopten ons tot voorz:Lchti(';h2id en v.re 
besloten snel weer door het Val de Triqueut te vertrekken. 
Zoals fle reeds zeiden: een tocht naar deze fascinerende 
streek kunnen ·,Je iedereen van harte aanbevelen. Op de 
terug'lveg kochten we per ont;eluk stenen voor lJrood, een 
soort werkelijk kei- ofteviel steenhard rog~ebrood. Dát 
nu raden we uiteraard niemand aan! 

S.E.Rem~elts-Geerlings. 



Dit artikel gaat niet over de planten 
en dieren van de heide -interessant 
genoeg overigens - nee, het gaat over 
de heide als landschap en dan vooral 
over de problemen die zich voordoen 
bij de instandhouding van dat landschap. 
on~~\::.QQn 

Eerst iets over het ontstaan van dat landschap, vvant wat 
we daarvan weten helpt ons ook om de onderhoudsproblemen 
te begrijpen. Toen de mens -duizenden jaren vóór het begin 
van de jaartelling- akkerbouw en veeteelt begon te bedrij
ven, begon ook de gestage achteruitgang van het oerbos dat 
eens onze streken bedekte. Materieel gezien betekenen land
bouw en veeteelt het onttrekken van voedingsstoffen aan de 
bodem. Bij la11dbouw ligt dat niet zo voor cle hand, want je 
moet natuurlijk mesten om te kunnen oogsten. Maar de heide
landbouw had iets bijzonders. De onafzienbare Veluwse heide 
moest dienen, via beweiding met schapen en het plagGenste
ken om de landbouwt::;ebieden, de enken, van de nodige mest te 
voorzien. De vruchtbaarheid Vém de enkgrond ~verd op peil ge
houden door die te onttrekken aan een heideareaal dat vol
gens schattinr::;en ongeveer tien keer zo groot was. Die heide
landbouw heeft ongeveer 1000 jaer geduurd. Iümstmest en 
mechanisatie hebben daElr rond de eeuwvvisseling vrij plotse
ling een einde aan genaakt. Over de snelheid en omvang van 
de heideontginning treffen we in het uitstekende boekje 
"De Nederlandse heidevel!;etaties" van J.T. de Smidt (Weten-'
schappelijke mededeling KJ'HlV no. 144) een paar aardige cij
fers aan. In 1833 besloeg de heide 600.000 ha, 20% van de 
oppervlakte van ons land. Dit cijfer liep terug via 450o000 
ha in 1907 naar lOOoOOO ha in 1940. In 1970 resteerde nog 
61.000 ha. In de ons omrin~::;ende lan<ien was het niet anders, 
maar meestal nog ercer. 

oHan\:.\ !ac.h \dndschap 
In een eeuw ook is het oordeel over de be-Lde, pc:.rallel met 
het vercl•.nijnen ervan ook veranderd. Een wild en bijster 
land vond 21•en het honderd jc_wr geleden, dat lag te wachten 
om ontgonnen te -JJorden door :::ncrgieke ondernemende liedeno 
F. vun Eeden sr. schreef: "dat z·Narte du~;_r is de heide, de 
onafzienbare heüle, een dissonant, een IJeelcl vc:u1 het booze 
beginsel". Ku is de he i de een L;ekoe sterd landschap o 

En ~iet ten onrechte. De e~ropese heice is een atlnntisch 
landschap, 1;~in of meer ~ebonden dus aan de ku::::tlanden; sebon
den in elk c:;eval aan ::;ematigd, vochtig klime,at . .Jij kennen 
maar en~cele heidesoorten. Er zijn er lleel wat meer: de 
meeste groeien zuideli,jker en wefjtelijker. 
Maar uit wat hierboven werd geselTeven dat, althans in ons 
land, (met uitzondering misschien van en.l(ele heidevelr'.ien 
in de duinen.) die heide ontstond en bleef bestaan dank zij 
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verschraling: beweiding en afplaggen. Geplagd worélt er niet 
meer en de schaapskudden zijn een bezienswaardigheid geworden. 
Het is niet zo moeilijk om de natuurlijke ontwikkeling tot 
bos tegen te gaan, veel moeilijker is het die noodzakelijke 
armoe van de grond in stand te houden. Want de blijvende onge
stoorde heidegroei, met een ondergroei van mossen, zorgt op de 
lange duur toch voor een iets rijkere strooisellaag, net rijk 
genoeg voor grassen als bochtige smele op droge en pijpestraatje 
op vochtige plaatsen • 

• 
"Q.r ca (""Q ~ s' n~ 

De "vergrassing" van de heide is een in toenemende mate ge
hoorde klacht, want in ons land willen we hei en geen gras. 
Het hangt er natuurlijk maar van af hoe je het begrip heide 
begrenst: in zuid-duitsland kent men grasheiden. Persoonlijk 
kan ik overigens de smele-steppen (de Koningsheide bij Arnhem 
bijvoorbeeld) ook als landschap best waarderen. 
Vermoedelijk zullen we de heide, willen we haar behouden, 
steeds moeten verschralen. De uitbundige i!lij ze waarop struik
hei opslaat op vers geploegde brandsingels toont ook wel aan 
dat de plant zich het best voelt als pionier op humusarme 
grondo De remedie van het afbranden, vaak toch wel met succes 
toegepast, zorgt overigens ook niet voor die blijkbaar nodige 
verschraling. Branden heeft bovendien nog andere, voor de hand 
liggende bezwaren. De laats-ce jaren wordt er veelvuldig ge
maaid. Het resultaat is vaak redelijk; wel schijnt plaatselijk 
de tot een dicht vilt uitdrogende moslaag het herstel van de 
hei te belemmeren. Men verwacht nu ook het een en ander van 
het fresen van de heide, waarna de vermalen bovenlaag wordt 
afgevoerdo Dit is inderdaad de verst gaande manier van ver
schraling, die ook het dichtst het vroegere plaggen benadert. 
Overigens is de heide een heel complex landschap. Onderzoek 
heeft uitgewezen, dat heide niet alleen spontaan plaats maakt 
voor gras, maar dat het omgekeerde ook gebeurt. 

he..\ de.hcaant.~e 
Het heidehaantje speelt bij dit alles ook een rol. De waar
neming, dat de keverplagen vooral optreden in oude heide met 
veel mos en strooisel, is ook een aansporing tot maaien ge
weest. Jonge, pionierende hei heeft er geen last van. Fraai 
is een doodgevreten hei niet, maar soms herstelt ze zich 
spontaan. Geconcludeerd mag Norden, dat [~edrag van kevertje 
zowel als van heide moeilijk voorsl.Jelbaar zijn en dat dat 
smnenhangt met beider behoefte aan vocht en gevoeligheid voor sterk a~;~,;~~~~~~~i}::.~~~ ".Men~ 

....:- ... 
-:.::-~? =-r 

.:::.;... .. -=-·~--.. 
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Eind mei van het afgelopen jaar hoorde ik in de buurt van 
Kotten in de Achterhoek een koekoek,die inplaats van de 
gebruikelijke twee-tonige, voortdurend een drie-tonige 
roep liet horen. Ik bedoel nu niet dat rare geroep van 
"koekoekoek" dat opgewonden mannetjes wel laten horen 
als ze achter een vrouw aanzitten. Nee, deze telkens her
haalde drie-tonige roep was volkomen rustig en regelmatig 
en verving bij deze vogel blijkbaar de normale roep. 
De intervallen vormden een dalende lijn, zoiets als d-c-b 
(het gaat me hier niet om de absolute toonhoogte), maar 
het was ook wel d-b-b. Ik had zoiets nog nooit eerder ge
hoord. Thijsse vertelt in zijn "Vogeljaar'' ook van zulke 
gevallen van een afwijkende roep. 

Over intervallen gesproken: de ge·None koekoek-roep laat 
meestal een kleine terts, een grote terts of een kwart 
horen, maar Thijsse vermeldt ook de secunde en de k#int. 
Beethoven noteerde in de slot-episode van het langzame 
deel (Szene am Bach) van zijn onvolprezen 6e symphonie, 
de "Pastorale", een grote terts. Hij laat hier het 
koekoek-motief door de klarinet ten f.:.;ehore brengen - een 
goede keus. Beethoven was een vurig minnaar van de natuur. 
"'·Hie froh bin ich 11

, schrijft hij, ''eimnal in GebÜschen, 
Wäldern, unter Bè:runen, Yu-äutel'n, .Felsen wandern zu kÖnnen. 
Kein TLensch kann das Land so lieben wie ich 1

'. 

Van zijn Pastorale zei hij, dat zij ''mehr Ausdruck der 
Ernpfindung als r.Jialerei" wilde zijn. 'iianneer hij hier kort 
voor het eind van het langzame deel tóch even nachtegaal, 
koekoek en kli.Jartel laat optre(1en, dan is dat alleen maar 
even een aardigheidje dat hij zich veroorlooft en dat de 
fijnzinni:::se stewming van het slot niet stoort. tart" 
De koekoek is van alle vo~els natuurlijk lel· · 
wel het best nruzikaal te imiteren. 
Beethoven is Lierin c1 an ook niet de 
enige 5eweest.Saint-Saens o.a. heeft 
in zijn ''Carnaval des Animaux" eveneens 
de koekoek laten optreden en ook hier 
is het de klarinet die deze rol speelt. 

Van de andere tviee Zc•ngers, die Beethoven 
in zijn Pastorale eruij Lci.al t, 
namvel i jks te imiteren. Alleen die betov::r··,:.; l(ce e liG toon, 
die een paa.r r:1aal herha:.·ld ?.ijn zang vaak inleic~t, die 
leent zich ervoor en die laat hl er :::i.e d..n_-l_r;__;fl uit een 
·paar mae.l licht asnzv.rellend horGn om herr1 dcm te 1<-'.ten 
OVOrt}-H.tn in een lë:J.ll:~e trillel' o 

De k.·1artel ter slotte i.s weer ni·ct m.oeili ,'k. Dü; rol ,_;af 
Beethoven <:J_jn de hobo. Het l'C'Iartel-motief ( "k..·ik:rtedit'' 
zer.:;t Thi,jsse) treedt ook op in een lied van ScLu-ccrt, 
"Der dachtelschlag 11 ~;e21e [-;en, een r::.in6er -,,,_-~_,~c~nó lj_,3cl, ,l_e 
dichter '.'WS ene S.F. Sauter ( ool;: Besthoven had Gc';r·!er cli t 
r~;ec"icht al eens c::;etoonzet, waé.T da.t lied lw.G ik niet). 
Het k.rartel-ri tme .;.Ja::; al door cle te~;:st ;;ed.i cts,;rcl, ;::et 
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woorden als "FÜrchte Gott", "Liebe Gott" 
en nog vier andere soortgelijke vermaningen, 
die de dichter in de bqartelroep hoort. 
Het motief zit bij Schubert niet alleen in 
de zang, maar ook zelfstandig in de piano
partij. 
Hanengekraai, ook een vogelgeluid, maar niet 
erg muzikaal klinkend. Toch is ook dit wel 
in muziek geimiteerd. Bijvoorbeeld in 
Haydn's "Die Jahreszeiten". Het tweede deel 
hiervan, aan de zomer gewijd, begint met de 
schildering van het aanbreken van de dag, 

vóórdat de zon opgaat. Daar laat'dan bij de woorden "des 
Tages Herold meldet sich"de hobo iets horen,dat wel wat op 
het kraaien van deze heraut lijkt.Saint-Saens heeft de 
haan zelfs twee keer in een orkeststuk laten optreden: 
in zijn al genoemde "Carnaval des animaux",waar de klarinet 
kraait, en in zijn fantastische "Danse macabre 11

, waar een 
hobo het hanengekraai laat horen,dat het aanbreken van de 
dag verkondigt en daarmee de ban van de nachtelijke doden
dans breekt. 
-~en heel ander geval. In het eerste deel van Bruckner's 4e 
symphonie, de z.g. ''Romantische'' treedt een vr.olijk motief 
op, waartoe de componist naar eigen zeggen geinspireerd 
is door het zingen van de 11 1tfaldmeise" (zo vermeldt de 
biografie ,~:maraan ik dit ontleen-; Bruckner zelf gebruikte 
een Oostenrijkse volksnaam). ,,He is de 11Waldmeise "? 
Noch Peterson's Vogelgids, 
nóch Thijsse's oude Vogel- . 
boekje vermelden deze duitse 
naam; maar het duits-neder
L:mdse woordenboek van Van Gelderen geeft à.e zwarte mees 
als vertaling. 1:ij doet dit motief aan de koolmees 
denken, althans vvat het ritme betreft, de toon-interval
len lit;t;en anders. l'1'Iaar Bruckner heeft zijn mees dan ook 
alleen als inspiratiebron ge.had, hij heeft kennelijk niet 
zonder meer willen imiteren, want het bewuste motief 
treedt in alle instrmnenten op, tot in het koper toe. 
Je zou een hele studie kunnen v-vijden aan het onder~overp 
"vosels in de muziek''. Dit verhaaltje haalt alleen maar 
een paar gevallen aan,die mij toevallig bekend zijn en 
die ·mij te binnen schieten, naar aanleiding van het ;;;eval 
van mijn al ternatieve koekoek. .. 
Behalve muziek waarin een vo~elgeluid geimiteerd wordt heb 
je natuurlijk ook het ont~ekeercle: dat vogelzang een muzi
kaal thema lijkt te imi t'_;ren. Zo herinner ik mij van jaren 
geleden een zanglij ster, 'iie ik re;::;elmatig langs de weg 
tussen De Bilt en Zei:::;t hoorde en die de aanhef van het 
hoofdthema· van het Lw.tste deel van Beethoven' s Vioolconcert 
floot: 

P.Groen. 



In het vorig nummer beloofden we, terug te komen op het toen 
net verschenen inventarisatierapport over de kleine land
schapselementen in de gemeente Epe. 

Nu, er is een heleboel over te vertellen. Om te beginnen 
iets over de aanleiding om de omvangrijke studie,waarvan 
dit rapport het resultaat is, aan te pakken. iVat zijn kleine 
landschapselementen? In het voorstel van Gedeputeerde Staten 
aan Provinciale Staten om een subsidieregeling te treffen 
staat: "elementen in het landschap met natuurwetenschappelij
ke, cultuurbistori sche en/ of landschappelijke betekenis, ge
kenmerkt door een boom- of struikbeplanting en kleiner dan 
5 ha". GS denken, zeggen ze, "in het bijzonder aan bos-houtwal
en struweelelementen, veelal in de vorm van singels en boom
rijen, maar ook wel als bosjes of boomgroepen". 

Nee, geen proza dat je in ademloze spannin2; brengt, maar het 
ging dan ook niet OH~ een landjuweel maar om een regeling om 
geld beschikbaar te stellen voor de stoffering van het land
schap,die we als kleine stukje natuur beschouwen. Voor stuk
jes groter dan 5 ha bestaan al rijksregelingen. 
Dat voorstel is aangenolllen. Om subsidieaanvrat;en te kunnen 
behandelen ~:vil de provincie echter wel per r;emeente een over
zicht hebben van wat er aan kleine landschapselementen be
staat. En dat bracht de milieugroep NO-Veluwe al in een vroeg 
stadiwn tot het besluit om dat in haar werkgebied grondig uit 
te zoeken. 
Zo'n onderzoek kan niet- althans niet binnen korte tijd - als 
leuke vrijetijdsbesteding worden verricht. Gelukkig stelde 
een plaatselijke stichting - de van der Feltz stichting -
een bedrag beschikbaar, waarmee althans een beperkt aantal 
objecten kon worden onderzocht. Nu ahreer een jaar geleden 
mocht een stagiaire Véill de Hogere Bosbouwschool ook een 
k,,-mrtaal besteden aan het ,Jerk en verder - ja, verder is het 
voltooien van het onderzoek en het in elkaar zetten van het 
rapport toch wel te danken aéin de te:;.ai vol;:;ehouden vrije
tijdsbesteding van ons KLUTV-bestuurslid Yvonne Roelants. 
Zodoende konden de kleine 20 elementen,die edrst onderzocht 
zouden ~orden on~ezet worden in een volledice lijst,~ie 188 
objecten owvat. Voor het ov~r:_;rot<.:: deel - :.:,oals GJ u.l voor
za._;en - houtwallen, maar ook kleine stukjes bo~:• en :kj_,~e en 
ook vmt scrli'ale weilandjes. 
Een lezer die dn~elijks met cijfers 
werkt en floristische in·~eresses 
heeft, kri j 0t bij het lezen vc:tn c.l 
die , ·e: ·evens metce11 sts.t i st i sclle 
kriebeYs. h~t eniJe zorg noteert 
hij c!ut er in 92 bevallen iUnerika.éu~-
se vo,;elkers t::;esil_;naleerd is en bij 
herinnert zi eh houtvmllen, die oor
suronh:elj_jk toch uit ei.kcn en berken 
b-',;, c•-r- '-' '0'11 }l-' b"b• c-.n Ifi ~: =-·' r '," :o ·:1 I''·"- ·r; a' 8> 0 Or-t:! ~:'1 V l_..-.L. t~ \-. ' 1"_.._~_.. ,•} VL. ., '--•-.-..L 

s:Jronkeli,jke b3t-;roeiiHg [~':;üeel is 
vervansen door ar:~erikaunse VO...:;elkers • 



Wat vrolijker stemt hem, dat een karakteristieke en mooie 
inheemse soort als de zoete kers toch ook 27 keer genoemd 
wordt en hij neemt zich voor om dit voorjaar weer op tijd 
te letten op de korte maar uitbundige kersenbloei. 
Ook de hulst wordt een kleine 30 keer genoteerd en zelfs 
een paar keer een zeldzrune inboorling als de stekelige wil
de appel. Er zijn goed gedetailleerde kaarten bij het 
rapport en de floristische werkgroep,die hopelijk dit jaar 
aan de slag gaat, vindt er veel verwerkbare gegevens in. 

Maar het rapport is natuurlijk niet geschreven als voer 
voor floristen. Het bevat hoofdzakelijk praktische infor• 
matie als namen van eigenaren, kadastrale gegevens en 
vooral, wat er aan onderhoudswerk nodig is. 
Er is een algemeen gedeelte,dat de bestaande subsidierege
lingen omvat en vooral natuurlijk de tekst en overwegingen 
bij de provinciale regeling. 

En wat nu verder? De Milieugroep NO-Veluwe,die de uitgeef
ster is van het rapport, heeft het intussen officieel aan het 
gemeentebestuur van Epe aangeboden. De gemeente kan het nu 
aanvaarden als "veiligstellingsplan",de door de provincie 
gewenste basis dus op grond waarvan subsidieaanvragen in be
handeling kunnen ·uorden genomen. 
Ondanks de bij de 1)rovincie beschikbare middelen -onlangs 
meldde de pers dat er lf miljoen in het provinciale potje 
zit - blijft het Geld het grote probleem. De provinciale 
subsidieregeling e;aat uit van een vergoedins van 50%, met 
de gedachte op de achtergrond.dat de gemeente de andere 
helft fourneert. Een aardige gedachte, maar de gemeente Epe 
heeft tot nu toe op haar bet;roting geen post voor land
schapsonderhoud opgenomen (behalve dan, om nauwkeurig en 
rechtvaardig te zijn, de subsidie aan de KNHV voor het on
derhoud van het landje van Jonker en de subsidie aan de 
werkgroep Knotwiltjen). 
Nagegaan kan m.i. vvorelen, welke moe;elijkheden er zijn op het 
gebied van v1erkgelegenheidsverruimende objecten, vrijwilli
gerswerk e.d. Theoretisch kan ook de eie;enaar de andere helft 
zelf drae;en. Overit=;ens moeten we wel bedenken, dat we het 
in het bovenstaande wel over waardevollG landschapselementen 
hebben, maar dat die allemaal particulier eigendom zijn. En 
zelfs al worden de kosten volledig door anderen gedragen, 
zonder de medewerking, in casu de bereidheid van de eise
naar om een onderhoudsovereenkornst te ondertekenen, kan er 
niets worden gedaan. 
Op stapel staélll nu nog de inventarisaties voor de cemeenten 
Heerde en Oldebroek. De e:;el~;evens zijn verzameld en te ver
viachten is, dat de rapporten bilmen niet al te lan5e tijd 
verschijnen. 

Henk ITenke 
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1. demon, 
2.de hoom 

I 
Scone ligt aan weg 93 ten noorden van J?erth, dat weer 
hemelsbreed 80 km ten noorden van Edinbirgh ligt. De 
Sconians beschouwen hun stad als het centrum van 
Schotland; l··1acbeth verloor er in 1057 het leven, de 
koningen van .Schotland werden er geL:roond op de be
faamde ~werfkei van Scöne, die in 1296 naar Engeland 
verhuisde en zich tot op de huidige dag onder in de 
kroningszetel in de abdij van Westminster bevindt. 
I. David Douglas 1Nerd in 1798 in Scone geboren en 
ging als knecht in de tuin van Scene Palace werken. 
Later kreeg hij een baantje in de 
Hortus Botanicus van Glasgow. Di-
recteur vvas daar professor 'Nilliau 
Jaclmon Hooker, bekend door zijn 
studies van mossen en andere la
gere planten. 
Hoo~;:er vond Douglas een spits 
persoontje en stuurde hem naar 
de Verenigde Staten om planten te 
verzamelen. Douglas verzamelde 
er 50 bomen en heesters en meer 
dan 100 kruidachtige planten. Om
streeks 1827 zond hij zaad op van 
een naaldboom, wat van de nu al
ge:u:.een bekende Deuglas spar was . 
.In het pinetum van.Scone J?alace 
staat nog een Douglas die uit de 
eerste zending zaad is voortgeko
men. In 1857 werd de Douglas in 
Kederland ingevoerd. De oudste 
bo~en zouden in het park van paleis 
Het Loo staan (je noet natuurlijk 
zaad hebben van bomen die in het 
zel:i:de ~;:limaat zijn opgegroeid). 1)ou9lct.s 
On een van zijn excursies viel 
Donglas in een door inlanders secraven val om bisons te 
vangen; er zat al een bisonstier in en ~ijn droevig ein
fe laat zich raden ..... 
II:ij was een van de belangrij:;:ste ontde~=~=ings:reiz i_::~·ers op 
botanisch gebied. 



II. Ivlet de naamgeving is het nogal sollen geweest; de 
kegels hangen en vallen niet uit elkaar, dus is het 
geen Abies; de naalden hebben aan de voet geen napjes, 
dus is het geen Picea. De naam werd Pseudotsuga dou
glasii. Hoe men aan dat Pseudotsuga is gekomen is on
duidel~k, hij heeft niets gemeen met een Tsuga, alleen 
dan dat de naalden tweer~ig z~n, dus in éen vlak lig
gen. Maar •••. later bleek dat de botanicus lVieuzies, die 
als arts de wereldreis van kapitein Vaneauver van 
1791-1795 meemaakte, de boom het eerst ontdekt had, 
dus werd de naam veranderd in Pseudotsuga menziesii. 
Dichtbij is de Deuglas (we kunnen hem beter maar Deu
glas noemen zonder de toevoeging spar) te herkennen 
aan de hangende kegels van 5-10 cm en wel aan de drie 
tanden van de dekschubben; van verderaf vr~ makkelijk 
te herkennen aan het wat rom:.::1elige totaalbeeld. De 
knoppen zijn spits; geen enkele conifeer heeft dat. 
In Amerika kan de Deuglas onder 
gunstige omstandigheden tegen de 
100 m hoog worden b~ een omtrek 
van 15 m, maar bij ons is het 
toch ook een fliruce en snelle 
groeier. Het hout is veel 
waard en heet in de handel 
Oregon Pine of Colu~bia Pine. 
Bij ons in de tuin staat een vrij 
oude Deuglas die op de oude 
stam jong lot maakt. Dat heb ik 
nooit eerder ,c:ezien. Weet iemand 
hoe dat komt en of zich dat meer 
voordoet ? Gaarne dan een be
richtje. De enige naaldboom 
die te boek staat als maker van jong lot op oude stam 
is de :Pekden (Pinus rigida, staat langs de weg tussen 
Dellenweg en Haelberg) • 
David Deuglas 1798-1834 
William Jacksen Hooker 6.7.1785 - 12.8.1865 (1820-41 
hoogleraar Glasgow, 1841-1865 directeur Kew Gardens). 

C .H. van Looij 

>'"'"'E'IciTht ! attentie 9 
Onze eicen nederlandse natie h2eft oo~-c vrou·welijke ont
-~el::~::iw;sreizi{;'e:rs op botanisch gebied voortr;ebracht
lienriette Louise .t:.. .. arie Tinne, hae.r dochter Alexandrine 
J?etronella Francisca Tinne en haar zuster Adrienne van 
Capellen bereisden het gebied van de Witte Nijl, oncler
zoch~en de oevers v~? de Bahr-lJl.,-Ghasal en zijn zijrivie
ren 111 Centraal Af:rLca. Op h1Jn laatste :reis werden de 
twee oudsten door een Tuareg vennoord. Over hun ont
d~~ddngen werd door C .:Kotschy en J .:Peyri tsch een boek 
1ntgegev~n (;·lenen 1867) met o.a. 27 handge~cleurde li
tbo{;rafien, gebond~n in. echt maro~ckaans leer, ve!:·.:;uld 
OJ:."sne.e. Van dat boel·:: 1s nog een exer::!1üaar te koop, 
PIDS j 6750,- ..... . 

C.H.v.iJ. 



O'J.-"!;)l'J 

Onder dit weinig natuurhistorische kopje schreven we een 
paar numr1ers geleden iets over de plannen om tot een her
nteuwde plantenwerkgroep (liever: inventarisatiegroep) 
binnen de afdeling te komen. Aan de opwekking om mee te 
doen hebben een stuk of zes leden gehoor gegeven. 

Genoeg ~m een beginnetje te maken, maar er is plaats voor 
meer geinteresseerden. Het is de bedoeling, dat de mensen 
die zich opgegeven hebben en/of dat binnenkort nog zullen 
doen, eind januari/begin februari eens bij elkaar komen 
om te bepraten wat we in het komend seizoen kunnen gaan 
doen. 

Zoals .ve vorige keer schreven, is het doel om te komen tot 
een volledige inventarisatie van hogere planten op kilometer
hok-basis in een sebied van 300 hokken. Daar is al wel het 
een en ander aan gedaan; er zitten ook veel gegevens in 
allerlei literatuur. 

Het aardige Véill het plan is, dat iedereen op z'n eigen manier 
kan meedoen: individueel of in excursieverbancl, heel inciden
teel maar ook heel intensief. Grote plantenkennis is niet 
vereist, masr natuurlijk erg 1NelkoLL indien aanwezig. 
1lel gevJenst is do.t deelnemers goed overNeg: kun11en met de 
topografische k::1art, bijvoorbeeld om ;emakkelijk de plaats 
van een vondst te kunnen bepalen. 

Het is ook niet <ie oedoelinc_:; -althans niet noodzakelijk- dat 
er een vaste t_:~ro,"'!fl ontstw..lt. Lerlen kwn1en op eigen houtje 
heel a~rdlge bijctr~gen ~even. 3en voorbeeld: de verspreiding 
van speenkruid nagd0n -iets dat alleen in de korte bloei
perioclG kan. So:cus zal er ook c;e streept kunnen '.).rorclen op een 
gewone plantenexcursie van dG afèl.eling. Denkbao.r .. is ook, dat 
een paar nensen samen houtwalletjes, bec3kllee:;roeiing, 'Neg
bermen of andere stukjes landschap wat gericht ,:~s.an oekijken. 

Tenslotte zullen er een pa<:;.r mensen moeten zijn die zich 
bezie; houden met het verz,wnelen en verwerken V<'m de bijeen
gebrachte Gegevens. 
Nie interesse heeft in de floristische kmrt van de botanie 
en n.ee wil doen of Tileer 1vil weten, kan op onderstaand adres 
terecht. 
Klaverkwn1) 168 
81G2 Hll Epe 
tel. O~'?E:0-13010 

Henk I\:enkc • 



8/9 

10/9 

12/9 

14/9 

15/9 

18/9 

19/9 

21/9 

22/9 
28/9 

29/9 
1/10 

3/10 
6/10 

7/10 

11/10 

12/10 

~oe~ 

a _r;~rr g.~©Jt[~~ 
N4 Tt/U. l>4G80EK l!fT /Qó>O 

VAlt é. 7>' Kh'HV'. 1..1/J t..AIJrsrc LJEEL 
l ~ 

Boomklever tussen mezen; veel zwaluwen. Wind zuid -
warm - tegen de avond wat afkoeling. 
De kamperfoelie bloeit nog. Veel rupsen van de gammauil 
in de tuin. 

Kille dag, vanmorgen mistig. Bomen beginnen al geel te 
worden. Vergis ik me als ik zeg dat er dit jaar aan
zienlijk minder eksters te zien zijn? 

Spreeuwen op vlier en v,ogelkers. Het zijn ontzettend 
leuke vogels, vooral parmantig en vrolijko 

Kuifmees in de pseudo-acacia. Goudvink, heggemus, kwik
staart, vink, koolmees, winterkoning, roodborst, nog 
een late tjiftjafo 
De bijen zijn weer thuis. De heide was zonder meer 
s;echt dit jaar, er zijn er door gebrek aan voedsel 
veel omgekomen. 

Vandaag trekken de kwikstaarten en de elzen staan al 
·volop in de belangstelling van de sijzen - wel erg 
vroego 
In een grote vogelkers zit een zwerm ca. 40 spreeuwen, 
zich te goed te doen aan de rijpe bessen - al zingend 
eten. Prachtig weer, ca. 25°0. 
Vanmorgen hoog vliegend, thermiek, een havik. Nog 
volop zwaluwen. Vliegenzwam en boleten. 
Lisdodden: duits - kanonenputzer! Pompstokken zouden 
wij zeggen. 
Zag in de middagpauze een trek van sijsjeso 

Zingende roodborst, er vlogen nog zwaluwen. Atalanta. 
Vinken en een hoog overvliegende reiger. 

Trek van staartmezen. 
Er zijn ontzettend veel bessen aan meidoorn en sleedoorn. 
Vinken trekken. Roodborst en winterkoning en één torenvalk. 
Langs de IJssel b~ Wilp: watersnippen genoeg. Meerkoeten, 
5 aalscholvers, torenvalk, trekkende vinken, leeuwerikken 
en kepen. Regen/mist. 
Blauwe reigers, goudvink, pimpelmees, staartmees; 
nog bloeiende koningskaars. Regen/wind/hagel. 

3 buizerden, 2 torenvalken. Trek van staartmezen. 
In Zalk inktzwammen. In de polders honderden goudple
vieren en kieviten. Nog 2 boerenzwaluwen gezien. fuut. 
Spreeuwenzwermen en wintertalingen. 
Wind oost en koud. 
Hoorde vanmorgen de wilde ganzen overtrekken. Grote 
vlucht ganzen in westelijke richting, 10 dagen later 
dan vorig jaar. Tegen de avond valt de wind wego 



13/10 

14/10 

15/10 

19/10 

21/10 

24/10 

Vannacht heeft het gevroren. De mais was vanmorgen 
glazig. 's-middags dooi. 
3 buizerden, 3 steenuilen, 2 torenvalken. 
Op 't Kanaal in Heerde een wintertaling. Fitis en 
tjiftjaf zijn er nog; trek van veldleeuwerikken. 
Zonnige dag, vrij vroeg donkero Roodborst en heggemus 
zingen nog. 

Trek van staartmezen in 't bos. ~oordse vorm. 
's-Morgens koud en fraai zonnigo Kepen en vinken in 
de heesters van de straatbeplanting. 

Koperwieken, kramsvogels, kepen, vinken, leeuwerikken: 
treko 
7 torenvalken, 3 buizerden, 19 reigers, alles in het 
Vorchterbroek. 
2 steenuilen. 
In de straat trek van koperwieken, fouragerend op de 
heesters (bessen)o Prachtige wants - een zg. schild
wants (ca. 12 mm.). 

25/10 Trek van groenvinken over het dorp. 
's-Middags door de polders Hattem en Zalk, terug langs 
de IJssel. Zeer weinig kieviten, een buizerd, 2 stewn
uiltjes, 3 reigers (blauwe), plaatselijk concentraties 
meerkoeten. Zwarte kraai, veel kokmeeuwen, 2 mantel-

~~ meeuwen, wilde eenden, 3 futen, koperwieken, kramsvo
~~·~ gels, eksters, l haas, 2x vlucht kepen, lx vlucht 

4ocl.o.t' groenvinken. 

27/10 Najaarsbloeiende crocus. Appelvink. 

28/10 De eerste bonte kraaien (3) Emsterbroek. 2 buizerden, 
l smelleken (Kromme Beek), Kramsvogels en koperwieken. 
Nog volop vleermuizen. 

30/10 Trek van boomklevers (ca. 7) Twello. 

2/ll 

3/ll 

6/11 

7/11 

13/ll 

2 dodaarsjes. Prachtige herfstluchten. Nog erg veel 
vliegenzwammen (Zwolse Bos)-
Goudvinken, winterkoning, heggemus, koolmees, pimpel
mees, koperwiek, kramsvogel, merel, lijster, rood
borst, vinken en spreeuwen en overdag vooral meeuwen. 
Het heeft flink gevroren. Vanmorgen vroeg trokken de 
goudhaantjes en de staartmezen. In Nijbroek zwermen 
spreeuwen en kramsvogels. IJs op de grote Wetering. 
4x torenvalk, 9x buizerd, l smelleken, 2x steenuilo 
Vorst. 's-Avonds begint het zacht te sneeuwen. 
Reeën in Vaassense Broek. 
Sneeuw, veel. Blad is nog aan de bomen, vreemd, nog 
nooit meegemaakt. 
Eksters, kuifeenden, wilde eenden, tafeleenden, 
kramsvogels, koperwieken, groenlingen, kieviten, 
fazant, patrijs, aangeschoten haas (poot eraf), 
buizerden, sperwers, torenvalken, meeuwen, reigers 
en een wezelo 



14/ll 

18/11 

20/ll 

22/11 

23/11 

25/11 

27/11 
1/12 

2/12 

3/12 

4/12 

6/12 

7/12 

Nog steeds zie je dood gereden egeltjes. 
Fraters. 
In 't Broek en Nijeveen: kieviten, kraaien, kramsvo
gels, koperwieken, bonte kraaien, reigerso 

Kuifeenden en talingen in Welsum. Zie weer regelma
tig buizerden. 
Er zijn nogal wat winterkoninkjes en roodborsten. 
Staartmezen. Regenachtig. 

Goudvinken in de heesters langs de straato 
Op een boom vol bevroren appels (jonathans) vliegen 
merel, koperwiek en kramsvogel af en aan. 
Nog een late trek staartmezeno 
Prachtige ochtend- en avondluchten. 

Boomkruipers en groenvinken in de tuin. ~~ 
2x steenuil lx (waarschijnlijk) smelleken -~~ .:::-r.-...~. 
7x buizerd Re i gers langs 't kanaal. · ~ ' 
3x torenvalk Wilde eenden, 
lx sperwer Wilde zwanen bij Epe (Welsum) 

Kleine wilde zwaan. 

Reeën in Vaassense Broek. 
Trek van noordse staartmeesjeso 
In de tuin op rotte appels: merels, lijster, koperwiek 
kramsvogel. Boomklever, boomkruipera 

Sedert 5 uur trokken luid snaterend de wilde (kol-) 
ganzen, ca. 11.30 nog te horen. 

's-Ochtens eenden en dodaarsjes op het Kanaal. 
In Veessen kuifeenden en wilde eenden. Knobbelzwanen. 
's-Morgens weer lichte vorst. Verscheidene vluchten 
wilde ganzen gezien, 2x buizerd overvliegen. 
Het had gesneeuwd en 't was glad in de tuin. Vink, 
groenvink, mus, spreeuw, ekster, turkse tortel, rood-
borst, merels (op de kardinaalsmuts), kool- en pimpel
mees. 

21/12 Bijen hebben stuifmeel gehaald op de bloeiende tover
hazelaar!!!! (nog nooit van gehoord). 

De optirn/.5/:,: 

I 0 5"s : Kg k ~ d Cl a r s t Cl cd:.. : . . .. . .. . . . . . 
196s-: K gk, daar sl:Cictt nog: ..... . 
J g (5 : K ~ k , d C\Q r ~\::on d ~ ... , ...... . 
\~6'5": Kgk, daar 5tClat~eer: .... . 

t 
I 
f 
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Naarnemingen ZlJn voor de verantwoording van de waarnemers. 
Deze keer vijftien inzenders. U treft nog wat zomerwaarnemingen 
aan, die toch nog wel het vermelden waard zijn. In begin decem
ber werd van tal van kanten veel trek gemeld, zmvel van ganzen 
als van "kleingoed". Werd hiermede de vorstinval en sneeuw 
(9/12) aangekondigd? De eerste vorstperiode eindigde meteen ná 
de Kerstdagen. Dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, veel 
kramsvogels. 

A~Jpelvink 

Bladkoning 

Bl.Kiekendief 

Bl.Reiger 

Bonte kraai 

Boomklever 

Boomkruiper 

Bosuil 

Buizerd 

Dodaars 

Eidereend 

Geelgors 

'?/1~) . ,_ Pelzerpark V J..~ U • 

13/12 Bongerdplein Epe EKG 

dec. 2 dagen in tuin.Pelzerpark Epe AHS 

15/ll polder Oosterwolde GS 

5/ll Flevopark A'dam Oost (profi-
teren vun afval,met kaas en 
vlees bele~ .J brood! van be
jaardenhuis~ Komen tot op 2 m. 
afstand v. cl..mensen. ~ 5o cz.x. 

8/ll 2 ex.pont Wijhe 
22/ll 9 (.;x. Oene 

6/12 zeker 9 ex.bijeen KorreEbergw. 
Ton~eren,zeer luidruchtig. 

10/12 tuin Glorialaan E~e 

EKG 

Klt~N-exc. 
GS 

v.No. 

vNo. 

26/ll roe:pt 's e.. vonds OJig. Koe~-~enber(;'w. P:t=' 

22/5 biddend,Henderkliypen (GGen RK 
ruiBpootbuizerd?) 

26/12 Norelholtw.Epe,ziek o~ ~ewond 
ex.,,evëm;_:;en en nCJ..ar vo[~elas.iel 
Zwolle :~;ebr'lcht. L. i/i t.f=map 

30/12 zie uo . .ren:verlllo.:c:delijk l jc:_tar 
oud,bliJft 3 ~e~en i~ asiel, 
daarna voo~ ul~ehele contr6le 
naar· 3HL~1c loo1Îd. 

6/ll 't Vlasveld l~rnst I-I.v •• Joerclen 
20/12 seker 4 ex.in o~en water ka-

t 1 :.al Heerde EKG 

8/ll -'pont Wijhe KN]V-exc. 

14/12 .~ ~· + 1!' 01) voerplaats .Sprent;en-
J:.:ç_~,tp.Ies 'Ja.:J..ssen. Y.Roelants 

1/l lU ·.:)=·=· Kievitsveld l~mst SKG+:Iarjolein 

Gele K•Nikstaart 1:;/ll l ex. tm.;sen 't Harè.e-Glo_ehroek GS 

Goudha211tje l/12 al enit~e \!eken --~er8ljcüd rond vNo. 
huis, Gloriala.~;n 1::;_~'8 ,na l/12 
niet meer 

T~kster 11/1 Bouchette 



Goudvink 

Gr.bonte specht 

30/10 

8/11 
13/12 

9/12 
14/12 
14/12 
22/12 
22/12 

13/12 
15/12 

sinds 30/10 af en toe i! in mei
kers(knoppen)Knibbelakker Epe 
Heggerenk Vaassen 
Hegserenk Vaassen 
3 paar Sprengenkampweg Vaassen 
tuin Bongerdplein Epe 
Laa:r;straat Ernst 
3 ex. Molenpad 
1 ~ ex. Pelzerpark Epe 
Bongerdplein Epe 
Glorialaan(str.achter Bongerd
plein) dood ex.in tuin 

SRG 

E.v.Woerden 
H.v.Woerden 
Y.Roelants 
EKG 
R.de Vos 
E.Drevijn 
ARS 
EKG 
v.No. 

Gr.gele kwikst. 19/12 Dorpsbeek b~ waterzuivering EKG 
Oenerweg Epe 

Grote Lijster 13/12 reselmatig sinds 2 maanden voe- Jan Polman 

Havik 

Heggemus 

Houtsnip 

Keep 

Kievit 

Koperwiek 

Kramsvoe;el 

dertafel Veenweg Vaassen 

27/5 Enk#eg Epe 
15/ll slaat meeuw uit een groep van 

ca.20 ex en vliegt met prooi 
naar bosrand Lichttorenweg Epe 

14/12 vliegt over Epe 
16/12 in bostuin Ernst 

nov./dec. geret;eld rond huis Gloria
laan Epe 

13/11 
15/11 

15/12 

2 ex.vermoedelijk -Dorperveldw. 
Dorperveldw./Tongerenseweg. 
zie boven 

RK 
pp 

'EKG 
R.de Vos 
v.No. 

PP. 
GS 

Jan Polman 

12/12 
12/12 
13/12 
16/12 
19/12 
dec. 

enige paren sinds half nov.in 
tuin zoals ''al tijd"(zeker laat
ste 3 jaar)Misschien dit jaar 
wat vroee;er dan anders. 
Slotgraskamp Epe H.Blaak 

12/6 
10/12 

1~/10 
3/11 

14/11 
19/11 
3/12 

besin 
E-3/11 

22/11 

de Maten Apeldoorn 
Glorialaan Epe 
Laarstraat Ernst 
groepje BonGerdplein Epe 
sere~eld ca. 6 paartjes 
Pelzerpark Epe 

ca.l~O ex.Land v.Jonker 
sneeuw -honderden in vluchten 
vooral oq;;.randmeren. 

W. Vreeswijk 
vNo. 
R. de Vos 
EKG 

AHS 
RK 
vNo. 

Veen·tf8g Nissel 
zeker 80 ex.trek over Epe 
ca. GO 01::::;. Kasteel Zwaluwenburg 
Zuu~·:ervveg zirl[jend in koor 

RK 
EKG 
GS 

eerste ex.in tuin .Knibbelakker, 
daarna niet meer.Koperwie~en ko
men minder gemakkelijk Ol) ge
strooid voer. 

!~KCJ. 

ShG 

nov. veel ten no0r·~8n van l~pe PP 
eerste ex:. in tuin Yillibt,elakker SRG 
.~pc. ;Sinds vorst:. eriode mc:;erdere 
ex.a~ en toe we~~ejaagd door 
merel,die zie~ e6hter veelz~dig 
voedt. 
u·rote ''T'Oe) 3T)e-zin_,~·end b Ll .t ...J.:: L! 

1~KG 



Kramsvogel 

Kruisbek 

Kuifmees 

Pestvogel 

Rietgans 
Ringmus 

Ruigpootbuizerd 

Smelleken (zeer 
vermoedelijk) 

Sper..ver 

Staartmees 

Steenuil 

Stormmeeuw 

Sijsje 

Tortelduif 
'J:luinflui ter 

Vink 

14/11 
14/12 
22/12 

25/6 
16/9 

7/ll 
16/ll 
13/12 
18/12 

?/L: 

13/12 
19/ll 
20/12 

22/12 
16/ll 

ll/12 

5/12 

8/12 
16/12 

23/12 

&l. -LI'-l 

nu overal volop kramsvogels. 
13 ex. in tuin Hattem 
Molenpad 
Hanendorperweg Ernst 
Lichttorenweg Epe 

4 ex.tuin Hoge Neerd Epe 
1 ex.Wapenveld 
Slotgraskamp Epe 
l ex.in tuin Knibbelakker Epe, 
eet van appel.l9/l2 weer hele 
dag. 20/12 niet meer b~ appels 
maar in struiken bij Wile;enweg. 
Spoorlaan Epe 

ca. 30 ex. Welna ri ZW 
troepjes om Epe 
tuin Slotgraskamp Epe 

omg.Laarstraat Ernst 

Beekweide (a.d.ranü van Epe)
pakt koolmees maar laat weer 
vallen. 

slaat turkse tortel.Korte Enk
weg Epe. In Jan. dagel. in tuin 
~ gri~ipt mus of vink uit tuin 
Knibbelakker Epe • .Maakt geen 
haast om weg te komen 
~ achtertuin Korte Enkweg "Spe 
re~elmatig jasend op vogels 
bij voerplaats. Ernst Laarstr. 
Tweemaal zittend in boom tuin 
Pelzerpark. ~ 

Hr Altena 
E.Drevijn 

RK 
RK 

Mw.Eleveld 
vNo 
H.Blaak 
SRG 

C .:'Teuman 

GS 
EKG 
H.Blaak 

R.de Vos 

Bouchette 

SRG 

Bouchette 
R.de Vos 

AHS 

30/10 weer af en aan in tuin Knibbel- SRG 
akker+··dilserw·Jeg Epe. 

22/ll overal in Epe in troepjes nov/ EKG 
dec. 

6/12 in tuin Dor}Jerveld'Neg E~pe P? 

24/:;; 
19/12 
22/12 

20/12 

6/10 
3/ll 

15/ll 
cl.:~ c. 
l/1 

22/ll 
16/12 
19/12 
21/12 

26/5 
22/6 

9/ll 

fietspad Oene-Wapenveld 
Korte Enk:reg op ·uindvaan 
omg.Laarstraat Ernst 
enkele ex.oyen water kanaal 
He .. -::rde 
Van Zeli:u:;tr. Ji:i_">e 
zwerveuQ door tuinen Epe, al 
en~~ele ·Neken 
c_';rote vlucht Oostra.vec:es 011e 
:~'<::)r:::: -,=jld De !·,laten ADeldoorn 
~a. too-ex. Visvijv~rs Ernst. 

RK 
Bouchette 
R.de Vos 

HK 
EKG 

")-;=:,) 
_ _J_ 

Vreeswijk 
i~ KG 

Oene GS 
re ,~:e lmc:,t i G r end lJUi s -:~mst R. de Vos 
f7 l E l_ï'JKG LJUU cerNe g pe 
Boven S9 Epe vNo 
2 ex. Land v;_m Jonker RK 
Li- r~x.Land van Jonker RK 

slaat zeer duidelijk z~n voor- EKG 
jaarszang. Epe 



Wintertaling 

Waterhoen 

16/1 paartje, Dorpsbeek, Epe 

J;Q>jl .12-·ax~p].-.reJl,,, ·;pqrp_sbeek, Epe 
21/12 Korte Enkweg (midden in Epe -

geen water in de buurt) 3 ex. 
Watersnip 10/l Dorpsbeek Epe 

Flevopolder 
Flevopolder 

10/12 
16/12 
16/12 

Winterkoning 6/12 
boven A28 omg.Harderwijk 
in tuin Knibbelakker Epe,daar
na niet meer. 

EKG 
Bouchette 

EKG 
vNo 
vNo 
vNo 
SRG 

13/12 tot dan geregelde gast in tuin 
Glorialaanlaan Epe,daarna ver
dwenen. 

vNo 

regelmatig in tuin Emst 
zeker 3 ex.Nulde bij Dijksloot 

R.de Vos 
EKG 

16/12 
22/ll 

Witte kNikstaart 3/11 zwerm(witte?)ruim 50 boven Epe. EKG 

IJsvogel okt.'81, tuinvijver Bakhuisbos Heerde 
7/12 regelmatig Geelmolen 

Zanglijster 6/12 Bonsardplein Epe 
13/12 Knibbelakker Epe,aan bessen 

Calicarpa 
2/l in tuin PelzerJJé>.rk Epe 

Zvvarte kraai 

Zwarte specht 

10/12 VOEeltje in bek,Laarstr. Ernst 

okt. '81 overvliegend Heerderstrand 
6/12 overvlie(.:;end Dorperveldweg Epe 

23/5 
24/5 

2'7 /5 
2/6 

21/6 
16/9 
22/ll 
22/ll 

Vog:ell•Jelk, Tone;erensevmg 
Na terviolier, fietSJ-Iad Oene-·/Japenveld 
lJluurleeuwenbek, Genaal IJsseldijk, liapenveld 
'·Ni tte Krodde Zuuke:rweg Epe 
.iaternavel, H8erde:r Sprensen 
Zvmnebloem IJssel bij Oene 
I<.nautia, Leemk:ül Tonc;eren 
FluitekrQid in bloei! Nulde 
Azolla(kroosvarentje) Grote soort. Op strand 
Nulde aancespoeld en veel in dijksloot (erg 

oostelijke vindplauts) 

PADDESTOELEN 
8/ll Eikha.:.ts ( Z\.Vam) ·Nindesheim bij Z:,7olle 
8/ll Ganoderma pfeifferi (soort l akz.warn), 1lindesheim 
8/ll Groene .Schelpzwam .. .:indesheim bij Zwolle 
8/ll Peervormige stuifzwam. Nindesheirn bij Zwolle 
9/12 lioningz;Nam, komt op a<:.ül voet spar Tï;pe. (laat!) 
3/12 Stropharia luteo nitens weer in tuin Bongerd-

plein Epe (zeldzame soort paddestoel, vorig 
jaar ontè.ekt). 

7/11 
9/12 

Citroenvlinder rond huis, zonnige dag. 
Roesje (vlinder) overJintert in ons huis 

Teesink 
H.v.Woerden 
El\:G 
SRG 

ARS 
H.de Vos 
~~.Tol 
pp 

RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
RK 
EKG 
EKG 

Exc. Kl'\IN 
'~xc .Kl\NN 
'~xc .KrNV 
:r.::xc.K.WJV 
EKG 
EKG 

vNo 
T~KG 



Voorjaar 1981 Boommarter, Tongerense weg ter hoogte van de PP 
Leemkuil als 11plat5ereden verkeersslachtoffer" 
gedetermineerd aan sch&delkenmerken 

13/12 "geblaf 11 van reeën in Welna GS 

NAG~ KONEN 

27 december: tochtje langs IJssel van Gene-Wapenveld: 
buizerd ( lOx), smelleken, grote zaae';bekken, nonne
tjes, kleine zwanen, wilde zwanen, tafeleenden, 
dodaarsjes, futen, grauwe ganzen, brandganzen, 
tientallen wulpen, bonte kraai, kuifeenden, 
blauwe reigers. 

Gedurende sneeuwperiode december 1981: 
veel vinken, groenlingen, kepen in de achtertuin, 
keep ook op voertafel. 

Fourat;erend waargenomen: 

\ 
\ 

buizerd, sperwer, torenvalk boven Zwartelandstraat. 
Veel ganzen-rushes (vooral 's avonds). 

Januari: Blauwe kiekendief tussen .;Jezep en Heerde 
Bruine kiekendief , 1 ex. ten NW van ~~-ezep 
Brilduiker, 1 ex, IJsseldijk 

GS 

november '81: l'v1oerasv.rolfsklauw blijkt na 25 jaar nog steeds 
te groeien og een vochtig heideveldje aan de 
Eperheernwei~; te Ere . De moeras··J.rolf' sklauw is een 
kleine, alt:;ijd roeüe s~)orenplant die ~üjn stent!;el
tjes met lance srJalle bla,JLje s over kale ple}-:ken 
in voc:·:t;it:~:e lleiden laë.t .:\:rui,)en. Hij is nocal z,eld
zaam, de dichtsbi,jzi,jnde ~;roeil_·,lr:~.ats is t.l:ans 
Stavereten. 'f1enk r-::enke. 

(EKG=E.Koop:·ne.ns-Grorn:::é, vNo= :D,.v.J'fooP:t:m, vNE= J •. f.vd.n. 
.laveren Ho.:::~rvorst, AI-iS= A.Her;,~Ieijcr-~)mit, GS:::Gerl:e.rd Stee:;,~
Jnan, S:F:G= .S.2i.emmelts-G-)erlint_;) 

Ruige natuur 
MET EEN TERREINMOTOR 
DE NATUUR IN? NATUUR
LIJK! 
"Breek er eens uit. De ruige 
natuur leeft nog, vlakbij het 
comfortleventje van alledag. En 
urcicigt gewoon om beproefd te 
worden. Maar je moet wèl wil
len. Willen kennen. Dan pas 
kun je er echt van genieten. En 
genieten, dat doe je lekker ont
spannend aan het brede stuur 
uan zo'n Honda XR." 

Zo adverteert motorfietsen
maker Honda zijn XR in de 125, 
250 en 500 versie in Belgische 
tijdschriften. Een kleurenfoto 
van twee motocrossers die een 
beek oversteken begeleidt de 
tekst. 

"Machtige : stalen rossen die 
de natuur vóor je open leggen. 
Zonder te ueruuilen ". 

Met dat laatste bedoelt de 
tekstschrijver van de adverten
tie waarschijnlijk dat zijn 
crossmotoren geen papieren 
zakdoekjes her en der in het 
bos achterlaten. 
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NOV 1 IK DE.Nk Ot\T OIE ME.N~N eEN ,, 
13EE:"rjÈ E.EN HEKEL- HJ;BBEN AAN HAASJES. 

HE-l PAROOL lLi .. lo .. 'OJ __ 


