
.Sf.PTE.MP>E.-12 \982 

EP E-H EERIJE 

" 



A t>Qt~ ~EN Dlt U MOtT \Jt TE.N 

BESTUUR 
F. van Noorden, Glorialaan 5, Epe. 05780-13331 
C.J.Drevijn, Beekweide 12,Epe. 05780-12673 
H.J.v.Woerden, Vuurdoornstraat 104, Vaassen. 

Voorzitter 
Secretaris 

05788-3122 Nat.hist.secretaris 
L.v.Broekhoven, Woestijnweg 190, Vaassen. 

05788-1754 Penningmeester 
Mevr.E.Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1, Epe. 05780-12083 
Mevr. Y.M.Roelants, Sprengenkampweg 4, Vaassen, 05788-19l9 
PoPfaff, Dorperveldweg 6, Epe. 05780-16744 
w. Tol, Bonenburgerlaan ~. Heerde. 05782-1623 

Contributie: f 25.- per jaar. Huisgenoten: f 5·- per jaar. 
Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 ABN Apeldoorn 

ten name van: K.N.N.V. Epe/ Heerde 
Gironumm~r van de bank: 83 00 71 

WERKGROEPEN J.lf.ET CONTACTADRESSEN 

Vogels: Mevr.T.A.Herweijer-Smit,Pelzerpark 3,Epe.05780-13703 
Geologie: W.Tol. Bonenburglaan 3. HP.P.rde. 0?782-Jh?~ 
Paddestoelen: Mevr. H.Everaars-Westerling, DÖrst Brittl. 37 

Heerde. 05782-2581 . -
Nestkasten: H.J.v.Woerden, Vuurdoorns-craat 104, Vaassen. 

05788-3122 
Natuurbeschermingscommissie: Mevr. E.Drevijn-Dijkstra, 

Beekweide 12, Epe. 05780-12673 
Rubriek waarnemingen: F.v.Noorden, Glorialaan 5, Epe. 

05780-13331. 

REDACTIE NATUURKLANKEN 
Dit nummer van Natuurklanken is tot stand gekomen onder 
redactie van: 
Mevr. E.Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1, Epe: 05780-12083 
F. van Noorden, Glorialaan 5~ Epe. 05780-133)1 
Mevr. T.A.Herweijer-Smit, Pe~zerpark 3, Epe. 05780-13703. 
Peter Pfaff, Dorperveldweg ó, Epe, 05780-16744 

H. Menke, Klaverkéilll:l) 168, Epe. 05'780- 13010 

I 
I 
I 



KN.N.V. AFD. E.PE _l1Ef..QDE. 5E.PTE.l'1BER 1982 

VOO'RVOO~D 
Of het kwam door het wederom bespreken van onze eigen her
inneringen aan de afgelopen vacantieperiode _of door het af
scheid van ons redactielid Peter Pfaff, we weten het niet, 
maar de avond waarop dit nummer van Natuurklanken in elkaar 
gezet werd, was amusant en voorbij eer wij er erg in hadden. 
Nu moet U weten, dat de avonden waarop de redactieleden bij 
elkaar komen, steeds weer gezellig zijn. Dit komt vooral 
omdat we toch' altijd weer overstelpt worden met de alleraar
digste reacties, artikeltjes, gedichten enz. enz. enz. 
Het is dan ook jammer wanneer je je als redactielid uit zo'n 
team.terug moet trekken. Andere leuke bezigheden zijn er 
echter de oorzaak van dat Peter Pfaff uit de redactie ver
dwijnt; vrije tijd blijft een kostbaar bezit en is soms 
moeilijk te verdelen. 
Het resultaat van deze avond liegt er echter niet om. Een 
rijk gevuld blad ligt weer voor U, waarin een ieder iets van 
zijn gading kan vinden. 
Vergeet vooral bij het doorlezen van dit blad niet, het met 
zoveel zorg samengestelde excursieprogramma en let vooral ook 
op de Qlaats waar en wanneer de lezingen gehouden wordenz 
dit is met ingang van dit seizoe. afwijkend van hetgeen U 
wellicht gewend was. 
Verder zien wij gaarne UW reacties weer tegemoet, opdat wij 
onze avonden ook weer op een prettige manier kunnen vullen 
met de samenstelling van dit blad. 
Wij willen Peter hierbij heel hartelijk danken voor zijn 
enthousiasme en het vele werk dat hij verzette. 
Wij zijn er gelukkig zeker van, dat U zijn interessante bij
dragen over zijn vele studies van de natuur niet in onze 
Natuurklanken zult hoeven te missen! 
Peter, veel dank voor al je stimulerende enthousiasme! 

Redactie. 
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N. B. DE LEZINGEN ZIJN NIET MEER ALLEMAAL OP DONDERDAG! 
z~terdag GEWESTELIJKE BUSEXCURSIE naar DUIN EN KRUIDBERG 
11 september bi-j Santpoort en naar het STRAND bij IJMUIDEN. 
~~-/ ~-~U had zich al moeten opgeven bij de secretaris. 

_,-L.q .. ~.Y,, .~·,. U kunt bij Koopmans, Bongerdplein 1 (tel.05780-
.... y; A;:-~12083) informeren of er nog plaats in de bus is. 

zaterdag · 
25 september 

DAGEXCURSIE naar het Museum op 11 SCHOKLAND" 
en een bezoek aan het "Keienreservaat" 
vertrek: Epe, bij A.H. met e1gen auto'~. om 9.15 uur. 
Ondanks de betrekkelijk geringe afstand naar 
Schokland komen toch weinig KNNV-ers in het 
museum en in de gesteente-tuin, die zeker een 
bezoek waard zijn. Daarom gaan we er met onze 

_ ____..~-----:;::::_ Afdeling naar toe. 
-· ~--:--- ' ~"- / 

10.00 uur aankomst bij het museum Schokland, 
-~~ waar we worden rondgeleid door de Heer Oosterhof. 
,-h~., U kunt er veel archeologische wetenswaardigheden 

' \ ;_(/ opdoen, maar ook de geologische afdeling is 
\~:;-.bijzonder interessant. 
-~\~:~~ om ca. 12o30 uur is er een lunchpauze (wel. zelf 

· meenemen). 
's middags .(ca. 14.00 uur) gaan we naar de 
"gesteente-tuin". Een geologisch informatiecentrum 
waar de Heer Hellinga onze rondleider zal zijn. 
Terug zijn we ca. 16.30 uur. 

LEZING over IJSLAND door de p-_. ~r J .L. Koolen. 
De Heer Koolen zal proberen met eigengemaakte 
dia's·en met een film U net zo enthousiast te 
maken als hij zelf is. De dia's zijn een selectie 
van vijf bezoeken aan dit bijzondere land. Met 
zijn actieve vulkanen, warmwaterbronnen, maar ook 
zijn eeuwige ijskoppen is er een wel zeer bijzon
dere flora en fauna te verwachten. 
Het eerste deel van de avond bestaat uit overvloei
dia's,die een beeld geven van het landschap, de _ 
planten, de vogels, maar ook van de mensen en de 
ijsbergen. 

~ Na de pauze word~ een film ve~toond.over de 
.___ ...--1 vulkaanuitbraak op Surtsey. M1dden 1n de Atlan-
c_. ) 'tische oceaan begint het te rommelen, de gloeien-

de lava strijdt met het koude water, resulterende 
~~u~----~~ in een eilandje en het wetenschappelijk onderzoek. 
~~ ~~~"' )E~n film, maar ook een avond, die U zeker niet mag 
'-------~ · m1ssen. 

'=---Ç-.- ?::=: De lezing wordt gehouden in de EPER GEMEENTEWONING, 
c__-<-- Stationsstraat te Epe. NIET HET GEMEENTEHUIS! 

Tijd: 20.00 uur. 



zaterdag 
2 october 

zondag 
.3 o~\'ob4tr 

~~~-

Excursie Vogelgroep. --~~ 
s.v.p.contact opnemen met Mevr. A.Herweijer. 

· Pelzerpark 3, Epe, tel. 05780-13703. 

DAGEXCURSIE naar het LmUVENUMSE BOS en. het 
HULSHORSTER ZAND. - · 
o~l.v. Eert ~en Henk Menke. 
vertrek: 9.30uit Epe bij A.H. met eigen auto's 
wandeling start om 10 uur in het Leuvenumse Bos. 
Een rijk terrein,doorsneden door de Leuvenumse 

. Beek. Afwisselend, ten dele zeer oud bosterrein. 
h ;, Op een rustig plekje eten we· ons brood op, en 

~ _:À îîl;-i.~ ;~"-·'~.gaan d~n ~et Hulshorster Zand verkennen. Deze 
c~.~----7.::::;;.=::::----:excursle 1s om ca. 16.00 uur afgelopen. 

zondag 
10 october 

woensdag 
27 october 

zaterdag 
6.noveml>er 

Onze jaarlijkse PADDESTOELENEXCURSJE 
wordt dit jaar in Heerde gehouden. Natuurlijk 
berust de leiding weer bij Albert Bieders. . 
In de omgeving van Heerde worden regelmatig 
bijzondere paddestoelen gevonden en ook nu 
zullen weer hijzondere plekjes bezocht worden. 
Vertrek: 10.00 uur Dorpsplein in Heerde (bij 
bushalte). Eigen auto 1s. 
De excursie duur~ tot ongeveer 13.00 uur. 
LEDEN DIA-AVOND met wedstrijd. 
Veel leden mäken bijzondere dia's, vaak tijdens 
de vacantie, maar ook hier in onze omgeving. 
Graag stellen we U in de gelegenheid een serie 
vari Uw mooiste dia's te vertonen. 
Wilt U zich bij de secretaris opgeven, uiterlijk 
20 october? · · 
'u kûrit ook een serie kleurenfoto's tentoonstellen 
(wèl graag opgeplakt). 
Het tweede deel van deze avond pestaat uit een 
dia-wedstrijd. Wij verzoeken alle leden om hun 
mooiste dia's of de leukste serie (natuurlijk 
wel "natuurlijk") in te zenden. 
Er mogen voor deze wedstrijd niet meer dan 10 
dia's in een serie zitten en de serie moet voor
zien zijn van een schuilnaam. Een deskundige jury 
zal de dia's beoordelen. 
Deze wedstrijd is er niet op gericht om prijzen 
te winnen, maar alleen maar om te genieten van Uw 
mooiste momenten in de prachtige natuur. 
DOEr DAAROM MEE EN KOMST ALLEN KIJKEN! 
Deze avond zal gehouden worden in het GEBQUW ANTENNE, 
Beekstraat, naast de Gereformeerde Kerk. ~rkeren 
Voorthuizenstraat achter de school. 
Tijd: 20.00 uur. 
VOGELEXCURSIE onder leiding van Frans van Noorden. 
We kunnen ·veel trekv.ogels, waaronder wintergasten, 
ontmoeten in het excursiegebied,t.w. de Veluwe-

. meerkust, IJsselmeer en polder. 
· Met eigen auto's. Vertrek 9.00 uur A.H •. Epe. 

~-.)_) J) Koffi. e. pauze ca. 13.00 uur. Tel:'ug in Epe ca. 
é ~::::--::.--- 16.00 uur. 
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LEZING over de MICROWERELD VAN . HET ZOETE WATER 
Deze lezing wordt gehouden door de Heer F. 
Siemensma. 
De lezing wordt ingeleid met een speelse dia
overvloei-projectie rond het thema "water". 
Daarna zal de Heer F. Siemensma aan de hand van 
talrijke dia's ingaan op de kleine organismen 
in het water. Belangrijk in de natuur zijn de 
relaties tussen de dieren. Maar ook op micros
copisch niveau is dit waar te nemen. U zult 
van de voortplanting, voortbeweging en de voeding 
van eencelligen beelden zien. Het bijzondere van 
deze serie 'is dat de dia's door een microscoop 
genomen zijn. 
In de pauze kunt U met behulp van enkele 
microscopen de eencelligen in "levende lijve" 
aanschouwen. 
EPER GEMEENTEWONING, Stationsstraat Epe, 
om 20.00 uur. 

H E R F S T R E U N I E in N U N S P E E T 

van 16 t/m 19 october a.s. 
Heeft U nog 2 verlofdagen over? Dan kunt U deelnemen 
aan een lang herfstweekend, dat landelijk georganiseerd is 
in Recreatiecentrum De Duiventil in Nunspeet (2 - 3 persoons
kamers met e.v.). 
Verdere informatie in Natura van juli/augustus 1982. 
Prijs f. 145.- p.p. Eventuele busexcursie polder voor 
paddestoelen: f. 20.- p.p. 
Schriftelijke opgave bij mevr. M.v.Vliet-Weverling, 
Meidoornplantsoen 34, 6706 DD Wageningen (tel.08370-l3466), 
girorekening 824184 t.n.v. Alg. Bank Nederland N.V.Wageningen 
onder vermelding van: t.g.v. rek.nr. 53-95-~3.488, W.F.v.Vliet 
e.o. 

GEEN GEORGANISEERDE 
war-twee landelijke 

Zelfverzorgingskamp 
Terschelling van 16 

. ,. \:""\ 

\ ~~ U'\ 
,...J 

voor VOGELAARS in kampeerschuur op './ 
t/m 23 october 1982. ~ 

=========================~============================ 

Een landelijk georganiseerde herfstvacantie in het door vogel
trek zeer interessante waddengebied (zie het kampprogramma 
van Natura januari/februari 1982). 
Aanmelding moe st al vóór 1 maart, maar U kunt inf.armeren of 
er nog plaats is bij Ad Knuyt, Willam Alexanderstraat 3, 
5671XA Nuenen (tel.040-832291). 

i 
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Nu het hooi-seizoen achter de rug is, even een overzicht 
van de aktiviteiten die op het landje ontplooid zijn in 
de loop van dit jaar. 
Begin maart hebben we een aantal bomen gekapt en zijn 
we begonnen de overgang naar het ernaast gelegen bosje 
wat geleidelijker te maken. Het aanzicht van het terrein 
is hierdoor al verbeterd, maar er ligt nog heel wat werk 
voor de komende winter. 
Bij de inventarisatie is gebleken, dat de zachte witbol, 
die het beeld tot dusverre beheerste, 
in sterke mate is afgenomen. Ook de veld
zuring vermindert duidelijk, .evenals de 
pitrus. Alles met elkaar aanwijzingen 
dat de verschraling van het terrein door
gaat. 
Het ligt in de bedoeling om nog een aantal 
vierkante meters te plaggen, om te zien of 
we zo een ~eschikte kiemplaats voor zaden e.d. vanblitenaf 
kunnen creeren. Verder wachten we met spanning af 
wanneer we de eerste orchidee zullen vinden. 
Op 7 juli is "het landje" door een aannemer gemaaid. 
De hoeveelheid gras was dit jaar opvallend minder dan 
het jaar ervoor. Dank zij het fraaie zomerweer hebben we 
dit jaar de hooiwinning en -afvoer zonder problemen tot 
een goed en vooral ook snél einde kunnen brengen. 
Het komende winterseizoen gaan we weer "hakken". 

De 2e zaterdag van de maand kunt U 
weer noteren in Uw agenda. 
NIET VERGETEN 1 
13 november is de eerste datum 

Om half tien kunt U terecht bij het padvindershuis aan 
de Elspeterweg ih Vaassen •. We hopen dat we in twee 
zaterdagen klaar zijn met het jeneverbessenterrein. 
Daarna gaan· we naar "het landje", en naar een ander 
terrein in Vaassen. Het programma komt in de volgende 
Natuurklanken. 

TOT ZIENS OP DE 13e! 
Eveline Drevijn. 

· "Het jl(gen op eksters heeft te ·~en 
met het westerse Walt · DisneX~Y~ .. 
droom", ze't Hugh Gallagher .. 'Wi~. 
eenmaal gez1en heeft dat een ekster· hèt 
leuke merel';lest · in · de tuin . ~eeft uitge
b'aald, zal d1e vogel een bliJvende blat 
tocck~en. Ik_ zeg.~~ altijd op dat ~-- · 
nost <tan waarschlJnllJk_ . goed. zichtbMt, 
was. Een .echt ~er~~nest zie je niet io· 
gauw .. ~e~eit d1~ een lie~ merelncst· ira · 
hun tu1n wdlen, houdep met vu de na- · 
tuur zoal~ zij is. Wat mij bctr:eft· zetten 
ze buit tuin vol met tuinlcaboutcrs mur 
als ze ,gaan schieten op ekste'n en 
kraaien, dan gaat hun dierenliefde toch · 
te ver.~l: 



"Hallo, ZlJn jullie weer thuis? Waar ZlJn jullie geweest? 
Een beetje goed weer gehad? Nog wat leuks gezien?" 

In de tweede helft van augustus zijn dergelijke begroe
tingen aan de orde van de dag. 
De vacanties van veel mensen zijn afgelopen en iedereen 
gaat weer over tot de orde van de dag. 
Wat is het dan fijn, nog eens na te dromen over die vacan
tiedagen. We doen dat, door "sterke verhalen" uit te 
wisselen, kaarten, foto's en dia's te bekijken of door. 
simpelweg terug te denken aan de warme juli- en augustus
dagen op onze Veluwe. 
Sommigen van ons.en dat worden er elk jaar meer, pakken 
pen en papier en schrijven enthousta-st of bedachtzaam, 
elk naar zijn aard, een vacantieverslag of -impressie 
voor Natuurklanken •••• 
Wij wachten met spanning op de verhalen,die we deze 
herfst weer zullen ontvangen (graag vóór 10 october a.s. 
bij de redactie!). Deze schrijvers beleven hun vacantie 
n6g een keer in hun verhaal (wat een gelukkige mensen!) 
en laten anderen van hun ervaringen profiteren. 

Maar ook de fotografen (en wie is tegenwoordig niet met 
een fototoestel gewapend?) kunnen deze herfst weer hun 
in prentjes vastgelegde enthousiasme aan de mede-KNNV-ers 
meedelen. 
Let U in dit verband op de 27ste october. In het program
ma vindt U alle bijzonderheden over deze echte afdelings
avond. 
Aarzelt U niet mee te doen, al is het maar met enkele 
prentjes. 

De Redactie. 

I. 

U\~· dc.1<ttH\I .. A lbËL.t~6.s ~t\f ~liet ,aantal .lep~ia,;rs is ,ong.Wee't' gelijk ... n 
:v~"" L.-6.&-"'fn~Pl ~rtLOKvocs.fL• vorig jaar. He.t aantal ne~JteD zal.naa~ wordt 

·~ ~ • .. .. •. "f'.J\. 'verwacht rondom de veertig liggeD,. De' af ge: n' 

.. Begin' juni verbleven er oQk weer de nodise lopen ~nden·'Werd·~n geregeld ·en~ele. grotê .. ,. 
vreemde. ganaen in Flevoland• ondel'IMter wer- zilv~rreigers waariel\~, ··maar er_ zijn gèi~ 
den gezien,: bra'lidg~zen,, indische .gQzeu, aanwijzinpndat 'd.ze··ft~aie' vogél ·in ·rle~o~ 
Canadese ganzen, sneeuwganzen .en een rot..;- . land. bèeft gebroed.· · ; ·-.j · · ·· .. 

aane •. (Ben gevolg van allerlei waterwild- ~nkele inte~eaaante vaarneaiDgen ·wat;' . 
. · P•~k.~, .. ,.-..'1)~·.:; .. '· ·' - . steltkluten'nabij At._ere en ~enge de lCDar-

De aalacbölv•r. "a• . de-.e 'z-r weet. gereg,!d' 'd1jJq:· ':zWarte ··wou" 'boven de' Hardè~broelt 
· bcweá · ~lystad te. zien~ .,. kOlonie în d•· (april); viaarend _zittend op de afra1teri~a 
· Oostvaarderliplassen ·îs ·dit·'' jaar zeker· !liet · langs Kn~rdijk/Bov:.nwat~r · (4 mei); eeil ~arte 
kleiner anot-den~· .. Gelukkia sc;:bijnfin'de ooievaar ~-het llollatldee Hout· (4 mei) n-S · 
problnen op ·de viskWakerij te Zijn vermin- flamingo's op de Kèerduisplaa (2' juni)_,.· •••.• · 

. derct•· · ,.·, ·· '~ 
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Deze, op het eerste gehoor wat: ongeloofwaardige aanhef 
boven de hierna volgende bijdrage aan dit blad, moet U, 
lezer(es) bezien als resultaat van de opd~achtformule
ring door de redaktie. 
Vogeltrek: een bij vele vogelaars herinneringen oproepend 
begrip. Herinneringen aan een fraaie herfstdag in.het 
duinengebied ergens langs de hollandse kust. Zwermen ge
haast voortijlende spreeuwen, lijsterachtigen, vinkachtigen, 
kraaien, duiven over de zeereep en eenden, futen en meeuwen 
een eindje uit de kust laag over het water. 
Dit soort beelden mag en kunt U niet verwachten boven de 
Epese contreien. 
Maar toch: gedurende een aantal periodes in het jaar is er 
sprake van "trekachtige" waarnemingen in Epe voor die
gene , die daar eni~szins alert op is. 
Zo levert de nazomer (lees: eind juli/~ugustus) de volgende 
mogelijkheden op (en ik raadpleeg mijn eigen aantekeningen 
van een paar jaren vanuit een dorpstui~: · 
- kieviten trekken weg, komen (zowel 's morgens als 's .avonds) 

in groepen over; 
- wulpen en regenwulpen (herkenbaar aan hun karakteristieke 

"bi-bi-bi") komen hoog over. Vooral de regenwulpen 
herinneren op niet mis te verstane wijze eraan,dat het 
najaar nadert; 

- zwaluwen (gier-,boeren- en huis-) fourageren in groot 
familieverband zomaar ineens boven de bebouwde kom, of 
zitten met enige tientallen op de daken. Een verzamelver
schijnsel.voorafgaande aan de trek naar het zuidenf 

- goudplevieren zijn (in september) ineens in grote aan
tallen aanwezig in of bij de uiterwaarden van de IJssel 
(uiteindelijk ook maar een paar kilometer van ons dorp!). 

-buizerds (zeer vermoedelijk komend uit de -vijf- terri
toria vlak bij Epe) vertonen zich fouragerand boven 
het dorp. 

De maanden september en oktober leveren eveneens aardige 
trekwaarnemingen op, zomaar midden uit het dorp. 
U moet e~ eens op letten hoeveel vinken, graspiepers, 
leeuwerikkenl witte kwikstaarten, zwaluwen en andere zomer
vogels dan héél gericht in Z-W. richting overkomen. 
Weliswaar niet in massale aantallen, maar in voldoende 
kwantiteit om te kunnen spreken van "trek". 
Iets later in het najaar mengen zich koperwieken en krams
vogels,alsook zanglijsters in dit avif;:tmlisch geheel. 
Misschien is het U nog niet z6 opgevallen, maar waarne
mingen in oktober van allerlei zangers (zwartkopje, tuin
fluiter,etc.) op plaatsen waar zij niet gebroed hebben, 
duiden m.i. op aan hun (weg)trek voorafgaande bewegingen, 

,die we~ degelijk met de vogeltrek te maken hebben. 
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Ook ZlJn in de maanden oktober/november waarnemingsmogelijk
heden van roofvogels (buizerds, boomvalken, sperwers) 
groter; deze, vaak spectaculaire hemelschroevers cirkelen 
dan, dikwijls in een klein groepsverband, over ons dorp op 
weg naar grotere hoofdmachten om gezamenlijk naar zuide
lijker streken af te reizen (P.S.: het grote aantal buizerds, 
dat 's winters waargenomen wordt, be,treft doorgaans noorde
lijker exemplaren,die onze eigen populatie komen aflossen). 
En wat dacht U tot slot van de roodborst 's winters in uw 
tuin? Ook een trekvogel, maar dan een uit noordelijker 
gelegen landen, die van daar weggetrokken is tot bij ons. 
Met het bovenstaande hoop ik te hebben kunnen aantonen, dat 
-zij het niet spectaculair- wel degelijk ook boven ons dorp 
Epe het nog steeds mysterieuze verschijnsel van vogeltrek 

· waargenomen kan worden. 
Ne'emt U daar vooràl wat vroege uren voor en richt het oog 
(of de verrekijker) hoger gericht dan normaal. 

J.W.v.Waveren Hogervorst. 

-~---------1 

IET WEERZIEN 

Immer vervaarlijk blijft het schilderij; 
Rivierl~ndschap van Salomon Ruysdael. 
Rivierlandschap met veer en overhaal. 
De zomer 'is voorbij, Oktoberlicht. 
Statig vaar·t onder wolken, tee;en tij, · I 
het t:;rootzeil op, ik denk kor;; end van Dordt, 
een machtige tjalk. Licht wordt er uit;;estort 
in gouden banen,' maar de atmosfeer 1 
draagt al verandering. Er komt onweer. / 
Van overzee, in tweespalt levenslang, 
aanzie ik Holland, in dit groots gericht ( 
van licht en donker.- Vóór zijn nedergang. / 

Ida Gerhardt. ~ 

! 
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Het land tussen de heuvels en de rivier is van noord tot zuid en 
van oost tot west één brok ongeschreven historie. 
Het IJsseldal kan bogen op een ouderdom van millioenen jaren. De 
IJssel is een jonge rivier. Die is eerst ontstaan ná de romeinse 
tijd. Misschien zullen de vondsten van een romeins castellum in 
Arnhem enkele jaren geleden nog eens een antwoord geven op de 
vraag waar nu toch de beroemde Drususgracht heeft gelegen en of 
door het graven van die gracht de Romeinen als het ware de aan
zet gaven tot de vorming van wat nu de IJssel is. 
We weten nog niet zo heel precies hoe het allemaal tot stand 
kwam. Wèl weten we, dat in het gebied tussen de huidige IJssel en 
de Veluwse heuvels een drietal Oude IJssels liggen. Restanten van 
rivierarmen uit de periode dat de IJssel nog niet bedijkt was en 
de rivier door de vlakte stroomde in een zogeheten vlechtpatroon. 
In de taal van de streek worden ze "Olde Iessel" genoemd; één 
ligt er ten oosten van Wapenveld, precies op de grens van de 
Provincies Gelderland en Overijssel. 

Op .oude kadastrale kaarten was de ligging van die IJsselloop 
aan de vorm der percelen heel gemakkelijk te herkennen. Even ten 
noorden van Vorchten boog ze ongeveer langs de huidige Honden
hoekse weg in oostelijke richting af. Ongeveer ter hoogte vai:l 
de huidige grens tussen de gemeenten Heerde en Wijhe, b~j de 
boerderij "Bissemshofstede" ontmoette deze oude IJsseltak een an
dere. De IJsselloop bij Vorchten is ten zuiden van de Rondehoekse
weg nog te volgen. Ze liep door tot boven Vorchteri. In het ter
rein achter de Vorchterkerk ligt nog een met wilg en polulieren 
begroeide laagte: een restant van een oude kreek. 

In"De gemeente Heerde, een landschapsgeografische beschouwing" 
v~ Prof.M.W~ Heslinga, wordt over die Oude IJssel uitvoerig 
geschreven. Dit artikel, opgenomen in het tijdschrift van het 
Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap, zal binnenkort in her-
druk worden uitgegeven. · 

Een tweede Oude IJssel ligt in de Gemeente Voorst. Deze IJssel
tak, die evenals de bovengenoemde over 6rote lengte de grens 
vormt van de Gelderse gemeente Voorst en de Overijsselse gemeente 
Deventer, is in het terrein nog heel duidelijk te herkennen. 
Ze begint ergens ten noorden van de ~rster Kleidijk en stroomt 
in noordelijke richting om even ten zuiden van het restaurant 
"Het Diekhuys" te Terwalde in de IJssel uit te monden. 

Thans is het niet meer dan een slootje in haar bovenloop, maar 
tussen Wilp en de Bolwerksmalen krijgt ze iets meer allure 
van een stroompje. Opvallend is, dat fraaie oeverwallen haar 
stroomgebied duidelijk begrenzen. 
Deze oude IJssel is ongetwijfeld in de late middeleeuwen bevaar
baar geweest. 
Bekend is, dat de Deventer magistraat deze Qtlde IJssel in 1365 
heeft laten reguleren en zoiets doe je alleen, als er scheep
vaartbelangen zijn. Dat betekent nu niet direct, dat deze oude 
IJssel zo'n geweldig brede stroom is geweest. De middeleeuwse 
schepen waren in vergelijk tot de huidige schepen zeer beschei
den van afmetingen en als wind en stroom tegen waren en dat 
kon in de winterperiode gemakkelijk gebeuren, dan werd vaak de 
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hulp van paarden ingeroepen om de kostbare lading tijdig te 
kunnen afleveren. 

De laatste van de drie Oude IJssels ligt ten zuiden van Voorst, 
ook hier weer op de grens van twee gemeenten: Zutfen en Voorst. 
Deze Oude IJssel is verreweg de fraaiste en heeft de grootste 
afmetingen. Hier herken je in het terrein direct de oude 
rivier. Op de topografische kaart is duidelijk de lus_in de 
rivier te zien, een meander wordt een dergelijke riviervorm 
genoemd. Die meander werd afgesneden in de middeleeuwen. 
Toen kreeg daar ter plaatse de IJssel haar huidige loop. Die 
oude loop is op verschillende punten beslist een bezoekje 
waard. Er zijn resten van prachtig verticaal uitgeslepen steil
oevers te zien. Elders ligt de oude loop er nog zoals in de 
middeleeuwen, omzoomd met een prachtige begroeitng met knot
wilgen en ander struweel. Bijzonder fraai allemaal! 
Waarmee ik maar wil zeggen, dat ook op dit terrein bijzonder 
veel te zien is in het land tussen de heuvels en de rivier. 

v.S. 

P-S. 
Bovenstaand artikel werd door de heer Van Soest geschreven voor de 
rubriek: Tussen heuvels en Rivier, in de Zwolse- en Apeldoorase Courant. 
We vonden het echter dermate interessant voor onze eigen leden, dat 
we Dt ook in Natuurklanken plaatsten. 
Het is erg interessant, om op de top.kaarten vooral(.voor onze streek 
de g~a.vell.B l.dt het ver~ op te zoeke11.. Mooier a~, ia oa ook in 

het veld de oude rivierlopen te gaan vinden! 
E.K.G. 

·. t\ ~ 
0\:l\AfE..L ~ ':~· 

1/C.r~root • 
MOS SC 1-\0PPl OE-N 

Een zeer klein kreeftachtig diertje van ca. 5 mm. 
Het "landde" komend van een vliegenpoot op mijn schrijf
papier toen ik de vlieg wegjoeg. 
Opvallend aan het diertje waren de echte scharen aan de 
kaken en de 4 paar pootjes, waarmee·het zich snel kon 
voortbewegen. r~ avraag in " Wageningen" en opzoeken 
in Elsevier's Gids van Nuttige en Schadelijke Insecten, 
leverden de volgende bijzonderheden op. 
Dit aan de al even kleine Boekschorpioen verwante luis
grote diertje leeft van mijten en springstaarten en de 
soort die vóór ons kroop, speciaal van de kleine diertjes 
die in mest leven. Ze grijpen deze diertjes, d e larfjes, 
mijten e.d. met hun scharen, die gif bevatten en hun prooi 
doden. De prooi is vaak groter dan het schqrpioentje zelf! 
Het is eigenlijk geen echte schorpioen, maar een bastaard
schorpioen. Om naar een andere mesthoop vervoerd te worden 
klemt hij zich aan een vlieg vast en laat zich zo transpor
teren. Hoewel hij wel eens kleine vliegenmaden eet, doet hij 
"geen vlieg kwaad". ·Deze is slechts de transportdienst. 
Al met al weer een vernuftig systeem in de natuur! 

Dik Koopmans 



lJ2. .. tl.lg 

lEUNl)îl.O(ML tJ 
Het verzoek om een stukje 
tuinbelevenis te beschrij
ven bereikte mij half ju
li, in de tijd dat de zo
meravonden lang en zoel 
waren.Direkt wist ik 
waarover dat zou moeten 
gaan, want wat genoten 
we 's avonds van de zoe
te geur en bijna licht
gevende kleur van de teu
nisbloemen. 
De bloemen ZlJn maar een 
kort leven van één dag 
beschoren, maar met de re
gelmaat van de klok ver
schijnen er iedere avond 
nieuwe bloemen en er is een 
oneindig aantal nieuwe knop-
pen. Het is boeiend om zo om 
een uur of acht 's.avonds bij 
de plant te gaan zitten en te 
zien hoe de kelk opensplijt en 
de bloemkroonbladen in vrij snel tempo 
zich ontvouwen. De vier bloemkroonbladen 
liggen dakpansgewijze over elkaar en omsluiten 8 meeldraden en een 
stamper met een kruisje van 4 stempels. 
De Teunisbloem behoort tot de Teunisbloemfamilie, die enkele 
heel bekende soorten telt. Wie kent niet de Fuchsia en het 
Wilge~roosje (Chamaenerion angustifoiium)? Op wat vochtiger 
plekken is het Harig wilgeraasje (Epilobium hirsutum) heel al
gemeen en in bosrijke streken het Heksenkruid (Circaea lutetiana). 
Bastaardwederiken zijn er in diverse soorten en sommige zijn een 
heel algemeen onkruid. 
Ook van de Teunisbloemen ZlJn er meerdere soorten en in onze 
tuin groeien de Gewone teunisbloem (Oenothera biennis) en de 
Grote teunisbloem (Oenothera erythrosepala, vroeger 0. lamarckiana 
geheten). 
Beide stammen uit Noord Amerika~ De eerste is sinds 162.3 in 

Europa.ingevoerd en kun je tamelijk 
a1gemeèn antreffen in de duinen en op 
ruige zandgronden. Mijn zaden zijn 
afkomstig van de Amsterdamse tuinsteden
bouw. De Grote teunisbloem is een ver
wilderde sier~lant, de middellijn van de 
bloemen is 6 a 10 cm en nadat ik de eer
ste.bloeistengel getopt had, is het een 
forse, dichte plant geworden van zo'n 
1,5 m hoog. · 
Het is vooral met deze Grote teunisbloem 
dat Hugo de Vries (1848-19.35) zijn 

·wereldberoemde mutatieproeven heeft 
gedaan. Dàarbij zijn toen een aantal 
nieuwe soorten ontstaan, o.a. de 



Reuzenteunisbloem, de Rood
nerfteunisbloem en de 
Dwergteunisbloem. 
Zowel de Gewone als de Gro
te teunisbloem zijn twee
jarig, zij maken veel harde, 
zwarte zaden, die zomers 
ontkiemen en als rozet. 
overwinteren. Van de honder
den zaailingen is nog moei
lijk vast te stellen welke 
soort het zal worden, maar 
zodra de knoppen zichtbaar 
zij.n, weet ik het: de Ge
wone heeft knotsvormige knop
pen, min of meer rond van 
doorsnede en de Grote 
heeft een kegelvormige top 
met 4 duidelijke ribben. 
Tot mijn schande moet ik heb-
berig erkennen, dat ik toch ~c~ e. 
wel een lichte voorkeur 
voor de Grote heb met zijn enorme en toch s~le bloemen. 
Beide soorten lokken met hrm aangename n!!ch~e~ijke geuren 
nachtvlinders en insecten, maar ook o~rdag w9rden ze graag 
bezocht door hommels{'e~bijen, die dan,geJ_ijkl weer de be
stuiving voor hun reA,e · ng nemen. /t /-.// 
De naam Teunisbloem/zqu m~sschien;naa Sint Antonius kunnen 
wijze~ maar de "jopge" Amerikaanse afkomst;levert geen oude 
?f-ojinen~op~en.._ de E~~J.:~~,~am Eyé in'g"'Primrose (Avondprimula) 
J. s nogal --x~rwar~end·~ ~'~·'! ) 1/ 11•/ _......-· . 
Maar àl, m~~.: 8:~\J.s het ee , welkp~e g~ 

~W Jt,
1

'Y~ 
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H.M.Logeman (mevrouw) 
Eper Veste 74 
8161 AD Epe 

23 maart 1982 

·Aan de Heer Directeur van Gemeentewerken 
te 
Epe 

betr.Onderhoud beplanting. 

Zeer geachte Heer Kuyt, 

Tot mijn spijt zie ik mij genoopt een krRcbti.g 't#öOJ:d van orotest 
te laten horen, in het bijzonder te ric~ -.;~L~ tot df:: dienst- die 
onze plantsoenen· meent te moeten onder1~or•d.l?"1, n1.n. op de wijze 
zoals die thans gebeurt, resp. ·nordt Ul . __ :.:.~oerd. 
Reeds verscheidene jaren geleden heb ik moeten constateren 
dat onze kostelijke begroeiing op de meest ondeskundige manier 
wordt bewerkt met snoeimateriaal. De mooie Cornus mas in het 
gazon bij het postkantoor -als zodanig vrijwel een unicum in 
Nederland- werd NU ook even onder handen genomen. Het is ONS 
-mede namens anderen kan ik dit rustig zo stellen- te enenmale 
onbegrijpelijk dat het op deze wijze maltraiteren (eigenlijk 
mag ik zeggen amputeren) van plantenmogelijk iso 
Enige jaren geleden heeft men in de beplanting langs het voet
pad parallel aan dè tennisbanen die er toen nog niet waren, 
ook maar even het hakmes gehanteerd. Wat er thans nog zicht
baar is van de Cornus mas struikjes is het diep treurige re
.sultaat. Deze herstellen zich immers nauwelijks. De plant
soenendienst schijnt niet te weten en ik citeer een vuist
regel, dat "vroegbloeiende en besdragende heesters bijna 
nooit worden gesnoeid". 
Wat doet men in de gemeente Epe? De Cornus mas bij voorkeur 
in de bloeitijd, dus nu. bijna vermoorden! • In het najaar 
de Kardinaalsmuts, de Symphoricarpus (sneeuwbes), de bes
dragende Cotoneasters (kostelijk vogelvoedsel bovendien). 
Een poos geleden heeft men in de perken o.a. voor de Eper 
Veste ook de Aronia rigoureus tot op de grond afgehakt. Wij 
vragen ons af: was dat nu nodig? Maanden lang kijkt men bo
vendien op deze woestenij van afgehakte.planten. 

Met klem zou ik U willen verzoeken het deskundig toezicht 
op het snoeien te bevorderen. · 
Vertrouwende op Uw medewerking in deze materie te mogen 
rekenen en U bij voorbaat daarvoor dankende, 

cc. aan de Gemeenteraad van de 
Gemeente Epe t.a.v. 
de Commissie Openbare werken. 

hoogachtend, 
w.g. H.M.Logeman. 

iol?../ic..ht".;tf .- Een in KNNV-kringen en ver daarbui ten tot erger
nis groeiende verbazing over het zeer rigoreuze snoeien van 
sierheesters en bomen door de Eper plantsoenendienst, bracht 
ons lid, mevr.Logeman ertoe, bovenstaande brief aan de direc
teur van Gemeentewerken Epe te sturen. Het antwoord, dat zij 
ontving, vindt U hiernaast. Dat het haar niet bevredigde, kunt 
U zich misschien voorstellen. 
Enkele bestuursleden van onze afdeling hebben inmiddels een ge
sprek over deze zaak gehad met het hoofd v.d. plantsoenendienst 
dhr.· Kerkhof. T.z.t. hoort U hier meer van. Redactie. 



6/5 
JvW 

postbus 600 
8160 AP EPE 
tel. 05780 15800 
telex 49100 

gemeente epe 

uw kenmerk 
uw brief d d .. 

onderwerp. 

bijlagen : 

ons kenmerk 

23 maart 1982 afd. 237 

Mevrouw H.M. Logeman 

Eper Veste 74 

81.61 AD EPE 

nr. · 8 2 - 6 6 7 3 

Verandering snoeien heesters. epe. 1 2 M E I 1982' 

Geachte mevrouw Logeman, 

Uit uw bovengenoemd schrijven maken wij op dat u klachten 
heeft met betrekking tot de wijze van snoeien zoals dit 
thanshier, ook wel in andere gemeenten, wordt uitgevoerd. 

Door personeelstekort worden de heesters niet meer 3 maal 
per jaar maar slechts 1 maal per jaar gesnoeid. Hierbij 
wordt een totaal heestervak in één keer gesnoeid, dit 
heeft inderdaad tot gevolg, dat heesters, waarvan de snoei 
in het voorjaar zou dienen te geschieden b.y. besheesters, 
nu tegelijk met de andere, wel in de winter te snoeien 
heesters in één werkgang worden meegenomen. 

Mede door het tekort aan mankracht is een achterstand 
in het snoeien ontstaan, hetgeen tot gevolg heeft dat 
diverse heesters en struiken zijn verwilderd, zodat totaal 
verwilderde heestervakken tot de grond worden afgesnoeid. 
Na enkele jaren verjongeren de struiken en heesters we~r 
als gevolg van het spontaan uitlopen van de oude heester
beplanting vanuit de wortel. 

De door u genoemde regels ten aanzien van het snoeien 
gelden nog steeds en zijn ook hier voldoende bekend, doch 
door gewijzigde werkomstandigheden en methodes kunnen deze 
helaas niet altijd meer worden gehanteerd. 

Wij vertrouwen dat u begrip kunt opbrengen voor deze situatie. 

Hoogachtend, 

Burgemeester 
de secretari , 

/ 

wethoud~rs van Epe, Aester, 
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"CTEwoNi' Voe:rtLM[LK 

Alhoewel de Gewone Vof'.Selmelk een beschermde plant is en 
je daarom misschien zou mogen verwachten dat ze weinig voor
komt, is ze in de IJsselstreek vrij algemeen. Toch vond ik 
het een ontdekking toen ik het plantje voor het eerst aan
trof. Ik zag wat aan de bladeren van·dicht opeen groeiende 
pollen Fluitekruid: iets wits. Door beter te kijken en door 
de bladeren uit elkaar te duwen, ontdekte ik de prachtige 
witte sterretjes. Later zou ik het op veel plaatsen aan
treffen, waarbij de vroeg in het voorjaar uitlopende blade
ren me meestal de weg wezen. 
Eén van die plaatsen is een dijkhelling aan het Zwarte Water 
in Zwolle, dichtbij de school waar ik werk. Tijdens een wan
deling in de middagpauze ontdekte ik er Vogelmelk tussen 
de Akkerhoornbloemen. Al snel liep ik i.p.v. Óp onder aan 
de dijk op een door koeien uitgetreden naadje. De Vogelmelk 
was niet altijd goed te zien door de grote hoeveelheid 
Akkerhoornbloemen. Plotseling viel me een polletje op dat 
beslist niet gewoon was. De bloemen leken aangevreten, maar 
waren dat niet. Ae.n drie van de zes bloemdekblaadjes man
keerde wat. En dat was bij alle bloemen van die pol zo. 
Gespannen liep ik terug en later verder door om te zien of 
er meer van zulke plantjes waren •. Jlje bleken er te zijn. 
En alle met dezelfde afwijking. In de flora's was er niets 
over te vinden. De volgende dag ging ik erheen om nog eens 
beter te kijken en om wat foto's te maken. 
De afwijking bA stond (bestaat!) bi . .:;n_Ji t 1 dat de drie btnnAn
ste bloemdekbladeren een getande vo1·m hebben : 

Bovendien vertoont het middelste tan!' 
achtige ontwikkeling:. 

3en meeldraad ~· 

Verder ll.,J i-: t de plant ':lls , <'' 
heel en in al h.s ar deJ.,.:. a 
kleiner. Dat komt voorHl ~:r;'t''' 
tot uiting op een foto v~u1 

twee bloem:pjes (één van de gewone vorm en één van dF" 
afwijkende), die ik naast elkaar in het zand geprikt he. ~ 

Die foto heb ik om wat meer informatie 
te krijgen aan mijn broer meegegeven 
die in Nijmegen studeert. Daar doceerde 
toen Prof. V.Westhoff (Wilde Planten 
I,II en III) nog. Zelfs hij wist niets 
van het versclujnsel en vroeg daarom 
het Rijksherbarium om raad. Daar waren 
ze bekend met twee eerdere vondsten: 
één uit het Zalkerbos in 1953 en één in 
Laag Zuthem in 1884. Tevens wist men 
dat aan de universiteit van Utrecht 
iemand een onderzoek doet naar afwij
kingen bij Vogelmelk. 



Deze onderzoeker kende het verschijnsel nog niet. 
Hij wil een van de polletjes (ik heb er twintig 
gevonden) meenemen voor de proeftuin in Utrecht. 
Wanneer ik nu ergens Gewone Vogelmelk zie, kan ik het 
niet nalaten ze heel nauwkeurig te bekijken. Nog ner
gens heb ik verder de ongewone vorm aangetroffen, maar 
ik ontdek steeds weer plaatsen waar de beschermde 
Gewone Vogelmelk groeit. 

Frans Bos 

De Opperlandse flora 
==================== 

Nieuwe vindplaatsen: 

dof ei 
knoferik 

bij Ofeusden 
bij Ofernert 

Een nog niet op naam gebrachte zegge: 

Carex tenovandrum. 
(Opperlands is Nederlands waarin letters 
verhaspeld worden) • 

.bent U al donateur van de "Stichting tot Behoud van de 
Veluwse Beken en Sprengen"? 
Aan een stukje practisch natuurbehoud van onze streek 
kunt U al bijdragen voor f. 15.- per jaar (méér mag ook) 
of een gift van f. 200.- (voor het leven). U ontvangt 
dan het blad "De Wijerd". Opgave voor donateurschap bij 

Yvonne Roelants 
Sprengenkampweg 4, 
8171 RL Vaassen 
tel. 05788-1919 
gironummer van de Stichting: 3576129. 

P.S. Leden van Natuurmonumen, ~n, let U op de bekendmaking 
over lezing + excursie in ~et Wieselse Niersense 
Sprengengebied op ll septem._ ~r a.s.? 
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Tw~~$~~~;~?". 
Het werd nu wel tijd voor de nachtzwaluw dacht ik, het 
was inmiddels l juni geworden en ik stond weer te wachten 
aan de rand van het heitje bij Niersen (dat hier het 
Rollekootse veld wordt genoemd), waar we hem de vorige 
twee jaren hadden gehoord en gezien. Nee, hij laat zich 
nog niet horen.- Maar dan ineens: daar is een ander 
onmiskenbaar geluid, een vreemd laag knorrend geluidje, 
enkele malen herhaald: work-work. En nu zie ik hem ook, 
de houtsnip (gehoord hadden we hem al een paar maal eerder); 
daar komt hij laag aanvliegen van over de ~-
dennetjes aan de noordkant van het heitje, 
je ziet zijn typische silhouet teg~n de 
schemerlichte avondlucht - stompe kop, 
snavel neerwaarts -, hij vliegt over de 
hoek van het heitje en verdwijnt, work
work, over de berkenrand aan de west
kant. Een poos wachten, daar komt hij 
terugroeien, vliegt nu iets verder de 
hei op en scheef terug naar de dennetjes. 
Zo zie ik hem zijn geheimzinnige rondvlucht met die enigs
zins trage vleugelslag, een paar maal herhalen! 

Deze baltsvlucht van de houtsnip kan zich over een paar 
kilometer uitstrekken. Vandaar zeker dat we hem ook aan 
de kant van Niersen al eens gehoord hadden. Dat rare 
geluidje dat hij al vliegende laat horen is moeilijk 
weer te geven: work-work zeg i~ maar. Peterson's Vogelgids 
noemt het orrt-orEt, Hermann Lons, een kenner als geen 
ander (wordt hij nog gelezen?) zegt: quoark-quoark. 
Behalve dit lage knorrende geluidje maakt de houtsnip 
al vliegend ook een hoog geluidje,zoiets als: tsiwik of 
psewiet, maar dat hoor ik nooit zo goed, mijn vrouw is 
daar beter in. 
Twee dagen later:'s avonds weer naar het heitje. Eerst is 
het (nog stil, maar dan, ja, .daar horen· we het errrrr
orr-errr ... van de nachtzwaluw. Het komt uit een van de 
berken aan de zuidkant, dicht bij de zuidwest-hoek. 
Voorzichtig er naar toe. Als we de plek dicht genaderd 
zijn, houdt het ratelen ineens op, de vogel schiet uit 
de boom te voorschijn en geeft dan een show weg, zoals 
alleen een nachtzwaluw dat kan. Is zijn jachtvlucht al 
iets prachtigs, zijn baltsvlucht is helemaal fantastisch, 
een wilde vliegdans, waarbij hij de wamderlijkste wendingen 
maakt - soms hangt hij helemaal op z'n kant, een vleugel 
naar boven en een naar beneden - en af en toe slaat hij 
zijn stijve vlerken boven z'n lijf ruggelings met een 
harde klets tegen elkaar. Nu schiet hij ineens in een 
den en gaat daar zitten ratelen; komt er even later weer 

·.uit en als hij dan in een scheve lijn naar beneden 
vliegt komen er heel andere geluiden, klokkende of 
jodelende geluiden, en ook een kortdurend ratelen -maar 
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dan muzikaal ratelen - in de vlucht. Hij is nu kenne-
lijk tussen lage struiken naar de grond gedoken. Maar 
dan horen we hem ineens weer ratelen van boven uit een 
den en we kunnen hem daar ook even zien zitten, als 
zwart silhouet tegen de nog lichte lucht, in de lengte
richting op een tak gedrukt. 
En dan herhaalt zich het spel weer, wat verder weg. 
Dat gaat zo door tot hij eindelijk de hei op vliegt, 
zeker om nu maar weer eens wat te gaan jagen, denken we. 

) ;, 
~ O@tr~'W'©l~~1~@l/û 

~, 

• \0 • 

Een van de warme zomeravonden zaten wij op ons platje,· toen 
wij plotseling een luid lawaai hoorden, heel hoog in de lucht. 
Er bleek een zeer grote vlucht gierzwaluwen boven Epe te · 
cirkelen, luid roepend. 
Aangezien ik slecht in aantallen schatten ben, dur! ik het 
nauwelijks te doen, maar het waren er zeker 50 of meer. 
Ditzelfde herhaalde zich de volgende avond weer. Daarna 
hebben wij deze ,gierzwaluwen niet meer gezien of gehoord. 
In het Prisma vogelboek staat vermeld: Herfsttrek: 
Vanafbegin juli, meestal eind juli/begin augustus. Daarna 
nog een zwakke trek in september, zelden in october. 
Vlak voor het wegtrekken overnachten de broedvogels evenals 
de jonge vogels ook hoog in de lucht (tot 3000 m hoog!). 
Overigens zal het de meesten van U wel bekend zijn, dat 
gierzwa.luwen nooit op de grond komen, aangezien hun tenen 
allemaal naar voren gericht staan, zodat zij zéér "slecht 
ter been" zijn. · 
Zij leven dus altijd in de lucht. Slechts tijdens de 
broedperiode zoeken zij nestruimte onder dakranden e.d. 

P.S. Els Koopmans zag op 19, 23 en 26 
augustus nog gierzwaluwen boven Epe. 

ARS 



Voor de vierde achtereenvolgende keer werd in de Keien
brink l\ffiVO te Vaassen een cursus van vier avonden geor
ganiseerd. Na de bloemen, de bomen en de beken, kviamen 
dit jaar de "dieren en hun sporen" aan de beurt. Verschil
lende inleiders lieten de dieren de revue passeren, uitge
breid kwamen de vos en de das aan de beurt, maar ook de 
roofdiertjes zoals de weze.l en de hermelijn werden niet 
vergeten. Om te demonstreren dat een rat in een vreemde 
omgeving metèen probeert zijn eigen lucht achter te laten, 
·bracht de heer Smit uit Arnhem een paar tamme ratten mee. 
Tot·grote hilariteit van enkele deelnemers werden de die
ren vrijgelaten op een tafeltje en ja hoo,r, ze stonden 
nauwelijks op de tafel of ze begonnen te keutelen. 
Verder werden de inleidingen verzorgd door de heren Pfaff, 
Blankena en Drevijn. 

Sporen zijn voor ons aanwijzingen welke dieren in het ge
bied voorkomen. Hetkunnen natuurlijk afdrukken van poten 
zijn, maar ook uitwerpselen, vraatsporen en behuizing 
worden onder de "sporen" gerekend. Zelfs het geluid dat de 
dieren voortbrengen kan je een "spoor" noemen. Doordat de 
dieren, bv. vogels, geluid m~{en, kan de vogelaar een bepaald 
bos op vogels inventariseren. 
De vierde avond hebben we op Welna rondgewandeld om daar de 
sporen in het wild te zien. 
Financieel zijn we er gunstig uitgesprongen. Van de 28 
deelnemers ontvingen we f. 560.-, terwijl de onkosten 
f. 482,05 bedroegen. 
De grassencursus was ook een succes. Hoewel erg specialistisch 
heeft de heer Corporaal zijn uiterste best gedaan om op een 
prettige manier de deelnemers kennis te laten maken met de 
verschillende groepen grassen. Vooral zijn eigengemaakte 
tabellen kwamen ons goed van pas. Op de laatste excursie-
dag werd echter wel duidelijk dat we nog heel wat werk moe
ten verzetten om grassen te kunnen herkennen. Het is veel 
makkelijker om anderen over de grassen te horen praten, 
dan om ze zelf te determineren. 
De elf deelnemers brachten f. 110.- bij elkaar, terwijl de 
kosten tot f. 273.40 opliepen. Het nadeel kon vöor het 
grootste deel betaald worden uit het overschot van de 
"sporencursus" en uit een gift van de gemeente van f. 50.
voor het schoolbiologisch werk. Het resterende tekort van 
f. 35.45 zal door de KNNV-kas gedragen worden. 

Chris Drevijn. 



'©e Terrnenlyst 
Een wat stijf woord voor een geweldig hail.dig boekje. 
Iedereen, die wel eens planten determineert wordt ge
confronteerd met woorden als: stroschubben, afnemend 
geveerd, poortje, pluimpje, kransstandig, bijkelk enz. 
Wat dat allemaal betekent, staat uitgebreid in de 
"termenlijst" verklaard en wordt met.tekeningen verdui
delijkt. 
Maar wat moet je nu met een woord als "pistil" in een 
engelse flora of "moelle" in een franse flora of 
"Rulle" in je duit se plantenboek? _ · . 
Wel, ook op deze problemen is gerekend door de schrijver: 
Piet Cremers in het door de Contactcommissie voor Floris
tiek en Vegetatiekunde en de KNNV uitgegeven boekje. 
De prijs? f. 3.-, mits afgehaald bij Els Koopmans, die er 
nog een stapeltje van in voorraad heeft. 
Een must voor de plantjesmensen! 

EKG. 

"50EJ<f_l'l L.l'l zo ... 
WIST u I 
dat de afdeling een abonnement heeft op alle Wetenschap
pelijke Mededelingen die door de KNNV worden uitgegeven? 
U kunt hiervoor terecht bij: 

Els Koopmans, Bongerdplein l,Epe. 
tel. 05780-12083 

En dat U daar ook vele jaargangen van Natura en Natuur
klanken kunt raadplegen en eventueel lenen? 

Dat er voorts oude Verkade albums te leen zijn? 
en nog veel me~ 
En ••• dat er natuurlijk een catalogus zal worden gemaakt, 
die op aanvrage beschikbaar is? 

Redactie. 

\'\ \ LÏ YlRCTU E..\"1 : ~~ 
OPROEP ZOMERVOGELS ~~ 
Willen diegenen, die de aankomstdata van de zomervogels 
noteerden op de lijst,die in het voorjaar aan dit blad 
was toegevoegd, deze lijst inleveren bij de redactie, 

_ Ook wanneer U losse aantekeningen heeft over wanneer U 
een bepaalde soort het eerst waarnam dit voorjaar, graag 
hiervan een afschriftje aan de redactiel 

Do i t now!! Red. 



"Het determineren van paddestoelen is en blijft een lastig 
werkje: het brengt talrijke moeilijkheden mede, waarover 
velen struikelen, zodat zij het spoedig opgeven en er ver
der van afzien met de zwammenwereld nader kennis te maken." 
Dit schreef Van der Lek in zijn inleiding van het bekende 
"Paddestoelenboek" van Cool en v.d. Lek in 1953. 
De auteurs hadden zich beperkt tot een 500-tal meest alge
mene soorten, waarvan de macroscopische kenmerken op een be
knopte en duidelijke wijze waren beschreven. Enkele illustra
ties, tekeningen en foto's in zwart-wit ondersteunden .de 
teksten met behulp van de determineertabellen moest het vol
gens de schrijvers in 90 van de 100 gevallen lukken om de 
naam van de gevonden zwam te vinden. . 
Dat dit wat al te optimistisch was, heb ik zelf maar al te 
vaak ondervonden. Dit is geen wonder als we bedenken, dat 
men tegenwoordig het aantal "hogere zwammen" (d.w.z.zonder 
de schimmels, de slijmzwammen, roesten e.d.) in ons land 
schat op 4000 soorten. 
Het "Paddestoelenboek" van Cool en v.d.Lek is nu sterk ver
ouderd; vele namen, zowel de Nederlandse als de Latijnse 
namen zijn veranderd, doordat de mycologen door nauwkeurig 
o~derzoek van de microscopische kenmerken tot een andere 
indeling van de soorten komen. 
Pas de laatste jaren begint de mycologie zich te ontwikkelen 
tot een echte wetenschap en komen er steeds meer vakmensen, 
maar ook amateurs die zich met de studie der zwammen bezig 
houden. Tegelijkertijd verschenen er tal van paddestoelen
boeken (vooral in het buitenland) van bekende mycologen 
als Romagnesi, Moser, Jahn, Michaël-Hennig,enz.;Paddestoelen
boeken met natuurgetrouwe afbeeldingen, tekeningen en aqua
rellen, maar ook de laatste jaren met prachtige kleurenfo
to's, door vakmensen en vaak in studio's gemaakt. 
Het spreekt vanzelf, dat naast een nauwkeurige beschrijving, 
een goede afbeelding van een paddestoel een enorme hulp kan 
zijn bij het determineren; vooral wanneer deze de verschil
lende groeistadia laat zien. Een oude en volwassen zwam kan 
er nl. heel anders uitzien dan een jong en vers exemplaar. 
''Eén paddestoel is géén paddestoel" zei eens een bekend 
amateur-mycoloog tegen mij, waarmee hij wilde zeggen, dat 
het voor het determineren noodzakelijk is om een paddestoel 
in verschillende stadia en in verschillende omstandigheden 
(droog of vochtig) te observeren. Doordat sommige padde
stoelen hygrofaan zijn, d.w.z. dat ze bij regenachtig weer 
veel vocht opnemen, zijn ze bij vochtig weer veel donker
der van kleur dan bij droogte. Als we bij jonge plaatjes-
zwammen aan de onderkant van de hoed ~~ 
kijken, dan zijn de lamellen meestal 
heel licht gekleurd, oudere exempla- ~ _ :::-
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ren nemen de kleur van de sporen aan en vertonen een heel 
scala van kleuren van licht tot donkergeel, kaneelkleurig, 
licht tot donkerbruin, rosapaars tot violet en bijna zwart. 
Het is vanzelfsprekend, dat we bij het determineren niet 
alleen af kunnen gaan op een plaatje! 
De fraaie en soms duidelijke illustraties vormen slechts 
een hulpmiddel. Een nauwkeurige en liefst uitvoerige be
schrijving van de ooort moet ons naar de juiste naam leiden. 
Pas warmeer alle in de beschrijving genoemde kenmerken over
eenkomen met de door ons gevonden paddestoel, kunnen we met 
enige zekerheid de naam bepalen. 
Nauwkeurig waarnemen, maar ook het lezen van een beschrij
ving vereist veel ervaring en ook enige kennis van de ter
minologie ,die in de paddestoelenboeken wordt gebruikt. Er 
zijn een aantal, voor paddestoelen specifieke, kenmerken,. 
waar we op moeten letten. Om ons hierbij wat op weg ~e hel
pen heeft Els Koopmans een lijst samengesteld, die hierbij 
is afgedrukt. Systematisch worden hierin een aantal punten 
genoemd, waarop we moeten letten bij het observeren van 
pad de stoelen. 
Met behulp van de lijst zouden we eerst een beschrijving 
van de gevonden soort kunnen maken en dan pas de determineer
tabel en de beschrijving in de boeken kunnen raadplegen. 
Voor scholen lijkt me de tabel ook heel geschikt om de 
leerlingen de paddestoel goed te laten bekijken, zonder dat 
ze zich direct om de naam ervan hoeven te bekommeren. Ook 
kan de lijst dienst doen om aantekeningen te maken tijdenn 
een excursie. Soms is het voor de determinatie gewenst om 
gegevens te hebben omtrent de vindplaats (bij welke bomen, 

struiken, kruiden),de reuk, de 
kleur· ·c sommige soorten verbleken 
snel).de groeiwijze (alleenstaand 
of in groepen) enz. 
Soms zijn er kenmerken,die we al
leen maar aan verse exemplaren 
kunnen waarnemen, zoals bv. het al 
of niet kleverig zijn van hoed en 

-· -····· =vt"otu~e.r "l1e.s steel, het aanwezig zijn van een 
ring of resten 'van een be~rs aan de steel, of de resten 
van een velum aan de steel en de rand van de hoed. 
Belangrijk voor het determineren is natuurlijk dat we over 
een aantal goede, liefst gerllustreerde paddestoelenboeken 
beschikken. Gelukkig behoeven we ons niet meer te behelpen 
met één boekje (wat de Nederlandstalige literatuur betreft) 
zoals in de tijd van Cool en v.d.Lek. Er zijn de laatste 
jaren nogal wat paddestoelenboeken verschenen. Het meest 
gebruikte boekje is Elseviers Paddestoelengids. Hierin 
worden echter "maar" 600 soorten beschreven, zodat we er 
vaak niet uitkomen. De beschrijvingen zijn erg beknopt .en 
de afbeeldingen onduidelijk of soms slecht. 
Mooie duidelijke foto's en goede beschrijvingen geven de 
boekjes "Paddestoelen" en "Zeldzame Paddestoelen" van 
H.Haas en H.Schrempp, met ruim 200 soorten. Ook mooi ge
ïllustreerd zijn de twee deeltjes van Nilsson en Persson 
"Paddestoelen in de natuur" met een interessante inleiding 
en veel wetenswaardigheden over een 300-tal soorten. 



Een uitstekend boekje is het pas verschenen "Paddestoelen 
van West- en Midden Europa" een veldgids voor de natuur
liefhebber, uitgegeven door Readers Digest. Hierin worden 
250 soorten afgebeeld met uitstekende aquarellen en goede 
foto's. De omschrijvingen zijn duidelijk en geven de 
belangrijkste kenmerken weer. 
De belangrijkste uitgave van de laatste tijd is het boek 
"Paddestoelen en schimmels van West Europa" van Roger 
Phillips. Een Spectrum natuurgids en uit het Engels ver
taald en aan de Nederlandse situatie aangepast door enkele 
bekwame Nederlandse mycologen. 
Het fraai uitgevoerde boek beschrijft 900 soorten in 
unieke kleurenfoto's. Het boek is zowel geschikt voor be
ginners als voor gevorderde mycologen. Alle 900 soorten 
zijn afgebeeld en de foto's geven goed de kenmerken weer. 
Volgens een beoordeling in Coolia, het tijdschrift van de 
Nederlandse Mycologische Vereniging is het op het ogenblik 
de beste Nederlandstalige uitgave zowel wat de kwaliteit 
als de kwantiteit betreft. 
Ik hoop van harte dat vooral dit laat~~ boek ook voor een 
aantal mensen in onze afdeling een stimulans zal zijn om 
met de moeilijke, maar boeiende studie van de zwammen 
te beginnen. De leden van het paddestoelenwerkgroepje 
zullen hen hierbij graag met raad en daad terzijde staan. 

A.Sieders. 

===========================:~================ 

De omgeving van het v.Maanenspad was het terrein van 
de eerste wandeling na de grote vacantie-volksverhuizing. 
Een aa:dig groepje mensen was voor deze zaterdagmorgen
excursle o.l.v. Bouke Terpstra van huis gegaan. Het zon
netje werkte mee, maar omdat de nacht koud was geweest 
lieten de zandloopkevers zich nog rustig bekijken en z~lfs 
oppakken. Atalanta, citroenvlinders, witjes en zelfs een 
distelvlinder werden later op de morgen actief in de 
bloeiende hei, die al gauw zoemde van de honingbijen en een 
paar ruige hommels. 
Libellen waren er natuurlijk ook op insectenroof uit, naar 
hun aard. 
De mezen in allerlei soorten lieten hun geluidjes horen 
in de dennen. 

Als je wandelt met iemand, die veel in de natuur rondzwerft 
en van de meest gewone dingen boeiend weet te vertellen, 
vliegt zo'n ochtend buiten om! Een fijne ochtend, dat is zeker! 

Een deelnemer. 



B E S C H R IJ V I N G van een P A D D E S T 0 E L 

Gebruik van een loupe is aan te bevelen 
GROEIPLAATS: 

Op de grond. 
Op hout 
In loofbos 
In naaldbos 
In gemengd bos 
Buiten het bos 
Eén voor een of in groepjes 

MACROSCOPISCHE (met het blote oog zichtbare) KENMERKEN: 
Paddestoelen met hoed en steel 
~: Grootte: 

Vorm: 
bolvormig, kegelvormig,vlak,trechtervormig,anders 

Kleur of kleuren: 
Oppervlakte: glad, ruw, gevoerd, schubbig, vezelig, 

droog, slijmig, met plakjes,met kor
reltjes, kleverig. 

Rand: recht, omgebogen, glad, vlokkig, vezelig, 
regelmatig, gelobd, ingesneden, stomp, scherp, 
knobbelig, gevoerd, nog anders. 

Onderkant: Lamellen (plaatjes), poriën (buisjes), 
stekels, onduidelijk of glad. · 

Lamellen: Dichtheid: Dicht bijeen, ver uiteen. 
Vorm: smal of breed. 
Kleur of kleuren. 
Snede: Dun, dik, glad, rafelig, fijn 

gezaagd, golvend, zelfde kleur 
-------.... als lamellen, anders van kleur. 

------... Lengte: Alle lamellen nagenoeg even lang 
~Lamellen verschillend van lengte. 

~ Gevorkt 
Tussenschotjes tussen de lamellen 

Los van de steel 
Aangehecht aan de steel: met een boogje 

breed aangehecht 
met een tandje 
langs de steel 
aflopend. 

Melksap afscheidend? Kleur en smaak melk 



Poriën en buisjes: Grootte buisjes. 

Steel: Lengte : 
Dikte (Gemiddeld): 

Dikte bui§jeslaag 
Vorm porien: rond, hoekig, 

langgerekt, doolhof
achtig, 

Kleur van de poriën 
Bij druk verkleurend (welke kleur?) 
Kleur van de sporen. 

Vorm: Overal even dik, rond, afgeplat, bovenaan ver
breed of versmald, onderaan verbreed of ver
smald, onderaan knolvormig, onderaan wortel
vormig verlengd. 

Kleur: Overal gelijk, meerdere kleuren 
Oppervlak: Glad, behaard, vezelig, schubbig, kleverig,ge

streept, geribbeld, korrelig, donzig 
aan de voet. 

Stevigheid: Breekbaar, taai, hol 
Vlees: Kleur: kleurverandering: 

Stevigheid: Week, elastisch, stijf, houtachtig, bros. 
Geur: 
Smaak: 

Aanwezigheid van een ring, beurs of vulva 



Naarnemingen zijn voor de verantwoording van de waarnemers. 

Bonte Specht 

Buizerd 

Gr.gele kwik
staart 
Gekr.roodstaart 

Kramsvog~ 

Merel~~ 
Oeverloper 
Oeverzwaluw 

Purperreiger 
Roodpootvalk 
Spe:rWer 

Steenuil 

Tortelduif 

Wespendief 

13/6 

3/8 

9/6 

10/6 

juni 

mei 
mei 
10/8 

5/7 
22/5 
16/7 

24/6 

juli 

5/8 

nest ~et jongen in berk. Tepel- M.V. 
bergweg. Jongen maken veel la-
waai en steken kop naar buiten. 
Bezienswaardigheid voor de wan-
delaars. · 

omg.Boerweg/Wissel. Hr Jonker vNo. 
meldt KNNV, dat buizerd in wei-
land er slecht aan toe is.Laat 
zich gemakkelijk vangen.Blijkt 
jong ex. te zijn.Vogel door 4 
KNNV-ers naar vogelasie·l Gorssel 
gebracht. Vogel maakt het (23/8) 
goed. 
Molenbeek bij de Wijerd. EKG 

Glorialaan Epe vNo 
Meerdere waarnemingen. BT 
Kievitsveld 
nestelt op de grond.Kievitsveld v.Woerden 
troepje, Kievitsveld BT 
ca. 50 nesten zandwand bij zand-
afgraving Kievitsveld H.M. 
Muiderzand vNo 
W. van Wijhe vNo 
met vogeltje in klauw strijkt vNo 
neer in beuk,Glorialaan Epe. 
Een merel maakt enorm veel mis
baar.Sperwer blaast aftocht 
(met prooi)~ 
Paalbeekweg-Wissel, op lantaarn- MV 
paal. 
luid roepend Paalbeekweg~onge- vNo 
renseweg. 
4 ex. op telefoondraad IJssel-
dijk Veessen. vNo 

midden augustus diverse avonden tegen v.Gogh. 
zonsondergang.Lichttorenweg. 



81- l(c,.) 

Wielewaal mei/juni visvijvers Emst BT 
H.v.Woerden 31/5 met jongen,visviJvers Emst 

Witgatje juni Kievitaveld BT 
juli Dronten meer vNo 

IJsvogel juli/aug. bij Venz vijver + een paar v.Zanten 

Zeearend 

Insekt en 
Drinker 

Roodbandbeer 

20/8 
8/6 

20/6 

20/6 

maal overvliegend. 
met jongen! 
boven Flevopark A'dam. 

(rups v.d. rietvink) nabij 
Land van Jonker 
(vlinder) , bij 

EKG 

Pauwoogp~lstaart 14/6 Wezep 

BT 

BT 
BT 

BT Rups nachtpauw- 27/6 , Smi tsveen 
oog -~> 

Glimworm 
Kl.IJsvogel 

Planten 
Dauwnetel 

juni 

1/8 

juni 
juli 

Zwanebloem juni 
Spits Havikskruid 6/6 

Berg Havikskruid 6/6 

Adderwortel juni 

Beemdooievaars- juni 
bek 

Dichtbladig 
fonteinkruid 

~. 
~~ 

juni 

Tongeren 
Korte Enkweg, 

Voorhoek Oene 
div.plaatsen omg. 

v.Dorp 
J.Bouchette 

J.v.Manen 
vNo 

Terwolde, Wetering bij Oene J.v.Manen 
Koepad, Epe.Lijkt sprekend op H.M, 
Muizeoor, maar heeft meer dan 
één bloemhoofdje aan een 
stengel. 
Koepad, Epe. Als de vorige, H.M. 
maar met oranje bloemen.Stond 
tussen het Spits Havikskruid. 
In ons land verwilderd. 
Langs de Smallertabeek is dit H.M 
de 4e groeiplaats (Jaap van 
Manen,stagiair HBCS, bezig met 
onderzoek oever-en water vege
taties) 
Hogestraat Oene. Een zeldzaam J.v.Manen 
fluviatiel met grote blauwe 
bloemen. 
Voorbroek, oostelijk v.Oene. J.v.Manen 
Fonteinkruiden zijn waterplanten; 
enkele soorten hebben dr~vende 
bladeren,bv.het algemene dr~ven-
de fonteinkr. maar de meeste 
soorten leven ondergedoken.Dicht
bl.fonteinkr. is direct te herken-
nen aan zijn tegenoverstaande blad
paren.Alle andere fonteinkruiden 
hebben verspreide bladeren.Dichtbl. 
fonteinkr.is in onze streek waar
schijnlijk zeldzaam. 



Nagekomen waarnemingen: 
grauwe franjepoot 15/8 
Kievit 21/8 · 

Oranjetip 10/5 

2 ex. Oostvaardersplas bij "de hut" EKG 
vlucht van zeker 1500 ex·. vNo 
omgeving Te uge 

Gemeentehuis Epe v.Diepen 

Nagekomen waarnemingen: waargenomen door hr H.v.Diepen. 

Fuut 10/3 

Aalscholver 24/2. 
Blauwe reiger 26/4 

Rode Wouw 13/5 

Smelleken 6/5 

Scholekster 10/4 
Kievit 7/3 

22/3 

Kemphaan . 26/4 
Visdief 27/5 
Holenduif 16/2 
Tortelduif /4 
Bosuil 6/2 

19/2 
8/5 

24/3 
Gekr.roodstaart 25/3 
Paapje 25/5 
Klapekster 19/2 
Kauw 16/2 
Roek 16/2 
Zw.kraai 16/2 
Huisnus 16/2 
Ringmus 16/2 
Keep 16/2 
Haas 16/2 
In e. Ci. nummer zullen wij 

1 ex. kanaal Wijnbergen tot 22/4 
baltsend, o.a. vleugels spreiden. 
2 ex. boven IJssel bij Marle 
3 nesten Kla.ostei.bos Wapenveld in 
Douglas, Nieuwe kolonie? 
1 ex. Molenbeek Heerde, hoog over-

· vliegend ri. o. 
1 ex.ci' Heerde, laag overvliegend 
ri. w. 

150 ex. Vorchten. 
1050 ex. IJssel Marle 
2 eieren in nest terug laten leggen 
(controleur VBW'30) 
3Ó ex. Uiterwaarden Marle, 12<1"t!' 18~f! 
1 ex. Apeldoorns kanaal Epe/Heerde 
19 ex. Zuuk, 14 ex. Wissel. 
1 ex. Veessen, Kerkdijk 
1 ex. Wenum 
Molenbeek Heerde 
1 ex. Kl~oste~bos, Wapenveld 

vanaf 24/4 e x. i~ Vegtelarij Epe 
Wenum Wiessel. 
2 ex. Zuuk. 
1 ex. Renderklippen. 

259 ex. Emsterbroek Pl'T-tellingen 
250 ex. Emsterbroek Pl'T-tellingen 
42 ex. Emsterbroek Pl'T-tellingen 

175 ex. Emsterbroek Pl'T-tellingen 
29 ex. Emsterbroek PI'T-tellingen 
'11 ex. Troelstraatraat Epe 
18 ex. Emsterbroek. 

iets vertellen over "PI'T-teilingen". 



Zannichellia 

Gele morgen
ster 
Grote ereprijs 
Waterviolier 
Waterdrieblad 
Zwanebloem 

jwli 

jnni 
jun~ 

4/6 
8/6 ) 

) 

3/7 
10/8 

Bleekgele hennepi7/ 6 netel 

Behaarde boter- 24/7 
bloem 
Dauwnetel 25/7 

Merel 19/7 

Gele kwikst. 15/5 
Houtsnip 9/5,5/6 

13/5,1/6 
Nachtzwaluw 3/5,5/6 
Paapje 13/5 
Tapuit 13/5 
Wulp 25/4 

Bont Zandoogje 8/6 
Kleine vos augustus 
Gehakkelde augustus 
aurelia 
Nacht pa uw oog 21/5 

Vamderbroek Epe. Een water- J.v.Manen 
plant die veel op ondergedo-
ken fonteinkruiden lijkt en 
vooral in brak water voorkomt. 
De hier gevonden ondersoort 
Cpalustris ssp palustris) gede
termineerd door Albert Corporaal) 
is in 't binnenland zeer zeldzaam. 
Wissel (bij Dierentuintje) BT 
Veldweg Emst vNol 
Tuin Bongerdplein, Epe EKG 
Slootje Vossenbroek nab~ EKG 
Schobbertabrug 
Slootje Vossenbroek 
Beek Kievitaveld 

In de rand van een roggeakker 
tussen Emst en Vaassen,bloeiend 

H.M. 
H.M. 

één ex. ·van de Bleekgele hennep- S.R. 
netel:in de berm dichbij Vaassen 
Engels Gras en Zwolse anjertjee 
in bloei(expres gezaaid?). 
Langs de S9 één exemplaar, S.R. 
zwavelgeel bloeiend. 
Ergens boven Oene in (voeder)- S.R. 

· bietenveld één bloeiend ex. 

Vrouwtjesmerel laat zich met op- S.R. 
gezette veren rustig vollopen 
met kleine mieren uit verstoord 
nest om ze vervolgens op haar 
gemak te consumeren. 
Niersen 
Baltsvlucht, Niersen 
Baltsvlucht heitje b~ Niersen 
Baltsvlucht, heitje b~ Niersen 
3 ex. Niersen 
Niersen 
jodelend,Langeweg,Gortelse hei. 

Tuin Bongerdplein, Epe 
Zeer veel exemplaren. 
Bij Niersen 

Vrouwtje, Niersen. 

P.G. 
P.G. 

P.G. 
P.G. 
P.G. 
P.G. 

EKG 
S.R. 

· . .A.Hs 

P.G. 

(EKG= E.Koopmans-Grommé, vNo=F.v.Noorden, BT= Bouke Terpstra, 
M.V.= Marijke Viertelhauzen, H.M.= Henk Menke, ARS= A.Herwe~er
Smit, P.G.= P.Groen.) 

" 
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Vogelfotografievoorvallen II. 

Ook vorig jaar togen we begin mei weer naar Terschelling. 
Praktisch elke keer dat we de wadden rond deze tijd in het jaar 
bezochten, hadden we het met het weer getroffen en ook nu was 
Pluvius ver van ons. De weinige wind kwam uit het zuiden en het was 
daardoor aan de kust ongewoon zacht. Met ons hadden de merendeels 
jeugdige passagiers zich zo comfortabel mogelijk op het bovendek 
genesteld. Met het wenden van de boot tijdens de overtocht verplaatst 
een ieder zich en keert het 
gezicht opnieuw naar de zon. 
Op het vertrek wachtendhadden we in de haven van Harlingen zes aal
scho~vers zien overvliegen. Uit welke kolonie kwamen deze nou? 
Eenmaal in West peddelden we op onze huurfietsen in de richting 
van het Groene Strand, in afwachting wat het eiland nu weer voor 
verrassingèn op zou leveren, denkend aan de kraanvogels van vorig 
jaar. 
Even later kijken we naar de vele Tapuiten die over de heuveltjes in 
het schrale weiland rennen. Eén exemplaar valt op door de afwijkende 
kleuren. Het blauwige grijs op de bovendelen is vervangen door hèlder 
wit. 
Het Elsevie~ vogelboek geeft geen uitsluitsel, al komt de Blonde tapuit 
het dichtst in de buurt. Misschien zijn de samenstellers van het nog 
te verschijnen boek Vogels van Terschelling er uit gekomen, die we 
hierover tipten. 
Ondertussen hadden we voortdurend achter ons in het struikgewas een 
Sprinkhaanrietzanger horen zingen. In de kijker vang ik de vogel 
zittend op een dikke paal aan de xand van een verwaarloosd moestuintje. 
De paal is rijkelijk besmeurd met z'n uitwerpselen. De vaste zangpost 
van 't mannetje. Zoiets levert voor de fotograaf de mogelijkheid op 
om op veran~woorde wijze een vogel te vereeuwigen. 
Na de situatie uit fotografisch oogpunt beoordeeld te hebben tijger ik 
met telelens op schouderstatief in de richting van een groep duindoorns 
in de buurt van de vogel. Bekrast door duindoorns en met pijnlijke 
onderarmen veroorzaakt door de scherpe helm worden vanuit de bosjes 
de eerste foto's gemaakt. De Sprinkhaanrietzanger ratelt alsof zijn 
nageslacht er van afhangt en op 't laatst zit ik zo dicht op hem, dat 
m'n vierhonderd milimeter-lens niet op nog kleinere afstand instelbaar 
is. Ik had nog een tussenring kunnen plaatsen, maar die was niet 
meegenomen. 
Bezweet en met een lichte hoofdpijn van het turen kom ik een tijd later 
bij het fietspad en m'n geduldig wachtende reis genoot terug. 
Een paar uur later zijn we na ettelijke stops i~ de buurt van de 
Kooibosjes aangeland. Hier groeit massaal Breedbladige Orchis en de 
Zevenster. 
Daar ligt ook iets westelijker het Arjensdu.un met een flinke plas 
welke bevolkt wordt door een kolonie Kok meeuwen. We lopen door de 
aangrenzende elzensingel op zoek naar de Oeverlopers, Braamsluipers 
en Tuinfluiters van het vorige jaar. We kijken door de struiken aan 
de waterkant en daar zwemt op enkele meters een duiker. 

-Van-



De vogel dan wel te verstaan. Blijkt het eiland ook 
dit jaar weer een verrassing te herbergen. 
Terwijl Jaap vanachter zijn kijker bewonderende kreten slaakt ben ik 
als een amerikaanse toerist in de weer met m'n fototoestel. Eerst 
fotograferen en later thuis bekijken wat we gezien hebben. Als net 
één foto door een gat in de struiken gemaakt is, nadert iets 
verder een stel jongelui het water en een bijbehorende herdershond 
springt prompt in de plomp. 
De duiker maakt z'n naam waar en foetsie is tie. Hij blijkt over het 
uithoudingsvermogen van een polynesische parelduiker te beschikken, 
want terwijl we al enige minuten het meertje afspeuren is het dier 
nog niet aan de oppervlakte verschenen. Of het ook werkelijk een 
Parelduiker is, is - mede door het winterkleed - tijdens de kort
stondige ontmoeting niet duidelijk geworden. Na enige ingehouden 
verwensingen aan het adres van de luidruchtige bezoekers zien we 
de vogel toch aan de overkant van de plas terug. 
Nadat we zijn rondgelopen blijkt echter ter plaatse nauwelijks dekking 
aanwezig voor het maken van foto's. Terwijl de vogel weer terugl:oe .. _l;: 

naar de met struiÇewas omzoomde inham is via het vogelboek duidelijk 
geworden, zij het moeizaam, dat we met een Roodkeelduiker te maken 
hebben. 
Uit ervaring weet Jaap.dat mijn jachtinstinct intussen klaarwakker is 
en hij zoekt een beschutte duinpan op om zich aan tegenovergestelde 
toestand over te geven. Iets waar hij - eveneens uit ervaring - ruim
schoots de tijd voor krijgt. Ik zit inmiddels weer op m'n eerste stek 
en zie de vogel langzaam in mijn richting zwemmen. Hij ligt soms 

'•' 

op z'n zij en met een poot vreemd omhooggestoken poetst de vogel z'n 
veren. In z'n skandinavische broedgebied is hij duidelijk geen fre-
quent vliegverkeer gewend, want als er weer eens een straaljager ove~omt 

I 

huilen volgt hij als een verschrikte kleuter d~zc - zij het minder 
gewenste- luchtgenoot. · 
Na lang wachten zwemt de duiker op zo'n 8 à 10 meter voor me en kan ik 
vanuit de ideale natuurlijke camouflage in feite achter elkaar door 
fotograferen. 
Later vernemen we van de heer Zwart uit Midsland, die vogels 
inventariseert voor eerder genoemd boek, dat het een olieslachtoffer 
betreft, gelukkig in lichte mate. 
Zij nog vermeld, dat er onder de grote aantallen vogels, die jaarlijks 
als gevolg van olielozingen omkomen, relatief veel Zeeduikers zijn. 
Onze Roodkeelduiker was waarschijnlijk op de trek besmeurd geraakt 
en had deze plas opgezocht om het goedje kwijt te raken, voor hij 
verder trok naar het hoge noorden. Of het overigens een hij was, is 
niet eens zeker, daar bij Zeeduikers het verenkleed van mannetje 
en vrouwtje gelijk is. 

Het lijkt me dat inmiddels voldoende ontmoetingen met fotogenieke 
vogels beschreven zijn. Het verhaal ronden we daarom af met het 
noemen van enkele mogelijkheden waarbij meestal zonder risico 
gefotografeerd kan worden en met.een korte beschrijving van 
gebruikte apparatuur en uitrusting. 
Zoals al genoemd biedt de vaste zangpost van het mannetje een mooie 
gelegenheid om een goede compositie te bepalen en verder te komen 
dan het toevallig vastleggen van een·vogel op celluloid. Veel vogels 
zijn op deze manier te vereeuwigen, zoals Zanglijster, Merel, 
Zwarte roodstaart en Bonte vliegenvanger. 



Fouragerende vogels. Bij de voederplank kunnen 's winters door het 
glas 0f door een kl~1n raan~je vanuit de luie stoel de bekende 
bezoekers worden gefotografeerd. Ook voedselzoekende steltlopers 
e.d. op slikken en stranden bieden ons een kans. Een dezer dagen 
maakte ik nog foto's van Kluten en Bontbekplevieren bij de 
Oost va .:1nlt>rs plassen, waar bi 1 laatstgenoemden omgewoon tam bleken. 
Wat te df•JJkEm van Visdief~es, die al stootè ·~kend heen en terug over 
vaarten ,.,, kanal.,:,r1 vl i.t-:'gL'n <:!n die jE) in feic.e gewoon kunt opwachten 
vinuit Je dekking. 
~'et in •1E.' gaten houden van ruige hoekjes, zoals we er nog wel hebben 
Lussen Kanaal en IJssel, en de knns is er dat we Groenlingen (roze
bottels) Putters (distels), Kneuen Graspiepers of Paapjes ontmoeten. 
Zij het beduidend moeilijker kunnen we ook vogels in de vlucht 
fotograferen zoals Kiekendieven (polder), Reigers en Ganzen of tijdens 
de voedsel/slctapt:.n:.k v.:tn /\alscholvers, Lepelaars en prachtig zwenkende 
wolken van Strandlopers en Spr~euwen. 

Het zijn natuurlijk niet uitsluitend deze voorbeelden waarbij de 
camera gehanteerd kan worden. Het geeft, dunkt me wel aan dat de 
fotograaf, die er de tijd voor wil nemen op allerlei gebied uit 
de voeten kan. 

Dan nog iets over de uitrusting. 
Voor wild of vogelfotografie komt eigenlijk alleen maar een spiegel
reflexkleinbeeldcamera in aanmerking. Sommige t~roepsfotografen 
zullen een 6 x 6 camera gebruiken, maar die zijn voor de doorsnee 
amateur niet te betalen. Bovendien geeft de op- en neerklappende 
spiegel zo'n "dreun", dat bij het afdrukken je object wel net verdwenen 
zal zijn. Verder liggen de brandpunten van lenzen van 6 x 6 camera's 
anders dan die van kleinbeeldkamera's. Een 250 mm objectief voor klein
beeld komt bijvoorbeeld overeen met een 500 mm voor 6 x 6 camera's. 
Voor vogelfotografie is een 400 mm kleinbeeld-objectief wel het 
minimum. Liever nog een 560 mm, dus denk maar eens wat een onhandelbare 
kanonnen je dan voor 6 x 6 nodig zou hebben. Zuiver natuur- en 
detailopnamen daargelaten, maar voor vogelfoto's is een 6 x 6 niet 
geschikt. Een kleinbeeldcamera met zeg een 400 mm vergt een statief, 
dat in ieder geval zwaarder is dan camera + objectief samen. 
Persoonlijk geef ik de voorkeur aan statieven met buispoten, omdat 
die stabieler zijn dan poten van U-profiel. 
Het gebruik van een statief levert uiteraard trillingsvrije foto's 
en bovendien kun je nu precies de com~ositie bepalen, maar in de 
praktijk is een driepoot niet altijd bruikbaar. 
Te voet of op een fiets de natuur verkennend is een schouderstatief 
makkelijker en een redelijk alternatief. In de op de markt zijnde 
schouderstatieven had ik niet veel fiducie, dus is na uitvoerig 
maatnemen door een bevriende vormmaker een houten exemplaar vervaardigd, 
dat na enkele jaren er mee gewerkt te hebben , goed blijkt te voldoen 
(zie tek.) 



Camouflage. Het mag vreemd lijken, maar de auto is een prima mobiele 
schuiltent. De meeste vogels, die zich. in de buurt van wegen ophouden, 
weten dat ze van het blik niets te duchten hebben (Ik heb het hier 
niet over verkeersslachtoffers) • Verscheidene vogels heb ik in de 
polder op deze manier gefotografeerd. Zie je in de verte bijvoorbeeld 
een Torenvalk op een paaltje zitten, gan dan niet bovenop de rem 
staan. Behalve dat dit minder plezierige gevolgen kan hebben voor jezelf 
en het achteropkomende verkeer, is meestal de vogel ook meteen weg. 
Beter blijkt het om door te rijden, te keren en de telelens in het 
portier te leggen op een linnen zakje met 4 kilo rijst. Hierin druk 
je stevig de lens en dit geeft zo voldoende stabiliteit . Meet 
alvast het licht en stel ongeveer scherp in de berm, .zodat je bij de 
vogel gekomen zo min mogelijk hoeft in te stellen. Rij nu voorzichtig 
terug en zet bij het fotograferen de motor niet af, ook al vergroot 
dit de kans op trillingen. Vaak is het mis, maar op een keer blijft de 
vogel zitten. 

Een schuiltent is ideaal bij een plaats waar je vogels steeds weer 
kunt verwachten zoals 's winters bij een voerplaats in het bos of 
in voor- en najaar bij een fourageerplaats van vogels op de trek. 
Zo zitten er in die tijd langs de Knardijk o.a.oeverlopers, Gele 
Kwikstaarten, Tureluurs en Kemphanen. Een dergelijke tent is voor veel 
centen aan te schaffen, maar leuker is om zo iets zelf goedkoop te 
maken. Zes 1 meter lange stukken 22 rom-gasbuis van draad voorzien 
en aan elkaar geschroefd met 3 punts-hoekstukken zijn gemaakt door een 
bevriende smid. Je ziet, een kennissenkring met vakmensen is onontbeer
lijk voor vogelfotografie. ~un waterdicht tentdoek van de rol gekocht 
bleek eveneens prijzig, maar gelukkig had Jaap een heerlijk vaal verscho-

. ten bungalow-tent in de schuur liggen, die versneden en in kubusvormen 
genaaid werd. Nog door textielverf en spuitbus van een guerilla-uiterlijk 
voorzien, kijk-gaten met muggengaas bekleed en klaar is de spot-
goedkope tent. Er zijn nog enkele details waarop gelet moet worden, 
maar de belangstellende moet maar even langskomen. 
Tenslotte de te gebruiken film. Bij gebrek aan een doka gebruik ik voor 
vogelfotografie geen zwart-wit film. Degene die echter wel zelf 
ontwikkelt en afdrukt kan vogels prachtig in zwartwit vastleggen, 
zie maar eens de briljant scherpe en contrastrijke foto's in 
"het Vogeljaar'~ )(leurnegatieffilm is me eigenlijk altijd nog tegen
geyallen en voor natuurfotografie gebruik ik ze niet meer. Een diafilm 
heeft een veel betere kleurkracht en scnerpte. Iedereen heeft zo z'n 
eigen voorkeursmerk, maar persoonlijk werk ik graag met Kodachrome 
64; een film met mooi verzadigde kleuren en een uiterst fijne korrel, 
wat vooral bij het maken van diaprints tot uitdrukking komt. 

Oja, heb je dan toch eens een keer geen fototoestel bij je, terwijl 
er een vogel voor de voeten blijft zitten, dan niet getreurd, want 
ee~lijk gezegd bekijk je ala fotograaf de natuur wel eens teveel in 
uitsneden en fotogenieke composities en vergeet je het simpele 
genieten. 

Roel Pannekoek. 
Harderwijk. 



Hèrmel-ijn. 


