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ADRES$E:N 

BESTUUR 

Voorzitter F.van Noorden, 
Bleekeraweg 30, Epe (Wissel) tel. 05780-13972 

Secretaria C.J. Drevijn, 
Wisseleeweg 78, Epe (Wissel) 11 05780-12673 

Nat. hist. H.J. van Woerden, 
secretaria Vuurdoornstraat 104, Vaassen 11 05788-3122 
Penningmeester L. van Broekhoven, 

Woestljnweg 190, Vaassen 11 05788-1754 
Leden Mevr. E. Koopmans-Gromm6, 

Bongerdplein 1, Epe 11 05780-12083 
Mevr. Y.M. Roelants, 
Sprengenkampweg 4, Vaassen 11 05788-1919 
P.Pfaff, 
Dorperveldweg 6, Epe 11 05780-16744 
w.Tol, 
Bonenburgerlaan 3, Heerde 11 05782-1623 
J. van Zellem, 
Dellendwarswe.g 5, Epe 11 05780-13769 

Contributie : f 25.- per jaar. Huisgenootleden f 5·- per jaar. 

Rekening van de penningmeester: 53 13 41 542 ABN Apeldoorn 
ten name van : KNNV Epe/ Heerde. 
Gironummer van de bank: 83 00 71 

lEDACTIE NATUURKLANKEN 

Mevr. E. Koopmans-Gromm~, Bongerdplein 1, Epe 
F. van NQorden, Bleekersweg 30, Epe 
Mevr.T.·A.'Herweijer-Smit, Pelzerpark 3, Epe 
H. Menke, Klaverkamp 168, Epe 
F; Bos , Eikelkamp 65, Epe 

WERKGROEPEN EN GONTACTADRESSEN 

Rubriek waarnemingen F. van Noorden, 

tel 05780-12083 
11 05780-13972 
11 05780-13703 
11 05780-13010 
11 05780-20313 

Bleekersweg 30, Epe tel 05780-13972 
Paddestoelen 

Vogels 

Floristiek 

Natuur- en milieu
beschermingacommissie 

Mevr.H. Everaara-Westerling, 
DÜrst Brittlaan 37, Heerde 05782-2581 
Mevr. T.A.Herweijer-Smit, 
Pelzerpark 3, Epe 05780-13703 
H.Menke , 
Klaverkamp 168, Epe 05780-13010 
Mevr. E.Drevijn-Dijkstra 
Wisseleeweg 78, Epe 05780-12673 

Typewerk: A3n~s Herweijer-Smit 
Tekeningen: Els Koopmans-Gromm& 
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Deze "Herfstklanken11 is vooral gewijd aan de activiteiten 
van de afdeling. In de eerste plaats de komende, maar 
er is ook een aantal verslagen van excursies , dichterbij 
en verder weg. · 
Goede verslagen van interessante, zeer gevarieerde ex
cursies. Wie verhinderd was, of gedacht heeft: deze keer 
maar eens niet, zal achteraf emn gevoel van spijt krijgen. 
Van persoonlijke activiteiten en interessen getuigt ook 
deze maal weer een uitgebreide waarnemingenlljst; meer dan 
anders komen daarin de vlinders en de planten aan bod en 
-seizoensgetrouw- de paddestoelen. 
Van weer een andere activiteit getuigt het programma 
voor het komende landschapsonderhoud en de bijdrage over 
het Landje van Jonker. 
De nieuwtjes van de Bekenstichting zijn wel geen echte 
KNNV-activiteit, maar het wel en wee van de beken gaat 
ook KNNV-ers ter harte en tenslotte hebben KNNV-ers uit 
de afdeling peet gestaan bij de geboorte van de Stichting. 
Hebt U het Streekmuseum in het oude gemeentehuis al eens 
bezocht? Zo nee, dan hebt u, behalve een aantal met zorg 
ingerichte Veluwse interieurs als entourage van een kleder
drachtenverzameling, ook een heel ~eslaagd diorama van 
een stukje Veluwse natuur gemist: oók een activiteit van 
de afdeling, waarvan U in dit nummer een verhaal vindt. 
De copy van dit nummer overziende, mag best eens gezegd 
worden, vindt de redactie, dat de leden met z'n allen 
toch wel heel veel doen. En dat is plezierig: het bestuur 
kan wel allerlei aardige dingen bedenken, maar het zijn 
tenslotte de leden die daar wel of niet op inhaken. 
Redacties moeten vooruitkijken: qaakt U ook in op de 
uitnodiging om een vacantiebijdrage voor het volgend 
nummer te schrijven? 

Redactie. 

I. 
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zondag r ::•" Kleurige dagwandeling 
30 pctoberf op de Zuidelijke Veluwe, o.lv. Bert Kop uit 

··~ , :%.. Wageningen. 
· .. · , •', · lb .. We wandelen door een prachtig landschap van 

~r-~:-·~·· Dieren naar De Steeg (terug per trein). 
: Vertrek uit Epe (auto's) 9.30 uur bij A.H. 

~~~-~~L Vertrek van station Dieren 10.30 uur. 
1'----~ 

donderdag Lezing over de OOSTVAARDERSPLASSEN 
10 ~o~ember Van een toevallig ontstaan moeras, werd dit ge-
~~~~~ bied tot een van de bekendste vogelgebieden in 
"/.~11, . . heel Europa. Terecht komen we geregeld in dit 

/.I~ 11'/h J/ffl/ gebied, waarvan de ontwikkeling ook door veel 
planten-, zoogdieren- en insectenkenners wordt 

~
, gevolgd. 

)~~~~~~Eper Gemeentewoning Stationsstraat Epe. 
'--"-- ..J c<' r/ De avond begint om 20.00 uur. 

'-- - _).> 

zaterdag GEOLOGISCHE EXCURSIE in de omgeving van 
26 november Winterswijkt o.l.v. de heer Kolstee. 

Verstrek 8.00 uur bij A.H. Epe. 
9.30 uur ontvangst in museum Freriks. 
(entree museum f. 1.-) 
Na bezichtigen van een.diaserie over de ver
schillende ontsluitingen in de omgeving van 
Winterswijk en na het nuttigen van een kopje 

~~~koffie (f.0.75 per consumptie) vertrekken we 
naar de steengroeve. 
De luchpauze wordt in een restaurantje doorge
bracht, waar we onze meegebrachte boterham op 
mogen eten. 
1s middags zullen we nog verschillende andere 
kleine ontsluitingen bezoeken. 
De excursie is om ongeveer 16.00 uur afgelopen. 

BELANGRIJK: Deze excursie organiseert het bestuur op het 
verzoek van een aantal leden die graag een geo
logische werkgroep willen beginnen. Tijdens de 
luchpauze zal over e.a. gesproken worden. Ook 
als U niet mee kunt,maar wel belangstelling 
heeft voor de werkgroep, geef dit dan door 
aan de secretaris. 

zondag EXCURSIE naar de omgeving van HATTEM. 
13 november We zullen een bezoekje brengen aan de Hoenwaard 

en de bandijk bij het historische stadje Hattem. 
In deze tijd van het jaar altijd geschikt voor 

-~ ..- -- , .::,·leuke ontmoetingen met vogels en bovendien een 
~ ! 1 goede gelegenheid om eens lekker .uit te waaien. 
,... .y-·____..-- L ."'~ Vertrek VAD- bus Epe: 8.49 uur, Heerde 8.58 uur. 

~~-~~. . . ..~ ·B~~.t~ w~n~e=~~~:- B~s~~lte Hattem cen-~rum: 9.11 uur. 

--'1!-l: ~ L~t'l:\: Peter Pfaff' tel. 05780-16744• O!i~nb. vervoer 



donderdag ,MET TENT, KAART EN KOMPAS DOOR DE TAIGA-
8 december WILDERNISSEN VAN MUDDUS IN LAPLAND. 

Zwerftochten met de heer Ernst M.Bunders aan de 
hand van fraaie en deels unieke dia!s door een 
van de best in z~n oertoestand bewaard gebleven 
taiga gebieden van Scandinavi&. Een net boven 

3. 

de poolcirkel gelegen gebied van naaldoerwouden 
~~~~~~~hoogveenmoerassen en meren enz., waar de spreker 

in een zevental grotere en kleinere voettochten 

'$ 
-·~~-·. , 

zondag 
ll december 

~doorheentrok. Uiteraard met de nodige ontmoetin-
gen met de plantaardige en dierl~ke bewoners van 
dit taigagebied en de nodige avonturen! 
Eper Gemeentewoning, StationsstraatEpe. 
De avond begint om 20.00 uur. 
LANDGOEDERENWANDELING door HEERDE. 
Heerde herbergt enkele Jeuke landgoederen die 

-./ J J het bezoeken beslist waard z~n. Ditmaal zullen 
we de auto een keer thuis laten en per bus naar 

, Heerde vertrekken. 
\~1 ~'N Vertrek Vaassen centrum 13.07 uur 
-~'V. '11/d Vertrek Epe centrum 13.19 uur 

~ ·~ ~Aankomst Heerde 13.25 b~ de Wendh.orst. 
· ' Deelnemers die toch liever de auto nemen, dienen 

~ om uiterl~k 13.30 uur b~ de Wendhorst te z~n, 

L door Bonenburg en Vosbergen zal voeren. Aan het 
1 einde van de wandeling zullen we al dan niet 
L. ~· -met behulp van de bus weer blj het beginpunt 
J~~ eindigen. 
~ Leiding van deze excursie: Els Koopmans. 

r-
Meerljders in auto's blj excursies: vergoeding f.O,lO per 
kilometer. 

Belangstellenden voor onze lezingen, die geen vervoer 
hebben, kunnen contact opnemen met de secretaris, de heer 
Chr. Drev~n, tel.l2673, die e.e.a. dan zal trachten te regelen. 

Ül'~OE.'P: LYST t:\ANKOMST Z0\'1E.1?VOGE..L5 ;J83 

Wil iedereen, die de lljst Ie waarnemingen zomervogels 1983 
nog niet inleverde dit p.o. doen.blj de Heer Van Waveren 
Zwartelandstraat 38 te Epe of blj Els Koopmans,Bongerdplein 
l te Epe. 
Vooral omdat het in mei erg nat en koud was, is het interes
sant te zien, of dat invloed had op de aankomstdata in ver-
gelljking met voorgaand~ are • ~ 

....... --------------



Met ongeveer 15 leden vertrokken we 
's morgens om 6 uur per auto richting 
Vierhouteh. B~ het terrein aangekomen, 
werden de auto's de berm ingereden om 
vervolgens te voet verder te gaan. Het 
terrein bestaat voor 120 ha uit bos, 
waarvan 30 ha doorgeschoten eikehakhout, 
en voor 110 ha uit heide. 
Het terrein was, voordat Staatsbosbeheer 
het kocht, eigendom van Van Beuningen. 

Een van de dingen die ik me nog kan herinneren ia, dat ik er 
eens met nog een paar mensen ben geweest en een van hen zei, 
dat het mogel~k was dat er iemans op een brommer rond reed. 
H~ was nl. een keer door iemand op een brommer op dit terrein 
achterna gezeten. Maar dat was nu niet het geval: we werden 
zelfs rondgeleid door iemand. 
Om het terrein te betreden moesten we eerst door een hek. 
Het terrein is nl. omgeven door een raster en een voorwaarde 
b~ de aankoop was, dat het raster in stand gehouden moest 
worden. 
B~ het begin van de wandeling kwamen we een bouwsel tegen, dat 
vroeger een soort windmolen was geweest, waarmee water werd 
opgepompt voor de vele kunstmatig van beton en steen gemaakte 
v~vers. Deze v~vers z~n bovendien met elkaar verbonden met 
een soort open goten. 
In deze v~vers komen o.a. voor: Gewone pad, Kleine watersala
mander en Bruine kikker. Verder komen hier ook de volgende 
reptielen voor: Hazelworm, Zandhagedis en Levendbarende hage
dis. 
Aan het begin van de wandeling in het bos en later op de hei
de zagen we moeflons. B~ de laatste groep waren tevens jongen 
te zien. 
Het zwarte wild wordt op dit terrein gereguleerd, wat te 
zien was aan de ingewanden die men in het bos had achtergela
ten. Daar kwamen zoals we konden zien o.a. mestkevers QP af. 
Adrie Hottinga die ons rondleidde, vertelde ons, dat de 
Merels zich op dit terrein behoorl~k stil houden. Dit 
komt waarsch~nl~k omdat de Havik hier voorkomt. H~ broedt 
er zelfs. En dat de Havik er voorkomt, hebben we kunnen zien, 
want halverwege de wandeling zagen we maar liefst drie 
Haviken. Een eindje verop de heide zagen we zo'n 50 meter 
van ons af een Tapuit op de grond. 
Volgens Adrie is de populatie van de Roodborsttapuit op 
dit terrein behoorl~k dicht, met 5 paartjes. 
Weer een eind verder zagen we onder verscheidene dennebo
men allemaal hopen van heidestruiken. Adrie vertelde Ons, 
dat dat slaapplaatsen van de Wilde Zw~nen waren. Ze kruipen 
da~ helemaal in de hoop, zo dat alleen hun kop er nog 
uitsteekt. De heide verzamelen''in hun bek en brengen het 
naar de plek waar de slaapplaats moet komen. 
Een van de mensen maakte de opmerking, dat het wel een 
soort hotel of camping o.i.d. leek voor Wilde Z~nen. 
Daarna zagen we twee Damherten van zeer dichtb~. 



B~na aan het eind van de wandeling kwamen we b~ een 
natuurl~k stukje water. Een gedeelte ervan was vroeger 
uitgediept en daar was toen vis in uitgezet. 
Adrie vertelde ons nog, dat er een aantal Przewalski 
paarden op het terrein zal worden uitgezet voor het be
heer. 
In totaal hebben we zo'n 36 vogelsoorten gezien en/of 
gehoord. 
Weer _b~ de auto's aangekomen bedankte Frans van Noorden 
Adrie voor de rondleiding en vroeg tevens of het 
terrein in de toekomst voor het publiek open gesteld 
zou worden. "Dat is niet het geval"-zei Adrie. 
"Dan zullen we vaker een beroep op je moeten doen" zei 
Frans van Noorden toen, waarna we voldaan naar huis 
gingen. 

Gerhard Stegeman. 
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OP EEN EENDAGSVLIEG 

"Ach", sprak een eendagsvlieg te Doorn, 
"hoe heerljjk is het ochtendgloren 
en hoe verrukkeljjk het uur 
waarop het laaiend zonnevuur 
verstild ter kimme wordt gedreven! 
Men moest twee dagen kunnen leven." 

Kees Stip 

\fACANT\E. \/E.k?HALE.H GEVRAAGD ~ 
_.,;;;;E:~~ 

Zoals elk jaar willen we ook nu weer onze lèden de gelegen
heid bieden, hun vacantie-ervaringen te publiceren. Hun mede
leden kunnen meegenieten en de schrjjvers beleven hun vacan
tie opnieuw. Het hoeft niet persé over het buitenland te 
gaan natuurl~k. 
Graag echter geen vervolgafleveringen, dus niet te lange 
verhalen. 
Soms is een enkele dag of waarneming of één bepaald gebied 
al een beschrjjving waard. 
Tekenaars kunnen ook een schets inzenden, mits in zwart/wit. 
Graag voor 15 november de copy inleveren bU de redactie. 



"De KNNV afdeling Epe/Heerde organiseert een lang week-
end, begin mei op Terschelling". 

Dat is een buitenkansje, dat je niet gauw je neus voor
b~ laat gaan! Zo dacht ik tenminste. Allerlei obstakels 
ruimden we dus opzU om mee te kunnen en zo konden we ons 
b~ Peter Pfaff als deelnemers melden. 
De overtocht uit Harlingen was koud en af en toe verhin
derde een kille regen het uitzicht. 
De stoere lieden aan dek huiverden, maar ze konden toch 
melden, dat ze visdiefjes en eidereenden hadden gezien. 
Frans Bosch meldde zelfs een grote jager! 
Aan wal op het eiland, wurmden we ons met z'n tienen in 
een groepstaoci. Na enig gemopper over de vreemdsoortige 
bag~g en het laatkomen van enkele lieden, ondernam de 
chau feur een woeste rit over het snel donker wordende 
eil d. Ook in ~ltempo moesten we uitladen. 
Toen in het aardige onderkomen in Oosterend (De oude 
Reddingschuur) na veel moeite de kachel aangemaakt was, 
de bedden ingericht en we lekker warme koffie gedronken 
hadden, voelden we er ons prima thuis. 
De sfeervolle wandeling die avond over een pikdonkere 
asfaltweg werd begeleid door een koor van kwakende kikkers 
in de eeltjes en het strUklicht van de vuurtoren. 

De mooie hermelUnvlinder, die 's avonds 
op het keuketl.raam zat, was de volgende 
dag onvindbaar. Jammer. (M~n speurwerk 
naar de merkwaardige rupsen van deze 
vlinder in de kruipwilgjes, leverden 
dit weekend niets op). 
Aangezien we b~ de Bosplaat logeerden, 
was een excursie naar dit unieke gebied 
vanzelfsprekend. 

" I - Nadat heel vroeg nog enkele lieden voge-
ntrMe.lgnv lnder lend om· het huis hadden gezworven, gingen 

we met z'n allen op pad. 
De eisen, die we die dag aan de gehuurde fietsen stelden, 
waren niet mis. Het pad houdt op en gaat over in een soort 
grasbaan. In dit weekend stonden er op veel plaatsen 
enorme plassen, zodat we soms tot de assen door het water 
stoven. Maar het was de moeite waard. 
Het eerste deel van de tocht ging echter over meer ge
baande wegen, door het begroeide duin, dat hier veel 
watertjes heeft. 
Daar wachtten ons tal van verrassingen. We zouden de 
baltsende koekoeken kunnen noemen, die in het waterrUke 
gebied boven ons hoofd vlogen. Zulke vreemde geluiden 
hadden we een koekoek nog nooit horen produceren! 



Eigenlijk stonden we daar stil om te kljken naar een 
blauwe kiekendief, die aan de overkant van een meertje 
toilet zat te maken en zich schitterend liet observeren. 
Soortge-noten scheerden af en aan over de rietvelden, man
netjes zowel als ~fjes. Ook de bruine kiekendief verscheen 
nu en dan. 
Geuren van bloeiende gagel en wilgen vol insecten begeleid
den ons naar de plek waar Wanda al een poos stond te ~ken. 
Er bleek daar een velduil in het overjarige gras te zitten. 
Alleen de ronde ogen waren duidelijk te zien, het veren
kleed viel helemaal weg tegen de bruingele achtergrond. 
Behalve deze flinke knapen in de vogelwereld kwamen we 
nogal wat kleine vogels tegen, die je eigenlijk het eerst 
door hun zang opmerkte. i\ 
Fitis, tjiftjaf, braamsluiper, graspieper, 
witte kwikstaart, kneu, merel en vink 
waren er natuurlijk, maar ook braamsluiper 
grasmus, gele kwikstaart, sprinkhaan
rietzanger en gewone rietzanger mel~n ~t$~~; 
zich als "terug van weggeweest". -::.. ··- ·-........ 
Het leuke in de duinen is, dat de bosjes 
vaak klein en laag zijn en je de zanger- ~~~~~~~~SC~ 
tjes niet alleen kunt horen, maar ook 
zien. 
Geleidelijk gaat naar het oosten toe het duinlandschap 
met zoete watertjes, moerasjes en bosjes over in een 
~der landschap dat zich uitstrekt aan de zuidzijde van de 
oude Stuifdijk. Dominerend is het merkwaardige . 
Parapluduin dat oprijst uit de enorme strandvlakte. Het 
is een nog "levend stuifduin".,,,, 
Jammer genoeg heeft de leverancier van de bordjes 
"verboden Toegang" hier een zeer ruime afzet gehad. Op 
maar enkele plaatsen kun je in het broedseizoen (wèl goed 
overigens) het vogelrijke gebied naar de Waddenzee toe, in. 
Het uitzicht van het pad bood trouwens al een heleboel 
aardige dingen: Statige wulpen, troepen rotganzen en 
grutto's. 
Het Engels gras kwam hier en daar in bloei en twee soorten 
lepelblad, het Deense en het Engelse, stonden met witte 
trosjes te pronken in het karrespoor. Verhalen over de 
vitaminerijkdom van dit lepelblad (tegen scheurbuik van 
zeelieden)brachten Wanda ertoe, er fors veel van tussen 
haar brood te doen. 
Tegen de warme stuifdijk zagen we eindeloos veel duin
viooltjes, variërend in kleur van donkerblauw tot wit. 
Zandhoornbloem, zandraket en klein tasje~kruid, in soms 
pieterkleine afmetingen maakten witte spikkeltjes tussen 
het helmgras. Naar de wadkant toe waren de velden met 
obione, zeekraal en lamsoor overheersend. 

Een wat verdoolde Belgische dame, die 
haar Belgische excursie was k~tgeraakt, 

·--~~·~ sloot zich bij ons aan. Ze bleek als 
Pee~ Antwerpse veel wadplanten te kennen. 
Lb~p .·Waar het eindelijk mocht, sjouwde ook zij 

uuv met ons mee naar het wad. ·Een heerlijke 
wandeling werd het over een zonnige 
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vlakte vol prielen met de lucht van zout water en modder 
om ons heen en het voortdurende geluid van de meeuwen, 
waarvan we de kolonies in de verte zagen. Zilvers en 
kleine mantelmeeuwen vlogen er veel rond. 
Een eenzame lepelaar liep tussen honderden bonte pieten 
en rotganzen op het wad. Zwarte ruiters, steenlopers, rosse 
grutto's en.zilverplevieren waren er te herkennen, maar 
door de felle zon tegen, was het kleine spul moeil~k op naam 
te brengen. 
Na d~ lange tocht terug over het "pad" en het pad, was het 
heerlijk de kachel weer aan te kunnen maken in ons kamphuis. 
Dat had trouwens wèl even tljd nodig, omdat er nergens meer 
papier bleek te zljn. Een flinke rol w.o.papier bracht uit
komst. Dat het later de enige rol bleek te zijn geweest, was 
wat lastig! 
Aan het noeste inkoop- en kookwerk van Evelien en Paula 
met de hulp van de anderen, was het te danken, dat we heer
lijk aten die avond. Wanda lag echter in bed, katmisselljk. 
"Dat komt vast van dat lepelblad" zei ze. 
De volgende morgen stapte ze echter weer monter op de fiets 
voor onze tocht richting west. 

De binnen-duinrand bracht als verrassing 
zingende nachtegalen en een zingende spot-

vogel (voor ons de eerste dit jaar). 
Trillende geluidjes in de luch~ maakten 
ons opmerkzaam op een troepje barmsljs.jes
Ze waren zo vriendelijk vlak voor ons in 
te vallen en te gaan fourageren. De prach
tige vogeltjes met rode veertjes op het 
voorhoofd, waren zelfs·met het blote oog 
goed te zien. Ze broeden op de Waddeneilanden. 

'Bar""'s'i~ Door het met duindoorn, vlier en kruipwilg 
begroeide duin gingen we nu naar het strand. 

Jammer, dat een steeds dichter neervallende regen ons op het 
strand plaagde, toen we de mesheften , nonnetjes en venus
schelpen opraapten en ons verbaasden over de duizenden 
kleine kogelkwalletjes (pleurobrachia pileus),die als gr~
ze knikkertjes aan de waterlljn lagen. 
Het zeer natte karraspoor achter de zeereep bracht ons,zeer 
nat, weer blj de fietsen terug. De morieljes,waar ik aldoor 
naar uitkeek, waren naar uit de beschr~ving bleek, nu toch 
gevonden. Ze hadden ze netjes.laten ~taan. 
B~ even rondkljken in de met grove den, berk en eik begroei~ 
de duinen langs het fietspad, bleek daar het domein van 
mezen (kuifmees, koolmees) en boompiepers te zljn. Bij dat 
bos, op een nat weitje liep een paartje groenpootruiters. 
In het duinlandschap,waardoorheen het fietspad ons voerde, 
vormden struikheide en kraaiheide hele tapijten. 
Rondbladig wintergroen en eikvaren waren op de hellinkjes 
te vinden. Hoogtepunt tijdens deze laatste rit vormde de 
vondst van verscheidene harlekljnorchissen, met mooie paarse 
trossen bloemen. 
Merkwaardigerwljze stonden ze niet op de echt natte plekken, 
maar gewoon temidden van een vrij droge grasvegetatie, met 
als gezelschap vergeetmljnietjes, klein tasjeskruid en 
lathyruswikke. 



De rit naar de boot met hetzelfde busje vervulde ons met 
weemoed. Het was een mooie zonnige avond geworden en we 
hadden het gevoel van dit r~ke eiland nog veel te weinig 
gezien te hebben! Volgend jaar dan maar weer terugkomen? 
Bedankt voor alle zorgen Peter! 

Els Koopmans-Grommé 
(met geheugensteun van Wanda!) 

~~-~~~ 
vi.AJ.< OVER DE C.RE!i(/LIGGE'!_ 

BENT t-\[1 '; ... ~~_,. ~~~!:E,~: 
Dat de tweede helft van april de bosplantent~d b~ uit
stek is, bleek wel uit het enthousiasme,waarmee de deel
nemers aan de excursie naar Bentheim ze op 24 april 
begroetten. 
Het eerste stuk dat we bezochten was de zuidhelling van 
de kasteelrots.waar deze steil afdaalt naar het lage land 
achter het slot. Het aardige is hier, dat het vol met 
stinsepianten staat. Dikke kussens vormen de forse bladen 
van de gevlekte aronskelk, die op luwe plekjes al bloeide 
en grote oppervlakten worden ingenomen door de voorjaars
helmbloem. 
Wat minder opvallend is het alom aanwezige muskuskruid, 
dat met lichtgroene kubusjes op een steeltje bloeit, het 
lievevrouwebedstro, dat nog in knop zat en de bloeiende 
witte bosanemoontjes. 
De kasteelmuren l~ken uit de rotsgrond omhoog te groeien. 
Er staan,veelstruiken tegenaan, vooral meidoorns, waarin 
de zangertjes duidelUk van hun aanwezigheid blljk geven. 
Een dorado voor heggemus en winterkoning, maar ook de 
Europese kanarie is b~ het slot alt~d te vinden. 
De wandeling in het oude, oerwoudachtige bos, noordelljk 
van het mini-stadje, is -als alt~d- indrukwekkend. Vooral 
de oude haagbeuken imponeren door hun grillige vormen 
(ze zljn vroeger geknot geweest). Maagdepalm, prachtig 
bloeiende boszegge, boserepr~s, grootbloemige muur en bos
klaverzuring alom. Ook hier weer veel muskuskruid, maar 
ook gele dovenetel, bosveldkers, robertskruid, bosaardbei, 
zenegroen, bosandoorn en speenkruid. 
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r.1;:7! i~}/' Sk~.telbf. Voor velen onbekend bleek het scherm-
~l .... ~b' bloempje dat heelkruid heet. Het bloeit 

•\'\ ': , · "~"" -..;.) met schermpjes van groengele bloempjes. 
..... · '" In dit vochtige bos op kalkrjjke klei is 

zo'n rijke plantegroei te verwachten. De 
1'1 ~f) brandnetel hoort hier ook thuis, àl is 
~ 7 die nu nog laag, straks zal deze forse 

IA 
plant de meeste eerste voorjaarsbloei-
ertjes totaal aan het oog onttrekken. 

~ ~ Look zonder look, braam, framboos en 
"» k'tuid l' heksenkruid doen mee in deze groot-

; + ~~ groeiers wedstrjjd. 
Wel een uur lang vertoefden we bjj de slanke sleutelbloemen 
aan de beek. Sprookjesachtig! 
Een verrassing waren ook de vele schedegeelsterren,die in 
een verder gelegen deel van het bos langs een beekje 
groeiden. Aandoenlijk mooi was ook de bloei van de bos
viooltjes, het tere blauw op het oude bladerdek en in het 
heldergroene mos langs de waterkanten. 
Op natte plekken en in de karrasporen kwam de egelboter
bloem op en zagen we enkele pollen zwarte rapunzel, die 
uiteraard nog niet bloeiden. 

Aan vogels.,geen gebrek in dit bos vol on
derbegroeiing van hulst, meidoorn, jonge 
haagbeuk, beuk en eikjes. 
Boomklevers bjj de vleet in de oude bomen, 
de grote bonte specht en de zwarte specht. 

~ De zang van winterkoning, roodborstje, vink, 
_ ~tjiftjaf, fitis, zangljjster, merel was al-

. om, maar we hoorden ook de eerste fluiter 
dit jaar en de zwartkop en braamsluiper. 
In het met sparren beplante gedeelte 

flr_li~ ..... , .--overheersten de goudhaantjes en de mezen 
~ ,. • (zwarte + kool) • 

Het tweede deel van de excursie was een kort bezoek aan 
de Isterberg; ten zuiden van het Bentheimar Wald en ervan 
gescheiden door een laagvlakte, waarin nu een nieuwe 
autobaan in aanleg is. Het is een zandsteenheuvel, die 
de rijke kleilaag mist en in begroeiing veel overeenkomst 
heeft met grote delen van onze Veluwe. 
Grove dennen en blauwe bosbessen en struikheide groeien . 
op de rotsen. Maar ook rankende helmbloem, bosanemoon en 
bosaardbei. 
Het merkwaardigste hier zjjn echter de merkwaardige rots
formaties, waarin hoge zandsteenrotsblokken en smalle 
gangen ertussen een grillig geheel vormen. 
Gewaagde sprongen en klauterpartijen werden er door uit
gelokt. Geheimzinnige holen, naar men zegt van voorhisto
rische grotestrandwormen,zjjn hier in de rots achtergeble
ven. Want, en dat realiseer je je dan ineens, hier was 
eens een zeekust! 
Heerljjke koffie met koek bjj Gildehaus besloot de excursie. 
Dat er een nachtegaal daar met zijn zang ons uitgeleide 
deed, hebben weinigen meer gemerkt. 

Naar gegevens van onze "excursie-secreta
ressen" o. Basten (planten) en A. Herwejjer 
(vogels)). 



z---Een excursieverslag~ AAL~-~L· 
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Waterpest, Waterscheerl~ng, Moerasspirea, oeras-
varen, Waterweegbree, alles is hier water grapte 
de gids, die in z'n eentje v~ftien mensen van ons rondroeide. 
"En je moet onder floristen dat water. en moeras niet ver
warren, want dan is het helemaal mis". 
Dat was het Naardermeer bepaald niet. Behalve de genoemde 
planten zagen we Krabbescheer, Blaasjeskruid, veel Bitter
zoet en diverse andere soorten. Het plantaardige deel werd 
afgewisseld door overvliegende Aalscholvers, nesten van 
Karekieten, die lang niet iedereen zo snel wilde zien als de 
gids of een waarnemer met een scherpe blik, en door een 
Zwarte Stern op een bordje met de tekst "verboden toegang". 
Op de wat langere stukken kanaal of op open water werden 
ons actuele, historische en biologische wetenswaardigheden 
verteld. . 
De ·.eerste actieve onderbreking vormde het beklimmen van 
een uit~ktoren. Deze stop was ingelast om de Aalscholver
kolonie te kunnen be~ken. De afstand tot de vogels was 
vr~ groot, maar de drukte erin toch duidel~k waarneembaar 
Af en toe koersten er vogels recht.op ons af en weken dan 
plotseling uit wanneer ze ons ontdekten. In de boot hadden 
we dat ook al een paar keer meegemaakt. Toen zelfs van 
veel dichterb~. . 
Vanaf de uitk~kpost slaagde iedereen erin ook een paar 
Lepelaars te zien. De gids wilde tegen onze zin in wat 
snel weg. We begrepen z1jn "haast" beter toen we een stukje 

verder waren, want daar was een pad aan
gelegd,. dat naar een schuilhut in de kol~ 
nie leidde. We stonden werkel1jk midden 
tussen de Aalscholvers. Hun gedrag en uiter
lljk waren tot in de details waar te nemen~ 
Het bedelen om voer en het voeren zelf, de 
scherpe, heldere ogen en de geschubde te
kening op de vleugels. Bljzonder fraai, 
mede door het mooie weer. Iedereen was 
verrukt. 
De derde stop was blj een graslandje met 
Ratelaar en enkele moei11jk te determine

ren orchideeën. We dachten aan Rietorchis ,/ Juniorchis en 
Gevlekte Orchis, maar niemand deed een definitieve uitspraak. 
Toen de tocht door water en moeras ten einde was, splitste 
de groep zich. Een deel moest terug naar Epe. Ongeveer de 
helft besloot in de buurt nog wat rond t~ kljken en wandel-
de de hele middag door het gebied van de Ankeveense Plas
sen. De overigen voelden wat kriebelen nu ze zover in het 
westen waren en trokken verder, veelal richting Amsterdam. 

Frans Bosch. 
18 juni 1983 
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13 t\AART ~8~ 
Zeventien mensen namen de uitdaging aan, dat er een fikse 
boswandeling van minstens 3 uur,door de landgoederen 
Tongeren en Welna en naar de leemkuil bij het Soerel, ge
houden zou worden. 
We passeerden het Smitsveen, in de zomer een paradijs voor 
libellen en waar nog ~~n standvastige jeneverbes voorlopig 
niet van plan is te v~rdwijnen. 
In het bos een grote groep sijsjes, dat luidruchtig het 
voorjaar aankondigt. We horen de winterkoning en veelvul
dig de boomkruipe~,die door een verwarde deelnemer al tot 

"baliekluiver" gedegradeerd werd. 
Een mestkever had een ~raai holletje midden op het pad ge
maakt. 
De bonte specht roffelt even en vliegt dan verschrikt weg. 
Omdat de paddentrek weer op gang komt, hoopten we bij de 
vennetjes nog padden te zien, maar waarschijnlijk is het 
nog te vroeg. 
In een met een hek afgesloten weiland was een troep vinken 
druk bezig met fourageren. Hoog erboven een buizerd. Te 
ver om met het blote oog te herkennen, maar de kijker bracht 
opheldering. 
Met het hek mocht het menselijk vernuft toch niet de slimme 
das tegen te kunnen houden. Er onder door was ook geen punt. 
Het kostte de dader een paar haren die aan het prikkeldraad 
waren blijven hangen, waardoor hij zich meteen bekend maakte. 
In de leemkuil, waar het 's zomers vol staat met ogentroost, 
zien we zwarte mezen van het water drinken. Zij laten zich 
niet door ons storen. · 
Iemand ontdekt een boswilg en een bosmuis en plotseling 
blijkt ~ijhalles het voorvoegsel "bos" te passen. 
Peter Pfaff, onze excursieleider en gastheer, verraste ons 
in de leemkuil met een heerlijke mok koffie. 
Wie wilde kon daarna met een auto naar de startplaats ge
bracht worden. 
E~n groepje wist niet van ophouden en liep ook de ca. 4 km 
nog terug. 
Een boswandeling die, naar wat ieder dacht, een inspannende 
zou worden, maar die leidde tot een volkomen ontspannende 
bezigheid. 

Oeti v. Basten-Batteram •. 



Op 10 april stonden we aangetreden, nog net niet in de regen, 
een zestal KNNV-ers, om de omgeving van Zalk te gaan verken
nen. In Heerde kwamen er nog 3 Heerdenaren bij en, om het ge
zelschap nog wat regionaler te maken, voegden zich later nog 
een Hatt~mer bij ons en een verlaat lid uit Epe. 
De weersverwachting met regen e.d. was geheel lin lijn met de 
uitrusting.die men in "Natuurklanken" voor ons had voorzien 
( •• regenkleding en waterdicht schoeisel ••• )Een heel goed 
idee overigens om even te verwijzen naar die bladzijde in 
"Wilde planten" deel 2, waarin iets over het Zalker bos was 
vermeld. 
Overigens was het~nog niet zover. We gingen eerst in Hattem 
de ophaalbrug over,richting IJssel,om even wat rond te kijken 
naar de weidegeelster zoals Els ons beloofde. Er was heel veel 
geel in het gras naast het fietspad, van het speenkruid. We 
wilden net weer teruggaan • toen. vlak bij de rand van het pad •• 
jawel hoor, je ging zowat op de weidegeelsterren staan. 

Weer verder rijdend langs de IJssel keken 
~~~~P~~~- we naar alles wat bewoog in of langs de 

..,--.... ~ "i _ ~ ondergelopen uiterwaarden. Talingen, slob-
eenden, een tafeleend, maar ook enige 
honderden grutto's bij elkaar en wat ture~ 

-,)luurs en scholeksters. Even verder, ook 
· langs de dijk, twee snel onderduikende 

dodaarsjes en een spérwer, eerst voor een 
~~cBI~MD gecamoufleerde torenvalk aangezien. 

Het doel van de tocht was het Zalkerbos, een bollenbos, zoals 
de schrijver van Wilde planten 2 uitdrukte. In wat officiëlere 
termen werd dit bos gekenmerkt als een afspiegeling van een 
vroeger duinwoud. De beheerders van dit bos trachten door be
paalde maatregelen zoveel mogelijk originele beplanting een 
kans te geven, hetzij door planten, hetzij door kap van hogere 
bomen, waardoor de originele bodembedekking van bolgewassen 
zich weer kon ontwikkelen. ~ 
Els Koopmans wist nog één Maarts viocltje en moesdistel te 
vinden, terwijl de aangekondigde blauwe druifjes goeddeels 
afgeplukt leken te zijn (of heb je tóch planteneters met een 
voorkeur voor blauwe druifjes?). 
De morieljes, waarnaar we waren verzocht uit te kijken, ver
toonden zich niet~ 
Vanuit ~et bos een mooi gezicht op de IJssel en wat moeilijk 
waarneembare vogels, getuige de opmerking van één waarneme~ 
die een kemphaan meende te hebben gezien, hoewel het ook een 
gans kon zijn. Bij de IJssel gekomen zijnde, wilde een deel 
van het gezelschap aan de andere kant verder wandelen na met 
het voetveer te zijn overgestoken. 
De.rest van het gezelschap ging terug; wij kozen zover mogelijk 
(tot Heerde) langs de IJssel te rijden, waar we in Veessen 
nog een zwarte zwaan tussen de witte zagen. Een waardig be
sluit van een interessante excursie, waarbij er ondanks drei
gende voorspellingen geen regen viel, tenzij de verre wande
laars onder ons het wat erg laat gemaakt hebben • 

•• Noot v.d. redactie: 
Jan Polman. 

Moesdistel was grote centaurie. 
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ZQ,dle 'Wèl overvoeren./~ 
~. ,---z~--. 

Enige spanning zat er wèl in de overtocht over de IJssel. 
Het was vrij hoog water, waardoor het steigertje onder 
water stond. De vljf mensen, die toch nog naar de overkant 
wilden blj Zalk, moesten van een wat slikkerig zandstrandje 
in de roeiboot stappen. Het was toeval,bleek later, dat de 
boot kwam: hlj haalde een kerkganger op. 
We informeerden wel even, of er nog kans was, dat we weer 
terug konden die dag. Dat scheen toch wel mogelljk. 
De wind was aangewakkerd, maar we kwamen veilig over de 
brede stroom. 
Er loopt een pad helemaal van Zwolle tot vlak blj Kampen 
langs de IJsseldijk, alleen voor wandelaars en fietsers 
bestemd. Enkele stukjes - waar wat boerderijen staan -
zijn ook voor auto's opengesteld. 
Het was een plezier hier te lopen. In de uiterwaarden 
stonden grote plassen, waar de knotwilgen half in schuil 
gingen. De overblijvende grasstroken en de zomerdljk stonden 
vol vogels. Vooral scholeksters, kieviten en grutto's 
waren goed vertegenwoordigd. Leuk was ook de aanwezigheid 
van veel wintertalingen. Jammer dat het weer steeds somber
der werd. De talloze madeliefjes en speenkruidjes sloten 
schielljk hun bloemen en ~ knoopten onze jakken en capu
chons dicht tegen de koude wind. 
Heel mooi is van deze IJsseloever te zien, hoe groot de 
bocht is die de rivier blj Zalk maakt, de bocht om het 
Zalkarbos heen. Ook wlj liepen nu die grote boog. Maar het 
doel was en bleef Wilsum. Het aardige torentje zagen we 
allang in de verte en tenslotte aten we werkelljk onze 
laatste boterham kleumend op het dorpspleintje blj de kerk. 
Koffie schenken ze daar niet op zondag! We konden er wél 
naar een w.c. blj de kerk! 
Een bezoek aan het mooie uiterwaardengebied met water
loopjes, voorblj het dorp, luk~&.riet meer door tljdgebrek. 
Dat de regen doorzette, maakte met de harde wind de 
terugwandeling tot een hele expeditie en de overvaart in 
het stampende bootje tot een klein avontuurtje. 
Het gesprek in de auto terug ging vooral over de warme 
koffie en de warme soep waar we thuis van zouden genieten. 

an het pontje". 

------



MET l1E.T GE.'WE:'ST NA I-\~ 
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In de vroege ochtend werden ~ begroet 
door een stralende zon, die ons ook de 
rest van de dag niet meer zou verlaten. 
De + 60 deelnemers werden door de Win
ters~kse KNNV-ers opgewacht en in drie 
groepen verdeeld. 
Groep 2 volgde een t~dje de Slinge, waar 
we onder de indruk kwamen van dit fraaie 
gedeelte van de Bekendelle. 
De bosanemoon legde een prachtig tap~t 
over het bos, waartussen door de helder 
gele sterretjes van het speenkruid op
lichtten. 
Een waar vogelparad~s ook. Onze excursieleider, een voge
laar, richtte de blik dan ook naar boven, maar ~ vonden 
ook het benedengebeuren de moeite waard. 

IS' 

Grote hoéveelheden klimopbladerepr~s en muskuskruid. Langs 
de oever van de Slinge groot hoefblad in grote getale. 
Op het water van de beek drie schaatsenr~ders. 
Nu konden we het intensieve gezang van de winterkoning 
toch niet meer negeren. Veelvuldig aanwezig en vaak waar
genomen. De boomklever kruipend langs de boomstam en z~n 
indringende roep. 
W~ hoorden de grote bonte specht, de vlaamse gaai en de 
glanskopmees. En daar was opeens de grote gele kwikstaart. 
Ook de ~svogel is daar door Wintersw~kse vogelaars waar
genomen, maar slechts één van ons heeft hem t~dens de 
vlucht in een . $limp gezien. 
Weer speurend naar de grond ontdekten we de aronskelk, 
de vroegeling en een enkele bosgeelster. Volop zevenblad 
en ook smeerwortel. Citroenvlinders vlogen regelmatig 
voorb~. · 
B~na op het eind van de ochtendexcursie werd opeens de 
sleutelbloem gezien en vlak b~ het schaafstro stond ook de 
klaverzuring. 
Daar hoorden we nog de grote zangl~ster en de fitis. 
De middagexcursie voerde ons eerst langs de Slinge, door 
het Schepersbos naar het Buskersbo~. De bodem wordt hier 
wel de mozaiekvloer genoemd, omdat h~ zowel uit leem als 
uit .zand bestaat. 
Hier groeide de gele dovenetel. Van de witte dovenetel te 

onderscheiden door de zilveren vlekjes op 
de bladeren en ook kan de groei~ze krui
pend z~n~ We zagen de wilde kers, duidel~k 
herkenbaar aan de glanzende bast met ho
rizontale strepen op de stam. Salomons
zegel, grootbloemmuur en paarse dovenetel. 
Staartmezen lieten zich ook nog zien. 
Een boer sprak over "peppels" die hjj in 
1940 geplant had en nu 50 m3 hout oplever
den. We vroegen ons af of het woord "pep
pels" ook in onze omgeving gebruikt wordt. 
Zoals alle excursies van de KNNV was ook 
deze weer bjjzonder plezierig verlopen. 

~rot.~ qe.\e k. w i\<.~~a.a. .. t: Dank aan de organisatoren. 

O.v.Basten-Batteram. 
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Door de droge warme zomer waren er eind augustus b~na 
geen paddestoelen te vinden, maar dankz~ de regens in 
de eerste helft van september komen ze nu overal weer 
tevoorsch~n. Op 25 september stonden er in een berkebaa
je aan de rand van de Renderklippen weer massa's prach
tige Vliegenzwammen van klein tot groot. 
Enkele paddestoelen die het vermelden waard z~n: 
T~dens dè excursie van onze afdeling op 15 september in 
het Eperholt vonden we een Zwartvoetkrulzoom. De Krul~ 
zoom, zo genoemd naar de omgekrulde rand, ia een van de 
meest algemeen . voorkomende soorten in de bossen. 
De Zwartvoetkrulzoom met z~n mooie donkere fluwelige 
bruinzwarte voet zien we maar zelden. 
Het is de moeite waard eens te gaan ~ken in het plant
soentje op de hoek Wildforstlaan-Willem Tellstraat,~pe 
Het wemelt er weer van de Donsvoetjes en de Neatzwamme
tjes. Ook de Peerv~rmige Stuifzwammen komen ieder jaar 
trouw terug. Bovendien zagen we naast enkele Inktzwammen 
ook nog de merkwaardige Zilversteelzwavelkop met z~n 
geelbruine, oranjebruine hoed en een steel die bedekt 
is met z~deachtige zilverglanzende vezels. 
Ook in dit parkje werd de Beurszwam gevonden. Vooral na 
warme zomers is deze zwam vrg algemeen. 
Een merkwaardige vondst is de zeldzame Wortelende Bolee~. 
(Boletus Albidus). Dit familielid van het Eekhoorntjes
brood was half september te zien aan de Tongerenee weg. 
Onder de gr~zige hoed met bruinige en okerachtige vlek
ken in het midden, zit een citroengele steel, sows met 
karm~nrode vlekken aan de voet. Ook de f~ne porien aan 
de onderkant· van de hoed z~n citroengeel. Als je de hoed 
doorsn~dt, verkleurt het gele vlees onmiddell~k tot een 
mooi helder aquamar~n blauw. Na verloop van t~d verdw~nt 
de blauwe kleur en wordt het vruchtvlees grUswit. 

A.Sieders. 

P.S. Het terreintje aan de Willam Tellatraat brengt 
telkens weer verrassingen. De Knolparasolzwammen r~zen 
er " als paddestoelen uit de grond". 
De nieuwste verach~ning was een. forse vliegenzwam. 

EKG. 

Zv~rb voe-t 
~ f' '-'' ~ Q (,) V"(\ 
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"Kun je niet even een paar regels.schrjjven?" zei Eveline, 
"de mensen vragen hoe het met het landje staat. Zijn er 
veranderingen in de soorten? Hoe vind je de ontwikkelingen?" 
Om een frisse neus te combineren met een opfrissertje van 
mijn geheugen ben ik eerst maar even gaan kjjken. 
Weggetje en beekje langs - de gemeente heeft het 'beekje 
intussen schoongemaakt en nu zowaar .de vorig jaar zo mis
ha.ndelde gagel met rust gelaten. Beekje over - en daar loop 
je dan weer eens over het schrale graslandje. Na het 
maaien in juli is het "nagras"laag en jjl gebleven,één keer 
maaien is al een paar jaar lang voldoende. Veel bloeit 
er niet meer: behalve de blauwe knoop die zo laat is, dat 
hij van •t maaien geen last heeft, eigenlijk alleen maar 
wat "tweede-bloeiers": biggekruid en zelfs een paar rose 
rafelbloempjes van de echte koekoeksbloem. 
Ontwikkelingen in de vegetatie zijn er niet zo duidelijk dit 

. jaar. Het soortental blijft ook nogal constant, loopt mis
schien iets terug. De smalle weegbree lijkt toe te nemen -
het schiet me ineens te binnen, dat een beheersspecialist 
dat jaren geleden al aankondigde. 
Wat in alle seizoenen opvalt is de volkomen andere kleur 
groen dan die van de omringende intensief gebruikte wei
landen. Lopend langs de zuidzijde waar de grens tussen 
schraal en bemest weiland alleen maar een prikkeldraadhek 
is, zie je goed hoe die grens in elkaar zit. 
Er zjjn ook soorten die graag in die grenszöne groeien: 
bram:n bijvoorbeeld en egelbote~/bloem. 

De invloed van het bemeste weiland dringt 
diep de ontwateringagreppels in- dat zie 
je dan meteen aan het verschil in kleur 
(dus verschil in grassoorten). Ook de 

~ veldzuring -elders in het landje vrjjwel 
~ verdwenen - concentreert zich in de 

"koppen" van deze greppeltjes. 
6\at"'v• 
\<~o .. ~ Overigens heb ik niet de indruk dat die 

~~~~~~~~~ infiltratie een wezenlijke bedreiging 
van het landje vormt. 

De drassigheid is het gevolg van kwel, dus het opwellen 
van grondwater. 
Aan de voet van de heuvels, dus ook in de kom van het 
Wisseleeveen waar het landje deel van uitmaakt, is dit 
grondwater grotendeels afkomstig van vrjj ver, namelijk 
uit de niet verontreinigde zandlagen van de stuwwal. 
Struinend door de bronsgroene grassen en biezen vallen 
de kiemplantjes op van bomen: berken, elzen, wilgen 
maar vooral ook eiken. 
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Gaaien zijn succesvolle verspreiders van eiken: ik hoorde 
pas in "Vroege Vogels" iemand zeggen dat een gaai wel 
5000 eikels in één najaar uitplant. 
Die eiken duiden ook aan hoe zo'n schraallandje als het 
niet gemaaid wordt, binnen enkele jaren een bos wordt. 
Zoals al gezegd, het aantal soorten lijkt vrij constant te 
bl~ven. Een nat of droog seizoen heeft wel invloed op de 
uitbundigheid van bepaalde soorten: een nat jaar versnelt 
de groei van de veenmoskussens. De structurele verschui
vingen als gevolg van verdere verschraling (àls die ten
minste nog doorgaat!) vinden waarschijnl~k heel langzaam 
plaats. 
Wat doet de KNNV nu precies met het terrein? 
Hoofdzaak is éénmaal maaien en afvoeren. Verder wordt elk 
jaar wat van de boombegroeiing opgeruimd. 
De laatste jaren wordt de rand van het berkebosje aan de 
westkant wat teruggedrongen. 
Met het afplaggen van een paar vierkante meters proberen 
we de pioniers een kans te geven. Het is een paar keer 
aardig gelukt, maar dit jáar leverde het plagwerk niets 
nieuws op. 

Tenslotte -en niet het minst belangrijk- is de periodieke 
inventarisatie·van de begroeiing. 
Er zijn ook permanente kwadraten uitgezet waarin verandering 
in de plantengroei op een klein stukje wat nauwkeuriger 
kan worden gevolgd. 
Het terreintje wordt beheerd door de Natuur- en Milieu
beschermingawerkgroep van de afdeling. Haar programma 
voor landschapsonderhoud wordt elders in dit nummer 
gepubliceerd. 
Wie eens een zaterdag mee wil doen aan het hak-, zaag
of graafwerk: h~ of z~ is welkomf 

Henk Manke. 

Noot van de redactie 

Het "Landje van Jonker" ia een restant van het eertijds zeer uitge
breide Wisselee Veen, westelijk van Epe. Het was bij botani~~en .uit 
het hele land befaamd om zijn plantenrijkdom. Vetblad en welriekende 
nachtorchis bijv.waren er gewone verschijningen. De naam Veenweg 
herinnert nog aan deze tijd. Het veen werd intussen ontwaterd ten 
behoeve van de landbouw. Hoewel nog steeds een aantrekkelijk, klein
schalig gebie~, ging de oorspronkelijke plantenrijkdom verloren• 
Een nog vochtig weiland, gelegen aan een zijpaadje van de Boerweg, 
eigendom van de landbouwer en kampeerbmer Jonker, ·werd na veel 
overleg aan onze K.N.N.V.-afdeling in beheer gegeven. Over dit 
beheer gaat het stukje hierboven. Zie ook pagina 21. 
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r1chlte een vttrtne tn epe \n 

In het oude gemeentehuis bevindt zich vlak achter de 
klederdrachten tentoonstelling een expositieruimte voor 
de archeologische- en geologische vondsten uit onze 
streek. W~ kregen het verzoek om door middel van een 
vitrine te laten zien'hoe onze omgeving er momenteel uit
ziet. 
Middenin de vitrine hebben we een plattegrond van onze 
gemeente opgehangen om aan te geven, dat de foto's van 
de planten en de dieren die te zien z~n, een beeld 
geven van de natuur in het hele gebied. 
Van links naar rechts gaande, kr~gt men achtereenvol
gens beelden van de heide, naaldbos, loofbos, houtwal-
len, weide en IJssel. · 
De prachtige foto's van Dik Koopmans geven de verschil
lende landschappen b~zonder fraai weer. Verder z~n er 
aan de muur een aantal paneeltjes te zien met de belang
r~kste naaldbomen en veel voorkomende kruiden, die af
komstig zijn uit het herbarium van Peter Pfaff. 
In de linkerhoek is een boslandschap ingericht met een 
fazant onder een oude eik, allerlei bosvogels met hun 
nesten en verschillende insecten. 
Het IJsselgebied in de rechterhoek toont wat riet met 
riet- en watervogels, waarboven een grote buizerd zweeft. 
De opgezette dieren die gebruikt z~n, komen uit de col
lectie van de heer Van Lohuizen. 
Om het geheel zo fraai mogelijk te maken, wilden w~ 
proberen de planten hun natuurl~ke kleur en veerkracht 
te laten behouden door ze in een kleurbad te doen. Uit 
een oud boekje hadden we het recept gehaald:· 
2 theelepels groenspaan, een eetlepel kopersulfaat en 
nog wat van die stofjes. moesten in een emmer water opge
lost worden. De planten werden hier drie ·dagen in geze·t, 
vervolgens afgespoeld en in een az~nbad gestopt, waarna 
ze b~ Peter op zol.der te drogen werden gehangen. 
Iedere dag werd er natuurl~k even naar onze museumstuk
ken gekeken. Maar helaas, ondanks al onze inspanningen 
heeft Moedertje Natuur het gewonnen en gingen de bladeren 
toch gewoon verdorren. 
Maar de vitrine is ingericht en zeker een bezoekje waard, 
want ook zonder groene planten heeft ons speciale 
vitrine-team voor een kaap stukje werk gezorgd. 

' /. 

~ , \ Chris Drev~n. /!YJ) ~ ~~~-' I[IC-~ffi:·o. 
-J6_\ I"''VL I (J t: 

5_\tti~~~~~ \ 
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Maar liefst drie goede gidsen willen ons leiden in 
het waarnemen van het natuurgebeuren in onze streek. 
Alle drie z~n ze samengesteld en geÏllustreerd door 
enthousiaste leden van onze KNNV afdeling Epe/Heerde. 
Elk lid hoort ze in huis te hebbe~! 
het blad "BO_DEM, DIER EN PLANT VAN DE O. VELUWERAND" 
heeft U als lid al in huis (tenz~ U nu pas lid bent 
geworden). Het verscheen als speciaal streeknummer van 
ons eigen Natuurklanken. Voor vrienden, loge's e.d. 
kunt U nog nummers afhalen tegen betaling van f. 6.-
b~ de adressen: Blekersweg 30 Epe (Wissel), 

Bongerdplein 1, Epe, 
en op afdelingsavonden. 

Indien U per giro bestelt, maakt U f. 8.-50 over 
op gironummer 940830 t.n.v. F.L • van Noorden. 

In september kwam de nieuwe Natuurpadgids uit: 
u PLANT EN DIER OP UW PAD", waarin een beschr~ving 
staat van de natuur langs de natuurpaden Epe/Heerde 
van de KNNV. 
Het werd door onze eigen mensen geschreven ~Els Koop
mans, Henk Menke en Henk van Woerden) en geÏllustreerd. 
De nieuwe druk is uitgebreider (o.a. meer dieren) dan 
de vorige en de vormgeving is anders. 
Te koop b~ VVV's e.d. à ca. f, 3.50 

en b~ de afdeling à f. 3.- (voor leden). 
Voor scholen e.d. apart tarief. 

Eveneen~ dit ja~r is verschenen: 
Een geÏllustreerd gidsje van de Bekenstichting 
"HET.BEKENPAD". Wim Oosterloo stelde het samen. 
Het voert U langs de Vaassènse sprengenbeken. Een 
prima boekje, aan de hand waarvan U een heel interes
sante tocht kunt maken. 
Te_ koop à f. 3.- b~ de Bekenstichting en de VVV •.s. 
adres: Sprengenkampsweg 4, Vaassen. 

giro: 3576129 

OP EEN AALSCHOLVER 

Aalscholvers denken allemaal: 
"Kun je nog schelven, scholf dan aal." 
Doch door de golven diep bedolven 
wil weinig aal zich laten schelven. 
Zo scholft zo'n beest zich uit de naad 
terwijl het woord niet eens bestaat. 

Kees Stip 

uit: Mensen wat •n beesten. 

Aalscholver Stip. 
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Cr E'.HAK(ï'). DAG E.N \ N~ q~~ zelkn ~ 
Vanaf november gaan we ons weer .elke tweede zaterdag 
van de maand in Vaassen of Epe met het kappen van bomen 
en uittrekken van opslag bezig houden. 
Er ligt nog steeds heel wat werk op ons te wachten en 
we hopen dan ook op een grote opkomst. 

DATA:l2 november 9.30 uur. Padvindersgebouw (Yvonne) 
10 december 9.30 uur. Padvindersgebouw (Yvonne) 
14 januari 9.30 uur. Natuurterreintje hoek Elspe

terweg/Kortenbroekweg 
11 februari 9.30 uur. Natuurterreintje hoek Elspe

terweg/Kortenbroekweg 
10 maart 9.30 uur. Landje van Jonker 

De eerste vier dagen wordt er dus in Vaassen "gehakt", 
de v~fde dag in Epe. 
Het jeneverbessenterrein b~ Yvonne ligt er prachtig b~, 
maar er is weer veel opslag gesignaleerd. Echt "grof" 
werk is er niet zoveel meer, onderhoud des te meer. 
Overigens, ook niet-werkers z~n van harte weikom om eens 
het resultaat van een aantal jare~ vr~willigerswerk in 
ogenschouw te nemen! 
Aan de Kortenbroekweg moet nog erg veel w.erk verzet 
worden. Er wordt eèn beheersplan gemaakt en aan de 
hand daarvan gaan w~ aan de slag. 
De Gemeente heeft het terreintje vorig jaar gekocht op 
voorwaarde dat de KNNV het onderhoud verzorgt. 
Op het Landje van Jonker willen we weer een stap verder 
gaan met het creëren van een geleidel~ke overgang van· 
het grasland naar het bosje. 
Werklustige KNNV-ers, noteert de genoemde data en komt 
in groten getale!!! 

Eveline Drev~n. 

A Ll.E.E.t\ VooR t>t. \H~.~(i!L.-:t\t e. .soEP 
2.0L.! JE .AL- M e..E. \JlLLE.rl HE L\)Et\ 
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Waarnemingen z~n voor verantwoording van de waarnemers. 
Door tljdgebrek zagen wlj ons dit keer genoodzaakt de waarnemingen 
iets ande~s te presenteren dan gewoonl~k. 
Dit bespaarde ons het tljdrovend alfabetiseren van de binnengeko
men meldingen. Ook moesten wU t.g.v. ruimtegebrek selectie toepas
sen. Achteraf bezien vinden ~ deze vorm van publicatie ook niet 
onaantrekkel~k. Er wordt van de geinteresseerde Natuurklankenle
zer wel iets meer speurwerk vereist, maar de waarnemingen kr~gen 
er wel iets persoonlijkers door. 
Ook deze keer zult U enkele waarnemingen aantreffen, die zeer de 
moeite waard zijn. 
Harry van Diepen meldt: 
Boomvalk 27/4 
Appelvink 28/7 
Barrnaijs 4/3 
Boomleeuwerik 23/3 
Bosuil 30/4 
Gele kwikstaart 2/5 

Klapekster 
Kruisbek 

Ooievaar 
Purp~rreiger 

Rietgors 

Smient 

Wintertaling 
Witgatje 

Wulp 
Sijs 

28/3 
6/4 

21/7 
28/7 
13/4 
27/4 
2/3 

12/3 
27/2 
2/3 

12/3 
27/2 
10/3 
22/7 
27/2 
24/2 

21/7 
IJsvogel 20/4 
Roodborsttapuitl5/4 
Tapuit li~§ 

Oenerweg Epe 
Huize Norel Epe, 2 ex. 
Wenurn 18 ex. 
Welna 1 ex. 
Wiemanstr. Emst i/d berm dood jong. 
IJsseldijk Veessen 2 ex. 
Kanaal Heerde 1 ex. 
Welna 1 ex. 
Kroondomein drinken bij poeltje 30 ex. 
Huize Norel Epe, tuin in larix 18 ex. 
Vemde 1 ex. 
Kanaal Zuuk 1 ex. 
Marlarwaard 2 ex. tl 
Veessense Waard 18 
Marlarwaard 48 ex. 
Marlarwaard 67 ex. 

ex. 

Veessense Waard 26 ex. 
Marlarwaard 3 ex. 
Beemte 1 ex. 
Welsurn 11 ex. 
Marlarwaard 76 ex. 
Vegtelar~ Epe 258 ex. Daarna 
derden sijsen waargenomen. 
Kroondomein 6 ex. 
Venz Vaassen 1 ex. 
Gortelseweg, paartje. 
Wapenveldsebroek 2 ex. 
De Vecht 1 ex. 

tot 1/4 hon-



Zwarte Ruiter 
Zomertaling 

2/5 
10/3 
12/3 
2/5 

Rowan Koster meldt: 
Koekoek 
Groene Specht 
Fluiter 
Sperwer 

Kramsvogel 

Geelgors 
Boomvalk 
Roel Pannekoek 
Sperwer 

Roodpoot valk? 

Nachtegaal 
Kramsvogel 
Mevrouw Eedene 

9/5 
28/6 
7/8 
7/8 

7/8 

7/8 
7/8 

meldt: 
31/5 

31/5 

5/6 
29/7 
meldt: 

Marlarwaard 39 ex. 
Welsumerwaard 1 paar 
Veeasenee Waard 6 ex. 
Wetering Wapenveldse Broek 1 ex. 
afleidingsmaneuvres. Broedgeval? 

Wachtelenbergweg Epe 
Vliegend over Heerder 
???? 
Veenweg. Achterna gezeten door zwaluwen en 
kraaien; later dook h~ op een groepje vinken 
en spreeuwen, waarb~ ook zo'n 20 wilde eenden 
op de vlucht sloegen. 
Land van Jonker, 3 à 4 ex.zeer schuw, in 
dicht bladerloof , vlogen later "gakkend" 
weg. 
Omgeving Land v.Jonker, ca. 15 ex. 
Gortelse heide. 

Knard~k, laat zich van grote hoogte in een 
groepje kieviten vallen. Veel veren, geen 
prooi. 
Harderbroek, helemaal donkere valk, kleiner 
dan Torenvalk, snelle vlucht boven riet. 
Leek 't meest op Roodpootvalk i/. 
Elburgerstrand. 

Bosje b~ Hogevaartslu=i~s~-~~~ 

Kraanvogel eind februari, Wapenveld 1 ex. 
Els KOOJ2mans me;Ldt: 
Sperwer 15/9 

Kramsvogel 19/9 
24/9 

Graspieper 23/9 
Veldleeuwerik 23/9 

Kruisbek 10/8 
Boomleeuwerik 15/8 

23/9 
Appelvink 23/5 

7/6 
Boerenzwaluw 31/8 
Gele kwikstaart31/8 
Kneu 19/9 
Groenpoot- 25/8 
ruiters 

J Bongerdplein Epe, in tuin. vogeltje 
opgepeuzeld. 
Pollenseveenweg Emst. 
Elspeterheide ca. 40 ex. b~ Vogelkersbessen. 
Renderklippen, vele tientallen. 
Renderklippen, telkens groepjes,vele tien-
tallen. ~ 
Eperholt. ~~ 
Zuidweg, troepje zwervend. -kwikrt · 
Renderklippen, troepje zwervend. 
Emmastraat. Epe 2 ex. 
idem. 
Renderklippen schaapskooi, zeker 60 ex. 
Renderklippen 
Heide Pollense Veenweg, troepje. 
Over dorp Epe. 



Frans van Noorden meldt: 
Wulp 8/7 Flevopolder, ruim 60 ex. 
Witgatje 14/7 Flevopolder 
Fluiter 7/5 en ook daarna. Welna. 
Spreeuw eind mei overal al "wolken"spreeuwe 
Kievit 2/6 
Ooievaar 27/9 
Boomvalk 24/7 

Gerard Stegeman meldt: 
Tortelduif 8/5 
Zw.Roodstaart 12/5 
Boomvalk 24/5 

Goudvink 25/5 
Steenuil 17/6 

Kramsvogel 20/8 
21/8 
l/9 

Kauw 19/5 

29/5 

Mevv. E. Metier meldt: 
Kruisbek 27/7 

Bosuil 27/7 
Agnès Herwetier meldt: 
Gr.Bonte Specht 21/5 
Tuinfluiter l/6 
Staartmees 22/7 
Zwarte Specht 13/7 
Gr.Bonte Specht 2/9 
Goudvink 4/9 
Gele kwikst. 6/9 
Goudhaantje 18/9 

Oosterwolde - nog parend. 
Hattemerbroek. 
Oosterwolde. 

omgeving Land van Jonker. 
Willem Tellatraat Epe, l ex. 
Oenerweg Epe. Mogel~k met zwaluw als prooi, 
werd door zwaluwen "gepest". 
Ballastputweg Epe. Paartje. 
Wisseleeweg Epe. (Gedurende hele zomer in 
Wissel waargenomen. red.·) K.au..J 
2 ex. Boerweg-Veldkampseweg 
3 ex. idem. 
5 ex. Vegtelarjj. 
in mei hadden kauwtjes nesten de 
lichtinstallaties op de.sportvelden aan dè 
Kweekweg Epe. Gebeurt waarschjjnljjk al ver
scheidene jaren,gezien de vele nesten die 
er zitten. Niet alle nesten waren bezet. 
Kauwtje op rug van schaap. Zoekt hjj insecten 
tussen de vacht? 

Eekhoornweg Epe, 15 ex. (op 16/8 nog steeds 
div. ex. in de omgeving) • 
Eekhoornweg, boven vjjv~r:~ 

Pelzerpark in tuin, jong ex. 
Pelzerpark, jongen uitgevlogen. 
Pelzerpark, 5 jongen uitgevlogen. 
De Dellen. 
Pelzerpark in tuin. Moeder met kind. 
Pelzerpark, l ex. J 
Bjj de Schaapskooi. 
3 ex. badend in plas blj Pluizenmeer. 

~ou.cl\Jii1k 



Wim vam Waveren Hogervorst meldt: 
27/8 10-20 kramsvogels boven Zwartelandstraat Epe. 
28/8 vele tientallen goudplevieren Wapenvelderbroek. 
22-28/9 fitis en tjiftjaf in tuin Zwartelandstraat Epe. 
half augustus/september regelmatig •avonds roepende steenuil. 
Gedurende voorjaar en zomer (vanaf maart) tientallen kruis
bekken. Broedgevallen? 
1/10 Bosuil, roepend. Gortel. 

Boomvalk Renderklippen, heeft daar gebroed. Zeker e 
grootgebracht. 
Boomvalk Welna, heeft zeker 3 jongen grootgebracht. 

Frans Bosch meldt: 
Boomvalk 4/5 

Grauwe 
vliegenvanger 

Groenpoot-
ruiter 
Vlaamse Gaai 

Zwarte 
Ruiter 

GEZIEN: 

16/7 

4/5 

3/7 

4/5 

2 ex. langdurig insecten vangend boven 
de uiterwaarden aan het eind van de 
Houtweg in Oene. 
Nestelend onder het dak van de parkeer
garage in Zwolle. Het nest bevond zich 
precies boven een van de ingangen. 
ca. 15 ex. Uiterwaarden Veessen. 

Pakt een Huismus in de tuin. Eerst veel 
lawaai van mussen. Plotseling een Vlaamse 
Gaai op de schutting en dan in de berk. 
H~ blijft heel rustig zitten. Veel mussen 
hoog in de berk en in de omringende tuinen. 
Erg druk. De Vlaamse Gaai zit als een 
beeldje in de boom. Opeens een snelle duik 
naar de grond. Daar pakt h~ een mus in 
z~n snavel en vliegt ermee naar een schuur
dak. H~ wil de mus verpakken of doden, 
waarb~ de mus kanwegvliegen. 
ca. 20 ex. Uiterwaarden Veessen. 

Een jonge Grote Bonte Specht n kerseboom. Probeert eerst 
op de grond gevallen kersen op te eten. Erg onhandig op de 
grond. Bemachtigt vervolgens een enkele kers in de boom, 
maar slaagt er niet in die door te slikken. Tenslotte 
heeft. h~ de oplossing gevonden: h~ zet ze klem in een 
takvork! Toch bl~ft het een moeil~k karwei iets van de 
kersen naar binnen te kr~gen. 

s. Remmelts. 
15 juli 1983 
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P. Groen meldt: 
Houtsnip 
Nachtzwaluw 
Raaf 
Boomvalk 

mei heitje bU Niersen 
30/5 heitje bij Niersen 
26/8 Kroondomein, 2 ex. 
9/23/26/8 bij Cannenburgergat 

Diverse meldingen: 
Paapje 13/8 
Bosuil 26/5 
Herdermatna 27/8 

20/8 

... ~· 

- ' aug. 
Lepelaar 17/9 

Kluut 17/9 
Raaf 28/8 
Ooievaar 30/9 
Hazelworm 16/7 

5/5 
12/6 
24/6 

Muskusrat 28/3 
Vos 2/7 

Beemdooie
vaarsbek 

20/6 

Kroondomein. 

Van Maanenepad S.Remmelts 
Ernst Ria de Vos 
Klaterstraat Oene,vogel uit P. Verbeek 
Pakistan, ergens uit volière 
ontsnapt. 
Patrijsweg Epe, zwerft daar al Mevr.Lodder 
weken rond • 
Molenbeek bij viaduct Heerder-
weg. Mevr. Lodder 
N~molensabeek Vaassen. Henk Menke 
Oostvaarders plassen 6 ex. Louk Muller 
(broeden daar, red.) 
Oostvaardersplassen Louk Muller 
Welna, 2 ex. Hr. Bremer 
RW A28 Verslaggever NVD. 
Eekhoornweg Epe. Mevr.E.Meyer 
Tepelbergweg GerhardStegeman 
Centrumweg Wissel-doodgereden.Gerhard Stegeman 
W. van Korrenbergweg - Gerhard Stegeman 
doodgereden. 
Kievitsplas, 1 dood ex. Harry v. Diepen 
RW 50 ter hoogte Vossenbroek, Harry v. Diepen 
dood ex. 

Houtweg Oene 

!~o'Z~ 

KNNV-excursie 

Krabbescheer 3/7 Beek bij tunnel Wissel. Wanda Koopmans 
Klokjesgentiaan aug/sept. Heide bij Epe.RUk bloeiend. 
Wit Vetkruid 24/6 Beekstraat Epe, massaal op

gekomen onder struiken. 

J E.Koopmans-Gromme 
I E.Koopmans-Gromme 

Wilde Bartram aug. 
Muurleeuwe. bek 17/9 

I 

Dellenweg!!! t.h.v.Ossenstal. E.Koopmans-Gromme 
I Brug en muren Cannenburgh E.Koopmans-Gromme 

Vaassen.~k bloeiend. 
Heggerank 17/9 Cannenburgh(toegangshek) tus- E.Koopmans-Grommé 

sen struiken. 
Stofzaad Pannekoek 



Duivelsnaaiga- 10/8 
ren(klein warkruid) 

Koningsvaren 

Langbaard
zwenkgras ~ 

13/6 

juni 

Blauwe water- 26/6 
ereprijs 

Groene munt 

. ' Renderkl1ppen en Hoge Heide E.Koopmans-Gromme 
de Dellen.Van dit bekende parasiet- en 
je op heidevelden,dat gewoonlijk Henk Menke 
sporadisch wordt aangetroffen,be-
reikten ons dit jaar veel meldin-
gen.Ze kwamen alle van de bg.Hoge 
Heide(a/d Dellenweg)en Render-
klippen • 
Slootkant Schuurmansweg. In Henk Manke 
onze streek nog~l zeldzame 
verschijning.Aan de Schuurmans-
weg stond hij -op een andere plek-
20 jaar geleden ook al. 
Voormalige spoorlijn,kruising Gerda v.Sloten 
met Sprengenweg Epe.Dit gras 
is een typische spoorwegadven-
tief. 
Berm Elburgerweg even noorde- Bauke Terpstra 
lijk van de "Knobbel11 .Dit zeld-
zame merkwaardige varentje is 
voor zover bekend, niet eerder 
op de NO-Veluwe gevonden. 

Zijbeekje Tongerenee beek in Henk Manke 
de buurt van L.v.Jonker.De 
plant lijkt op de veel algeme-
nere beekpunge,maar heeft 
puntige ongesteelde bladeren. 
In onze streek alleen bekend 
van de Tongerenee beek en het 
Vemderbroek. 
Wapenveld, braakliggend veld E.Koopmans-Gromme' 
bij bushalte Mussennest 

Reuzenbalse- De bekende reuzenbalsemien uit de Himalaya 
mien ~~W~~--en India heeft als zuiderling dit jaar het 

weer erg mee gehad. Ik vond ze in september 
rijk bloeiend in de IJsseluiterwaarden 
(Welsummerwaarden) en aan de Ericaweg te 
Epe. 

Klein springzaad 
---'? 

Ook al een inboorling van oostelijker stre
ken. Hij groeit in Tongeren en de Dellen in 
wegbermen en in die vindplaatsen weer-
spiegelt zich zijn standplaats :.matig 
droge betere (lemige)bosgrond. 

Henk Menke 



'PADt>f..~TOE.LE.N 

Eikhaas 
Biefstukzwam 
Bruine anijs
zwam 

ll'l 5e..C.. TEN 

Landkaartje 

Distelvlinder 

Roest je 
Oranjetip 

Olifantsvlin
der 

1/10 
1/10 
2/10 

1/8 

19/7 

24/8 
5/5 
9/5 -

29/8 

Tongeren Rie v.Zellem 
Rie v.Zellem 
Henk Menke 

w.~ de p~lüco.c:u·t 

"\tt."t)'l...tle~ 1~- ~.f, c ..... 

Leuvenurn 14 ex. op gekweek
te spirea. 
Flevopolder (eersteex.dit 
seizoen) 
Hanendorp Ernst 
Boerweg Wissel 10 ex. 

10/5 div.ex.Bongerdpl. Epe 
Wachtelenberg. 2 Olifants
rupsen eten de fuchsia's in 
de tuin kaal. 

Roel Pannekoek 

Frans v.Noorden 

Roel Pannekoek 
Gerha-d Stegeman 
E.Koopmans-Grommé 
Mw. Scholten 

Vliervlinder 24/6 Op raam Bongerdplein Epe 
~ 

E.Koopmans-Gromme 
Windep~lstaart 17/9 ~ Wapenveld,zeer zeldzame trek

vlinder.Ex.dat van Nederland
se zomergeneratie komt. 

Hooibeestje 
Bont Zandoogje 
Neushoornkever 
Vliegend Hert 

l Veel waargenomen. diverse J waarnemingen. 
Harderwjjk 
Niersen 

W.v.Soest 

Roel Pannekoek 
P.Groen 

Blauwsprink
haan 

26/8 

917 ~ 
24/8 Hog.e Heide ( kelimerkende soort E. Koopmans-Gramme 

19/9 
23/9 

voor warme zomers) 
Heide Pollense Veenweg 
Renderklippen 
(door warme zomer overal veel sprink
hanen. red.). 

• 
\t 

,, 

/ 

Beekjuffer 3/7 (weidebeekjuffer,libelle met E.Koopmans-Gromm{ 
donkere vleugels) Grift bjj 

Junikever 
26/7 
5/6 

Windepijlstaart sept. 
Doodahoofdvlin- oct. 
der 
Winde pijlstaart oct. 

Vemderbrug,zeker 6 ex., bjj 
Generbrug 2 ex. J1 
Eekhoornweg fook Emstergat-) Mevr.E.Meyer 
Klimopstr. Epe,zeer grote 
aantallen. (m4e.r cia" ~") 

Te seemaker 

Vaassen Mavoschool Ch.Drevjjn 
Twèllo, aardappel veld, pop. Eveline Drevjjn 

aardappelveld,pop. Eveline Drevjjn 

ro~ dcod~hootd "'.~der 



W, van Soest meldt: 
September/october Zeer veel goudhaantjes overal. 

Spechten zoek veel voedsel op de grond in 
oud hout, Gebrek aan voer in bomen? 

September , laatste twee weken: middelste Bonte Specht in 
tuin Wapenveld, 

1 october Trek ganzen (Rotganzen?). Richting Zuid, 
September/october Sperwer geregeld in tuin Wapenveld. 
October Veel trek kwikstaarten en groenlingen, 
September/october Bijzonder veel kieviten in Wapenvelderbroek. 

Zomer: Sijsjes broedend Wapenveld. 
Goudvinken broedend Wapenveld. 
Staartmezen broedend in dorpstuin Wapenveld, 
Turkse tortels 30/40 ex. op slaapplaats 

Wapenveld. 
Ortolaan enkele ex. Wilpse kleipolder • 

. :1$ 
JJII'!if.;;··~~~l.-:;t;~ ~ 

îvE.E. J..ANGC.E..r-\~r\ ~ 61. ru~.,. 

Op 30 september 's morgens ca. 10.30, zag ik rechts van 
de rondweg, komende van Zwolle richting Heerde (RW50) in 
een weila~d een reiger met "hangende" vleugels (balts?) 
en op ger~nge afstand daarvan ••• een ooievaar ook in de 
weide stappend. ' 

(Weersomstandigheden: vr~ zacht en zonnig), 

G. van Dalen. 

,,Meikevers'' waren de veel 
minder zeldzame junikevers 

EPE - Vorige week meldde de beer 
Tessemaker van de Klimopstraat in 
Epe een opmerkelijke waarneming in 
zijn tuin: honderden "meikevers" die 
's avonds om een boom vlogen en een 
dankbare buit voor de vleermuizen 
waren. Wij maakten niet alleen mel
ding van die waarneming, maar tipten 
bovendien de plaatselijke afdeling 
van de KNNV over dit verschijnsel. 
Van mevrouw E. Koopmans-Grommé, 
bestuurslid van de KNNV afd. Epe
Heerde, kwam daarop een aanvulling 
over bet· bericht. Insekten-kenners 
van de afdeling gingen een kijkje ne
men en stelden vast, dat het niet om 
meikevers, maar om junikevers gaat, 
een soort die weliswaar minder be
kend is, maar wel algemeen in Neder
land voorkomt en wel verwant is met 
de meikever. De junikever is echter 
wat kleiner en lichter van kleur. Het 
dier draagt de Latijnse naam ~phi
mallon Solstitiale. 

De 'vliegtijd van deze keversoort 
valt in juni/juli. De larven, e\renals bij 
de meikever engerlingen genaamd. le
ven in losse bodemstructuren (tuin
grond, bouwgrond, etc.). Het duurt 2 
jaar voor de larven volwassen zijn en 
zich verpoppen. Bij gunstig weer ko
men de poppen uit en op wanne avon
den kruipen de kevers dan uit de 
'"""""' n.. nmc:hmili<•hPrien voor het 
uitkomen van de poppen waren vorige 
week ideaal. De KNNV -schrijvers van 
de rubriek "Tussen heuvels en Rivier" 
- kreeg nog meer reacties over mas
sale boeveelheden kevers na het be
richt over de waarneming van de heer 
Tessemaker. 



Jo 

NIEUWS VAN DE BEKENSTICHTING 

De Stichting heeft het groene licht van de provincie ge
kregen om plannen te maken voor herstel van een aantal 
beken. 
Voor onze omgeving z~n daarb~: 
- de Tengereneebeek tussen Boerweg en de Achterste Molen 

in Epe. 
- de Harteneemolenbeek tussen de Hattemseweg en de 

Rollekoot in Vaassen. 
Beide stukken beek zijn natuurhistorisch waardevol door hun 
zeer gevarieerde houtwallen. 
De plannen zijn intussen klaar; de Stichting hoopt ze nog 
dit jaar uit te mogen voeren. 
De Gewestelijke floristische werkgroep heeft d~ -nog zeer 
bloemr~ke - spren~en van de Ntjmolensebeek geinventariseerd. 
Daarvan wordt in eén van de volgende nummers verslag gedaan. 

E_E.~/ .5L\\"1ME. R\\~GMU.S 
Wij hadden dit jaar~zoals gewoonl~k,een nest koolmezen 
in het nestkastje in de achtertuin. 
Je hoorde de jongen al piepen. Tot mUn grote verbazing 
zag ik al heel gauw een kopje met geopende snavel uit 
de opening steken - eerst dacht ik dat één van de volwas
sen mezen bevangen was door de warmte. De volgende dagen 
was er steeds hevig tumult en ineens zag ik wat er ge
beurde:~een jonge ringmus liet zich in de opening van 
het nestkastje zittend, door de mezen voeren. 
Opvallend was, dat deze ringmus steeds binnenvloog 
even vóór de mezen met voedsel aan kwamen vliegen. 
De moeder mees werd zo angstig, dat ze met het voedsel 
in de snavel bleef fladderen voor de opening, maar mus of 
geen mus, ze durfde er niet meer in. 
Pa wel, maar hU was soms wel een half uur bezig om de 
ringmus te verjagen - vliegende gevechten in bomen en 
struikgewas -. Je zag de ringmus sterker worden; vogelver
schrikkers, wegjagen, lawaai, niets kon hem verdrUven. 
Zelfs toen hU niet meer door de opening kon, klemde hU 
zich ervoor aan het nestkastje vast, gevolg: de ouders 
kwamen veel te weinig naar binnen. 
We hoorden op een kwade dag de jongen niet meer en we 
hebben het kastje,waarin 8 bUna volwassen dode jongen, 
gereinigd. 
De ringmus 

____....--:: 
had de str~d gewonnen. 

~i 
~ ... --

Margreet de Zee. 

' 

~/./ 



Harry van Diepen heeft nog meer te melden: 

IJsvogel 

11 

Smelleken 

Boomvalk 

11 

11 

11 

11 

Sijs 

Kruisbek 

11 

11 

11 

11 

11 

Tapuit 

11 

Goudplevier 

Paapje 

11 

11 

Kuifeend 

Watersnip 

Bruine kiek 

Visarend 

Gele kwik 

Muskusrat 

29/7 

10/9' 

16/8 

21/8 

22/8 

29/8 

16/9 

18/9 

19/8 

22/8 

28/8 

30/8 

7/9 

16/9 

18/9 

26/8 

18/9 

29/8 

29/8 

29/8 

22/9 

29/8 

29/8 

31/8 

19/9 

18/9 

29/8 

Kanaal Bezenberg 

Beek Venz Vaassen 

Zu.uk 

Wapenvelderbroek 

Renderklippen 4ex. 

Vemde 

Marle uiterwa~rden 

Welna 3ex. 

Tuincentrum Beekbergen 2 ex. 

Re~derklippen 21 ex. 

11 16 ex. 

Loenensebos 23 ex. 

Welna 16 ex. 

Kootwijk 25 ex. 

Welna 17 ex. 

Zu.ukerweg 

Langeweg 3 ex. 

Vorchten 14 ex. 

Vorchterbroek 2 ex. 

Kavelweg Watersnip. 

11 

W'velderbroek 2 oude en 4 jonge ex. 

Achterstebroek Oene.S ex. 

Asseltseheide Hoogsoeren 

Marle 

Hoenwaard 

W'velderbroek 

31 



V ossejacht 
verspreidt 
hondsdolheid 

Produktiestop PCB.,,. 
u.Jmen 

De verspreiding van hondsdolheid door 
vossen kan het best bestreden worden 
door vossen tegen de ziekte te vaccine
ren door ze gehaktballen of kippekop
pen te voeren met het vaccin er in. jacht 
op vossen helpt nieL Daardoor kan de 
ziekte juist overgebracht worden. 

door Bayer geeft kappen! 

zeehonden kans· 
EPE- Als een burger een 
boom wil kappen, omdat 
ie in de weg staat, het zo~ 
licht wegneemt, vocht 
veroorzaakt, een bouw 
belemmert, dan geeft de 
gemeente veelal geen ver
gunning. Maar ais de ge. 
meente zelfbomen wil la· 
ten verdwijnen - rooien 
noemen ze dat - wordt 
daar geen woord over ge
rept,laatstaandatBenw 
d!Jarover wel een vergun. 
run~ gev~n, In de verga-

Van onze verslaggever 
Dit heeft drs H. j. van Haaften. als bi~ 
loog werkzaam bij het Rijks-Instituut 
voor Natuurbeheer, deze week ver
klaard op het symposium in Utrecht 
over het wildbeheer in ons land. Het 
symposium werd belegd door de Dierge
neeskundige studentenkring. 
Van Haaften bracht de hondsdolheid 
(Rabiës) ter sprake omdat deze ziekte 
begin deze week bij Ter A pel in Gronin
gen voor het eerst sinds vijfjaar weer in 
Nederland werd geconstateerd. Daar 
werd een besmette dode vos gevonden. 
Proeven in Amerika en Zwitserland 
hebben uitgewezen dat de vaccinatie via 
het voedsel goed werkt, aldus Van Haaf
ten. Omdat er in het voer ook een stof 
was verwerkt die tanden geel kleurt, 
kon geconstateerd worden dat tachtig 
percent van de vossenpopulatie tegen de 
hondsdolheid was bescherm · • ' 

AMSTERDAM- De verheugde reactie van Natuur en Milieu 
mededeling van Bayer, dat het de produktie van polychloorbiff 
(PCB's) staakt, is goed te begrijpen. Ook de Wadde~ve~~niging ~. 
zich donderdag uitermate verheugd. Want PCB s ZJ,Jn een :. 
gevaarlijkste chemische stoffen die in omloop zijn. Ze worde11 
andere verantwoordelijk geacht voor de dramatische achter 
van de zeehonden in de Waddenz~. 

PCB'S horen chemisch tot de groe Zure rege t dermg van de Sportstich· 
ting heeft de heer l{ulper 
zich erg boos gemaakt 
over het rooien van een 

gechloreerde koolwaterstoffen. Ze zij de n t n ast 
in ongeveer 1935 voor het eerst in è a uur aa 
Verenigde Staten gemaakt en ze hebbl N~. VELUWE n 
sindsdien over heel de wereld t~p; dwl.men van - Het ver. 
sing gevonden. Ze worden gebruikt heen Paddestoe1e cantharel 

aantal bomen in het 
sportpark De Kouwe
naar. Het is schandalig 

koelvloeistof, omdat ze bestand zijn .~t korhoen 
0 

ensoort) en 
gen hoge temperaturen en goed wan z.un een direct P de Veluwe 
geleiden. PCB's zijn ook te·· vinder :~re regen di:e~?lg van de 

wat hie~ gebeurd Is, zei de 
heer Kuiper, die voor deze 
gemeentelijke handelwij· 
ze uiteraard geen goed 
woord over had. Het 
schijnt dat gemeentelijke 
diensten zonder meer ter
zake hun gang kunnen 
gaan, maar ook zij moe
ten aan B en W een ver. 
gunning vragen, want an
ders wordt er met twee 
maten gemeten. Boven. 
dien Is het zeker niet de 
eerste keer dat zo iets is 

sommige verfsoorten. smeermidd• eJstert. Dat zei . lt gebied 
en hydraulische vloeistoffen. ders, voormalig Jr. E. Rein. 

methode niet afdoende is, k 
Maar dezelfde eiJtenschap, clie -~est:~~~an de kr~~~edrhou~. 

.. o~ 

ding van de ziekte ook te HEGGEMUS PIKT 
worden door jonge vossen CON 
Omdat vossen territoriu CURREREND 
worden inn ...... ,......- ·· • SPERMA WEG 

~f::.,..~N over Voor een man zijn er tal van ma
hl~ 1 ~ 'l nieren om de kans op nageslacht te 1-..ebee vergroten. Gedurende de evolutie 

fo'unau z~n er bij .~ommige diersoorten zeer 
p. b1zarre WIJZen tot ontwikkeling ge· • cht komen. De meest spectaculaire zijn en ]3! te vinden bij insekten. Manneljes 

vertonp.n uitgebreide broedzorg, er 
De l(NNV -afd wordt een soort kurk op het ge-

EPE -kt dinsdag een slachtsorgaan van wijfjes achterge-

~ 
Beerde pa . . de kop: fa u laten (om volgende manneljes te 
derwe'Kt t~e\ lanl is dit e o~~moedigen) of er treedt zelfs ver
iacht. \l discussies tus WIJdering yan het sperma van vori
aoiDS fe e die zeer vers ge manne~es op. 
beheerders, denken. Datzelfde gebeurt ook dichter bij 
faunnbeheer huia en wel bij de heggemus een 

J)es DinSdag komt a~e ~naanzien.lijk vogel\je dat jui~t nu 
heer A}ckemans van tn deze tijd van het jaar in tuinen 

tho- t'sch Faunabehee~. da goed te zien valt. Uit uitgebreid on
men 1 ft als standpun • derzoek van N.B. Davies van de 
taan, hee rt mag zi)n, maa~t Universiteit van Cambridge blijkt 
"'''"'" . &Pc;> . --~-... tt. .,.1 " dat heggemussemannetjes een uit-

I gebreid voorspel bij de paring ken-

u d I • oen. Wanneer kort vooraf een an-, an e aren ID der mannetje met he~ wij0e heen 
• • • gepaard zal het mannelje ertoe· optimistisch overgaan het wij(je te bewegen dat 

sperma weer uit te scheiden. Hij over verkopen doet dat d?or langdurig naar de 
cloaca te ptkken. De cloaca is de 

FRANKFURT (Reuter) gemeenschappelijke opening voor 
raakt weer in de mode. ontlasting, urinezuur (vogels heb-

I internationale bontbeurs, ben geen urine met ureum) en ge-
week in Frankfurt is geboud slachtsprodukten. Hoe korter daar

I handelaren lllftr orders gt voor de paring met het andere 
vorig jaar. Veel handelaren; !ftannetïe olaatJth<>d, des te uitge-
hr' • - - - -pikken. 

!ld~ Hr D. ·-· K .... Herweijer hebben vaak 
, go wn Dl I mannetje. Uit 

kJ Pelzerpark ~ dat heggemus-

I 8162 GA Epe ter doorkomen, 
dE t( 'r dan de man-
re . _ .. - . . :.begon met 48 

. . -~--···u..,vD "" ;:IJ WIJ(jes allemaal 
den;~ liUJaen. Het 15 de 9 met een kleurige pootring die op af
beurs ter w~reld. Veel ~n stand te herkennen was. De dieren 
zen worden m West-Duitsla wArAn hl ............ :-.. u •• :..:a •• __ , ·-=~ _, 

wijfje het sperma van ·het vorige 
mannetje eruit. Onmiddellijk hier
na paarde het tweede mannetje met 
haar. 
Dij vogels brengt het mannetje het 
sp?rma in de vagina, een korte ge
sp•erde buis die uitmondt in de 
clo~ca. Er is een sperma-opsla
gruimte waar het sperma enige tijd 
wordt bewaard voordat het wordt 
getransporteerd naar de eileider 
waar bevruchting met een eicei 
plaatsvindt. Dit laatste gebeurt 
slechts gedurende een korte perio
de, reden waarom het sperma 
wordt opgeslagen. 
Bij he~e~ussen is er vaak sprake 
van tr1oo~es, twee manneljes die 
een wijfje onderhouden. Eén van 
beide mannetjes is dan dominant. 
Door vaker te paren en vaker cloa
ca te . .pikken stijgt zijn kans op na
komelingschap. 

Spre~uwen al~ 
attractie 1 

Klolcsl Ie I ag Warr ov , 
~er zo'n drie à vie:r,:.rslj·. s avonds srr 

. n .enkele bome . oen sw.eeuwi 
r:'lchielsgesteJ. Eenn:n het Bra~antse I 
en breken, Na ee norm gewichtTal 

weer, besremming ~n6!:'tc vertrefeken ;I 

Veel Brabanders .. end. ! 
Jun kanarie . liJleen uitgeleek 

uwer . u, ~n de sperma competitie-hypothese 
1s de meest volledige dominantie 
het bezit van een vrouwtje door 
een enkel mannelje. Het blijkt dat 
zulke mannetjes gemiddeld iets gro
ter zijn, de dominante mannetjes 
bij de trio's zijn iets kleiner en de 

"ree In een k . . en o 
"" uwen treklee . OOitJe wanr de' 
enden toescha n ledere avond d ., 
n paraplu neme s. Met VIsstoeJt'e 
laats in de ber n de belangstelleni 'i 
~reeuwen zorg~e~ ro;.d de b?men . .;.~/ 

·-&edomineerde mannetjes het 
kleinst. Uiteraard zijn de wijfjes 
nog kleiner. (Nature 24 maart p 
334) 

.n enorme Verf Ie mamer voo,. 
oeren zes politiem eersop.~topping.Er ' 
f.fzet om het verk"::: extra worden I 

v:gr;reghen in banen re ÏP.dde smalle I 

. s oeven van d ~1 e~. Maar 

...L"" 

agenten vinden h e PDhJe mer Weg 
etzeJfook · 

geldeskundig A Prachtig. 
·Jandse Ornith:J ·~Paans van de N . 
n Schriift .J- OgJsche l ln:n :.. • e 

~.\ . n 
-~ R g w 

-~~~ f begelrkin~ ·gsgroei , . . -. ·~:;i_ evo 
stimuleren / 

(Van onze haagSe rectactle) I 

j 
DEN HAAG - De regering gaat; 

(-derr.oeken op welke manter ziJ!~· 
'" roel kan stimuleren. Ulo! 

:rn~~t~~n~ ::~n!~~~~ti ldngsomvanD sta: 
_,_..."uur. wl1 de regerln' ~.!!'L .. ..' 


