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NATUUR KLANKEN 
K.N.N.V. AFD. EPE I HEERDE FEBR.UARI tgdy 

VOORWOORD 
Het nummer van de laatste wintermaand verschijnt misschien 
in een periode van wat winters weer. Voor een groot deel 
was het koudste seizoen dit keer miezerig en zacht. Toch 
werden enkele aktiviteiten ondernomen die juist bij deze t~d 
horen. In dit nummer kunt U de verslagen daarvan lezen. 
In tegenstelling met wat U misschien zou verwachten, leverde 
ook een paddestoelenbijdrage een winters verhaal op. Waar 
paddestoelen in de herfst leven en stervan verbinden, 
combineren ze nu leven en dood. 
Uiteraard staan de waarnemingen in het teken van de winter• 
Diverse noordel~ke en oostelijke gasten passeren de revue. 
Onze eigen volhouders werden ook gehoord of gezien en vaak 
het vermelden waard bevonden. 
Een artikel over een "ware vossenplaag" in het Noord Veluws 
Dagblad en de Zwolse Courant vroeg om een KNNV-reactie. 
Een van onze leden nam deze taak op zich. Z~n antwoord vindt 
U in deze Natuurklanken. De reactie is inmiddels ook ver
schenen in de betreffende kranten. 
De vos zal deze steun goed kunnen gebruiken, vooral nu h~ 
in een recente t.v.-reclame weer alskippendief bestempeld 
wordt. 
In een gedegen artikel wordt ingegaan op de beheersmogel~k 
heden van de bossen. Hoe is het mogelijk ze een natuurlijker 
karakter te geven. Een groot probleem hierbij is de lange 
tijd die verstr~kt voordat resultaten vergeleken kunnen wor
den. 
Tenslotte wil de redactie geologisch geinteresseerden wijzen 
op aktiviteiten op hun gebied. Gaat er uit deze interesse 
iets moois opbloeien? 

Redactie 

De natuur kent beloningen noch straffen, enkel gevolgen. 
Robert Green Ingersoll. 
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P~o~~~ 
lezingen .t9a4 

woensdag 
14 maart 

ex c,q;. ~ 1 ~-s '..-1 
w-~us 

(Attentie: deze keer NIET op~donderdag!!) 
LEZING door Dr Horreus de Haas. Ook in het 
vorig seizoen was Dr Horreus de Haas onze gast. 
Zijn lezing over de alpenflora van de !sla Persa 
is toen dermate enthousiast ontvangen, dat ~ 

Ijl: terstond hebben gevraagd of hij dit seizoen wilde 
~~,/ terugkomen. Hedenavond is de titel van de 

~~ .~ ~ lezing met dia's: 

~
, ~-~ "HET NIET EENVOUDIGE LEVEN VAN EEN PLANTENZOEKER 

; , ':""-' IN DE HIMALAYA". 
, - ·: .• ~ .. . Eper Gemeentewoning, Brinkzaal 19.30 uur 

zaterdag 
17 maart 

zaterdag 
31 maart 

donderdag 
12 april 

POLDEREXCURSIE o.lv. Frans van Noorden. 
Wat heeft deze excursie ons te bieden? Ganzen, 
weidevogels, vroege bloeiers? De nat~ur is grillig, 
we wachten maar af, -maar de knoppen van de vele 
boom- en struiksoorten kunnen we in ieder geval on
der de loupe nemen. Misschien is er nog tijd om de 
schuilhut aan de Knardijk te bezoeken. · 
Vertrek 8.30 uur A.H. Epe. ~et auto•s.(8.45 uur in 
Om ca. 14.00 uur zijn we weer terug. Heerde centrum) 

GEWESTELIJKE KADERDAG IN VAASSEN 
Onderwerp: Beken en beoordeling uan hun biologi
sche kwaliteit. Zie uitgebreid programma in 
vorige Natuurklanken. Zie ook elders in dit nummer, 
Het wordt een interessante dag. Onze afdeling 
fungeert als gastheer. U komt toch ook? 
Een avond in twee delen. Eerst een RUILBEURS VOOR 
PLANTEN. Hoewel alle planten ter ruiling aangebo
den mogen worden, denken wU vooral aan planten 
die in een "wilde plantentuin" thuis horen, zoals 
hartgespan, ruigklokje, teunisbloem e.d. en in 
mindere mate aan dahliaknollen, gladiolen enz. 
Misschien kunnen we tijdens de beurs onze tuin-

~.\ervaringen uitwisselen. Ook zaden welkom! 
Na de beurs krijgen we EEN INSECTENVERHAAL van 

\ Peter Pfaff. 
• 0 

~~~ Eper Gemeentewoning, 20.00 uur. 
f," <":' • 



zaterdag 
14 april 

vrijdag 
20 april 
t/m 24 
april 

VROEGE VOGELS OP TONGEREN ~ 
We verzamelen een half uur vóór zonsopgang, dus half zeven. 
bij A.H. te Epe. vandaar OP DE FIETS naar Tongeren. 
Vogelzang zal ons begeleiden. Bij de Chevalierschool 
parkeren wij de fietsen. Hier start de wandeling en 
kunnen niet-fietsers zich bij het gezelschap voegen. 
Wandeling duurt ca. 2 uur. Dit wordt niet praten 
maar luisteren. 
Na afloop heeft U al een belangrijk deel van de 
dag achter de rug, maar ook nog een hele dag voor 
UI 

door 

kANI~CHE. ElfEL 

Of
Het voorjaarskamp van onze $!deling brengt ons dit jaar in 
de Vulkaan-Eifel. In het Laacherseehaus zijn vijftien bedden 
voor ons gereserveerd. Maaltijden worden verzorgd. 
Het Laacherseehaus is een Natuurvriendenhuis annex jeugd
herberg en ligt tussen het plaatsje Mendig en het gehucht 
Maria Laach. Een twee kilometer lang· fraai bospad loopt 
van het Laacherseehaus naar de Laacher See. De Laacher See 
is ontstaan uit twee vulkaankraters en wordt omgeven door 
prachtig bos met een weelde aan voorjaarsbloemen. 
Voor de geologen onder ons heeft de Vulkaan-Eifel veel te 
bieden. Het is nog maar 10.000 jaar geleden, dat de vulkanen 
hier nog in beweging waren. Op de Br~usberg (een oude vul
kaan) is zelfs nog een stuk krater zichtbaar. 
De afstand Epe-Laacherseehaus is 300 km via de Autobahn. 
Het huis is gelegen op een hoogte van 300 meter. De reis 
wordt met auto's gemaakt. 
Vertrek: 20 april (Goede Vrijdag), terug 24 april (derde 
Paasdag). Er wordt d:t'ie.dagen gewandeld, maar "afknappers" 
kunnen rust zoeken in de uit 1093 daterende abdij·w 
Voor deelname opgeven bij F'rans van Noorden. s.v.p. met 
enige speed. 

FvN. 
zaterdag 
28 april 

VOGELEXCURSIE onder leiding van Frans van Noorden 
naar •t Harderbroek in de Flevopolder, vlak bjj 
Harderwijk. Hier zal de Heer Tempel van Staatsbos
beheer ons rondleiden. Voor vogelaars een "must"• 
De Heer Tempel kent het gebied als zijn vestzak en 
hij zal ons veel wetenswaardige van deze "miniatuur 
Oostvaardersplas" kunnen vertellen en laten zien. 
Vertrek A.H. te Epe om 8.00 uur, met auto's. 
Laarzen meenemen. ( 8.15 uur centrum Heerde) 
Opgave deelneming vóór 24 april '84 aan 
Chris Drevijn, tel. 05780-12673. 
Totaal aantal deelnemers maximaal 30. 
Kosten: f. 1.50 p.p. 



5 
weekend 
4,5 en 6 
mei 

GEWESTELIJK WEEKEND IN ORVELTE 

Dit jaar voor het eerst wordt er door het Gewest ook 
een weekend georganiseerd en wel op 4,5 en 6 mei a.s. 
in het Veldstudiecentrum "Orvelte" in Drenthe. 
De kosten voor dit weekend bedragen f. 67.50 + f.2.50 
inschr~fgeld p.p. en wel op basis van volledig pen
sion. 
De inschr~ving voor Orvelte staat open van l febru-
ari tot l maart a.s. en wel door overmaking van f. 25.
P•P• op bankrekening 90.99.22.039 b~ de Bonctsspaar
bank in Ermelo t.n.v. KNNV Gewest ItTsselstreek. 
Girorekening Bank: 91.56.00 

donderdag EEN VOSSENBROEKAVOND. Een excursie en een lezing. 
10 mei Om 19.00 uur verzamelen we bU het huis van Bauke 

Terpstra aan de Tolweg 10 (hoek Wiemanstraat) net 
voorb~ Zuuk. Vandaar lopen we Vossenbroek in. Een 
terrein.dat vooral de oudere KNNV-ers goed zullen 
kennen. 
Naar aanleiding van het "gevecht" om de A50 z~n er 
wat problemen geweest tussen KNNV en eigenaar, maar 
gelukkig is dat verleden t~d en mogen we het terrein 
weer in. We wandelen daar o.l.v. Bauke een uurtje 
rond zodat we volop kunnen genieten van dit prachti
ge broekbos. 
Om ca. 20.30 worden we in de Eper Gemeentewoning 
verwacht, waar we een kopje koffie drinken. Hier 
vervolgt Bauke z~n Vossenbroek verhaal,maar nu aan 
de hand van fraaie dia's. We krjjgen dan te zien 
welke planten en dieren in andere jaargetUden in 

Vossenbroek voorkomen. 
Kortom: deze avond zal ons een volledig beeld geven 
van dit zo b~zondere natuurgebied. 
Willen de deelnemers laarzen meenemen? 



De insecleno.vond 
r.- (' die vo\g\J op de'vJHde~p\anl::.e~beur:s 

, op 12 Aprll 
Op menige zomerexcursie wordt onze aandacht gevraagd voor 
het rljke insectenleven. 
Bossen, velden en bermen vertonen ons niet alleen een 
veelvoud aan bloeiende kruiden en planten, maar bieden, 
voor wie er oog voor heeft (dus iedere goede KNNV-er) een 
nog veel rljker insectenwereldje. Insecten en bloemen horen 
blj elkaar, zoals mensen met een wilde-planten tuin jaarlljks 
weer zullen ervaren. 
Binnen onze afdeling wordt niet zo heel veel aan insecten 
"gedaan". Natuurlljk valt hun soortenrjjkdom en schoonheid 
op voor een ieder met ook maar een beetje aandacht voor de 
natuur, maar U ziet nog geen fractie van wat er feitelljk 
rondscharrelt. Er zljn alleen al zo'n 5000 vliegachtigen en 
bljna evenveel soorten kevers. Het is onmogeljjk hier alles 
over te weten, maar iets meer dan nu is wellicht nuttig. 
Want wat is nu eigenlljk een insect? Wat is het verschil 
tussen een vlieg en b.v. een bjj of een wesp? Behoort een spin 
tot de insectenwereld? En een schorpioen dan? Wat is dan 
ook al weer een waterschorpioen of een schorpioenvlieg? 
Hoe zit dat ook al weer met die gedaanteverwisseling? En wat 
zljn facetogen, hoe zien die er uit door een microscoop? 
Wellicht heeft U nog veel meer vragen, maar niemand van ons 
kan die allemaal beantwoorden, een aantal echter wel en 
daarom is het beslist aardig de avond van 12 april te be
zoeken (eventueel loupe meenemen). 

Peter Pfaff. 

Het maakt alle verschil of je een insect in de slaapkamer 
hoort of in de tuin. 

Robert L(jnd. 

GE.5TE:E. 1'-lTE N }# 

\NE-RALE..N 
~ .... ~'fJI)II' ~ f 0 s.s \ E. LE.. N 

Tot half april wordt door de Heerder Historische Vereniging 
in Villa Jacoba te Heerde een collectie Gesteenten, Mineralen 
en Fossielen ten toon gesteld. De collectie is afkomstig van 
ons lid Wouter Tol en omvat hoofdzakeljjk vondsten uit de 
omgeving Heerde. De tentoonstelling is geopend op zaterdagen 
van 14.00 - 15.00 uur. 

Voor groepen (met rondleiding) is de tentoonstelling ook op 
andere tljden open gesteld. Behalve gesteenten enz. geeft de 
expositie de geologische tljdvakken weer door ~iddel van 
plaatwerken, die laten zien hoe men zich de toestand op 
aarde, zovele miljoenen jaren geleden, zou kunnen indenken. 
Bezoekers van de tentoonstelling ontvangen een uitstekende 
schriftelljke toelichting. 
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DOE-T U \'1E-E.. M\:..T Dë_ZE 
/NTLPE554NTE ACTIV!TC/TE.IY 

\/AN O'NS G-L\x/E..ST ? 
Twee gewestelijke activiteiten van de KNNV vragen Uw aan
dacht: 
l.De bestuurdersdag, ook wel kaderdag geheten. 

Deze is bestemd voor allen, die werkzaam zijn in het 
bestuur, leiding geven aan werkgroepen, excursieleiders 
en zij, die dat in de toekomst denken te doen. 
Zo'n dag leent zich uitstekend voor contacten met be
stuurders van andere afdelingen. 

'-"',,......._zoals gebruikeljjk wordt zo 1 n dag naast algemene infor
matie, besteed aan een bepaald onderwerp. En onze 
afdeling heeft het voorrecht deze keer het een en ander 
te kunnen organiseren. En wat lag er meer voor de hand 
dan de aandacht te richten op de beken van de Veluwe? 
In de laatste jaren zijn twee belangwekkende Wetenschappe
lijke Mededelingen over Veluwse Beken uitgekomen. W.M. 
l5l"De sprengen en sprengenbeken van de Veluwe" en W.M. 
159 "De vallei van de Leuvenumse beek". 
Het leek een goed idee om deze voor ons zo belangrjjke 
zaken op de agenda van de bestuurdersdag te zetten. 

-=~~,'~Heeft U bijzondere belangstelling voor dit onderwerp en 
bent U geen bestuqrder, U bent toch van harte welkom, als 
U het van te voren even aan mjj laat weten. 

2.WEEKEND.Voor ALLE LEDEN, is het Gewestelük weekend van 
4,5 en 6 mei a.s. bestemd. in ORVELTE 
Natuurlijk is het aantal beschikbare plaatsen in het 
Veldstudiecentrum beperkt. Dat betekent, dat U zich nu 
zo snel mogelijk moet opgeven. Het weekend voert ons 
naar heide, plassen en bossen van het Drentse land. 
In het Veldstudiecentrum staat ons een deskundige staf 
ter zjjde, die de beschikking heeft over het aanwezige 

. 'J{t~::t.,biologische materiaal. · 
(, C> l 

~ We houden een aantal excursies rond het prachtig geres-
taureerde dorp Orvelte. 
Het programma kan worden afgestemd op de wensen van de 
deelnemers. Wjj stellen ons voor, dat het ontstaan van 
het Drentse landschap onze bijzondere aandacht zal krjj
gen. In het excursieprogramma vindt V na~ere gegevens 
voor Uw deelname. ' 

Opgave Bestuurders-of Kaderdag 
p.o. bjj Chris Drevijn, 

Wissalsaweg 78, Epe 
tel.05780-l2673 

Dik Koopmans. 
Bongerdplein 1, Epe. 
tel.05780-l2083 



Onze afdeling is samengesteld uit natuurliefhebbers van 
zeer verschillend pluimage. Vooral vogels en planten vragen 
de aandacht van onze leden, maar gelukkig hebben zeer ve
len van ons ook aandacht voor insecten, paddestoelen, 
mossen. In dit rljtje mag de geologie niet ontbreken. 
Jaren geleden is onder leiding van Wouter Tol een geolo
giegroep van start gegaan, die enkele jaren prima gedraaid 
heeft, maar de laatste jaren eigenlljk weinig activiteiten 
kent.Opvallend was wel, dat op gewestelljke geologie excur
sies naar Duitsland altljd een grote groep uit Epe/Heerde 
kwam. 
Misschien dat daarom op de vorige algemene leden vergadering 
de wens uitgesproken werd weer leven in de "geologie
brouwerlj" te blazen.. 
Voorzichtig is het bestuur van start gegaan met een -overigens 
b~zonder geslaagde- excursie naar Winterswljk. De opzet was 
dat we informatie over de streek zouden krijgen, hetgeen in 
Museum Freriks met dia's gebeurde om vervolgens onder des
kundige leiding het "veld" in te gaan. 
Al zoekend en luisterend naar de uiteenzettingen van de 
Heer Kolstee, trokken we door de groeve achter Winterswijk. 
Eén van de leukste vondsten werd door één van de jongste 
deelnemers gedaan. Op aanwijzing van onze gids waren we in 
één van de verste hoeken van groeve I gaan hakken en ja 
hoor, na e~n forse slag spleet de steen en zagen we enkele 
b~zonder fraaie sauTiërsporen. 
Dit toont ook enigszins de opzet van onze toekomstige 
geologieactiviteitene Voor belangstellenden willen we 
excursies of weekenden organiseren naarinteressante gebie
den. We proberen daar een rondleiding te krijgen van een 
deskundige, die ons over de ontstaansgeschiedenis kan ver
tellen. Tljdens of na deze excursie kunnen we op eigen ge
legenheid verder zoeken naar bljzondere stenen, mineralen 
of fossielen. Voorlopig houden we het op één of twee van 
dergelljke excursies per jaar. 
Bl~ken er onder U "grote geologen" te schuilen, dan zal uit 
deze excursies vanzelf een groep naar voren komen die meer 
gaat doen, zoals boeken naslaan en meer excursies en even
tueel lezingen hier in Epe over geologische onderwerpen 
organiseren. Als het zover komt, dan draait er weer een 
geologische werkgroep zoals we dat graag willen zien. 

~~~~~~C:hris Drevljn. 

,~~-~ ~::~ ~~ 
Om te peilen hoe groot de belangstelling 
voor dit soort activiteiten is, vragen 
wjj geinteresseerden contact op de nemen 
met Els Koopmans, tel 05780-12083. 
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Al te veel nieuws valt er niet te melden van het 
"beheersfront", aangezien allerlei regenfronten regel
matig een spaak in het wiel gestoken hebben. 
Sinds november hebben we nog geen anderhalve dag "gehakt"; 
bovendien was de opkomst van haklustigen maar matig. 
We hopen dus dat de laatste paar dagen goed maken, wat 
er in het begin te weinig is gebeurd. 
De jeneverbessen b~ Yvonne Roelants staan er schitterend 

·bjj. Veel "grof" werk is er niet te doen, maar er moeten 
des te meer jonge vogelkersen verw~derd worden. 
Het terrein is momenteel overigens te koop. We proberen 
het Gelders Landschap te intaresseren. Of er voldoende 
financiële middelen zjjn, moeten we echter afwachten. 
Aan de Kortebreekseweg z~n we nog niet geweest. Binnenkort 
gaan we er met een groep Rangers aan het werk, zodat we 
dan hopeljjk een flink eind opschieten. 
Het Landje van Jonker vraagt 'a winters niet zoveel tjjd. 
We z~n doorgegaan met het op kleine schaal wat uitdunnen 
van de bosrand en het wegkappen van overtollige bomen op 
het Landje zelf. Het terrein ligt er prima b~ en is vooral 
dankz~ de natte winter op het ogenblik enorm nat. 
De "hakkers" hebben hun laarzen een aantal keren uit de 
blubber moeten vissen. 
Afgezien van het pure hakwerk zjjn er ook binnen de Natuur
beschermingacommissie nog enige verwikkelingen geweest. 
Aanvankel~k had de Commissie op verzoek van o.a. het 
Bestuur, de bedoeling het aantal leden uit te breiden en 
zich meer met milieuwerkzaamheden bezig te houden. Dit 
bleek moeiljjk te realiseren, zodat we besloten hebben ons 
weer alleen met natuurbeschermingswerk bezig te houden~en 
het "milieuwerk" aan een op te richten milieuwerkgroep 
over te laten. Een en ander past ook beter binnen de 
KNNV-richtljjnen. 
Daarnaast buigen we ons samen met het Bestuur over de mo
gel~kheid en gewenstheid om een natuurterrein aan te kopen 
en te beheren. Het Van der Felzfonds bezit de middelen en 
heeft ons benaderd Óf ~ er iets voor voelen en zo já, of 
wjj een terrein kennen dat voor aankoop in aanmerking komt. 
De konsekwenties zjjn echter, dat we naast aankoop te ma
ken kr~gen met beheer, het vormen van een Stichting etc. 
Voorlopig zjjn we er nog niet uit, interessant is het wel! 

Eveline Drev~n 



VL. GA A \'\1 
ME--T ?ASE.N NAA'Q DE.. 
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ll\1 Dt VL\LKAN \SCr\E EJfE.L 

Onze kennismaking met het klooster Maria-Laach, de 
Laacher See en het omringende gebied was een korte en nogal 
koude. Het was maart en b~na alles,wat de weergoden in dat 
jaarget~de te bieden hebben, presenteerden ze die dagen: 
nachtvorst, storm, regen, hagel, sneeuw en heel soms een. 
vleugje zon. We trotseerden dit alles manmoedig en we heb
ben aan dat barre weekeinde toch een zeer goede herinnering 
overgehouden, en het idee hier terug te komen. 
Witte koppen stonden op de Laacher See, een flink meer, in 
welks nab~heid het Laacherseehaus, waar we logeerden, ligt. 
Het is hetzelfde huis, dat ons met de K.N.N.V. weer onder
dak zal verschaffen. 
Van een heel wietig vleugje zon herinner ik m~ het zingende 
roodborstje in een bloeiende haagbeuk. Van de eerste regen
druppels de aardige voorjaarsganzerik, die met heldergele 
bloempjes vlak b~ de grond begon te bloeien. Van de sneeuw
bui, het woest klotsende water van de Laacher See, waar 
witte schuimkoppen overjoegen, die doodliepen in de modde
rige oever, waar koolzuur opborrelt •• Van de schuilplaats te
gen de elementen b~ de grote bazaltblokken, ruines van een 
vulkaankrater, de vele bosanemonen en de voorjaarshelmbloem, 
die overal bloeide. Misschien is deze plant een 11Garten
f1Üchtling".eert~ds ontsnapt uit de kloostertuin van het 
fraaie oude klooster aan het meer. Op de zeer glibberige 
grond langs het pad vonden we een pinksterbloemachtig geval, 
dat een zandscheefkelk bleek te z~n en in een stukje wild 
grasland kwam de knolsteenbreek op en bloeide een gèelster. 

De omgeving, waar de herinnering aan een-... ~..,... 
vulkanisch verleden overal te vinden is, 
prikkelde m~, om over het vulkanisme in 
deze streek het een en ander op te zoe
ken. 
Ik waarschuw u. Wie zich wil gaan verdiepen in de geschie
denis van het jongste vulkanisme, dat Europa kent, dat van 
de Eifelvulkanen, duikt in een eindeloos ingewikkeld ver
haal. 
Het gaat over de zeer vele verschillende gesteenten, die 
gevormd z~n door het afkoelende magma, diep uit de aarde 
an àaarb~ nog de vele soorten gesteentep,die door de uit
barstingen uit de bestaande aardkorst z~n los geslagen en 
mee omhooggeslingerd. Dat materiaal is zelfs tot ver over 
de ~n terecht gekomen, de vulkanische as nog veel verder. 
Wat is "jong" in de geologie? Men heeft de t~d van de 
laatste erupties, die in de Eifel plaatsvonden vr~ nauwkeurig 
kunnen dateren. Het z~n toevallig de vulkanen van dit 
Laacherseegebied, die toen nog alleen actief waren. 

10 
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Merkwaardigerw~ze heeft men de periode kunnen dateren door 
een z.g. pollenonderzoek. Pollen z~n stuifmeelkorrels. De
ze bl~ven zeer lang herkenbaar in moerassen, stuifzanden 
e.d. 
Me.n heeft pollen gevonden in stuifzandlagen, waar f~n vul
kaanstof overheen ligt. Dit stof, dat in versteende vorm 
overal b~ Maria laach voorkomt, noemt men hier Bims. Door
dat men de ouderdom van dit atuifmeel nauwkeurig kan bepa
len, kon men vaststellen, dat de laatste vulkanische acti
viteit plaats vond in een warme periode.die viel t~dens 
het t~dperk van het zeer koude toendraklimaat,dat na de 
laatste ~st~d moet hebben geheerst. We denken hierb~ niet 
in jaren, maar in duizendtallen van jaren. Deze warme pe
riode heeft de naam "Alleroid" gekregen. Mensen, die de ver
schillende geologische excursies hebben meegemaakt door on
ze afdeling de laatste jaren georganiseerd, herinneren ~ich 
ongetw~feld de sporen van deze Alleroidperiode,die in onze 
bodem nog aanw~sbaar z~n in de vorm van een houtskoolr~k 
laagje, ook bekend als de laag van Usselo. Het houtskool 
zou kunnen w~zen op enorme bosbranden, die in deze warme 
t~d woedden. Ook onder onze eigen Renderklippen komt de 
Alleraidlaag voor. 
Na het Alleroid kwam dus het toendraklimaat weer terug met 
z~n polaire stormen. Het bos, dat ontstaan was, stierf 
weer af. De restanten van verweerde rotsen, o.a. leemstof, 
werden weggeblazen en elders a~lÖss weer neergelegd. 
Ook in de Eifel vinden we, als in ons Zuid-Limburg, l5asaf~ 
zettingen. Deze lÖssafzetting vond i6wel vbbr als nA_het 
Alleroid plaats. Het gevolg is, dat men in de Eifel laas 
zowel boven als onder de vulkanische aslagen kan vinden. 
In de aslagen van de laatste uitbarstingen vindt men lang
werpige, rechtopstaande holtes, die duiden op de boomstam
men van de bomen,die t~demhet Alleroid, toen de hele Eifel 
met dicht bos begroeid was, z~n bedolven door deze as. 
Men vindt boven in de jongste aslagen ook voratversch~nse
len, die duiden op de terugkeer van het toendraklimaat na de 
warme periode. 
De laatste reeks vulkanische uitbarstingen heeft men met al 
deze gegevens b~ elkaar kunnen dateren op 10.000 jaar 
voor Christus. Dat is geologisch gezien dus helemaal niet 
lang geleden. Met deze uitbarstingen kwam een einde aan het 
Eifelvulkanisme, dat b~ elkaar al zo'n half miljoen jaar 
aan de gang was. 
Het meer, in welksomgeving we onze korte K.N.N.V.-paasva
cantie willen doorbrengen, de Laacher See, is het grootste 
"Maar" van de Eifel. Maar is het woord voor door vulkani
sche activiteiten ontstane kuilen. Veel van deze Mares 
z~n later door regen- en grondwater tot meren geworden. 
Een Maar kan een echte krater z~n, 
waarvan de kraterp~p door stolling 
van het gesteente afgesloten is. _.it."' q ~ 
De Ei fel telt vele van deze Mar es. .ir- :-.~~.-/..:-.' ~. 1/ ·' 1'5",......---= 
De Laacher See heeft een wat meer ~· .. --· ~~ ~ . 
ingewikkelde ontstaansgeschiedenis: ~-- ;:J 12 e} cgr-oe.ves 



We moeten ons voorstellen, dat op deze plek aanvankel~k 
geen gas of lava door de aardkorst uitstroomde, maar. dat 
grote gasophopingen in de ondergrond plaats vonden. Het 
gas drong zich tussen de lagen van de aardkorst en ver
oorzaakte daar enorme spanningen. 
Tenslotte vond het gas ergens ver van het centrum een 
uitweg naar buiten. Het gevolg was, dat er loze ruimten 
ontstonden in de ondergrond, waardoor de erboven liggende 
aardkorstdelen in elkaar stortten. Zo moet de kuil ont
staan z~n, waar nu het Laacher meer in is gevormd. 
De vulkanen,die rondom en wat verder van het meer staan, 
hebben in de actieve periode gezorgd voor het afsluiten 
van dalen en het vormen van een soort ringwal om het hui
dige meer. Ook hebben er aan de randen van de kuil nog wel 
gasuitbarstingen plaats gevonden,die het meer vergroot 
hebben. 

" ct 
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Het gas en ook andere mineralen als stenen, stof, lava 
e.d. hebben dus de vorm van het landschap hier sterk be
invloed. 
Nog steeds zien we koolzuurgas opborrelen langs de oever 
van het meer, zoals in het begin van dit stukje al werd 
vermeld. De hoeveelheid koolzuurgas, die in de Eifel 
nu nog uit de grond komt, is aanzienl~k: men schat dit 
op 200 ton per jaar! Natuurl~k maakt de mens gebruik van 
deze gratis leverantie. In het Brohldal bijv. is een fa
briek,die het gas onder hoge druk vloeibaar maakt en als 
cylindergas in de handel brengt. Een andere industrie ver
werkt het kool~zuur in bakpoeder. Badplaatsen teren op de 
r~kdom aan mineraalwater en de frisdrankindustrie verko~pt 
het koolzuur, aan hun dranken toegevoegd. 
Interessant in het gebied,dat we gaan bezoeken, z~n de 
verschillend gekleurde aslagen en de vele soorten ge
steenten en losse stenen,die er te vinden zijn. Grote 
groeves hebben afschuwelijke gaten in de eertijds gave 
vulkaankegels gevreten. Toch is het mooi om in die groeves 
de enorme bazaltzuilen te zien,die rondom en in de oude 
kraters gevormd zijn en de puinmassa•s,die zo'n vulkaan 
om zich heen neerlegde. 
We hopen tijdens onze wandelingen met Pasen van deze grote 
verscheidenheid aan geologische en botanische versch~n
selen veel te zien te krijgen. 

Els Koopmans-Grommé 

11 
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Waar het ~s morgens nog geregeld regende, bl~ken de weer
goden ons kleine ll man-vrouw-tellende gezelschap toch 
gunstig gezind, want het bleef droog •••• maar wel koud en 
winderig op de verzamelplaats waar Henk Menke ons welkom 
heette. 
Ja, wat moet je eigenl~k midden in de winter, wanneer er 
weinig vogels z~n en de flora ook niet veel te bieden heeft? 
De aandacht werd dus gericht op de bodemgesteldheid. Nu, dat 
was meteen raak, want we stonden oog in oog met de Gortels. 
berg, deel uitmakend van de duidel~k zichtbare stuifrug 
ter plaatse. Henk gaf uitleg, waarbij in verband met het- even 
verderop voorkomende vennetje, de vorming van podzolgrond 
aangeroerd werd. De reden, dat deze stuifrug, die minder 
bekend is dan die der Renderklippen, thans verboden is om 
te worden betreden, kunnen we duidelijk zien aan de (nu weer 
mooi dichtgegroeide) sporen van v~rnieling. 
In deze met heide begroeide glooiingen, waar op sommige 
plekken afkalvingen voorkomen, z~n podzollagen bloot komen 
te liggen. 
Wat zagen we verder? ••••• een pluk mooi rood gekleurd haarmos 
langs de Gortelseweg. Gedurende de wa!_ldeling, waarbij we van 
de Gortelseweg af even het v .Manenspad opgingen om vervolgens 
de boarand langs dit deel van de Gortelse heide te volgen 
naar de Boerweg, kwamen er diverse discus~iea op gang. Het 
ging o.a. over pijpestroetje en bochtige smele,die tussen 
de heide groeien. Midden in een verhandeling over blauwe 
bosbes en vossebes, eisten ineens twee raven de volledige 
aandacht op. Verderop zaten er zelfs nog meer! Raven! Jawel. 
Tot voor kort erg zeldzaam in onze contreien, maar in de 
jaren zestig naar Nederland gehaald, in grote kooien gezet, 
kregen deze vogels zowaar jongen. Deze jongen zijn na twee 
jaar losgelaten en het zijn hun afstammelingen, die we n u 
meer en meer zien. In de vlucht is de wigvormige staart 

RAVEM 

lingen, waardoor we de 
nen aantreffen. 

kenmerkend, terwijl ze ook behalve 
hun afmeting van kraaien te on
derscheiden zijn door hun soms 
zeilende vlucht. 
Verder ging het weer. Als expert 
op grassen-gebied kon Henk na
tuurlijk niet om een kring boratel
gras heen, terwijl reeds eerder het 
woord buntgras was gevallen. 
We kregen te horen, dat kraaiheide 
en vossebes voorkeur hebben voor 
beschaduwde plekken of noordhel

kraaiheide vaak onder de bomen kun-



Onder gezellige terzake doende kout bereikten we de Boer
weg en via de Langeweg, waar we weer blootgesteld werden 
aan de toch wel gure wind, ging het weer naar de auto's 
terug. · 
Treffend was het prachtige contrast tussen de grote helgele 
oasen van p~pestrootje en de wat paars grauwe hei, het
geen ook weer discussie uitlokte over wat we nu eigenl~k 
willen •••••• : het geheel zuivere heidelandschap, onder~ 
houden door een kudde schapen, of het een en ander maar op 
z~n beloop laten? 
Kortom: het was een zeer geanimeerde wandeling, waarb~ 
zoals gewoonlijk de één dit en de ander dát wist te ver
tellen en waar we allemaal weer wat van opstaken. 

Ruud Smit. 

d h als gebakken eieren met ham. Niets fleurt een lan sc ap zo op 
Mark Twain. 

T~dens een wandeling door de bossen en over de heide van 
Welna en Tongeren werd ik verrast door grote donkere 
vlekken, zichtbaar door de takken van de bomen. Daardoor 
gehinderd dacht ik in eerste instantie aan Raven vanwege 
de wigvormige staarten. Deze gedachte verwierp ik echter 
direet,omdat de grootte van de vogels ongelooflijk was. 
Het geluk wou, dat ik bijna b~ een groot stuk hei was, 
waar de vogels overtrokken. Daar kon ik ze·nauwkeurig 
waarnemen. Behalve de grootte en de wigvormige staart 
viel nu op, dat hun nekken vrij lang uitstaken en dat 
ze een grote haakvormige snavel hadden. 
De vleugels waren breed en slagpennen staken zeer opval
lend uit. De vogels waren donkerbruin met wat lichtere 
vlekken. Ze vlogen in westel~ke richting, wat zwalkend 
over de hei, door. Er was maar één conclusie mogelijk: 
ik had drie juveniele zeearenden gezien! 

Frans Bosch 
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Wat zie je nu eigenljjk op zo'nizondagmiddagwandeling in 
December? Geen spectaculaire dingen meestal. Ook nu niet. 
Wel was het voor sommige menset een eerste kennismaking 
met de twee Heerder landgoeder n: de Bonenburg en Vosbergen. 
Voor de anderen was het een ou e liefde. 
Het ploegje KNNV-ers,dat bjj de bushalte bjj de Wendhorst 
ging wandelen, heeft er in elk geval geen spjjt van gehad. 
Het was schitterend windstil weer na een nacht met een 
beetje vorst.,, 
We liepen eerst langs de duideljjk verhoogde enk, waar het 
beetje jjs in de voren het evenwjjdige ljjnenpatroon op de 
akkers accentueerde. 
Al gauw stonden we voorbjj de bebouwing voor de weilanden, 
die uitzicht bieden op de statige oude bomen van De Bonen
burg. 
In de weide scharrelde een gemengde groep kramsvogels, 
koperwieken en spreeuwen, die door het zonnige weer heel 
goed te zien waren. Huis- en ringmussen maakten lawaai bjj 
een huis. 
Een grote rjj ganzen trok door de blauwe luoht naar het 
Zuidwesten, druk pratend. 

Het oude huis De Bonenburg is in de 
loop der eeuwen van een laat middel
eeuws kasteeltje met trapgeveltje, 
verbouwd tot het grote herenhuis van 
nu. 
Aardige waterpartjjen liggen er om
heen. 
Wilde eenden en veel waterhoentjes 
profiteren mee van de zorgen voor 

'het tamme waterpluimvee van de 
eigenaar. 
Hoge bomen, beuken en eiken staan 
rondom .. de vjjver. 

Achter het huis langs loopt de Grift, die ook het water le
vert voor de vjjver. Met een soort watervalletje komt het 
weer in de Grift terug. 
De mandarjjneenden, die je hier vaa~ ziet en waarvan ver
scheidene verwilderde afstammelingen in onze streek aller
wega worden waargenomen, vonden het die zondagmiddag te 
druk om zich te vertonen. (Eigenljjk een reden, deze zondag
middagdrukte, om de winterwandelingen 's morgens te houden). 
In het oude hout van de laan langs de Grift,die door het 
hele landgoed loopt, hoorden we wel boomklever en boomkrui
per, matkop, merel en vink en deze vogeltjes lieten zich ook 
af en toe zien. 
Deze laan, een zandpad, maakte vroeger deel uit van de 
"verkeersader" Apeldoorn-Zwolle, iets wat nu onvoorstélbaar 
is. 



We weken even van deze route af, om het aardige sluisje 
in het Apeldoorns Kanaal op te zoeken. Er staan daar, op 
dit romantische plekje een paar oude, uitgegroeide lei
lindes. In de zomer bedekken de kleine ronde blaadjes en 
gele bloemen van de watergentiaan hier het water bij de 
ducdalven. 
Langs een moerassig gedeelte, waar oesterzwammen op een 
omgevallen stam groeien en wilgen en elzen een wildernisje 
vormen, kwamen we weer bij het pad langs de Grift uit. 
Aan het eind van het pad voerde een houten bruggetje ons 
over de Grift, die hier in het Kanaal uitkomt. 
We haastten ons door oude en nieuwe huizenrijtjes van Heerde, 
die tot het Kanaal reiken en kwamen al heel gauw op het 
tweede landgoed: Vosbergen. 
Het huis Vosbergen, dat ook uit de Middeleeuwen stamt, heeft 
nog helemaal het oorspronkelijke karakter behouden. Of. dit 
het eerste huis was, dat gebouwd werd, is niet zeker. Onder 
water schijnen fundamenten te liggen van een nog eerder 
bouwwerk. De dubbele trapgevels en de mooie kruisramen 
weerspiegelen zich in vijver en gracht. 
Om het hele complex, inclusief boomgaard en omringende haag, 
ligt nog een water, in de oorapronkelijke rechthoekige vorm. 
De zwarte zwanen in de vijver badden één jong, dat laat in 
het jaar geboren moet zijn. Ook hier wilde waterhoentjes om 
het huis. Een houten duiventil staat midden op de weide, 
die als ijsbaan dienst doet. Jammer dat de lichtmast van de 
ijsbaan pal naast dit fraaie houten duivenhuis staat! 
Het meest merkwaardige waren de witte sierduiven, die in 
een grote zwerm als witte bloemen in een boom naast het 
huis zaten. Bij onze nadering vluchtten zij op de daken en iri 
de prachtige eeuwenoude beuk.die op het voorplein bij het 
"Bouwhuis" staat. Vreemd voor.deze afstammelingen van de 
rotsduif, om in bomen te gaan zitten. Onze eigen tamme 
duiven zullen dat voor geen goud ooit doen! 
Wintermiddagen zljn maar kort en we 
moesten afzien van het voorgenomen 
rondzwerven in het bos. We neusden 
alleen nog wat langs de beek, die 
hier zo aardig in de buurt van de 
drie mooie boerderijen stroomt. We 
bekeken een pol pitrus en moesten 
toen naar huis, de Heerdenaren te 
voet, de Epenaren met de bus. 

Een zondagswandelaarstere 

lÓ 
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Op 26 januari jl. was de tweede winterwandeling van het 
nieuwe jaar gepland. Het trefpunt was de v.m. boerder~ 
Elizabethshoeve aan het einde van de Dellenweg, w~ar zich 
om twee uur een groepje van (slechts) zeven wandelaars 
had verzameld. 
Het weer had al enige dagen eerder zljn medewerking verleend 
in de vorm van een flink pak sneeuw, waardoor de talrljke 
diersporen onmiddell~k opvielen. 
Het is verbazend, hoeveel sporen je na een paar dagen in de 
sneeuw aantreft. Allerhande dieren, zoals reeën, zwUnen, 
fazanten, kon~nen en vele andere hadden letterl~k hun sporen 
nagelaten. De zwljnen hadden op diverse plaatsen de sneeuwlaag 
opgewoeld waarb~ bladeren en takken rondom op de sneeuw te
recht waren gekomen. Goed zichtbaar waren de wissels van 
het reewild, 's zomers moeil~k te onderscheiden, maar nu 
duidel~k gemarkeerd in de pas gevallen sneeuw. 
Vr~ dicht b~ de boerderlj vonden we verschillende pollen, ver
moedelijk de Pitrus, een op het eerste gezicht merkwaardig 
versch~nsel. De bodem ligt hier namelijk op een hoogte van 
ruim 40 m. boven NAP , zodat je dergelijke waterminnende 
planten hier niet verwacht aan te treffen. Het grondwater 
ligt hier normaal gesproken vele meters diep. Het feit, dat 
de plant hier toch voorkomt, is een duidelijk bewijs, dat hier 
in de bodem een slecht waterdoorlatende laag voorkomt, welke 
het regenwater verhindert weg te zakken. Dezelfde bodemgesteld
heid zorgt ook voor de aanwezigheid van vennen op de heide 
of andere plaatsen. 
In de Dellen vinden we een vrij grote verscheidenheid aan 
naaldbomen. Reden voor ons, even stil te staan bij de onder
linge verschillen van deze bomen. We zien o.a. Weymouthden, 
reuzezilverspar, doornden, douglasspar, fljnspar (kerstboom) 
Kaukasische spar en grove den. Vooral van de laatste boom
soort staan hier indrukwekkende exemplaren, nog geplant in 
de tijd van Daendels en inmiddels ruim 150 jaar oud. 
We vonden nog enkele paddestoelen, met name houtzwammen, zoals 
elfenbankjes, berkenzwam enz.,welke niet of nauwelijks last 
hebben van de lage wintertemperaturen. 
Op een beukastam zaten verschillende bundels van de trechter
oesterzwam, zeker geen algemene verschijning in onze bossen 
en daarom een leuke vondst. 
Om een uur of half vier z~n we weer op ons vertrekpunt aange
land en nemen we na een geslaagde wandeling weer afscheid 
van elkaar. 



De N~molensebeek, waarover dit artikel gaat, is e~j sprengenbeek 
even ten noorden van Vaassen. Als zodanig niets b~zonders; er 
zijn er verscheidene tientallen op de Oost-Veluwe. Wat de N~mo
lensebeek echter wel b~zonder maakt is dat z~n sprengengebied 
helemaal in het open, agrarische land ligt. 

Zjjn sprengen liggen wat oosteljjker dan van de meeste sprengen
beken en niet in een uitgesproken dalsituatie. Dat doet aan de 
waterhoeveelheid geen afbreuk. De beek heeft een flinke capa
citeit, want z'n sprengen liggen in een kwelgebied. 

Karakteristiek voor onze streek met ten behoeve van waterkracht 
gegraven beken is, dat de beken vaak naar de molens genoemd 
werden en niet andersom. Zo kennen we in Vaassen ook een Geel
molensebeek, een Hartensemolenbeek. De naam Nijmole~ zou er
op kunnen ~zen dat de Nijmolensebeek wat jonger is dan de an
dere Vaassense beken. 

Sprengen in het open land. Dat betekent enerzjjds een biotoop 
voor een aantal lichtminnende vegetatietypen, anderzijds ook 
de druk die de geintensiveerde landbouw op het milieu uitoe
fent. 

Allereerst moeten we eens k~ken hoe een sprengenbeek eruitziet. 
Het best lukt dat aan de hand van een doorsnee: twee opgewor
pen wallen, een kwelstrook aan beide kanten van een smal, snel
stromend watertje. 

DWARSDOORSNEDE OVER DE BOVENLOOP 

VAN EEN BEEK/SPRENG 

BEEK WAL 

2 KWELSTROOK 

3 I:IEE I< 

1ö 

4 GRONDWATERSTAND 

Die wallen bestaan uit de oorspronkelijke, meestal nogal schra
Veluwse zandbodem. In het open land zorgen die wallen voor zon
nige hellinkjes, waarop zich bjjvoorbeeld grasklokjes, mui ze oor, 
veldbies en kruipganzerik, maar ook een heester als brem zich 
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goed thuisvoelen. Zo schraal kan die bodem zijn dat je, vooral 
bovenop de wallen, struikhei aantreft en stekelbrem. Aan de 
voet van de wallen drukt een wat grotere vochtigheid z~n stem
pel op de vegetatie. We vinden daar b~vo~rbeeld tormentil, 
dophei, blauwe knoop en soms zelfs veenmos. 

De wallen van de N~molensebeek z~n niet helem~al boomloos. 
Vooral de meest westelljke sprengen worden mi~ of meer begeleid 
door boswallen. Maar die bestaan uit een natuurl~ke houtopstand 
en vertonen een flinke variatie, die weer in de hand wordt ge
werkt door de variatie in nat en droog. Wat groeit er zoal aan 
bomen en heesters? Veel eik en berk uiteraard, een enkele beuk, 
wat hulst en grove den. Jammer dat de jeneverbessen vr~wel z~n 
verdwenen. In m~n herinnering le~~t nóg de verbazing van de 
tienjarige, die ik rond 1940 was, die vanuit de verte tiental
len slanke jeneverbessen als vreemde mannetjes op de wallen van 
de N~molensebeek zag staan. 
Vaste bestanddelen van zulke spontane 
houtwallen zijn ook de wilde kers en 
de esp. Vochtiger, dus lager op de 
wallen staan veel elzen en ook wat 
grauwe wilgen. van vocht houden ook 
de gelderee roos en het sporkenhout. 
Dat is b~ elkaar heel wat. Voeg daar 
nog bij de meidoorns en een enkele iep 
(waarmee de l~st van houtgewassen dan 
nog niet volledig is) en je komt gauw 
aan een twintig soorten. Dit aantal 
is ongeveer een·:·standaard voor beek-
wallen met natumrl~ke opslag. salorl'\on~z.e~el 

. ' 
Die iepen'ïrttrigeren met.trouwens. Ik heb tot nu toe iepen ge-
vonden lángs d~ Harterisemolenbeek, een beek in Eerbeek en de 
N~molênsebeek, ·op bodem die dát niet direct waarschijnlijk maken 
op het eerste gezicht. Overigens kun je het woord iep nauwe
l~ks meer uitspreken zonder dat iemand ogenblikkelijk uitrukt 
met motorzaag en oordoppen. Een ijver die beter aan dringender 
milieuzaken beateed zou kunnen worden, vind ik. 

Waar de wallen een beschaduwde bodem hebben, krijgen de bosplan
ten een kans. Zo vinden we op de wallen van onze beek blauwe · 
en rode bosbes, liggend walstro, rankende helmbloem, salomons
zegel en de hier op de Veluwe niet echt inheemse, maar vr~wel 
ingeburgerde vingerhoed. 

Met de begroeiing van de wallen is de flora van een sprengen
beek niet uitputtend beschreven. Integendeel, het karakteris
tieke van.,de beekflora is juist in en vlak langs de beek te 
vinden. W~ moeten ons dan in het bijzonder met de kwelstroken 
bezig houden, die zompige randjes waar het van opzij uittreden
de grondw~ter een~heel bijzonder milieu schept. Een echt bron
netjesmilieu eigenlijk, al is het kunstmatig. Er groeit een gro
te verscheidenheid aan planten, ook al omdat er in de kwel
stroken weer een aantal micromilieutjes te vinden zijn. Het 
gaat vooral .om grassen en russen, maar er zijn ook spectacu
lairder planten te vinden. Wat dat betreft zijn de sprengen 
van de Njjmolensebeek, voorzover in het volle licht gelegen, 
uniek. 



Te neemen vallen fleurige voorjaarsbloeiers als zenegroen, 
kleine valeriaan en wat later een tweetal orchideetjes: de 
mei-orchis met mooie donkere bloemen en de rietorchis met 
een wat rankere bloeiwijs van lichtere bloemen. De lidrus 
groeit hier veel: een paardestaart met de sporenaar aan de 
top van de groene stengels. Voor het rood zorgen ook de f~ne 
bloemslippen van de echte .koekoeksbloem. Later treden de hoge 
ranke stangels van de kale jonker meer op de voorgrond, ook 
hier, zoals ook in andere sprengenkoppen, witbloeiend. 

Waar de kwelstroken nog wat natter en slap
per zljn, groeide hier vroeger het bron
kruid (montia) een zeldzaam geworden, heel 
klein posteleintja dat groene kussentjes, 
half boven, half onder water vormt. Deze 
gevoelige soort is intussen verdwenen. 
Gebleven is een soort die dezelfde groei
~ze heeft: het gewoon sterrekroos, maar 
die voelt zich ook midden in het stromen
de water wel thuis. Voor dit milieu van 
kwelstrook-randjes is ook typerend een op

koekoeksbloem vallend geelgroen mos je: het veenstaartje 
en een tenger blauwgroen gras: het getande 

vlotgras. H~ l~kt erg op het alomtegenwoordige mannagras en 
de nieuwe druk van Heukels heeft hem intussen z~n status als 
zelfstandige soort ontnomen. 

De illustraties van dit mooie sprengengebied hebben veel le
zers zonder het zelf te weten vlak blj de hand. De foto's in 
deel III van Wilde Planten op pagina 244 (rechts,245 (links) 
en 251 illustreren de Nijmolensebeek. 
Een uniek landschapje, dat om bescherm~ gaat vragen, want 
de invloed van het cultuurland neemt toe. Waar de beschermen
de wallen ontbreken en de maisakker direct aan de kwelzones 
grenzen hebben brandkruid en veenstaartje plaats gemaakt 
voor een dichte vegetatie van harig wilgeroosje: een klein 
voorbeeld van het verloren gaan van schrale milieus en de 
daaraan verbonden vegetaties. 
De variatie in milieu zorgt overigens niet alleen voor een 
grote r~kdom aan planten. Vegetatie, water en rust zorgen 
voor een boeiende dierenwereld. De deelnemers aan de excur
sies die de floristische werkgroep van het gewest IJsselstreek 
op verzoek van de Bekenstichting naar de N~molensebeek maak
te vorig jaar, verrasten bijvoorbeeld een ringslang die bezig 
was zjjn oude velletje uit te trekken. En ze zagen een ~avo
gel als een glinsterend juweel over het beekwater schieten. 
Voorgainteresseerden is binnenkort een complete plantenl~st 
van de Njjmolensebeek verkrljgb.aar bij ondergetekende. 

Henk Menke 
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et is vandaag een zonnige dag in 
februari. De winterse stormen l~ken 
eindelljk te zljn uitgeraasd. 1 s Nachts 
vriest het een paar graden, maar over

heeft de zon alweer zoveel kracht, 
dat je aan alle kanten het voorjaar 
ruikt en zin hebt in een pittige wan
deling. Op dus naar Tongeren, naar de 
boslaan die even~dig aan de Le Che-

valierlaan loopt, achter het Oude Huis langs. Daar staan de 
trotse beuken te pronken in het felle voorjaarslicht. De 
zilverachtige glans van de schors en het machtige takkenge
stel vormen een imposant schouwspel en we vergeten b~na, dat 
we op deze winterse, b~na voorjaarsdag van plan waren te 
k~ken hoe de paddestoelen de winter z~n doorgekomen. 
Het z~n in hoofdzaak de houtzwammen, die onze aandacht 
trekken. Enkele jaren geleden was er een zieke beuk, die 
t~dens één van de najaarsstormen z~n kroon al had verloren 
en van onder tot boven met houtzwammen was begroeid. Het 
waren echte tonderzwammen en omdat die zo zeldzaam z~n in 
ons land, trokken ze de aandacht van de mycologen. 
Van heinde en ver kwamen de paddestoelkenners om fomes 
fomentarius te fotograferen en met behulp van beitel en kap
mes trachtten sommigen een exemplaar voor hun herbarium 
te "versieren". 
De bewuste boom is al lang geleden omgezaagd, maar daarmee 
waren de tonderzwammen nog niet verdwenen. Aan de geweldige 
stronk, die overbleef en die nu b~na geheel is overwoekerd 
door braamstruiken en bedekt met allerlei soorten mossen, 
zitten nog een paar kanjers van tonderzwammen en ze 
sch~nen ieder jaar nog in omvang toe te nemen •. 
Begin april wèrden de witte sporen gevormd en niet alleen 
de .. ,;gr~sbruine hoeden, maar ook de naaste omgeving is dan 
witbestoven en het l~kt alsof er kwistig met meel is ge
strooid. 
Aan de andere kant van het pad is nog zo'n reuze stronk. 
Deze zit ook vol met houtzwammen, maar dit z~n geen gr~ze 
hoefvormige puisten, maar platte, halfcirkelvor~lge bruine 
korsten, die min of meer dakpansgewljze boven en onder elkaar 
gerangschikt z~n. Dit z~n de meer algemeen voorkomende 
platte tonderzwammen. In de herfst vormen ze miljoenen 
bruine sporen, die de hele stronk mooi roestbruin kleuren. 
Op diezelfde stronk zitten nog een aantal zwammen met 
halfronde grljs-witte hoeden. De bovenkant van de hoeden 
is wat donzig, f~n fluwelig en in 
het midden zljn ze vaak met groene 
algen bedekt. De witte bultzwaam, 
zoals deze paddestoel heet, zou 
beter groene bultzwam genoemd kun-
nen worden. "'iUe 



Op onze wandeling bekljken we nog een groot aantal 
stronken en stammen en het valt ons op, hoeveel soorten 
paddestoelen er ook .1 s winters te vinden zjjn. De· bekende 
elfenbankjes krljgen nu een mooi fluwelig jasje en behalve 
heel donkere, bljna zwartgroene exemplaren, zien we ook 
grijsblauwe en sommige met v-eel lichtere kleuren, zoals 
oker-roestbruin met witte randen. 
Er zljn enkele houtzwammen die erg veel op de elfenbankjes 
lljken. Om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, moeten 
we vooral aan de onderkant van de hoeden kjjken. De echte 
elfenbankjes hebben nl. ronde poriën. Het fopelfenbankje, 
vroeger berkenplaatjeshoutzwam genoemd, heeft aan de onder
kant van de hoeö plaatjes, die hier en daar wat gevorkt en 
vergroeid zjjn, maar nergens ronde poriën vormen. Dit is ook 
het geval b~ de doolhofzwaam, die we op dode eikestronken 

""i lt.e. ' aor z vet I'Y'\ I'Y'\ e.tje.s 

zwammen is zó variabel, 
b~ de determinatie. 

kunnen vinden. Wat moeiljjker te 
onderscheiden is de minder algemeen 
en op wilgen en elzen voorkomende 
roodporie-hou tzwam. · .. 
Deze heeft eerst vr~wel ronde poriën, 
maar b~ oude exemplaren worden ze 
wat langwerpig en labyrintvormig. 
Een goed kenmerk blj deze padde-
stoel is echter de witachtige poriën, 
die b~ druk snel roodachtig-bruin 
verkleuren. 
De kleur van de hoeden bij deze hout
dat ze geen enkel houvast bieden 

Het elfenbankje gaat vaak vergezeld van de gr~ze gaatjes
zwam, die hele f~ne rookgr~ze poriën heeft. 
Me~stal z~n het hele r~en hoeden of plakkaten. De hoeden 
staan maar één of twee cm. van de stam af. 
Ze l~ken wel wat op korstzwammen, die ook de hele winter 
overal te vinden z~n. Mooi zljn de gele korstzwammen, die 
lange rljen vormen op het zaagvlak van liggende stammen en 
de paarse korstzwam op dennestronken. In deze tljd van het 
jaar zljn ze het mooist gekleurd. 
Het is ook de moeite waard om eens het donkere sparrebos 
in te duiken; de afgevallen dode takken daar z~n vaak be
zaaid met de spierwitte oorzwammetjes. 
Op oude takken en stronken van eiken kunnen we nu de 
waaiervormige schelpjeszwammen bewonderen. Over schelpzwam
men gesproken. In december vonden we in de beukenlaan 
op dode afgevallen takken, maar ook op levende bomen, een 
aantal groene schelpzwammen. Het z~n mooie, niervormige, 
ol~fgroene glanzende houtzwammen, die nauw verwant zijn 
aan de oesterzwammen. Ook deze zijn de hele winter te 
vinden. Na een paar flinke nachtvorsten in februari von
den we aan de Chevalierlaan in Tongeren nog een grote 
bundel gave oesterzwammen op een beukestronk. Een mee~~
nomen hoed, thuis op een glasplaat gelegd, vormde na een 
nacht een mooie sporenfiguur. BlUkbaar hebben ze een 
soort anti-vries in hun cellen, dat hen tegen de vorst 
beschermt. 
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Datzelfde is ook het geval met de fluweelpootjes en de 
donsvoetjes. Deze hebben eerst een "koudestoot" nodig, 
want ze ontwikkelen zich pas na de eerste nachtvorsten. 
Daarna gaan ze nog tot april-mei door met het vormen van 
nieuwe vruchtlichamen. 
Evenals b.v. de bekende berkezwam, z~n 
de hier genoemde paddestoelen opvallen
de soorten, die de hele winter door te 
vinden z~n. Er z~n echter ook een mas
sa kleine en onopvallende zwammen, die 
de moeite van het be~ken waard z~n. 
Het is zaak om op onze wandeling een 
loep mee te nemen, want sommige soor- ~~~r 
ten z~n maar een paar millimeters schfifz"'a Mtv'\ et-je-
groot. Neem b.v. het bekende meniezwam-
metje. Als we zo'n takjetbezaaid met oranje-roseen rood
bruine spikkeltjes onder de loep be~ken, blUken er twee 
soorten vruchtlichamen te zUn, kleine oranjeachtige knop
vormige onvruchtbare bolletjes en nóg kleinere, in groep
jes gerangschikte roodbruine bolletjes met een kuiltje in 
het midden, die de aporen produceren. 
Halfvergane ate.ngels van brandnetels en allerlei kruidachti
ge gewassen z~n soma bezaaid met trechtervormige, kom- of 
sch~fvormige minipaddestoeltjes met hoedjes van 2 à 3 mm. 
doorsnede. Bekend zljn o.a. het stengelbekertje, de kelkjes
bekerzwam en het kopergroene bekerzwammetje. 
Soms staan er honderden van die felgekleurde kleine 
schljfjea b~ elkaar. Een fraai gezicht zo'n beuketakje bedekt 
met gele sch~fzwammetjea of een dennetakje "bestrooid" 
met het viltig haarbekertje! 
Wie belangstelling heeft voor paddestoelen, hoeft 
•s winters dus niet stil te zitten, maar dat geldt voor het 
hele natuurgebeuren: ieder jaarget~de heeft z~n eigen be
koring. In de natuur valt alt~d wel iets te beleven, het 
hele jaar door! 

MAART 
't Is pas maart, de wi~terweiden 
dragen nog een waaaje wit 
en de zwarte akkers beiden 
•t zaad nog naakt en omgespit. 
Maar de mussen in de bomen 
piepen al met luid misbaar 
en de fijne katjes komen 
reeds aan wilg en hazelaar. 
't Is al maart, de dagen lengen 
en de zon begin alvast 
op de wei wat kleur te brengen 
met een lichte schilderskwast. 

A.Sieders. 

Nog een maand en allerwegen 
kiemt het veld en kleurt de wei; 
nog een maand of twee gezwegen, 
dan is 't bloeimaand, dan is 't mei! 

Jacqueline van der Waals. 
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hoe doe je .zo i els eîgen 1·· k 1~rr·,.._._ 

De laatste jaren is in de kranten en in t~dschriften nogal 
veel geschreven over de bossen in Nederland. Er is veel kri
tiek op de ~ze.waarop de meeste bossen worden beheerd. 
Vooral vindt men, dat er zo weinig natuur in de bossen zit. 
Behalve bomen groeit er soms niet veel anders en als dat wel 
zo is, is de plantengroei vaak nogal eenvormig en arm aan 
soorten. Er wordt dan ook sterk gepleit voor een meer natuur~ 
ljjk bosbeheer. 
Ik dacht dat het wel interessant kon zjjn, eens iets te schrjj
ven over de problemen,waar een bosbeheerder tegen op loopt als 
hjj er over denkt beheer in die zin te wijzigen. 
De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, waarbjj ik werk, 
heeft dan nog met een paar extra's te maken, doordat hjj een 
van de grootste bosbezitters is (ca. 17.000 ha) en daardoor, 
of hjj dat wil of niet, min of meer trendsetter is. Niet 
alleen tegenove~ de buitenwacht en de overheid, maar ook te
genover zjjn leden moet het te voeren beleid goe& kunnen worden 
verdedigd en dat betekent, dat je allerlei aspecten goed moet 
doordenken. 
De eerste vraag, die je je moet stellen, is wat je nu eigenljjk 
precies met dat bos wilt. Als je dat weet, kun je gaan zoeken 
naar de beheersvorm,die daar het best aan tegemoet komt. En 
bjj dit alles moet je natuurljjk ook nog in de gaten houden, of 
alles wat je doet wel betaalbaar is. 
De financien zjjn altjjd een heel moeiljjk punt bjj bos. De kosten 
zitten voornameljjk in de aanleg en de verzorging in de jeugd. 
De opbrengsten krjjg je pas als het bos kaprjjp is, na 60,80, 
100 of nog meer jaren. En wat wil je nu aan verstandigs zeg
gen over de marktsituatie in 2084?. "Helemaal geen probleem" 
zeggen de critici. Als je helemaal niets doet aan een bos, 
dan bljjft het toch àestaan. Je krjjgt heel oude bomen, die 
vanzelf doodgaan mèt allerlei mossen , paddestoelen en in
secten en vogels,die in de holten nestelen en de jonge bomen 
schieten vanzelf op in de open plekken. Je maakt dus geen 
kosten, je oogst niets en je speelt dus altjjd quitte. Hoewel 
daar wel wat op af te dingen is (je moet toch toezicht houden 
en vereisen de konjjnen en andere dieren geen bejaging als ze 
alle jonge boompjes opeten? en doen ze dat?),is dat wel on
geveer waar. Bljjft toch nog de vraag, of dat dan duurder of 
goedkoper is dan het huidige beheer en daarvoor geldt weer 
de bovengenoemde onzekerheid. Het is een punt,w~ar je eigen
ljjk niet uit kunt komen. En ook een punt,waarover je heerljjk 
kunt fantaseren en theoretiseren en het fjjnste is, dat je 
pas over een jaar of vjjftig kunt weten of je gel~k had. De 
jonge blagen van nu, die nu nog niet mee mogen praten, z~n 
dan net gepensionneerd of met de VUT. Zo gaat dat. Geen 
problemen dus. 
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Veel prettiger is het die geldkwestie maar te laten voor 
wat het is e·n te gaan kijken naar de andere vragen. 
Wat willen we eigenljjk met dat bos? Meer natuur? Wat is dat 
precies? Natuurmonumenten heeft ~esteld, dat gestreefd wordt 
naar bossen,waar een behoorljjke Terscheidenheid aan wilde 
planten- en diersoorten levensmogeljjkheden moeten kunnen 
vinden. Niet alleen boomsoorten, maar ook struiken, kruiden, 
mossen, vogels, insecten, muizen, herten, paddestoelen, 
noem maar op. 
Als je wilt weten of je beheersmaatregelen juist zjjn, moet 
je dus kijken of het aantal soorten planten en dieren al of 
niet toeneemt. Als je je afvraagt hoe je dat voor elkaar moet 
krjjgen, kom ~~ tot de conclusie, gat als nieuwe soorten zich 
vestigen en een of andere begroeiing steeds rjjker wordt, dat 
steeds gebeurt ten gevolge van natuurljjke processen. Als 
mensen maaien of kappen, bemesten, graven of laten grazen. 
bepaalt dat wel welke soorten er kunnen leven, maar hoe ze 
er komen en of ze zich vestigen willen en waar precies, bepa
len ze zelf. Zaad wordt aangevoerd door de wind, door vogels 
of in dierenvachten. Temperatuur, licht, vochtigheid e.d. 
bepalen of de zaden kiemen; de aard van de grond of ze vol
wassen worden. 
Iedere soort zoekt zo zjjn eigen plekje op. Allerlei dieren 
komen op die plantengroei af, omdat ze er voedsel, schuil
plaats of nestgelegenheid vinden. Iedere soort heeft zjjn 
eigen speciale eisen in al zjjn levensstadia. Als niet aan 
alle eisen op het goede moment voldaan wordt, kan een soort 
er niet leven. De kans is dan ook maar klein, dat alles 
klopt. Als we op een stuk van 10 x 10 m2 b.v. 50 plante -
soorten vinden, is dat veel. Maar vergeleken met de ca. 1400 
inheemse Nederlandse plantesoorten toch maar een schjjntje. 
De kans is dus inderdaad maar klein. 
Als een individu zich ergens gevestigd heeft, verandert hjj 
gedurig zjjn naaste omgeving. Hjj geeft wat schaduw en wat 
luwte. Regen wordt opgevangen en loopt langs de bladeren 
weg. Zonnestraling en neerslag komen dus ongeljjkmatig op de 
grond terecht. Hjj onttrekt door zjjn wortels water en be
paalde voedingsstoffen aan de grond. Het water wordt ver
dampt. De voedingsstoffen komen in het plantelichaam te
recht. Als de plant geheel of ten dele afsterft, levert dat 
organische stof, die op den duur de grond humusrjjker maakt. 
Iedere soort doet dat op zjjn eigen specifieke wjjze en naar 
zjjn eigen maat. 
Dat betekent echter tevens, dat ieder individu mede de le
vensmogeljjkheden voor andere soorten bepaalt. Direct door 
schaduw b.v. of door het bieden van voedsel. Indirect door
dat hjj ter plaatse de aard van de grond en de neerslag wat 
anders maakt. Alles dus op heel kleine schaal. Dat betekent 
ook, dat er geleideljjk aan een steeds rjjker gevarieerd mi
lieu ontstaat, waarin dus steeds meer soorten hun stekkie 
kunnen vinden. En dat geheel door activiteiten van de plan
ten en dieren zelf. 
Echt soortrjjke gemeenschappen 
vindt je dan ook meestal al
leen, als dat proces van milieu
differentiatie (d.i. het ont
staan van steeds meer verschil
letjes in milieu) langdurig on
gestoord heeft kunnen plaats 
vinden. 



-~~~~ We trekken hieruit de conclusie, dat naar
mate er meer ongel~kheid in het milieu 
is op grotere én kleinere schaal, er ook 
meer soorten zullen kunnen leven, als we 
ook maar de gelegenheid bieden aan de 
planten en dieren hun werk te doen gedu
rende lange t~d. 
Terug naar ons bos. Stel je voor een 
dennebos van 50 jaar, zó behandeld, dat 
zoveel mogel~k bomen straks een goed stuk 
hout leveren: rechte stam, weinig noesten 

, _ geen overschaduwing door anderen. Alle 
..". 

1 
""" bomen ongeveer even oud, even groot, alle-

maal grove den. Allemaal geplant op een 
plaats.die ze niet zelf hebben uitgezocht. In plaats van de 
ongel~kheid en de verschilletjes juist het omgekeerde. 
En omdat het grote bomen betreft, wordt de gel~kheid van die 
bomenopstand ook min of meer overgedragen op de lagere regio
nen in dat bos. 
Stel dat je beslist, dat daar van nu af aan op r~kdom aan plán
ten en dieren gewerkt gaat worden, inplaats van op het voort
brengen van bruikbaar hout. Wat ga je dan doen? 
Je zou kunnen zeggen: "doe maar niets meer". Wat gebeurt er 
dan? Wel, dan gaat dat boven beschreven proces z~n gang en zal 
de r~kdom op den duur toenemen. Op hoe lange duur weten we 
eigenl~k niet zo precies. Dat zal ook niet overal gelljk zijn. 
Daar speelt de voorgeschiedenis een rol b~. De dennen groeien 
door. Ze worden b.v. ongeveer 100 jaar oud. De ene gaat wat 
eerder dood dan de andere, maar de meesten z~n met 150 jaar 
toch wel vertrokken. In de tijd voor het afsterven staan ze 
echter wel erg dicht op elkaar. Er komt niet zoveel licht 
op de grond en de gel~kheid van de boomlaag manifesteert zich 
duidelijk. Maar goed; in een periode van 20 jaar gaan vele 
bomen dood. Er komt licht op de grond en dat is meestal aan
leiding tot het kiemen van jonge bomen. Als de grond niet 
erg arm is, z~n dat me.estal geen dennen, maar meer berken of 
eiken. Die kiemen dan echter ook in die periode van 20 jaar 
en de volgende generatie bos is weer tamelijk gel~kjarig en 
dus tamelijk gelijkmatig. Nou ja, dat komt dan bij de volgende 
cyclus wel terecht, als die berken weer dood gaan over een 
jaar of 50 of zo. Maar (het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan) kan dat nu ook anders. Het duurt dan zo lang; je bent 
zo maar 100 jaar verder en ook willen we zo graag echt wat 
DOEN! En stel nou eens, dat die dennen van 50 jaar wat geld 
in het laatje brengen als je ze velt en verkoopt. Dan kun 
je hier en daar wat plekken van b.v. 30 à 50 m. diameter 
maken. Daarin kiemen dan die berken. Na 25 jaar doe je dat 
nog eens op een andere plek uiteraard, met als resultaat, 
dat de spreiding in leeftljd groter is en dat er een zeker 
mozaièkontstaat van oudere en jongere berken. Als je het 
handig inkleedt, kun je zo toewerken naar een zo groot moge
lijke ongelijkheid. We vleien ons met de hoop, dat je dan 
sneller een toestand bereikt,waar vooral de boomlaag ongelijk
matig is. 
De structuur van het bos, zoals dat heet, is gevarieerder 



en we gaan ervan uit, dat dat b~draagt aan de soortenr~kdom. 

Wat in de meeste van onze bossen ontbreekt is dood hout. Niet 
een paar dode takken of zo, nee, echt dode bomen, dode eiken 
of beuken van 1 m. diameter of meer. Woudreuzen,die heel ge
leidel~k aan afstervan, rotten, omvallen, vermolmen en geheel 
vergaan. 
Dat proces brengt levensvormen met zich mee, die we haast 
niet meer kennen, of liever alleen maar kennen uit enkele 
bossen in Duitsland of Frankr~k. Maar voor een eik zo groot 
is en afsterft, moet h~ wel 300 jaar of ouder z~n. Als je 
ongeduldig bent, kun je ook dat proces proberen te versnel~ 
len. Door bomen te ringen (rondom de stam de bast wegsn~den 
tot op het hout) snijdt je de sapstroom af en gaan ze ge
leidel~k dood. Ook kun je bomen met behulpvan een lier om
trekken. Dat levert nl. ook nog een vorm van milieu-differen
tiatie,die ik nog niet noemde. Een boom,die zó wordt omge
trokken, of die door storm wordt omgewaaid, breekt vaak niet 
af, maar gaat om met een hele wortelkluit er aan vast. · 
Stel U voor, dat je zo'n boom laat liggen. Waar h~ stond 
is een gat waarin soms water bl~ft staan (b~zonder milieu 
nr 1.) De wortelkluit zelf vergaat en de er tussen zittende 
grond afkomstig uit dat gat, vormt ter plaatse op den duur 
een heuveltje (b~zonder milieu nr 2.) De wortels en de stam 
vermolmen op den duur geheel ( nr 3.) De kroon vormt gedu
rende vele jaren een warboel,waar grotere dieren liever om
heen lopen met als gevolg, dat jonge bomen er vr~ ongestoord 
kunnen opgroeien (nr.4.). 
Na enkele tientallen jaren is er ogensch~nl~k niets meer van 
over, maar kenners kunnen aan de plantesoorten de ligging 
van de boom nog herkennen. 
Maar wat je ook doet, het komt er allemaal op neer, dat je 
probeert verschillen aan te brengen, in de hoop of de over
tuiging (al naar je aard),dat de natuur daar op de gewenste 
wijze op inspeelt. 
Tot nu toe is nog maar in enkele gevallen met deze manier van 
bosbeheer begonnen. Voorbeelden 9 waar je kunt zien wat zo'n 
beheer oplevert over een jaar of 20 of over 50, 100 jaar, 
z~n er.niet. We moeten dus veel afwachten. Maar het l~kt 
me de moeite waard te proberen zo'n in hoge mate natuurl~k 
bos te laten ontstaan. 

B.Kop 

En wat is een onkruid? Een plant waarvan de deugden nog 
niet ontdekt z~n. Ralph Waldo Emerson. 



Als jongen ging er geen jaar voorb~, 
of ik had in een vergeten hoekje van 
de serre wel een paar potten staan, 
waarin ik vlinders kweekte uit pijlstaart
rupsen. Want natuurl~k verzamelde ik 
vlinders. 
Dat was de t~d nog dat het, op de r~k be
groeide ~khellingen of in de duinen op 
het eiland,waar ik opgroeide, wemelde van 

I.. à~ ··l~·b é de vlinders. Ik herinner me nog goed, 
'n P~ ~r dat na een paar jaar vlinders verzamelen, 

de oranje lucernavlinder me nog ontbrak. Tot ik, gewapend 
met vangfles en vlindernet, het insect ontdekte langs een 
berm van een weg onderlangs de Maas~k. De blauwe lucernekla
ver,die ~la nagewas voor veevoeder werd geteeld, bloeide 
daar welig. Maar, lucernavlinders zijn snelle vliegers en 
nog herinner ik me de spijt, toen na een mislukte jacht, het 
beestje de brede ~ksloot overvloog en snel uit ~et gezicht 
verdween. 
Zo waren er vele soorten,die "in" waren. Soms ging je op 
heldere zomeravonden met de lijmpot en de vangfles er op uit 
om nachtvlinders te vangen; gelukkig was je eerst dán, als 
je thuis kwam met pijlstaarten. 
Nu was het geen gewoonte om véél 1 s avonds op stap te gaan. 
Een elfjarige jongen behoort geen nachtbraker te worden, 
placht mijn vader te zeggen. Verder had de l~m,die ik ge
bruikte een b~zondere samenstelling en het hoofdbestanddeel 
daarvan was taboe voor kinderen! 
Maar goed, dat z~ zo. Wilde je pijlstaartvlinders hebben, 
dan zat er niets anders op dan op zoek te gaan naar rupsen. 
Voor bepaalde soorten leverde dat geen problemen; in de 
duinen groeide liguster genoeg en ~een koddebeier die er 
wat van zei als je rupsen zocht. Een was er, die altijd erg 
belangstellend was - hij verzamelde ook en kon er prachtig 
over vertellen. Hij was de eerste.die m~ vertelde dat de 
atalanta in 2 soorten voorkwamt vastelands- en eilandexem
plaren. De laatsten vlogen aan over zee - dat kon je zien 
aan de "afgevlogen" vleugels. Dat er toen al trekvlinders 
waren, wist de goede man niet, maar hjj was een fjjn waarne.- . 
mer en probeerde , vanuit zijn ervaring en kennis, bepaalde 
dingen die hij waarnam, te verklaren. 
H~ had schik in jongeren,die er ook belang in stelden. 
Trots als een pauw was ik, toen ik van hem een subliem 
opgezet exemplaar van de nachtpauwoog kreeg. 
De rupsen van de ligusterp~lstaart vond ik in de duinen 
en ergens aan de duinrand lagen wel aardappelveldjes,waar 
je de rups van de doodshoofdvlinder op kon aantreffen; 
en passant stroopte je geljjk een peenakkertje af: 
koninginnepage, soms bjj tientallen. Meekrapvlinders waren 
daar toen beslist gean zeldzaamheid - wjj noemden die 
varkens, waarom weet ik niet meer. Eénmaal gelukte het 
me de rups van de wolfsmelkpUlstaart te vinden - helaas, 
die ontpopte niet. 



De dennenpijlstaart was bij ons zeldzaam - er waren practisch 
geen dennenbossen. 
En naar cocons van windepijlstaarten zocht ik in geknotte 
bomen. 
Na de oorlog geraakten de vlinders uit het gezichtsveld; 
je zag er hoe langer hoe minder. Kees Hana zei eens tegen 
me, ik woonde toen al op de Veluwe: " er worden bij jullie 
te veel insectenverdelgende middelen gebruikt". H:lj had 
gelijk. In de Amsterdamse volkstuinen,waar hij een tuin had, 
was dat niet het geval. 
Wie "gevlinderd" heeft, blijft uitkijken. In 1960 kwam in de 
tuin de glasvleugelpijlstaart op de bloeiende phloxen; in 
datzelfde jaar vond ik op de Hoenwaard de tauvlinder, wel 
beschadigd, maar hij was er nog. 
Soms zie ik 's zomers op lekkende berken de rouwmantel en 
als de atalanta's en de distel vlinders op de buddleia 
vliegen, tel ik de aantallen en probeer te ontdekken of er 
"eilandexemplaren" tussen zitten. De enige pijlstaart,.die 
hier nogal eens voorkwam, was de lindepijlstaart. 
Vlak bij ons in de buurt staat een groepje linden. Daartegen
over, aan de andere kant van de straat is een winkelier.die 
's avonds tot elf uur zijn etalage verlicht heeft. In de tijd 
dat de linde bloeit, ga ik daar vaak 1 s avonds laat ~ken
licht is dodelijk voor nachtvlinders. 
Toch zijn er nog pijlstaarten! 
In september bracht iemand me een 
doos met een prachtige puntgave 
windepijlstaart; ik was blij met die 
vondst. De Zwolse Courant heeft er 
melding van gemaakt: Goed nieuws 
voor U! 
En achter in Beekbergen vertelde 
iemand me dat hij bij het aardap
pels motten, van die dingen vond, 
die op keutels leken, maar als je ~\of.'l\eu'3e.lpy\.stc1or'= 
er aan kwam, bewogen ze: 1 t waren 
cocons van de doodshoofdvlinder. 
Nou weet U nog niet wat pijlstaarten zijn - het zijn practisch 
allen grote tot zeer grote, ze~r snel vliegende, nahht
vlinders. In ons land en Belgie zijn tot dusverre 17 ver
schillende soorten waargenomen. Hun naam ontlenen ze niet 
aan hun pijlsnelle vlucht, maar aan de pijl of hoorn op het 
achterlijf van de rups. Het is me niet duidelijk, waartoe 
die dient; ermee steken kunnen ze beslist niet. De rupsen 
z:ijn het bekijken waard. Overdagvliegers zijn de meekrap
vlinder en de glasvleugelpijlstaart - de eerste van dit 
paar komt wel voor op de tabak. Mocht U pijlstaartvlinders 
waarnemen, bekijk ze goed en let vooral op de lange roltong, 
waarmee ze, als kolibri's vliegend, de nectar uit de 
bloemen peuren. Maar alsjeblieft niet vangen, dat geldt 
ook voor de rupsen. Elke vlinder is er een!! 

W.v.Soest. 



ELN PRObLE-E..M 
VOOR VIL c!GL.A/L~~~-<~~. ~ 

Onlangs verscheen in het Noord-Veluws Dagblad en in de Zwolse 
Courant een artikel over een vossenplaag, die rond Epe heerst! 
De aanleiding tot dit artikel is het agressieve gedrag van een 
vos, die het waagde een camping te bezoeken. 

Omdat de KNNV van mening is, dat in het bewuste artikel enkele 
aspecten onvoldoende belicht z~n, wil z~ ingaan op enkele be
langr~ke uitspraken, die de vos als schadel~k roofdier bestem
pelen. 

Vossen z~n sociaal levende dieren, te vergel~ken met honden, 
katten en andere gedomesticeerde diersoorten. Honden en katten 
z~n zover doorgefokt en aangepast, dat deze diersoorten door 
de mens in en of b~ het huis gehouden kunnen worden. Een vos 
als huisdier is niet zo'n succes, omdat deze diersoort in een 
te kleine ruimte agressief gedra~ vertoont. 
Het versch~nsel, dat vossen op campings gesignaleerd worden, 
is echter niet zo vreemd als door de ja~htopzichter gesugge
reerd wordt. Wat kunnen hiervan zoal de oorzaken zUn? 
Het fourageergedrag van de vos heeft zich in een aantal de
cennia gewUzigd onder invloed va~w~zigingen in de maatschapp~. 
Veel boscomplexen in de omgeving van onze woonwUken zijn inge
richt als camping of villawijk. Door deze sluipende urbanisatie 
van het voorheen rustige buitengebied is het voedselaanbod 
voor de vos sterk aan veranderingen blootgesteld. 
Het inrichten van boscomplexen voor recreatieve doeleinden 
en villaparken hs.eft geleid tot inkrimping van natuurl~ke 
grenzen van diersoorten, dus ook voor hetterritorium van 
de vos. 
De mens heeft zich gevestigd in een territorium van een 
vossenfamilie en daarmede bewerkstelligd, dat zich confronta
ties voor zullen doen tussen mens en dier. 
Voorts is onze (wegwerp)maatschapp~ erop ingericht, dat res
ten van consumptiegoederen in de bekende plastic vuilniszak 
verdwUnen. Veel diersoorten reageren (noodgedwongen) op de 
wijzigingen in de samenleving en fourageren op resten,die 
achteloas we~geworpen worden. De in het artikel verwoorde 
gedrag van een vos is slechts een voorbeeMvan het wellicht 
noodgedwongen aanpassingsvermogen van deze diersoort en 
heeft niets te maken met agressiviteit. 
De vossenstand op de Noord-Veluwe baart zorgen! Voor wie 
eigenl~k? Uit recente onderzoekgegevens van de Koninkl~ke 
Jagersvereniging en het ~ksinstituut voor Natuurbeheer 
bl~kt.dat de totale nederlandsevossenpopulatie zo'n 5000 
exemplaren bedraagt. Dat op de noordelijke Veluwe zo'n 1000 
vossen voorkomen, moet dan ernstig in tw~fel getrokken 
worden. Omgerekend voor de hele Veluwe zou dat dan een 
totaalstand ca. 4000 vossen zijn. Wanneer er zich werkelijk 
zoveel vossen op de noordelijke Veluwe ophouden, dan zou
den de uitstapjes van de vos door veel burgers opgemerkt 
moeten worden. 
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Dat dit beslist niet het geval is, bl~kt wel uit de reacties 
van burgers, die meewandelen met georganiseerde excursies. 
Vaak wordt de excursieleider gevraagd of het niet mogel~k 
is om vossen waar te nemen. 
Een andere berekening is het totaal van het aantal bewoon
de burchten, waar de moervos haar jongen grootbrengt. 
Onderzoekingen tonen aan, dat in bosgebieden moervossen ter
ritoria bezitten met een oppervlakte,die ligt tussen de 200 
en 300 ha. Voor de Noord-Veluwe komen we dan op een totaal van 
enkele honderden exemplaren. De toename van de vos wordt in 
hoge mate beÏnvloed door het voedselaanbod, inrichting van 
biotopen en de intensiteit van het verkeer. Jaarl~ks worden 
op de Noord-Veluwe vele tientallen vossen doodgereden. 
Hoewel de afschotc~fers van de jachtopzichter wellicht 
spectaculair genoemd mogen worden, moeten we wel het t~ds
bestek in acht nemen: in 50jaar 2000 vossen is 40 per jaar op 
een niet nader genoemde oppervlakte. Afschotc~fers z~n uit 
dien hoofde discutabel voor berekeningen van populaties. omdat 
afschot migraties bevorde.r~. D.w.z. dat b~ het wegnemen van 
individuen uit een populatie, deze populatie zichzelf weer 
opvult, omdat er op dat moment ruimte is voor meerdere 
exemplaren. 
Wanneer jachtopzichters zich druk maken over teveel rovende 
vossen, is het wellicht zinvol om ook eens na te denken over 
de honderdduizenden katten, die zich 1s nachts in het buiten
gebied ophouden. Wekel~ks staat een artikel in de courant 
met een foto,waarop honden of katten aangeboden worden, die 
om welke reden dan ook, in het asiel beland z~n. Veel katten 
worden op de camping achtergelaten en verwilderen en stropen 
'a nachts het buitengebied af. De samenleving heeft echter 
de kat tot edel.dier verheven vanwege de hoge aaibaarheids
factor,die b~ de vos nu eenmaal erg laag is. 
Een interessant aspect is de aanpassing 
van het fourageergedrag van de vos, die 
voortvloeit uit een gew~zigd bos- en 
heidebeheer, alsmede uit de gew~zigde 
exploitatie van landbouwgronden. 
Bossen worden beheerd als houtopstan
den zonder rommelige overboeken. 
Hakhoutbossen z~n veelal omgevormd 
tot monotone eikenopstanden en nog 
erger tot grove den culturen. Heidevelden worden zeer groot
sahalig beheerd. Grote oppervlakken worden tegel~k gebrand, 
gemaaid en de overgebleven schaapskudden z~n recreatieve 
trekpleisters, waardoor veel verstoring op de eens zo rus
tige heidevelden optreedt. Het intensieve bos- en heidebe
heer heeft tot gevolg gehad, dat een aantal diersoorten 
achteruit gaat en zelfs dreigt te verd~nen .'door het ge~
zigde beheer (houtsnip en nachtzwaluw). Door het verdw~nen 
van allerlei diersoorten is het voedselaanbod t.b.v. zoog
dieren drastisch afgenomen. Wanneer van een diersoort een 
groeipopulatie voorkomt, valt het niet op wanneer een 
aantal individuen tot voedsel dient van de vos. Wanneer 
echter de vos de laatste korhaan pakt, valt dit direct op 
en kr~gt de vos de schuld van het verdw~nen van deze dier
soort. 



De gedachte,dat bepaalde vogelsoorten door predatoren 
als de vos worden uitgeroeid, is allang achterhaald. Vossen 
zullen hun voedselbron nooit uitroeien, omdat het immers 
voor de predator niet de moeite loont om te jagen op zeld
zame prooisoorten. De energie, die nodig is voor bejaging 
van enkele zeldzame individuen is veel te hoog en daardoor 
voor de predator onrendabel. 
Met het voorkomen van weidevogels is het al niet anders 
gesteld. Landbouwgebieden worden ontwaterd, graslanden 
gescheurd en omgevormd tot monotone gazons en nog erger, tot 
maisakkers die tevens benut worden voor het dumpen van grote 
hoeveelheden dr~fmest. 
Broedende weidevogels z~n gebaat b~ vochtige graslanden met 
een laag bemestingsniveau. De drastische ~zigingen van 
structuurr~ke en bloemrljke graslanden in grasculturen bie
den weinig mogelljkheden voor het broedsucces van weidevo
gels. 
De afname van Grutto, Kievit en zeldzamere soorten als 
Tureluur, Watersnip en Kemphaan, is dus een regelrecht ge
volg van onze maatschappelljke opvatting t.a.v. de inrichting 
van het agrarisch cultuurlandschap. 
Vossen hebben hier geen enkele invloed op, vanwege de ge
ringe rentabiliteit van bejaging. 
Een vos zal zich wel tweemaal bedenken om een halve nacht 
naar een achtergebleven Grutto te zoeken, terwljl weggeworpen 
consumptiegoederen gemakkel~ker bereikbaar zljn. 
Vossen zullen zich dan ook ophouden in gebieden waar voedsel 
ter beschikking gesteld wordt. De door de jachtopzichter 
gevonden reekalfjes en biggetjes van wilde zw~nen bevestigen 
de reactie van de vos op een ge~zigd beheer van het buiten
gebied. De laatste decennia heeft het Ministerie van Land
bouw een beleid gevoerd, dat erop gericht is een hoge 
reeënstand te bevorderen t.b.v. d• jacht. In de naoorlogse 
periode is de stand van de ree en het wilde z~n nog nooit 
zo hoog geweest. Wilde zw~nen worden gefokt t.b.v. de 
plezierjacht, die geen enkele natuurbeheersdoelstelling 
nastreeft. 
Dat vossen reageren op gemakkelljke prooien is niet meer dan 
normaal, omdat door de hoge voedergiften wilde zwljnen in 
staat zljn meerdere worpen per jaar groot te brengen. Veel 
biggetjes z~n te zwak om de winter door te komen en vormen 
gemakkelljke prooien voor vossen. De vos fungeert hier dus 
als (natuurlljke) selecter en heeft een belangrljke opruim
functie, die landbouwschade kan voorkomen. 
Hier ligt echter het werkelljke kernpunt tussen de relatie 
jager en vos, waar het hele artikel om draait, maar wat 
niet rechtuit gesteld wordt. 
Vossen zljn voor jagers concurrenten, 
omdat de vos profiteert van de door 
de jachthouder uitgezette diersoorten . 
Diersoorten, die in tal van gebieden 
zonder bljvoedering beslist niet 
kunnen overleven. Fraaie voorbeelden 
z~n de hoge populaties wilde zwljnen 
in omrasterde dennenbossen en het uit- ·· 
zetten van fazanten in populierenbos- Zv~~en. 
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sen met de bekende voerkommen. 
De tegenstrijdigheid wordt nog groter wanneer men bedenkt, 
dat er afzonderlijke drijfjachten georganiseerd worden op 
vossen. De indruk bestaat wel eens, dat vossen door jagers 
als aantrekkelijk jachtwild beschouwd worden, maar dat het 
fokken van diersoorten t.b.v. de plezierjacht goedgepraat 
moet worden om de aandacht af te leiden van het werkelijke 
probleem: n.l. dat jagers in de agrarische cultuurlandschap
pen niet meer aan hun trekken komen, door de schrikbarende 
achteruitgang van tal van diersoorten. 

De KNNV is van mening, dat de vos ten onrechte verguisd 
wordt en thuishoort in het buitengebied, evenals reeën, 
buizerden en koolmezen. Het fenomeen hondsdolheid is dan 
ook zo weinig betekenend, omdat onze honden en katten een 
grotere bijdrage kunnen leveren van de overbrenging van het 
virus dan de schuwe vos. 

Jaarlijks vinden zo'n 35.000 auto ongelukken plaats met veel
al ernstige afloop. De mogelijkheid, dat burgers in aanraking 
komen met een hondsdolle vos, is statistisch bezien bijna 
niet te berekenen vanwege het geringe aantal gevallen, 
ter~l statistici die auto ongevallen registreren, een 
computer nodig hebben. 

Hoewel de KNNV niet tegen het gebruik van geweren is, 
wanneer regulerend opgetreden moet worden, verwerpt zij het 
(door de overheid gestimuleerde) uit de hand gelopen wild
beheer en betreurt zjj het in hoge mate, dat diersoorten,die 
part nog deel hebben aan de verarming van onze fauna, in de 
ban gedaan worden. 

Adrie Hottinga. 
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Waarnemingen z~n voor rekening van de waarnemer. 
In deze rubriek z~n o.a. opgenomen P.T.T.tellingen van 

· Harry van Diepen (zie Natuurklanken dd. maart/april 1983). 

Appelvink 
Bonte Kraai 

Boomklever 

Brilduiker 

Buizerd 

Dodaars 

"~"1~< Ekster 

G~n~e~ 
N1jlgans 
Kolgans 

Rietgans 

Geelgors 

Glanskop 
Goudhaantje 

Goud·. plevier 

I ~ 

··~ 

30/12 
l/1 
6/l 

16/l 
26/l 

l ex. b~ taxussen Emmastraat Epe. Dik Koopmans 
N~kampseweg Oene, 8 ex. vNo 
IJsseld~k Marle, l ex. HvD 
Papenstraat Wissel, 2 ex. EKG 
Kanaalweg Epe, l ex. HvD 
Zodra men in de Flevopolder komt 
stuit men op talr~ke bonte kraaien. 
~. rn.c.er 'O.,en · landschap aantrekkel~ker? vNo 

ll/12 Bonenburg Heerde 
dec/jan/feb. geregeld dorp Epe + omg. 
24/l IJsseld~k Marle, 8 ex. 
29/l Apeldoorns Kanaal 2 ~* tussen 

Vemderbrug/Oenerbrug. 
10/ll 
30/12 
31/12 
30/12 

22/l 
26/l 
29/l 
31/12 

Winterd~k, Oosterwolde, 7 ex. 
Emsterbroek Ernst, 5 ex. 
Hanendorp, Schaveren, Ernst 15 ex. 
Kleine Wetering,Geerstr.Vaassen 

3 ex. 
Houtweg Oene,IJsselplasje, l ex. 
IJsseld~k Veessen, 5 ex. 
Grift Vemderbrug, l ex. 
Vaassensebinnenweg Emst,l67 ex. 

dec. Veel ganzentrek boven Epe. 
5/2 IJssel, Oene. 

27/12 Oene ca. 25 ex. 
30/12 Ematerbroek, Emst 430 ex. 
27/12 Welsum, uiterwaarden. ca. 40 ex. 

4/12 Zuukerenk, Epe 24 ex. 
3/12 Hertenkampseweg Ernst, 26 ex. 

25/l-5/2 Wissel l ex. op voedertafel 
12/12 Geringd ex.(dood) in tuin in 

Emst. Was maand eerder geringd 
in de Kamperhoek in de NOP. 

exc.KNNV 
div.waarn. 
HvD 
EKG 

HvD 
HvD 
HvD 
HvD 

EKG 
HvD 
EKG 
HvD 
EKG 
vWH 
FB 
HvD 
FB 

HvD 
HvD 
vNo 
EKG 

10/12 
2/l 

Schutgravenweg Wapenveld.68 ex. HvD 
Weidevogelreservaat Flevopolder VNo 
zeker 150 ex. 

20/l Nog steeds aanwezig, maar dag daar-vNo 
op-plotseling vorst- waren ze ver-
dwenen. 

dec/jan.Geregeld in tuinen te Epe EKG 
8/l Cannenburgerbos Vaassen, 4 ex. HvD 

16/l Begraafplaats Heerde, 8 ex. HvD 
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Graspieper 29/1 Omg.Apeldoorns Kanaal,gehoord. 
Welna, Epe. 16 ex. 

EKG 
HvD 
HvD 
HvD 

11/12 
14/12 
24/1 

Papegaaiweg Wenurn, 30 ex. 
Marledijk, IJssel, 1 ex. 

Groene Specht 1/2 
Gr.bonte Specht dec. 

5/1 

"schapeweitje" Pelzerpark Epe. 
Geregeld op pinda's, Emst. 
Op voerplank,Glorialaan Epe. 

AHS 
BT 
vNo 

Gr.gele Kwikst. 

Grote Ljjster 

Grote Zaagbek 

Holenduif 

Houtduif 

Kauw 

K 

Kokmeeuw 

Koperwiek 

Kraanvege 

eind no~. Verloren Beek Ernst. 
2~01 (waarschünl~k) Beek Oenerweg. 
2 h2 Dorpsbeek Oenerweg 

Ïl ZANG, Bmmastraat Kpe. 
19/1 · ZANG, Heerderweg Epe. 
15/1+1/2 ZAN~, Wissel. 
22/1 Marle IJssel, paartje. 
24/1 Marle IJssel, 4 ex. 
30/12 Weteringdijk Emst, 18 ex. 

(tussen een.groep van ca. 90 
houtduiven). 

17/1 Zuukerenk Epe, 24 ex. 

BT 

1:9 
EKG 
vNo 
MV 
EKG 
HvD 
HvD 

HvD 
31/12 Weteringdjjk Ernst, 579 ex. vanaf HvD 

medio dec. tot 22 jan. heel veel 
houtduiven in de weilanden. 

31/12 
28/1 

Schaveren, Hanendorp Ernst, 144 ex.HvD 
Bij Grote Kerk Epe in paren vlie-
gend in grote groep zeker 46 ex. EKG 

12/12 Dorp Epe,temp.-6oc.in troepen 
I met groenlingen. 

2/1 Tongeren, ca. 100 ex. 
10/1 Zeer grote vlucht, Dellenweg Epe 
23/1-29/1 op voer in Epe en Wissel 
26/1 Troelstrastraat, Epe, 18 ex. 
28/1 Vaassenseweg Ernst, 52 ex. 
21/1 Marledjjk IJssel, 220 ex. 
24/1 id. 50 ex. 
20/1 Weidevogelreservaat Flevopolder 

honderden ex.- volgende dag nog 
hooguit 100 (invallende vorst). 

30/12 
26/1 

Emsterbroek, 1805 ex. 
in tuin(sneeuw) Epe 

EKG 

FB 
AHS 
EKG+vNo 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
vNo 

HvD 
EKG 

11/12 Bjj Bonenburgerweide Heerde, exc.KNNV 
troepje samen met kramsvogel, 
spreeuw en kauw. 
Weide Zuuk, samen met kramsvogels.EKG 
Papenstraat Wissel,grote groep sa-~No 
men met kramsvogels. · 
a/d Dijk Welsurn op oude appels EKG 
Dalenweg Emst, 1 ex. lopend op 
kale maisakker. 

Broekman 



Kramsvogels 

Kruisbek 
Manderjjneend 

Nonnetje 

Patrjjs 

Putter 
Raaf 

Rietgors 

Roerdomp 

Smient 

Sperwer 

6/l 

23/l 

22/l 

24/l 
29/l 
30/12 
2/l 
9/ll 
3/12 
2/l 

22/l 
13/1 

20/2 
20Ïll 
ll/12 
21/12 
31/12 
8/l 

24/l 

21/l 

24/l 
16/1 

Grote zwermen rond weilanden vNo 
Wissel. 
In grote vluchten boven Epe EKG 
(sneeuw). 
Binnendjjks 'lsterveer, grote L.Bakhuis 
vlucht kramsvogels met koperwieken. 
Epe, in tuin op appels EKG 
Weide Vemderbrug, troepen. EKG 
Weteringdjjk Ernst, 543 ex. HvD 
Wapenveld 
Grift Bonenburg, 2 ex. 
Kanaal Wapenveld 2 paar. 
Oene, uiterwaarden 
Houtweg,IJsselplasjes 2 ~ g, 
Kanaalweg Ernst 15 ex. 
Kanaalweg b~ de Poel,Vaassen.3ex. 
Vossenb~oek 2 ex. 
Veluwsedjjk Epe, 13 ex. 

vWH 
EKG 
HvD 
vWH 
EKG 
HvD 
&~1enke 

Van Manenspad/Gortelseweg Epe,6 
Loenense Bos Loenen, 3 ex. 
Oranjeweg Gortel, 5 ex. 

ex.HvD 
HvD 

Heide Gortel, 2 ex. zeker. 
IJsseldjjk, 8 ex. 
Marledjjk, Marle, 6 ex. 
•t Oever, Wapenveld, 2 ex. 
Weidevogelreservaat Flevopolder 

2 ex. 
Einde Houtweg IJsselplasjes Oene 
enkele exemplaren. 
IJsseldjjk Veessen, 6 ex. 
Marledjjk, 2 ex. 
Marledjjk, 4 ex. 
Boven weide Zuuk, waar troepen 
kramsvogels,koperwieken,spreeuwen 
lopen. 

HvD 
exc.KNNV 
HvD 
HvD 
HvD 
FB 

EKG 

HvD 
HvD 
HvD 
EKG 

Steenarend(???) 18/12 Welna, 2 ex.(l ex. op de grond) BT 
Geen zekerheidi(Zie Zeearenden) 

Steenuil dec/jan. laat zich zo nu en dan horen in vNo 
· Wissel. 

16/12 Zuuk in Els, Epe. HvD 
17/12 Zuukerweg op afrasteringapaal HvD 
21/12 Brinkerweg Ernst HvD 

Sjjs 19/12 Veenweg Epe, 150 ex. HvD 

Tafeleend 

21/12 Bongerdplein Epe, ca. 75 ex. EKG 
21/12 Brinkerweg Ernst, 70 ex. HvD 
21/12 Molenbeek Heerde, 27 ex. HvD 
26/1 Tongersneeweg Epe, 47 ex. HvD 

22/l 
5/1 

(Steeds in Elzen) 
Einde Houtweg Oene,IJsselplasjes. EKG 
IJssel bjj Deventer, 8 ex. vNo 
(div. kuifeenden). 

Jó 
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Torenvalk 
Veldleeuwerik 

Vink 
Waterpieper 

Wilde eend 

31/12 
29/1 
30/1 
17/12 
31/12 
21/1 
24/1 
16/l 

Wintertaling 21/1 
Witte Kwikstaart 3/12 

Wulp 
Zwaan Kleine, 

Zwaan Wilde, 

25/l 
24/1 
14/l 
21/1 
30/ll 
10/12 
20/11 

2/1 
dec. 
12/12 

dec. 
dec. 

Hanendorp, Ernst Schaveren, 5 ex. 
Omg.Apeldoorns Kanaal -gehoord
Wissel, div. overtrekkers. 
Zuukerweg Epe, 46 ex. 

HvD 
EKG 
vNo 
HvD 

Hanendorp, Ernst Schaveren,l58 ex. HvD 
't Oever Wapenveld, 2 ex. HvD 
Marled~k, Marle, 4 ex. HvD 
Kopermolen Ernst in verbrede beek EKG 
vlak boven kopermolen,zeker 40 ex. 
Komen daar elke dag,zegt bewoon•ter. 
Welsumsewaard Oene, 2 ex. HTD 
Hertenkampseweg Ernst, 2 ex. HTD 
tussen geelgorzen. 
Wissel, l ex. 
Marl,edjjk, 1 ex. 
IJsseld~k Vorchten, 3 
idem ca.200 ex. 
IJsseld~k t.h.Vorchten, 45 ex. 

" " 22 ex. 
Veluwsed~k, slachtoffer 
hoogspanning. 
Oene, uiterwaarden 
Beek Papenstraat geregeld 
Beek b~ aluminiumindustrie cen
trum vaassen. 
Verloren Beek Papenstraat 2x. 
Molenbeek Heerde 
B~ Kerkhof Hattem(v~vers). 
Beek Heerdi 

TNO 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 
HvD 

vWH 
BT 
De Vries 

Chr. Drev:ljn 
NN(via Tol) 
Hr.Spannenberg 

Mwr,o.Bute:n 
3/l 

12/1 
Hele jaar door geregeld vijver tuin 

Vaassen 2 of 3 paartjes. Mw.Hofman 
Zwarte Kraai 
Zwarte Mees 

Zilvermeeuw 

Sneeuwklokje 
Hazelaar 

Els (Grauwe) 

25/1 
dec/jan 

dec/jan 

13/1 

5/1 
2/1 

10/1 
16/1 

Veenweg Wissel, 69 ex. HvD 
tuin midden in Epe gere~eld op 
pinda's. 
geregeld enkele ex.op voertafel. AHS 
Pelzerpark Epe. 
Dood ex.op straat Vegtelar:lj Epe EKG 
met half verzwolgen plastic fles-
jes verpakking in snavel.Door bon~ 
ger omgekomen? 

tuin Epe in volle bloei. EKG 
Papenstraat Wissel in bloei. TNO 
Op veel plaatsen in bloei. EKG 
Katjes bloeien. ~KG 



38 

Fluweelpootje 19/12 op oud hout in tuin Epe. EKG 
Honingzwam 19/12 verse ex. (eerste dit jaar) op EKG 

wortels van spar in tuin Epe. 

Boommarter(?) dec. everbesterrein Vaassen. Jan Joris 
Lochuis 

18/2 Dellenweg Rowan Koster 

(afkortingen waarnemers: EKG=E.Koopmans-Grommé, vNo=F.van Noor
den, vWH= W.van Waveren Hogervorst, HvD= H.van Diepen, FB= 
F. Bos, AHS= A.Herweijer-Smit, BT= B.Terpstra, MV• M.Viertel
hauzen.) 

Nagekomen waarnemingen: 

Raaf 

Kramsvogel 

Vink 

23/11 
11/2 

12/2 

7 ex. Noorderheide Elspeet. 
zeker 200 ex. centrum Zwolle, 
strijken neer in hoge bomen. 
zang- éénmaal gehoord-h~ldere 
ochtend. 

AH 
vNo 

vNo 

Houtduif l/2 In parkeergarage Amsterdam wor- AHS 
den al jonge duiven gevoerd! 

Smelleken 12/2 Jaagt laag over de velden bij AHS 
Nulde. 

Grote Gele Kwikstaart 
Trechter oester-

4/2 Hammerstraat Epe Rowan Koster 

zwam 26/l De Dellen. (Pleurotus Cornucopiae).HvW 

Goudplevier 13/11 
Gr.gele Kwikstaart " 
Merel 11/2 
Witgatje 20/2 

Ten zuiden Veluwemeer 
Een ex. omg. De Bloemkampen 
Zang, Schotweg Epe 

Dorpsbeek Oenerweg 

HET EGEL'rJE 
De egel komt in 't eendere schemeruur 
schuifelen langs de plavuizen van de schuur. 
De ademsporen van zijn spitse snuit 
gaan op de kille stenen aan en uit. 
omtrent de stille mens, die met geduld 
zijn schuwheid went en de aarden schotel vult 
en wacht, totdat een kleine ruige hand 
zich tastend vastgrijpt aru1 de schotelrand. 
-Dan drinkt het dier. Even als in verstaan, 
zien twee bevredigden elkander aan. 

Ida M.G.Gerhardt. 

NJN 
NJN 
NJN 
EKG 



voGEls 
Waarnemingen van Adri Hottinga. 

Buizerd 
Fuut 
<Ganzen 
Canadese Gans 
Rietgans 

Kolgans 

Goudplevier 
Grote Zaagbek 
Houtduif 
Kievit 
Kramsvogel 
Kruisbek 
Meerkoet 
Nonnetje 
Putter 
Ruigpootbuizerd 
Smient 
Velduil 
Waterpieper 

Wintertaling 
W.Kwikstaart 
Wulp 
IJsgors 
IJsvogel 
Zwaan 
Kleine Zwaan 

Knobbelzwaan 

Wilde Zwaan 

4/12 
2/12 

18/12 
18/12 
28/1 
29/1 
11/2 
11/2 

4/12 
2/12 
1/1 

13/11 
3/1 

18/11 
3/1 

29/1 
2/12 

16/12 

5/2 
22/11 

31/8 
2/12 
2/1 

11/12 
3/1 

29/1 
5/ll 

17/12 

11/12 
2/1 

29/1 
5/2 

11/12 
29/1 
5/2 

ll/12 
29/1 
5/2 

10 ex. Wapenvelderbroek 
22 ex. Ontzanding uiterwaarden Oene 

21 ex. Hoenwaard 
316 ex. Welsummerwaard 
260 ex. Marlarwaard 
550 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 

1535 ex. Wapenvelderbroek 
71 ex. Wapenvelderbroek 

250 ex. Wapenvelderbroek 
20 ex. Ontzanding uiterw. 

1750 ex. omg. Vorchten 
2650 ex. omg. Wapenvelderbroek 

425 ex. Kerkdijk Veessen 
12 ex. Vorchten 

3142 ex. Uiterw. Wapenveld-Oene 
7 ex. Uiterw. Oene 
3 ex. Uiterw. Houtweg Oene 
1 ex. Wapenvelderbroek 

700 ex. Ontzanding uiterw. t.h.v. Houtweg Oene 

1 ex. (gewond) Vorchterbroek 
2 ex. Zwarte Kolk Wapenveld 
1 ex. Uiterw. Oene 
2 ex. Marlerwaard. 

35 ex. Vorchterbroek 
3 ex. Zwarte Kolk Wapenveld 

60 ex. Marlarwaarden 
1 ex. doortrekker Vorchten 
1 ex. Hoenwaard 

185 ex. Uiterw. Zwolle~Deventer 
348 ex. Uiterw. Hattem-Vorchten 

1471 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 
1641 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 

203 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 
454 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 
415 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 

78 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 
137 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 
150 ex. Uiterw. Zwolle-Deventer 



De Wetenschappel~ke Mededelingen nr. 160, die een dezer 
dagen in onze bus kwam, is zo in~eressant, dat ik hem U 
van harte kan aanbevelen. 
Erg de moeite waard vond in vooral de beschr~vingen van 
het gedrag van deze mooie vogel•, hun aanpassingen aan 
het leven op en onder het water, het baltsritueel en hoe 
ze hun voedsel vangen. 
De schr~ver J.J.Vlug, heeft een uitgebreide studie ge
maakt van de fuut en meldt ook b~zonderheden over familie
leden van deze vogel. 
Mooie en vooral interessante b~~~~~t) · 
tekeningen en foto's verluch-" z."'efm'l"n.c.n,. 
ten de voor ieder begr~pel:ijke v • .(. c .. u .. d:: 
en toch zeer gedegen opgezet
te tekst. 
Voor ons, bewoners van de 
IJsselstreek een boek om te 
bestellen. De pr~s? Voor 
KNNV-leden slechts f. 9.50. 
Bestellen b~ Bureau KNNV, 
B. Hoogenboomlaan 24 
1718 BJ Hoogwoud. 
Postgiro: 13028 ~;:3~:= -oacrUf\ i\\~h-

u n:. .ie. \J .M 6 

Even een giro sturen met r. 
W.M. nr.l60 wilt ontvangen, 

9.50 en de wens, dat U dJarvoor 
is voldoende. 

P.s. Een l:ijst van W.M.:S, die in onze afd. 
bibliotheek z:ijn te lenen, vindt U elders 
in dit nummer. 

E.K.G. 
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It.'tj VOOR U BY ? !!'~~. 
\ "WETENSCHAPPELIJKE MEDEDELINGEN VAN DE KNN }., ~~~ • y~ 

-~~ 
Een "dure" naam voor een serie hoogst interessante, maar 
in leesbaarheid en inhoud zeer gevarieerde serie Verenigings
uitgaven. 
In elke Natura vindt U er aankondigen over. Maar U weet 
misschien niet, dat de meeste W.M. 1s ook te leen zljn uit 
onze eigen bibliotheek of uit persoonlijk bezit. 
Even een telefoontje naar Els Koopmana, Bongerdplein 1, 
Epe, tel. 05780-12083 is voldoende om te weten of een uit
gave er is. 
We bieden U hierondereen l~stje aan van die W.M.'s waarvan 
we menen, dat ze voor de meesten van ons goed leesbaar en 
vooral ook bruikbaar zijn. De wetenschappelUk ingestelde 
leden hebben de weg naar deze rljke informatiebron allang 
gevonden. De volledige lijst wordt trouwens geregeld ge
publiceerd. 
Sommige W.M.'s zijn alleen nog als copie te koop. Wie kopen 
wil, kan ze bestellen bij: 

Bureau KNNV, B.Hoogenboomlaan 24, 
1718 BJ Hoogwoud. 

Postgiro 130.28. 

61 - Ons KrUtland Zuid Limburg IT.Geologische geschiedenis 
van Zuid Limburg,door drs.B.J.Romein,3e druk f. 7·-

71 - Ons KrUtland Zuid Limburg III.De ondergrondse kalk-
groeven van Z.Limburg,door dr.A.v.WUngaarden,2e druk. 3.50 

76 - Ons Krijtland Zuid Limburg IV.De orchideeën-en zinä
flora,door dr.S.J.Dijkstra en mevr.dr.D.J.W.Pool, 
2e druk. 5·-

122- Stinzeflora van Nederland,door drs.M.T.Jansen en 
D.T.E.v.d.Ploeg. 5.-

126- Ons Krijtland Zuid Limburg V,Geologische bezienswaar-
digheden in het Mergelland,door P.J.Felder. 5.50 

135- Eikapaels van de kraakbeenvissen,roggen,haaien,draak
vissen(Chondrichtyes)van Noord-en West Europa,door 
A.W.Lacourt (determinatieboek). 4.40 

139- Amfibieën en reptielen in Nederland,door drs.W.Berg
mans en drs.AoZuiderwUk. 7.50. 

143- Zeeviasen van de Nederlandse kust,door dr.H.Nijssen en 
dr .s.J.de Groot. 

144- De Nederlandse heidevegetatie,door dr.J.T. de Smidt. 8.50 
147- Winterswljk,landschap en vegetatie.Deel l.Ontstaan en 

opbouw van het landschap,door st.H.v.d.Brand m.m.v. 
M.v.d.Bosch,D.Hamhuis en ir.W.v.d.Weateringh. 9.60 

151- De sprengen en sprengenbeken van de Veluwe.Ontstaan, 
beheer en watervoorziening,door ir.A.J.IJzerman. 8.-

159- De vallei van de Leuvenumse Beek(Noordwestelijke 
Veluwe)door mw.drs.I.I.Y.Castel,dr.J.Fanta en prof. 
dr.E.A.Koster 7.50 

' 
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160- De Fuut (Podiceps cristatus),door J.J.Vlug. f. 9.50 
Fotocopieeën W.M. 

20- De Nederlandse reptielen,door C.F.v.d.Bund, Zie 
W.M. nr. 139. 4·-

25- Ba broedvogels van Wieringen,door A.L.J.van 
IJzend0orn. 6.50 

26- De plantengroei van het Nat.Park Veluwezoom, 
door dr.V.Westhoff. 6.50 

32- Twente Natuurhistorisch.I.Landschap,geologie 
en vroegste geschiedenis, door W.H.Dingeldéin + 7.50 
e.a. 

37- Twente Natuurhistorisch.II.De bodem en de bos-
sen,door ir L.G.Kop en dr.W.van Zeist. 7.50 

43- Twente Natuurhistorisch.III.Heiden,venen en 
vennen,door drs.J.Th.de Smidt,Chr.G.van Leeuwen 
en E.E.van der Voo (t) 9.50 

49- Twente Natuurhistorisch.IV.De vogels van Twen-
te,door R.A.B.Luiken, e.a. 6.50 

56- Twente Natuurhistorisch v. Enige Twent ·se land-· 
schappen en hun flora,door dr.V~Westhoff e.a. 7.-

60- Tussen Lek en Ronde Venen;landschap en planten
groei van het "Groene Hart" van het Utrechts
Zuidhollandse Polderland,door E.E.van der Voot. 9.-

65- Zeevissen,door drs.NUssen,3e druk in voorbe-
reiding. 11.-

70- Avifauna van het Noordhollands Duinreser-
vaat(PWN)door W.Verkerk e.a. 8.-

74- De vogelwereld van het Amsterdamse Bos,door 
drs.J.J.Fries~k. 

75- De vogels van Vlieland,door A.L.Spaans en 
c.swennen. 

85- Natuur-en landschapsbescherming in Nederland, 
14.50 

door dr.P.ZonderwUk en drs.H.D.v.Bohemen. 12.50 
90- De Grutto in Nederland, door Th.Mulder. 8.-
95- De vogels van Schiermonnikoog,door R.Mooser. 12.-
98- De grote landzoogdieren van Nederland,door 

J.A.Eljgenraam. 7.50 
101- Zeehonden langs de Nederlandse kust, door dr. 

J.L. van Haaften, 2e druk. 6.-
108- Zoetwatervissen,door dr.H.N~ssen en d~ S.J. 

de Groot. 
112- De broedvogels van Ameland, door A.Valk. 
128- De broedvogels van de Veluwe,door L.M.~. 

~~ v.d.Bergh. 
137- De kemphaan in Nederland,door J.Brinkkemper. 

7.-
13.-
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