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VOOR\JOOQD 
MAART- AP~tL.. '\~ e~ 

Terwijl ik dit schrijf, begin maart 1985, slaat er onver~oeibaar 
een vinkemannetje in het plantsoen voor de deur. Het is len
te in de natuur. Hoewel de elfstedentocht nog vers in ons ge
heugen ligt, bloeien de eerste botanische crocusjes en sneeuw
klokjes in het gras. Wat later dan andere jaren, maar zonder 
merkbare schade van de extreem-lage temperaturen. 

Over het vreemde weer in het jaar 1984 en de eerste maanden 
van 1985 vindt U in dit nummer notities van de heer P.Groen, 
die zeer merkwaardige uitersten te zien geven. 

Verslagen van winterwandelingen vertellen ons, dat we er 
ook deze winter op uit gingen. 

Ongekende aantallen ganzen en wilde zwanen zwierven eind 
februari/begin maart in de IJsseluiterwaarden. Ze inspireer
den Els Hendriks er over te schrijven. U vindt ze ook in de 
waarnemingenrubriek terug. 

Aan de hand van mededelingen over de bloei van de zogenaamde 
"stinseplanten" kunt U een mooi voorjaarstochtje uitstippelen 
om het een en ander met eigen ogen te zien. 

Voor wie niet zo ver weg wil, is er informatie over plaatsen 
dichter bij huis.. 
Maartse viooltjes mogen in een maart/april nummer niet ont
breken! U vindt ze uitgebreid beschreven. 

Van heel ver bereikte ons een stukje van Ans de Brueijs 
over winter in Spanje. De kieviten, die b~ ons de vorst ont
vluchtten, kwamen bij hen langs! 

Dan komen de drie onderzoeksprojecten weer in dit nummer aan 
de orde. 
Voor ieder lid moet hier iets bij zijn, om actief bezig te zijn. 
Meent U niet deskundig genoeg te zijn? 'Er zijn altijd anderen 
die U op weg helpen en Uw vondsten met U willen determineren. 

In het programma vindt U veel mogelijkheden om in KNNV-verband 
bezig te zijn. Speurt U vast eens in Uw tuin rond naar plan
ten die U op de wilde-planten-ruilbeurs zou willen inbrengen? 

Houdt U in ieder geval de data van de evenementen die U 
interesseren vrij? 

IN:Zê.NOW C.OPY VOOR ME..INUI1MtR. 
G-RAAG VOOQ 20 APR\L A.S. 

zie ook b lacb.~-de .2.4 
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Het l~kt voor ons als redactieleden van Natuurklanken -)---~ 
haast onvoorstelbaar om de volgende krant te zullen ga,an r;~L 
maken zonder de bezielende inbreng van Frans van Noordeh~ u 

I ,~ 
Als we b~ de start. vergadering wel eens dachten: ~ r :-: \-~. 
Dit nummer wordt wat ka~l, we hebben te weinig goe ~:~~ 
stukken, te weinig ideeën, was het Frans die zei: ~0$ 
"Wacht maar, je zult zien, dat het meevalt". En als dan 
de krant tenslotte in elkaar werd gezet op de "knip- en 
plakavond" was hij het weer die zei: "Jongens, dit is weer 
een fantastisch nummer geworden!" 
En dan geloofden we er meteen alle vijf in. 

Er is ook heel wat afgelachen op de redactievergaderingen. 
We verliezen in hem een voorzitter, die zich steeds verant
woordel~k voelde voor de KNNV en een kundig en enthousiast 
redactielid van deze krant. 

Frans, het ga je goed in je nieuwe woonstee. 

Peter Pfaff zal voorlopig het afdelingsbestuur gaan vertegen
woordigen in de redactieo 

Peter is een oude bekende bij onze krant. Hij maakte vroeger 
jaren lang deel uit van de redactie en kent het klappen 
van de zweep! Welkom Peter! 

Els, Agnès, Henk, Frans (Bosch). 

EEN VOORZITTER GAAT---EEN VOORZITTER KOMT 

Toen Frans van Noorden van Drachten naar Epe verhuisde, 
sloot hij zich direct aan b~ onze afdeling van de KNNV. 
Zoals een goede "krantenman" betaamt, had Natuurklanken 
direct al z~n belangstelling. Toen hem in 1976 het verzoek 
gedaan werd aan de bestuurstafel plaats te nemen, kon h~ 
niet voldoende argumenten vinden om te weigeren dus ••••• 
Frans kwam als lid in het bestuur. En gelukkig maar, want door 
zijn betrokkenheid met de natuur werden heel wat discussies 
gevoerd en actie's ondernomen. Ook heeft Frans zich steeds 
volledig ingezet bij de organisatie en de leiding bij excursies. 

Zijn ware aard kwam pas helemaal naar boven toen hij in 1981 
"gestrikt" werd voor het voorzitterschap. (Hij volgde toen 
Jan van Zellem op). 
Met sublieme woordspelingen wist hij de lezingen op een toch 
wel bijzondere wijze te openen en te sluiten. 

Als een voorzitter afscheid neemt is het jammer, je weet 
wat je aan hem hebt en wat de nieuwe voorzitter brengen zal, 
is afwachten. Maar Harry van Diepen heeft in het jaar dat 
h~ nu al in het bestuur zit, reeds bewezen uit het goede 
hout gesneden te z~n en daarom gaan we onder zijn leiding 
een goede toekomst tegemoet. 

De secretaris, 
Chris Drevijn. 
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VAN 

zaterdag 
30 maart 

dinsdag 
2 april 

zaterdag 
13 april 

~~ 

zaterdag 
13 april 

VOOR UV AGE.NDA~ 

AKTIVITEIT 1 ~ 
De bodemvorming in het gebied van de Smallertse 
Beek, o.Lv. de heer De Bakker, 
Deze eerste excursie in ons actiegebied heeft een 
tweedelig karakter. Vertr.~k A.H. Epe om 9.45 uur en 
10,00 uur in het theehuis 11 Schaveren11 met een in
leiding over het gebied, de geologische ontwikke
ling en de bodemvormingen. 
(Het theehuis ligt aan de Oranjeweg Ernst, halver
wege aan de rechterz~de gerekend vanuit het dorp), 
ll.2Q uur vertrekken we om in het terrein enkele 
boringen te verrichten. 
12.30 uur op een nog nader te bepalen plaats wordt 
de meegebrachte lunch verorberd. 
12.00 uur voortzetting excursie. 
15.00 uur afsluiting, 

Deze excursie is voor ieder aan te raden omdat de 
deelnemers deze dag een goed overzicht zullen kr~
gen van het gebied waar in de loop van 1985 nog 
vele excursies en inventarisaties gehouden zullen 
worden. Verder bl~ft de geomorfologie van onze 
streek een boeiende zaak. 

VOGELEN OR DINSDAG op de FIETS. 
Het accent valt op weidevogels, 
K~ker + koffie mee. Leiding Els Koopmans-Grommé. 
Vertrek: 8.30 uur AH. Epe (fiets) 
Terug: ca, 11.30 uur. 
Deze excursie is bedoeld voor hen die door de 
week kunnen. 

AKTIVITEIT 1 85 
VROEGE VOGELEXCURSIE o.l.v. Harry van Diepen, 
Om de start van de vogelzang te beleven, beginnen 
we deze excursie een uur voor zonsopgang, 
Start: 5 uur bij theehuis "Schaveren'.',4·45 u, A.H.Epe. 

(zie excursie 30 maart), 
De excursie duurt tot 8 uur. Zorg voor warme kle
ding en k~ker. 

ZWERFEXCURSIE, op zoek naar de VOORJAARSFLORA 
~~ het IJSSELDAL, o.a. Geelster. 

Een inventarisatie excursie v.d. Gewestel~ke 
floristische werkgroep. 
Verzamelen: 9.30, station W~he. 



dinsdag 
16 april 

donderdag 
18 april 
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zaterdag 
20 april 

">p~ e.n ~ 
lc.'rL<Id 

(. 

zondag 
21 april 
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VOGELEN op DINSDAG op de FIETS 
Het accent valt op bos- en varkvogels. Kijker mee. 
Leiding: Els Koopmans-Gromme. 
Vertrek: 8 uur Hotel Dellenhove, Heerderweg Epe 

(fiets) 
Terug: ca. 11.30 uur. 

S. 

Deze excursie is bedoeld voor hen die door de week 
kunnen. 

RUILBEURS VOOR WILDE PLANTEN 
Na het succes van vorig jaar wordt voorafgaande aan 
de le~ing een ruilbeurs voor wilde planten gehouden. 
Als U in de tuin aan het werk gaat, gooi de afge
stoken planten niet weg, maar breng ze mee, zodat 
anderen er weer plezier aan kunnen beleven. 
Ook zaailingen, zaad e.d. zijn welkom. 
Aanvang: 19.00 uur in of vlak bij de Eper Gemeente

woning. 

Lezing over DE ARDENNEN 
De heer A. van Nieuwaal komt helemaal uit Goudswaard 
om U zijn dia's te laten zien over de Hautes Fagnes 
en andere prachtige delen van de Ardennen. In zijn 
verhaal wordt aandacht geschonken aan de geologie, 
de flora en de fauna van het gebied. 
Een avond die U niet mag missen.Begin lezing 8.00 u. 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR HENGFORDEN en omstreken. 
De leiding berust bij Els en Dik Koopmans. 
De streek "Hengforden" ten oosten van Olst toont 
ons een typisch Zuid-Sallands landschap met di
verse landgoederen, zoals "De Haere", "Het Wijn
bergen" en 11Nijendal". 
Door de afwisseling in het terrein, ·beekjes, akkers, 
houtwallen en landgoedbossen,is dit gebied juist 
in het voorjaar zo aantrekkelijk. 
De excursie vertrekt om 9.30 uur vanaf station OLST. 
Meenemen: eten, drinken,kijker, goede wandelschoenen 
en evt. regenkleding. 
QEg~: tot 13 april bij de secretaris. 
Vertrek uit Epe: 8.45 uur bij A.H. (auto's). 

AKTIVITEIT 185 
Plantenexcursie o.lv. Henk Menke 

Om de planten in "ons" gebied te kunnen inventariseren 
zijn speciale plantenlijsten samengesteld. Tijdens deze 
excursie worden deze gei:ntroduceerd. 

~E~~~~ Vertrek: 9.30 uur bij A.H. of 

Start: 9.45 uur bij theehuis "Schaveren". Lopend. 

dinsdag ZWERVEN op DINSDAG op de FIETS 
30 april We gaan van allerlei bekijken van wat leeft en 

groeit in de berm~, zoals planten en insecten e.d. 
m Brood, loupe, flora, aantekenboekje mee. 
~ Vertrek: 10.30 A.H. Epe. 

~erug: ca. 14.00 uur • 
. ,/f')),;,~. ~Ni!!~' 
,,"./f~ J·.;;, i"• ~:..~-~~· • .& 

.. ··~~ ~~ 
~i~~.~~~f~-:':~ :re " 

'l ""'' • ~ ,·~\ ---\'11'1\q .. 



zaterdag 
4 mei 

\~ .\~ ~~ .~,JL .~. 
~l) 

donderdag 
9 mei 

zaterdag 
8 juni 

LANDGOEDEREN NIJENDAL/HOGENKAMP (gem. Olst) 
Bosgebied. B~ voldoende deelname kunnen we de groep 
splitsen zodat we diezelfde dag ook Windesheim 
kunnen bezoeken. (Inventarisatie excursie van de 
Gewestel~ke Floristische Werkgroep). 
Verzamelen: 9.30 uur, station Olsi 

AVOND VOGELEXCURSIE IN EN EEN LEZING OVER 
DE VOGELS in de UITERWAARDEN van de IJSSEL 

De excursie staat onder leiding van Adrie Hottinga, 
die ons naar een gebiedje van S.B.B. zal brengen 
in de uiterwaarden vlak b~ de Houtweg. 
Om 20.30 z~n we weer terug in Epe, waar we na 
een kopje koffie in de Eper Gemeentewoning kunnen 
genieten van de b~zondere dia's van de heer 
W.Wenink. 
Dan kunnen we de grote verscheidenheid van 
vogels zien die in de verschillende seizoenen in 
de uiterwaarden voorkomen. 
Vertrek excursie: 18.30 uur b~ A.H. Epe. 

DE STICHTING HET GELDERS LANDSCHAP houdt een 
EXCURSIE IN DE HOENWAARD en b~ de REZENBERG 

Gedurende deze excursie zal aandacht besteed worden 
aan de b~zondere waarden die het uiterwaardenland
schap heeft. De leiding berust b~ een boswachter 
van Gelders Landschap met medewerking van Adrie 
Hottinga. 
Informatie over plaats van vertrek en t~d zullen 
in de plaatsel~ke kranten gegeven worden. U 
kunt natuurl~k ook het secretariaat bellen 
tegen die t~d. 

AKTIVITEIT '82 
HYBI-EXCURSIE IN DE SMALLERTSEBEEK 

De heer Oosterloo zal ons een aantal monsters laten 
nemen op verschillende plaatsen in de beek, zodat 
de deelnemers de diertjes kunnen inventariseren. 
In de volgende Natuurklanken staan plaats en t~d 
geconvoceerd. 

W~ w~zen de floristen onder Uop de mogel~kheid van deelname aan 
de excursies van de Gewestel~ke Floristische Werkgroep IJssel
streek waarvan er al twee in het programma z~n opgenomen. 
De andere vinden plaats op respectievel~k 8 juni, 15 juni, 
6 juli, 17 augustus, 14 september en 5 octobero 
Nadere inlichtingen b~ H.L.Menke, tel. 05780- 13010 
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Hac:~r\e.rn) \<~o\..lce..s~l 

Op ons verzoek stuurde Mevrouw Babs Heyungs ons een Ö er
zicht van de stinsepianten in de streek waar zij en hd'ar 
man een schitterende dia-serie maa~ten. Het vorig ja~ 
konden we daarvan genieten tijdens een KNNV-avond. Aa4,-~ 
vankelijk wilde de afdeling een autorit langs al ·deze·Jr 
plekken maken, maar dat.zou veel te veel worden. We pu
blicèren voor hen, die toch iets willen zien van deze 
unieke voorjaarsbloei op de landgoederen, onderstaand, 
brief je en de zeer kostbare lijst gegevens. 11 ,.V,! 

"Na raadplegen van de dagboeken, heb ik wat gegevens 
eruit gepeurd en op een rijtje gezet. I 
U moet de kaart er maar eens bij bekijken. Het lijkt~me 
te veel voor één dag, het zijn toch wel afstanden, tvoor
al in Groningen. In Drenthe. weet ik verder nîetrv~el. 
Het blijft natuurlijk altijd een gok, maar er zal tÖth 
al tijd wel iets bloeien. ~t ~ 
Veel plezië"T'alvast en tot ziens! 11 

. l?D·--:----. 
Babs Heyungs. . 

~-
Behalve van interessante planten kunt U ook genieten van 
de fraaie landgoedbossen en mooie oude huizen en kas
teeltjes. 

OVERIJSSEL 

Vollenhoven: Ruïne Toutenburg. 

FRIESLAND 

bostulp (laatste week april/ eerste week mei) 
knikkende vogelmelk (april/mei) 

Wijckel (bij Sloten): Coehoornbos; vanaf toegangshek rechtsaf. 
daslook (mei/juni) 
gevulde bosanemoon (maart/april) 

IJsbrechtum (bij Sneek): Epemastate; beheerder komt direct kijken. 
bostulp (april/mei, niet ieder jaar in bloei). 
reigerkolonie. 

Rauwerd (ts.Sneek en Leeuwarden): Jongemastate. 
bostulp (april/mei) 
breed longkruid (maart/april) 
keizerskroon (april/mei ) 
reigers 

Marssum: Poptaslot. Mooi kasteel. 
holwortel (maart/april) 
voorjaarshelmbloem (maart/april) 
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(boven Leeuwarden): Martenastate. 

Jelsum (vlak 

Lindenlaan. 
bostulp (april/mei) 
breed longkruid (maart/april) 
Haarlems klokkenspil (gevulde 

steenbreek,mei juni). 
vorm van knol-

bij Cornjum): Dekemastate. 
. l br~~d Llnden aan. lonC:JI.t. ... uid 

bostu~ (april/mei) ~~ 
knikkende vogelmelk (april/mei) 
Haarlems klokkenspel (mei/juni) 

Kollum: familie Lutz, Voorstraat 87, tel. 05114-146 • ~ 
heel grote, prachtig aangelegde particuliere 
tuin met veel stinseplanten en andere· bij-." vj 
zonderheden. .?A?;:r;v 
Even bellen of men U kan ontvangen; in prin
cipe laten zij U graag de tuin zien. 

GRONINGEN 

Leek 

Uithuizen 

Nienoord. 
daslook (mei/juni) 
sneeuwroem (maart) 
scilla (april/mei) 
narcis (april) 
Restaurant. 

Menkemaborg. 
daslook (mei/juni) 
knikkende vogelmelk (april/mei) 
Mooi gebouwencomplex. Restaurant. 

Uithuizermeeden: Rensumaborg. 
Haarlems klokkenspel (mei/juni) 
knikkende vQgelmelk (april/mei) 

Slochteren: Froeglamaborg. 
daslook (mei/juni) 
gevulde bosanemoon (maart/april) 
kievi/tsbloem (mei) 
lieve vrouwe bedstro (mei) 
narcis (april) 
Restaurant. Heel groot park en bos. 

Wedde: Wedderborg. 
allerlei vr~e stinseplanteno 
Mooi kasteeltje. 

Verder ~jzen we U op de Wetenschappelijke Mededeling nr 122 
"Stinseflora in Nederland", te leen bij de afdelingsbiblio
theek. Red. 
Wat zijn Stinseplanten? 
====================== 
Volgens de omschrijving van de schrijvers van de Wetenschap
pelijke Mededeling over Stinseplanten, de heren M.T. Jansen 
en D. T. E. v.d. Ploeg, zijn stinseplanten: "planten die men 
aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinsen 
of states, buitenplaatsen, oude boerderijen enz. en die 
buiten die terreinen in dezelfde omgeving niet in het wild 
voorkomen". 



. "''~l.«o<oni-" ~· ® 
nog me.e.r .s'tinseplcm'cen ·'-"· . ~ 

VOOQ 'WIE DIC\"Iï E.R '&~ l-tUI5 'JIJ,..LLN lW:I\/Ert 

Huize Welgelegen in Heerde (b~ de stoplichten) 

g. 

Een aardige voor .jaars flora met veel stinseplanten kunt U hier 
zien in de tuin van dit oude landhuis. Het begint met winter
~niet, voorjaarsheimbloem, ~illa, sneeuwklok~ en crocus
(de echte alpine soort) in maart7april. Die worden opgevolgd 
door daslook en vogelmelk in mei. Iets om dit jaar eens op 
te letten. Fraai is ook de grote mammouthboom en in de 
herfst zijn herfstbloei'ende fl:Qf...!!§.§.@ en in december een 
winterbloeiende kers te bewonderen. 
Even aan de beheerder vragen of u rond mag hljken. 

Park achter Huis der Gemeente E e Loeff a k) 
Hier staan voorjaarshelmbloem maart april en winteraconiet 
(maart) en maagdepalm (apri17mei). 
Dit park is ontstaan uit samenvoeging van oude tuinen. Er z~n 
ook nieuwe planten b~~geplant. 

,1andgoed Windesheim (aan de overkant van de IJssel, even 
zuidel~k van Zwolle - noordel~k van Den Nul. Het is daar 
fantastisch mooi, als de duizenden sneeu~~lokjes om de 
v~vers en onder de oude bomen bloeien (maart). 
In Diepenheim (noordelijk van Deventer;~ ook aan de overkant 
van de IJssel), kunt U b~ het aardige oude kerkje de massale 
bloei van de holwortel bewonderen. Ze variëren in kleur van 
paars tot wit (maart7april). 

KNOT ES 

In het veld stond een heel mooie knotes 
Die werd gesnoeid met een bot mes 
Een tjiftjaf werd boos 
Want die floot daar altoos 
Muziek van Chopin maar ook hot-jazz. 

F.v.N. 



In deze Natuurklanken treft U een informatief artikel aan van 
Babs Heyungs,gewijd aan stinseplanten. Nu z~n de vele plaatsen 
in het artikel genoemd zeker het bezoeken .meer dan waard, 
maar ze z~n ook nogal ver uit de buurt. Ook onderling liggen 
de plaatsen vr~ ver uit elkaar. Die grote afstand heeft het 
afdelingsbestuur indert~d weerhouden om een I!Stinsetocht" 
te organiseren. Een paar honderd kilometer r~den, bus in, 
bus uit, __ is niet alleen vermoeiend, maar ook kostbaar. 
Daarom wil ik U - voor zover nodig- attent maken op een 
landgoed/buitenverbl~f,dat mevrouw Heyungs niet in haar ver
slag opneemt. Dit verbaast m~ enigszins, want een bezoek 
aan dit landgoed is meer dan de moeite waard. Bovendien ligt 
het niet zo gek ver weg van de Noord-Veluwe. Ik doel op het 
landgoed Didrrdnge in De W~k, iets oostel~k van Meppel. Voor 
veel KNNV-ers geen onbekend terrein, aangezien in een niet 
te ver verleden onze afdeling tot twee maal toe hierheen een 
excursie organiseerde. Eénmaal 1 s avonds in de regen (maar 
toch een f~ne excursie) en ·éénmaal op een zonnige voor
jaarsdag in april, 

Iedereen die toen is meegeweest herinnert zich nog het 
schitterende donkerrose tap~t, dat de massaal voorkomende 
holwortel onder de vaak machtige bomen had neergelegd. Niet 
alleen de holwortel, ook de er sprekend op l~kende voor-
jaars helmbloem bleek aanwezig. 
Grote hoeveelheden bosanemonen vormden 
een prachtige aanblik, waarmee we in 
onze omgeving nu niet bepaald overvoerd 
worden. Voor liefhebbers van stinse
pianten dan ook een "must" (volgens m~ 
althans). L 
Maar niet alleen stinseplanten, ook de ~ 
wilde flora komen we op dit landgoed, · 
dat b~zonder mooi aan de Reest gelegen is, ~h \ 
nog volop tegen. Pimpernel, bosviooltje, ~ ;o~ 
parelgras, enz. U moet zelf maar eens gaan ~L:Jj ~ l::e-\. 
~ken met streeplijst in de hand. PP · "'~\~ 
Zo half april is de meest gunstige t~d ompickning~ te b~zoeken 
ken. Bomen komen in blad en wel een zeer r~ke vogelwereld 
geeft van z~n aanwezigheid bl~k. Hoog in de lange opr~laan 
huist een grote kolonie roeken, die een_enorm kabaal maken. 
Maar de zangvogels -practisch alle zangers treffen we hier 
aan - laten zich niet overstemmen. 

Kortom, een terrein, waar zowel de vogelaar als de plantenman/ 
vrouw volop aan hun trekken komeno 

Ook een terrein met een fraaie omgeving met leuke mogel~k
heden voor een f~ne wandeling. Machtige bomen zullen Uw 
pad markeren. 
Maar ook voor de historisch geinteresseerde ledén is het 
een aantrekkel~k gebied. 



Dickningeis voor zuidwest Drenthe van grote betekenis geweest. 
Het was een Benedictijner klooster, eerst gevestigd in Ruinen 
en voor het eerst genoemd in 1141. ·Toen Ruinen meer bewoond 
werd en dus drukker werd, is het verplaatst naar een eenzamer 
oord~ waar mogelijk een z.g. boo of voorwerk van de abdij stond, 
n.l. Dickning_e·. Oorspronkelijk was het een mannenconvent, maar 
al in 1215 wordt gesproken over monniken én nonnen. 
Na 1325 komen er geen andere monniken meer voor dan die nodig 
waren voor de kerkdienst in Dikninge of onder haar gestelde 
kerken en vicari~n. In de 16e eeuw werd de abt vervangen door 
een abdis. 
Meestal waren er 24 nonnen uit aanzienlijke Drentse en Over
ijsselse geà.achten. In 1603, na de hervorming, werd het kloos
ter met zijn bezittingen geseculariseerd. De inkomsten waren 
toen: f. 1100.-- in gemunt geld, 500 mud rogge, 220 mud ha
ver en mout, 50 mud rnanekgoed (rogge en gerst gemengd), 
7000 pond boter, verder nog tienden en derde of vierdegarve 
uit de hoeven van de abdij uit de omstreken. 
In de loop der jaren werden de gebouwen gesloopt, de toren 
verloor zijn spits door blikseminslag en bisschop Bernard van 
Galen (Bommen Berend) sloopte een deel in 1672/1673 om bij 
Meppel een sterkte te bouwen. In 1795 waren slechts de toren 
met een stuk kerkmuur en het als rentmeesterswoning gebruik
te oude bouwhuis nog over. 
Het Landschap Drenthe verkocht op 8 januari 1796 het kloos
tergoed met inbegrip van de hooilanden op Olde Staphorst 
aan Reint Hendrik, baron De Vos van Steenwijk voor f. 33.970.--. 
Deze liet alles afbreken en het huidige buitenverblijf bouwen. 

Het huis wordt al ca. 50 jaar niet meer door de eigenaars 
bewoond. Het heeft dienst gedaan als internaat en inrichting 
voor demente bejaarden. Momenteel staat het leeg. Een plan 
het als gemeentehuis te gebruiken mislukte door geldgebrek. 

U ziet het, Dickninge is zowel natuur- als cultuurhistorisch 
belangwekkend. Voor de kenners van deze plek een gebied om 
steeds terug te keren en voor diegene die er nog nooit is 
geweest, een terrein om nog dit voorjaar te bezoeken. 
Voor vogel- en plantenlijst houden wij ons aanbevolen. 

Frans van Noorden. 

Een diep -verdriet dat ons is aangedaan, 
kan soms na bittere tranen, onverwacht 
gelenigd zijn. Ik kwam langs Zalk gegaan, 
op Paasmorgen, zéér vroeg nog op de dagM 
Waar onderdijks een stukje moestuin lag 
met boerse rijtjes primula's verfraaid, 
zag ik zondags getooid een kindje staan. 
Hij wee~ en wees en keek mij stralend aan, 
de maartse regen had het 's nachts gedaan: 
daar stond _zijn doopnaam in ster-kers gezaaid. 

J da Gerhardt. 



In het vorige nummer van Natuurklanken is al aandacht besteed 
aan de activiteiten die, in de omgeving van 't Rengel en de 
Woesterberg, dit jaar gaan plaats vinden. 
De voorbereidingen z~n nu in een zo ver gevorderd stadium 
dat aan de practische invulling van deze actie gedacht kan 
worden. Hierb~ is de deelname van elk KNNV-lid van onze 
afdeling mogel~k. En niet alleen mogel~k, maar ook van harte 
gewenst. Het is namel~k niet zo dat U deskundig moet z~n om 
mee te kunnen werken, U kunt ook op basis van enthousiasme 
een grote bijdrage leveren. 

Er wordt een aantal excursies georganiseerd die alle _ een 
inventariserend karakter zullen hebben. Iedere excursie 
richt zich daarb~ op een bepaalde groep organismen. Zo zul
len respectievel~k vogels, planten, waterorganismen en pad
destoelen geinventariseerd worden. Voor elk van deze activi
teiten is reeds een (voorlopige) datum vastgesteld. Het ligt 
in de bedoeling ook een insecten- en een amphibieën en rep
tielen-excursie te houden. 
Deze groepen organismen z~n echter sterk afhankel~k van weer 
en seizoen. Daarom wordt gedacht aan het starten van een 
"telefoonketen" voor deze beide excursies. Dit houdt in, 
dat leden die mee willen werken aan de inventarisatie van 
deze groepen dit melden aan de leiders van deze excursies. 
Als, op een bepaalde dag, de omstandigheden geschikt l~ken 
te worden, kr~gen de aanmelders vooraf telefonisch bericht 
over datum en aanvangst~d van de betreffende activiteit. 

Waarnemingen, gedaan buiten deze georganiseerde activiteiten 
om, kunnen worden doorgegeven aan het onderstaande adres. 
Hierb~ z~n alle meldingen welkom en de b~zondere aandacht 
gaat uit naar zoogdierwaarnemingen. 



Naast deze inventariserende bezigheden zal er ook een lezing 
worden gehouden over geomorfologie en bodemkundige verande
ringen in het gebied, met daarop aansluitend een wandeling. 
Verder komt er een lezing over de archeologie van het 
terrein. 

Aan het einde van dit jaar hopen we, door inzet van een zo 
groot mogelijk aantal leden, een goed inzicht te hebben ge
kregen in de biologische rijkdom van dit gebied. Hiervan zal 
verslag worden gedaan in een speciaal aan dit onderwerp ge
wijd nummer van Natuurklanken. 
Ook zullen de meest interessante gegevens worden doorgegeven 
aan landelijke inventarisatie-instituten. 

Het overzicht van de activiteiten is elders in dit nummer 
te vinden bij het programma. Verder is het aan de leden om 
deze actie ook daadwerkelijk tot een succes te maken. 

ALC"'E.ME.E.I'I C.oÖRDttlATOR : 
Han Bosch 
Hazekeuken 29 
8162 XE Epe 
tel. 05780-20373 

HE..T VACHTE.N IS OP E.E.IV NlE.U\JE. 
~@@J[b(b,~~ lf 

In 1981 kwam het voorontwerp van een nieuwe vogelwet ge
reed. 
De Natuurbeschermingaraact en de Jachtraad kregen het 
voorontwerp toen voor advies. 
Ook de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels 
en de Controleurs Vogelwet 1936 (zo oud is de eerste wet 
alweer) werd om commentaar gevraagd. 
Daarna werd het stil om de nieuwe Vogelwet, tot eind 
october 1984 toen bekend werd dat de Ministerraad instemde 
met een nieuwe Vogelwet. 
Veel.informatie over de inhoud van de nieuwe wet is er 
nog niet. 

Een aantal eende - en ganzesoorten, die nu nog onder de 
Jachtwet vallen, gaan nu naar de Vogelwet. Zeer tegen 
de zin van de jagers, die vinden dat de Jachtwet de vogels 
die daar onder vallen, voldoende bescherming biedt. 

Natuurbeschermers hebben duidelijk aangetoond, dat dit niet 
zo is. 
Het vergunningenstelsel zal ook vereenvoudigd worden. 

Over aantasting van het leefmilieu van vogels wordt in 
de wet maar nièt gesproken. 

Hoe dan ook, het is broodnodig dat die nieuwe Vogelwet 
er spoedig komt. 

Harry van Diepen 
Controleur Vogelwet 1936. 
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In het aprilnummer 1984 van "Natuurklanken" beschreef ik 
mijn indrukken van de beginnende lente op de uiterwaarden. 
Ditmaal gaat het over de wintertijd hier in de IJsselvallei, 
aan de oostzijde van de rivier, tussen Zutfen en Deventer. 

--
In december, die als "wintermaand" te boek staat, staan de 
weilanden nog vol sappig, groen gras, waartussen bloemen van 
paardebloem, madeliefje, ooievaarsbek, fluitekruid, boter
bloem hier en daar nog te zien zijn. 
Maar de talrDke knotwilgen, populieren en essen hebben hun 
laatste bladeren in de novemberstormen verloren en staan er 
kaal en winters bij. En alle kleur is verdwenen in de bosrand 
op de hoge oever. De meidoornstruiken en sleedoorns in de 
nog schaars overgebleven hagen zitten vol bessen, waaraan 
vele kramsvogels zich te goed doen, luid tjakkerend vliegen 
ze van struik naar struik. 
Hun aanwezigheid vertelt ons, dat de winter toch op komst is. 
En ook de aankomst van een groepje wilde zwanen is zo'n te
ken: met hun jongen zDn ze uit het hoge noorden van Europa 
hierheen gekomen om de winter langs ~ivieren en meren door 
te brengen. Een groepje van zo'n tachtig stuks zwerft nu 
hier, dan daar over de uiterwaarden, waar ze rustig grazend 
lange tDd op één plaats blijven. Morgen zie je ze weer ergens 
anders. Erg schuw zijn ze niet: bij nadering rekken sommigen 
de halzen, volgen mijn beweging. Als ik, om hen niet te sto
ren, een "omtrekkende" beweging maak tDdens mDn wandeling 
naar de rivier, blijven ze waar ze zijn. 

Ze zijn heel goed, van een afstandje, te 
fotograferen. Soms vliegt een klein groepje 
op om even later op het water van de 
rivier neer te strDken. Je "hoort" ze 
vliegen, het zoevend geluid van de grote 
vleugels is zelfs van verre te horen. 
Van de drie soorten, die hier vaak dÓÓr 
elkaar voorkomen, zDn de knobbelzwanen 
in deze tDd erg zwijgzaam; de wilde zwanen 
daarentegen zDn erg luidruchtig, hun 
whoe-whoe kun je tot op grote afstand 
horen; de Engelse naam is "Whooping Swan" 

Ook de kleine zwanen geven, zD het minder luidruchtig, wel 
"acte de présence" door hun gebabbel en gefluito Zelfs als 
het donker is, kun je, op het geluid afgaand, precies bepa
len waar de troep zich bevindt. 

De wilde ganzen, die in grotere of kleinere vluchten ook 
deze kant uitkomen, zijn veel sneller verontrust, gaan bD 
de minste verstoring al "op de wieken" onder luid gegigak; 
binnen enkele ogenblikken is de hele troep de lucht in, om 
eerst in grote cirkels, daarna uitéenvallend in lange lijnen 
of V-vormen, te verdwijnen en veel verder, soms aan de over·
ZD de van de rivier, weer neer te strDken. 



Het z~n voornamel~k grauwe ganzen en rietganzen, maar af en 
toe is er ook een groepje kolganzen tussen en zelfs wel 
eens een aantal Canadese ganzen. Als het geluid van al deze 
ganzen wat verstomt, hoor je de geluiden van de vele andere 
wintergasten, die vooral op het water en langs de waterkant 
hun vertier zoeken: wilde eenden en meer-
koeten in grotengetale, maar ook smienten 
wintertalingen, een enkele reiger. Ieder 
met z~n èigen geluid aanwezig. 
Het beste waarneembaar wanneer je rond
zwerft over de uiterwaarden, ver van het 
lawaai van "mensel~ke bedr~vigheid". 
Want in deze t~d behoren de uiterwaarden 
weer aan de natuur; de laatste koeien en 
pinken z~n nu naar de warme stal ver
huisd, enkele paarden, die er nog lopen, 
zullen ook naar huis gehaald worden en de 
landbouwwerkzaamheden moeten wachten tot 
na de winter. 

koLGrANS 

Floristisch valt er niet zoveel meer te beleven, maar hazen, 
kon~nen, een enkele ree en een enorme vogelbevolking hebben 
nu ruimte, rust en voedsel volop. Wie deze gebieden op hun 
best wil zien, moet er in deze t~d rondzwerven. 

Het "nieuwe jaar" brengt snel verandering in het vriendelijk 
winters klimaat: 2 januari, flink wat sneeuw en vorst, die 
in enkele dagen van matig tot zéér streng wordt, zelfs hier 
langs het water tot -2ooc. 

IS. 

Ook het landschap verandert snel: boven de witte sneeuw 
staan de grillige boomsilhouetten als versteende figuren 
onder een strak blauwe hemel; haas en ree houden zich schuil 
in de beschut_tende luwte van de bosrand, alleen de talrijke 
sporen verraden hun nachte~ijke activiteit: sneeuw wegkrabben 
om daaronder het gras te bereiken. Ditzelfde doen de ganzen 
en zwanen overdag. In dichte slagorden liggen ze op de 
besneeuwde weilanden, vooral in de luwte van de hagen en wal
len; naarmate er meer sneeuw valt, wordt het moeil~ker voor 
hen, en ze wagen zich zelfs in de luwte van de hoge oeverwal~ 
dicht bij de boerderijen, waar ze minder sneeuw en meer gras 
vinden. Zo'n achthonderd bivakkeren wel een week lang op de 
weiden vlak achter m~n plekje grond. Als ik voer strooi, 
vliegen ze wel even op, maar zodra ik me heb teruggetrokken, 
komen ze daar gretig op afo Dag en nacht hoor je hun gegak, 
1 t zijn luidruchtige buren, maar 't stoort me niet, integen
deel. Ze horen erbij, net als de kraaien, eksters en vlaamse 
gaaien, die hier hun kostje komen ophalen. 

Dat doen ook een paar sperwers, die het op de duiven en 
zangvogels hebben voorzien~die de voertafel bij huis voort
durend bezoeken. 
Als eind januari de dooi invalt en de sneeuw verbazingwek
kend snel verdwijnt, verlaten deze achterburen me. Ze kunnen 
nu overal weer terecht, want het gras is groen en sappig 
onder het sneeuwpakket vandaan gekomen. En het lijkt erop, 
dat deze voedselvoorraad steeds meer zwanen en ganzen aan
trekt, want er komen er steeds méér. Het is een getetter 
en gesnater of de lente in aantocht is. 



1 b . .tar4e1~~ncl 
bt:r-~~f!.nd De grote hoeveelheid wegsmeltende sneeuw, 

zowel ~ier te lande als over de grenzen 
veroorzaakt in korte tijd een enorme was 
van de IJssel, die al gauw buiten haar 
zomerkaden treedt. De vele oude stroomgeu
len en hanken stromen het eerste vol water 
en voor de talrijke watervogels is het daar 
een dorado; ruimte, rust, schoon, voed-

.-- selrijk water. Bergeenden, kuifeendjes, ta -
~ lingen, tafeleenden, koeten en zwanen bevol

ken de watervlakten, termjl wilgen en popu-
il~::~;;~~ lieren zich er stil staan te spiegelen. 

Wannéér je ook komt, steeds boeit het land
schap door zijn rust en wijdsheid. Vooral 
bij onderga~nde zon is het onwezenlijk mooi; 
de stilte wordt alleen verbroken door de 

geluiden van de zwanen en ganzen die in sierlijke lijnen langs 
de hemel trekken, op weg naar hun nachtelijke rustplaatsen. 

Dan keert begin februari Koning Winter op zijn schreden te
rug, ditmaal met een felle noord-oosten wind, die alles op 
zijn weg bevriest en verdroogt, in één nacht tijd de water
vlakte met een dikke laag ijs bedekt. De watervogels zoeken 
hun toevlucht op en bij de rivier, de ganzen en zwanen zijn 
aangewezen op het weiland, dat in enkele dagen verandert in 
een steppe van verdroogd en bevroren gras, waar nog ter
nauwernood iets groens te vinden is. En de hard bevroren bo
dem maakt het ook onmogelijk de sappige wortels te bereiken. 
Het wordt een moeilijke tijd voor deze vogels. Onrustig vlie
gen ze van her naar der, trekken in kleine troepen verder 
het land in, maar overal is het hetzelfde: dor, bruin gras, 
weinig voedselrijk. En andere kruiden zijn ook niet meer te 
vinden. 
De wilde zwanen huizen in kleine troepjes bijeen en als je 
in hun buurt komt, gaan ze niet eens meer op de wieken, 
waggelen hoogstens enkele meters verder, of blijven liggen 
waar ze zijn. 
1 s Avonds als kraaien en eksters niet meer vliegen, strooi 
ik voer en dat is de volgende morgen wel allemaal opgegeten. 
Ik besef, dat het maar weinig zal helpen; 1 t is ondoenlijk 
deze vele duizenden vogels allemaal te voederen. Maar als 
je er een paar mee helpt, is het tenminste iets. 

Het vogelhospitaal hier in de buurt zit overvol, een groot 
aantal vogels is ondergebracht in boerenschuren in de naaste 
omgeving. 
Het beste is, zo min mogelijk door de uiterwaarden te lopen, 
om de vogels zoveel mogelijk rust te geven. Maar je kunt 
niet vergen van de jeugd, om niet te gaan schaatsenrijden 
op de ondergelopen stukken, die een prachtige ijsbaan vormen, 
juist nu in de crocusvacantie; een betere gelegenheid voor 
recreatie, sportief en kosteloos, is er nauwelijks. 
Gelukkig blijft er nog genoeg ruimte en rust voor de vogels. 

Een groter probleem vormen de "sportvliegers" van Teuge, die 
graag hun capriolen vertonen laag boven de IJsselvallei. Is 
het bij mooi zomerweer vaak al erg hinderlijk, nu is het 
voor de duizenden vogels een extra belasting, want elke keer 
dat zo'n toestel vlak boven.hen vliegt,gaan ze weer "op de 
wieken". Maar als ik het "klachtennummer" van het vliegveld 
draai en aan de man die opneemt, uitleg wáár het om gaat, 
toont de andere kant volledig begrip en belooft me, dat er 



werk van gemaakt wordt. Ere, wie ere toekomt! Het laag-vlie
gen is daarna afgelopen! 

lf ... 

Als de Friese feestvreugde over het doorgaan van de Elfsteden
tocht via de media ook door ons meebeleefd wordt, scharrelen 
er zo'n dertigduizend ganzen over de kale weilanden achter 
mijn huis en daartussen ook nog zo'n tweehonderd zwanen. 
In stilte hoop ik, dat de dooi, die de stoere rijders parten 
speelt, snel tot onze contreien zal doordringen; als het ijs 
smelt op de ondergelopen stukken grasland, kan daar nog wat 
voedsel'te vinden zijn voor de hongerende dieren. 
Misschien net voldoende om straks de reis naar hun zomer
kwartieren weer aan te kunnen. 

Gelukkig zet de dooi door, de nachten zijn minder koud 
en het smeltende ijs geeft toegang tot nog heel wat groen 
gras. 
Dit alles maakt het wel wat gunstiger voor de vogels, al is 
het tekort natuurlijk niet meteen aangevuld. 
Eén van de weinigen, die ik met zekerheid heb kunnen helpen 
is een 12 cm groot (klein) haasje, dat verborgen lag onder 
het landbouwplastic van een voerkuil. Mijn hond vond het 
daar, nam het wel mee, maar "deed" het niks, liet het snel 
weer los: te mager, te klein? 
Lopen kon het wel, het rende voor zijn leven. Maar ik wilde 
toch weten, of het beschadigd was en pakte het. Er mankeerde 
hem niets, behalve dat hij heel mager was en héél bang. 
Nu"woont" het veilig in een grote kist, drinkt melk en 
eet geraspte wortel en zachte groenteblaadjes en is in tien 
dagen al wat mollig geworden. Schuw blijft het, maar goed 
ook, want zodra er buiten weer genoeg voor hem te eten is en 
hij zichzelf kan redden, herkrijgt het zijn vrijheid om hopelijk 
lang en gelukkig te leven op onze onvolprezen uiterwaard~n. 

Gorssel, 2 maart 1 85 
Foto van de schrijfster. 

Els Hendriks. 
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Het volgende jaaroverzicht is overwegend gebaseerd op de 
maandoverzichten van het K.N.M.I. Waar gegevens van neerslag, 
temperatuur of zonnesch~n vermeld worden z~n die meestal 
gebaseerd op waarnemingen gedaan te De Bilt, dat van de v~f 
hoofdwaarnemingsstations het dichtst b~ onze regio ligt en 
ook het meest representatief is voor het land als geheel. 
Een enkele maal z~n eigen waarnemingen gebruikt. 

Januari. 

Deze maand was op één na de natste januari-maand van de eeuw 
(alleen januari 1948 was nog natter). De Bilt had slechts 5 
etmalen waarin het niet regende of sneeuwde. Eelde slechts 3. 
Op niet minder dan ll dagen woei het met stormkracht: langs 
de kust 9 Beaufort of meer. Alleen in de week van 19-26 janu
ari was er 's nachts overwegend lichte vorst, de rest van de 
maand was heel zacht. 

Februari. 

De eerste dagen sloten aan b~ januari: zacht weer en zeer 
nat. Voor het overige was het een vr~ normale wintermaand. 

Maart. 

Vrij koud. Van l t/m 23 maart was er b~na elke nacht lichte 
vorst (van 12 t/m 23 was het daarbij overdag wel meestal zon
nig). 

~ril. 

Zeer droog. Van l t/m ll was het koud en zeer somber. Het 
vervolg van de maand was zonnig en extreem droog: van 13 t/m 
30 viel in De Bilt maar éénmaal een half uurtje wat regen 
(over de hele maand genomen ving De Bilt ll mm tegen "normaal" 
-d.w.z. gemiddeld in april- 52 mm). Van 7 t/m 19 trad regel
matig nachtvorst op. 

Mei. 

Als geheel koud, zeer n at en zeer somber. In De Bilt kwam 
in de hele maand de temperatuur niet hoger dan 190. Regen 
viel er gemiddeld over 1 t land b~na tweemaal zoveel als 
normaal en zonneschijn was er gemiddeld over de v~f hoofd
waarnemingsstations maar 102 uren in totaal. Het somberst 
waren nog de laatste tien dagen. Dit ging door tot in juni. 

,Juni. 

Koud en vooral in de eerste helft erg somber: de eerste tien 
dagen brachten gemiddeld over 't land slechts een derde van 
de normale hoeveelheid zon. Slechts op twee dagen (19 en 20) 
kwam in een groot deel van het land de temperatuur overdag 
even boven 25o. In Eelde bleef gedurende ll dagen overdag 
de temperatuur beneden 150. Ook na de langste dag bleef het 
koud: van 22 juni t/m 6 juli bleef het in De Bilt overdag 
beneden 200. 



Juli. 

Somoor en overwegend koel; uitzonderingen vormden alleen 
7 t/m 12 en de laatste 3 dagen. Op 3 en 4 juli bleef de 
temperatuur zelfs overdag beneden 150 (vergelljk daarmee 
eind october/begin november); slechts op v~f dagen werd 
het in De Bilt meer dan 240; en dat alles voor de klima
tologisch warmste maand van het jaar. 

Augustus. 

I~ • 

Hoera, eindelljk zomer. Maar iets uitzonderlljks wil toch 
ook deze maand hebben: over 1 t land gemiddeld behoort 
augustus 1984 met in totaal 20 mm neerslag (tegen 84 mm 
"normaal") tot de droogste augustusmaanden van deze eeuw 
-alleen augustus 1911 was nog iets droger. De Bilt regis
treerde 24 geheel regenloze dagen, Eelde zelfs 26. 

September. 

Na drie dagen zomerweer aan het begin was het alweer mis: 
september 1984 werd. de op één na natste september van de 
eeuw (alleen september 1957 was nog natter). Somber was 
het ook. De dagen 10 t/m 20 brachten op veel plaatsen in 
totaal minder dan 10 uren zon en een gemiddeld verschil 
tussen dag- en nachttemperaturen van maar 2,5o. 

öctober. 

Deze maand was nu eens niet zo b~zonder. Je zou er alleen 
van kunnen vermelden dat 1 t in de tweede helft erg zacht was 
voor de t~d van het jaar; nachtvorst (op de grond) kwam 
alleen op 27 en 28 voor en op de 30ste werden maxima van l80 
en meer (in Niersen zelfs 200) gemeten. 

November. 

Aansluitend blj eind october werden ook op l en 2 november 
nog temperaturen van 180-20° bereikt. Als geheel was de 
maand vrlj droog, vrlj zonnig en -vooral in de zuidelljke helft 
van het land- als geheel erg zacht. Vorst kwam 's nachts 
alleen ih de periode 13 t/m 17 voor. Op de 2lste zat er nog 
steeds veel blad aan de bomen. Toen kwamen de zeer· storm
achtige dagen 21-24, met vooral op 23/24 zware storm langs 
de kust. Een b~zonderheid: tljdens deze laatste storm, die 
samenging met een warmtefront, liep de temperatuur volgens 
aan~zing van mljn thermograaf omstreeks middernacht tljdelljk 
tot 14,50 op. 

December. 

Over deze zachte "winter"maand hoef ik na het vorige nummer 
van Natuurklanken (zie blz. 28-32) weinig meer te vertellen. 
De nachten van l op 2 en van 7 op 8 brachten lichte vorst. 
Van Kerstmis af schommelde de temperatuur overdag en 's nachts 
om oo, maar het zou tot 3 januari duren voor het menens werd 
met de winter - maar dat is een ander verhaal. 

P.Groen. 



2.0. 

Het begin van hel"andere verhc1d\'~ 
Hier volgen twee reeksen temperaturen, geregistreerd door 
een thermograaf op 1,5 meter hoogte in een thermometerhut 
in Niersen. 
Het z~n de maxima overdag en de minima die in de regel aan 
het eind van de nacht optreden. De ervaring heeft geleerd, 
dat in Niersen, dank z~ de b~zondere ligging, in stille 
heldere nachten de temperatuur vaak nog een paar graden 
lager komt dan elders. P. Groen. 
Januari 1987. 

Datum januari februari 

max. min. max. min. 

3 + l -· 5 + 7 

4 4 - 14 9 0,5 - + 

5 4 - 16 
9 - 5 - + 

6 6 -- 16 + 6 - 4 

7 9 -- 14 + 4 - 6 

8 6 - 23 + 0 - 2 -
9 - 4 - 8 - 3 - 4 

10 4 - 12 - 3 -11 -
ll - 3 - 7 2 -10 -
12 + l - 4 l -13 -
13 6 - 13 + 0 -15 -
14 5 

- 14 + 0 -17 -
15 8 - ll l -16 - -
16 7 - 14 + 5 - 7 -
17 7 - 10 + 4 - 3 -
18 6 - 14 + 0 -12 -
19 5 - ll + 3 -19 -
20 5 - 8 + l -14 -
21 + 4 - 9 3+) - l+) + 

22 + 6 + 6 

Aangezien de nachtel~ke mlnlma tussen 2 dag-maxima 
in liggen, z~n die versprongen genoteerd. 

I 
Elfsteden
tocht. 



OP tUQOPtt~ NlV[.AU * * * 2.i. 

* * Uit de NIEUWSBRIEF- NATUUR- N° 84-8/9 van de* * RAAD VAN EUROPA 
--------------------------------------* * 
ONBEDOELDE VANGSTEN IN VISNETTEN *** Een indrukwekkend en alarmerend aantal zeedieren (schildpad
den, vogels, vissen enz.) vindt de dood in netten die door 
vissersboten worden achtergelaten. Deskundigen schatten het 
aantal verdronken zeehonden op 50.000 per jaar: tweemaal 
zo veel als er tijdens het jachtseizoen worden gevangen. 
Voor de Californische kust worden ieder jaar bijna 30.000 
zeekoeten (Uria aalge) het slachtoffer van netten, meer dan 
17% van de totale bevolking in dat gebied. Het aantal stuk
ken net van uiteenlopende afmetingen dat per jaar wordt weg
geworpen wordt geschat op 145.000. Er bestaat een wetgeving 
die deze gewoonte verbiedt, maar het is moeilijk om dergelijke 
regels te doen naleven. Daarom hebben het Centrum voor 
milieu-educatie in Washington en het Nationale Bureau voor 
Zeevisserij besloten een Actieprogramma op te stellen. Als 
één van de mogelijke oplossingen wordt gezien het weer in ge
bruik nemen van biologisch makkelijker afbreekbaar materiaal; 
in gebieden waar de fauna bijzonder gevaar loopt wil men 
schoonmaakakties starten. 
(Oryx, Vol.l8, no.3) 

ALARM WEGENS DE UITROEIING VAN KIKKERS 

De World Society for the Proteetion of Animals heeft de 
Europese landen en de Verenigde Staten gewaarschuwd voor 
de rampzalige gevolgen voor het milieu in India van de 
jaarlijkse vangst van meer dan 70 miljoen kikkers. Uit re
cente onderzoekingen is gebleken dat de vernietiging van 
miljoenen kikvorsachtigen in landbouwgebieden kan leiden 
tot een dramatische toename van het aantal schadelijke in
secten die gewoonlijk deze dieren tot voedsel dienen. 
In strekenwaar de kikkers zijn uitgeroeid gebruikt men nu 
verdelgingsmiddelen die fataal zijn voor het milieu. Een 
andere reden om een einde te maken aan de handel in kik
kerbilletjes zoals die nu bestaat is de wrede behandeling 
van deze dieren: de eetbare lichaamsdelen worden van het 
levende dier afgesneden en de rest van het lijf wordt weg
gegooid (WSPA, Scientific Advisory Panel, 106,Jermyn 
Street, GB-Londen SWIY 6EE). 

P.s. In Epe zijn kikkerbilletjes uit India te koop in de 
viswinkel! 

NEDERLAND: VENNEN 

In de provincie Zuid-Limburg is een aanvang gemaakt met de, 
uitvoering van een omvangrijk programma om vijvers en vennen: 
te herstellen, opnieuw uit te graven of aan te leggen. 
Men had zich gerealiseerd dat deze biotopen van beperkte 
omvang onontbeerlijk waren voor het overleven van kikvors• 
achtigen; over de afgelopen zeven jaren zijn 200 bestaande 



vennen hersteld en voor de komende tien jaren beoogt men 
5 à 600 nieuwe vijvers aan te leggen. De promotor van dit 
programma is de Werkgroep Amphibieën en Reptielen Neder-
land, Kemperbergerweg 67, NL-6861. RM Arnhem (~a~uurbeho~d 
augustus 1984). ( Is dit voor o.m.de panten wel zo gunstlg? Red.) 

De Natuur-Nieuwsbrief wordt uitgegeven in vele talen, w.o." 
Nederlands, door het Europese Informatie Gentrum voor 
Natuurbescherming van de Raad van Europa, B.P. 431, 67006 
Straatsburg - cedex, Frankr~k. 
U kunt de Nieuwsbrief daar bestellen. 

Toen we in een linde aan de Stationsstraat in Epe een 
enorme scheur zagen, die over enkele meters lengte in de 
lengterichtingvan de stam was gekomen, informeerden we 
naar dit verschijnsel bij de heer Kerkhof. Hij bezorgde 
ons een artikeltje over dit verschijnsel dat bij zeer 
strenge vorst kan optreden. 

Daaruit bleek, dat er een nieuwe visie op het gebeuren 
ontwikkeld is. De scheuren zouden alleen kunnen ontstaan 
vanuit een oude wond in de boom. 
Ze zitten àltjjd aan de zjjde welke' door zon het meest ver
warmli wordt, dus aan de zuidkant. Dat klopte bij deze boom 
ook. 
Van een vroegere wond was echter nietste bespeuren. 
Toen we nog eens beter wilden gaan kijken, was de linde 
helaas geveld en afgevoerd. 
We ontdekten echter nóg een verse vörstspleet, maar dat 
hebben we maar niet meer gemeld. 

Els Koopmans. 

"l-\E.'B JE.. OOK GE.HOOl2P DAT 
ON~E. KA'PP~R MET OT>lN_HAA~D-HOUT \/E..NT ?" 



TloraJnvenLar:-isalieverk 1_ 
\n on:z.e streeK 

Nu het groene seizoen weer voor de deur staat en de planten
mensen alweer uitkijken naar de eerste groene sprietjes, is 
het goed even stil te staan bij deze tak van plantenstudie, 
waarin ook amateurs hun steentje kunnen bijdrageno 
Wat gebeurt er in onze streek aan inventarisatiewerk? 

Allereerst is daar de Gewestelijke floristische werk
groepo Deze richt zich de laatste jaren op bepaalde land
schappen die grondig worden onderzocht en beschreven. 
Elk project loopt meer dan één jaar. Deelname staat voor 
ieder open - zie de excursiedata in de agenda, pag.4,5,6. 
Deelnemers moeten liefst over een redelijke soortenkennis 
beschikken. Er wordt met latijnse namen gewerkt. 

Daarnaast is er de floristische werkgroep in de afdeling. 
Deze werkt sterk individueel. Het werk bestaat vooral uit 
"hokken"; dat is het onderzoek per kilometervak. Het gaat 
daarbij vooral om het invullen van de witte vlekken op de 
kaart, want er is in onze streek al veel "gehokt". 
Een_basis soortenkennis is uiteraard nodig en verder genoeg 
interesse om die kennis aan te vullen. Basis is de Neder
landse streeplijst. 

Het laatste jaar is ~r een beetje de klad gekomen in het 
werk van de eigen groep. Daarmee is de kwetsbaarheid van een 
eenmans .groep geillustreerd. We moeten daar maar eens 
over pra-ten. we doen dat op::VIoen~da;3 .3 apr'll Ol"'f1 2.0 u. 
(zie ook agenda, pag. 6 ) • \n de E.p.eryemeente\.Von\ r19. E..pe 
Het werk moet wel worden voortgezet, want er zijn genoeg in
teressante dingen te doen en er zijn voldoende mensen in de 
afdeling die in dit werk bel·angstellen. 

Verder gebeurt er veel in het kader van studieopdrachten 
en op andere manieren professioneel, b.v. door S.B.B. en 
Regionale Milieuraad. 
De plantenwerkgroepen van de KNNV hebben een gezamenlijk 
landelijk orgaan: de Kontaktcommissie voor Floristiek 
en Vegetatiekunde. 

Die vergaderdezaterdag 9 maart in 
Apeldoorn. Inleider was op die bij
eenkomst Ruud v.d.Meyden, medewerker 
van het Rijksherbarium en o.a. ook 
(mede-.)auteur van de herziene Heukels
flora. 
Uit zijn inleiding bleek dat het Rijka
herbarium zijn bemoeienissen met het 
inventarisatiewerk gaat loslaten. 
De provincies doen al erg veel op 
dit gebied en er komt wellicht een 
nieuw orgaan, het NOFIN (Nieuwe Opzet 
Florainventarisatie In Nederland), min 
of meer vergelijkbaar met het bij de vo-



gelmensen welbekende SOVON. 

Doel is volledige inventarisaties op kilometerhok-basis 
in een jaar of 5 à 10. Ruimte voor een nieuwe opzet is 
er ook nu het Rijksherbarium zijn dérde inventarisatieronde 
als afgesloten beschouwt. De resultaten daarvan worden ge
publiceerd in de "Atlas van de Nederlandse Flora" waarvan 
het eerste deel verschenen is. Die gaat over de versprei
ding van zeldzame planten. Er volgen nog 2 delen. 

Intussen gaat de verandering -en dan vooral de achteruitgang 
van onze flora - in snel tempo verder. Dat maakt de vast
legging ook zo belangrijk. Medewerking van amate_urs nam 
altijd al een grote plaats in, zowel bij vogel- als planten
onderzoek en blijft bijzonder welkom. 
Wel is het, denk ik, nodig om in onze eigen streek de 
interesse die er beslist is, te bundelen en productief te 
maken. 

Henk Menke. 

Het Mei/Juni/Juli nummer van Natuurklanken 
wordt een IJSSELNUMMER! 

Natuurklanken zal staan in het teken van 
de uiterwaarden van de IJssel. Dit o.m. ' 
in verband met de landelijke actie die 
aandacht wil vragen voor de waarden van 
de uiterwaarden en de noodzakelijke be-
scherming daarvan in verband met de vele bedreigingen. 

In het vorige nummer van Natuurklanken schreven we al 
over deze actie van de Gelderse Milieu Federatie. 
Onze locale groep: Milieugroep N.O.Veluwe organiseert 
een tentoonstelling over dit onderwerp (zie januari
nummer Natuurklanken), die in eerste instantie voor de 
Gemeentebesturen bestemd is en na de zomervacanties 
voor een uitgebreider publiek vrij komt • 

..BE-LA NG'R~K 
Bijdragen voor het komende nummer van Natuurklanken 
graag vóór 2.9 april bij de redactie! ! \'!-......., 
LET OP VERANDERDE SAMENSTELLING ·v/d REDAC~IE. 
Dit geldt ook voor de waarnemingen! ~ / 

~ ---------------· 



2.5'. 

~~D®~V©~~lb~~~~~g~M)Qrtll~~~\rn~ 
1984 IN HE-ERDE. 

gebied: Zijbroek en Vorchterbroek te Vorchten. 
opp.: 170 ha. 

Onder deze titel verscheen een rapport over deze actie, 
waar wij een aantal waardevolle gegevens voor U uitlichtten. 
Het volledige rapport is in de bibliotheek van de KNNV 
Bongerdplein 1 te Epe (tel. 05780-12083) te vinden. 

Deze notitie is samengesteld naar aanleiding van een 
weidevogelbeschermingsactie in Vorchten. 
Er is een proef gendmen met het plaatsen van "nestbescher
mers", een soort kooien van betonijzer dié over het nest 
worden geplaatst. 
Hoewel het algemeen effect van het plaatsen van nestbe
schermers bekend is, blijkt in het veld dat zich allerlei 
situaties voordoen die bezinning vragen van de activiteiten 
van weidevogelbeschermers. 

Het Zijbroek en het Vorchterbroek zijn als proefgebied ge
kozen vanwege de goede ontsluiting en de ligging van 
bouwlandpercelen langs wegen. 
Voorts zijn van beide gebieden gegevens aanwezig uit 1976, 
zodat vergelijking mogelijk is tussen 1976 en 1984. 

Het Zijbroek en het Vorchterbroek liggen in het IJsseldal 
op de overgang van het Veluwemassief naar de IJssel. 
Uit de naamgeving valt op te maken, dat beide gebieden be
staan uit zogenaamde broeklanden die langs de IJssel voor
namelijk bestaan uit open komgronden (broek= nat gebied,red.) 
Deze komgronden zijn door de gebrekkige ontsluiting en ont
watering tot halverwege de zeventiger jaren onbebouwd ge
bleven. In ruilverkavelingsverband zijn na 1975 wegen ver
hard, en enkele wegen met elkaar verbonden. De ontwatering 
is verbeterd en uiteraard zijn er boerderijen gebouwd. Aan
gezien het animo voor nieuwe boerderijen niet erg groot was, 
is het gebied toch nog vrij open. 
Wel zijn enkele landschappelijke beplantingen aangelegd op 
voor de landbouw minder geschikte percelen. De nieuwe be
plantingen zijn aangelegd bij bestaande populierenbossen, 
zodat de openheid van het gebied niet extra aangetast is. 

In beide gebieden treedt kwel op vanuit het Veluwemassief. 
Voor broedende steltlopers is dit erg gunstig; met name 
voor kritische soorten,zoals watersnip en tureluur. 
Er zijn territoria vastgesteld van watersnip, tureluur, zo
mertaling en slobeend. 
Het Zijbroek en het Vorchterbroek liggen ten westen van het 
dorpje Vorchten in de gemeente Heerde. (top.kaart 27E Wijhe). 

F . 
:Z.OMUTALI"fGo ..SLO&EEND 



Gedurende een reeks van jaren zoeken F. Aberson, A.v. 
Apeldoorn en H. Versluis nesten van weidevogels in het 
IJsseldal. Na 7 april, de veel omstreden datum wanneer 
geen eieren geraapt meer mogen worden, is het gebruikel~k 
dat nesten met een stok gemarkeerd worden. Voor 7 april 
worden geen stokken geplaatst omdat eierrapers gemarkeerde 
nesten regelmatig "afstropen". Tevens is het bekend dat 
sommige eierrapers de broedsels "uitmelken". Enkele malen 
is geconstateerd dat een krielaardappel in het nest gelegd 
werd. 

Nadat de nesten gemarkeerd z~n, worden de betrokken agra
riërs gewaarschuwd. Veelal z~n de betreffende agragiërs be
reid om rekening te houden met de broedende weidevogels. 
De nesten in de graslanden worden ontzien t~dens het 
slepen en rollen, kunstmest-strooien en het uitr~den van 
drjjfmest. 
Op de bouwlandpercelen worden nesten omgelegd of wordt met 
de cultivator om het nest gereden. 

Aangezien het gebied dat door Aberson, Van Apeldoorn en 
Versluis wordt bestreken een expansieve groei doormaakt, 
is gedurende de wintermaanden contact opgenomen met en
kele vogelaars die nestbeschermers wilden plaatsen in de 
weilanden. 

Voor 7 april is ruim aandacht besteed aan het zoeken naar 
nesten: na de sluitingsdatum van de eierraap-periode z~n 
op de bouwlandpercelen stokken gezet en in de weilanden 
nestbeschermers geplaatst. 

Het plaatsen van nestbeschermers is erg afhankel~k van 
de inscharingsdatum van vee. 
Vanwege de "natte" voorjaarsperiode in 1984 is in veel 
percelen geen jongvee of melkvee ingeschaard. 

Voor de weidevogels een gunstige omstandigheid, omdat de 
verstoring in een aantal percelen vr~ gering is geweest. 
Voor het broedsucces zjjn natte en koude voorjaarsmaanden 
echter zeer nadelig, omdat de weidevogelkuikens kunnen 
verkleumen en onvoldoende insecten op kunnen nemen. 

In totaal z~n 47 nesten gelokaliseerd en gemarkeerd, waar
van 3 nesten in het Hoornsehebroek te Heerde. (40 van de 
kievit, 5 van de grutto, l van de scholekster en l van de 
wulp). 

grasland. 

Ter discussie staat of men nestbeschermers direct moet 
plaatsen en of ze nut afwerpen. 
Uit het onderzoek in Vorchten bljjkt, dat kieviten, grutto's 
en wulpen een behoorl~k incasseringsvermogen hebben. 
Geen enkel broedsel is verstoord door het direct plaatsen 
van nestbeschermers. 



Naast het tijdsvoordeel voor de weidevogelbeschermer (hij 
heeft alleen de avonduren) heeft deze werkwijze het voor
deel dat minder verstoring in het veld optreedt, omdat 
minder veldbezoeken nodig zijn. 

Z}. 

Nest-predatie door kraaien en meeuwen wordt in ieder geval 
minder geactiveerd bij een gering aantal veldbezoeken van 
weidevogelbeschermers of andere "geinteresseerden". 

De invloed van veel vee in de weiden blijkt ondanks de 
nestbeschermers nog funest te zijn, is gebleken uit het 
onderzoek. In 3 percelen werden 7 van de 8 kievitsnesten 
vertrapt. 
Van het totaal aan graslandnesten met nestbeschermers in 
het onderzoeksgebied, gingen er van de 24 broedsels 7 
verloren. 

Eén van de oorzaken moet gezocht worden in het ontbreken 
van een prikkeldraa~krans rond de nestbeschermers. 
Alle nestbeschermers zijn vervaardigd van betonijzer zonder 
prikkeldraad. 

Prikkeldraad 

Omdat Kiezebrink uit Heerde ook observeerde in hetzelfde 
gebied, zijn door hem drie nestbeschermers omwikkeld met 
prikkeldraad. Vervolgens zijn de nestbeschermers geplaatst 
boven 2 grutto-nesten en 1 kievitsnest in een huiskavel 
van 2.50.00 ha met een veebezetting van ca. 130 melkkoeien. 
Hoewel de nestbeschermers menige stoot en duw moesten 
incasseren, zijn alle drie broedsels uitgekomen. 

Een en ander houdt in, dat alle nestbeschermers voorzien 
zullen worden van een prikkeldraadkrans, omdat het ont
breken van prikkeldraad de nestbeschermers te kwetsbaar 
maakt. 

In de percelen 11, 12 e·n 13 is het slootvuil niet verwijderd. 
Langs de sloten ontstaan door de achtergelaten bagger min 
of meer kale stroken. 
Kieviten zoeken graag open plekken op in de graslandperce
len. De broedsels die op het slootvuil lagen, werden vrijwel 
allemaal vertrapt. Nestbeschermers zonder prikkeldraad 
helpen in deze situatie in ieder geval niet, omdat het 
jongvee langs de slootkanten loopt, wanneer ze willen 
drinken uit de zelfdrinkers of wanneer andere activiteiten 
de aandacht trekken (bijvoorbeeld weidev,Qg&l beschermers 
in naburige percelen). 
Het betreden van de weilanden door weidevogelbeschermers 
dient in ieder geval beperkt te worden, omdat jongvee erg 
nieuwgierig is en vrijwel direct reageert. 

Bouwland 
Van de 170 ha bestaat ca. 17 ha uit bouwland, inclusief 
het scheurland. 
Vrij opvallend is naast de mais, het areaal bieten- en tar
weland in een (voormalig) broeklandengebied. Door de ver
beterde detail-ontwatering is het mogelijk deze gewassen 
in dit kwelgebied te verbouwen. 

De maispercelen en het scheurland zijn duidelijk favoriet 
bij broedende kieviten. 



?..8. 
Op het maisperceel van Van den Berg konden op 2,50 ha ll 
nesten gemarkeerd worden. 
Wanneer grasland gescheurd wordt en 
mais geteeld wordt, is het perceel 
vanwege het (micro)reliëf erg aan-
trekkelijk voor kieviten. --~~~~~~~~~ 

Op dit perceel zijn van de ll nesten 10 verloren gegaan. 
Mogelijkerwijs zijn de langdurige bewerkingen debet aan het 
verlaten van de broedsels, hoewel de nesten voor het 
egaliseren verlegd werden. 
Of predatoren nesten verstoord hebben is niet onderzocht. 
Het is echter wel opvallend dat op 7 mei bijna alle 
eieren verdwenen waren (in totaal 34 kievitseieren). 

Het broedsucces op de overige bouwlandpercelen is succes
vol verlopen. Van de 12 gemarkeerde nesten is slechts één 
broedsel vernield tijdens egalistiewerkzaamheden op 
scheurland. 

Van de totaal 23 broedsels die op bouwland gemarkeerd zijn. 
z~n er ll verloren gegaan. 

Een_yergelijking. 

Het rapport meldt verder een onderzoek in Vorchten en 
Nijbroek ter vergelijking van het voorkomen van de z.g. 
kritische soorten weidevogels in het gebied tussen 1976 
en 1984, waarbij blijkt dat de patrijs en watersnip vrijwel 
verdwenen zijn en kievit, scholekster en wulp (die meer 
droge grond verdragen) toegenomen zijn in aantal. 

Samenstellers van het rapport stellen dat het Wapenvelder
broek en het Vorchterbroek voo~steltlopers een hoge poten
tiële waarde heeft die met weinig ingrepen omgezet kan 
worden in een interessant gebied voor kritische weidevogel
soorten. 
Of herstel ooit mogelijk zal z~n, valt te betwijfelen, om
dat de waterhuishouding één van de belangrijkste fundamen
ten is waarop een goede weidevogelpopulatie gebouwddient 
te worden. 

Veldwerk 

F. Aberson 
A.v. Apeldoorn 
T.Kiezebrink 

Vorchten, juni 1984. 

H. Versluis 
A.H.Hottinga (+verslaglegging) 

GOE.D OM TE. W'LTE.N \ 

Harry van Diepen, sinds 14 maart jl.voorzitter van onze 
afdeling, is behalve een actief bestuurslid, ook 

CONTROLEUR VOGELWET 1936 
CONTROLEUR NATUURBESCHERMINGSWET 

Vermeende overtredingen van deze beide wetten kunt U 
dus b~ hem melden. 
Vele ogen zien meer dan twee! 
Adres en telefoonnummer staan voor in deze krant. 
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In het blad "Natura", dat waarschijnlijk in Spanje voor het 
2e jaar uitkomt, lees ik, dat in Pontevedra (prov. Galicië) 
een vogelstation wordt ingericht, gefinancierd door de ge
meente Pontevedra. 
Het komt aan de rivier Rias Bajas, waar de trekvogels uit 
het Noorden van Europa fourageren. Dit st~on is gemaakt 
in de vorm van een inham (Le Grove) omdat op deze plaats 
145 verschillende vogelsoorten zijn gesignaleerd, waarvan 
64 blijvend zijn, 68 soorten gedurende de winter en 13 soor
ten er alleen 's zomers verbl~ven. 
Men zal zich bezig houden met determinatie, gewoontes, voeding, 
telling en ringen. Gelukkig weer een pluspunt voor de vo
geltrek. 

Hetzelfde blad bericht, dat de gemeente Malaga een verbod 
heeft ingesteld op het serveren van zangvogels in bars, 
restaurants en hotels. Deze maatregel, de eerste die op 
dit gebied in Spanje is genomen, beoogt het verminderen 

· van de vangst van insecten-etende vogels. Men heeft uit
gerekend, dat in Spanje 10 millioen insecten-etende vogels 
per jaar worden gevangen. 

En wij maar zuinig zijn op onze vogels, terwijl een leger van 
schieters en vangers klaar staat om ze te ontvangen. 
Misschien komt het nog zo ver, dat Spaanse gemeenten ver
bieden netten te zetten en vogels te schieten. "Natura" 
is een prachtig blad, internationaal georiënteerd, maar 
ik heb de indruk dat de Spanjaarden er nog niet voor in 
de rij staan. Het is me wel gelukt op de camping mensen 
er voor warm te maken, want opheffing zou jammer zijn. 
Jammer voor de trekvogels die hun route over de Alpen 
kiezen. Een Duits blad (vrouwenblad) heeft daar een arti
kel aan gewijd. 

Aan het begin van de vogeltrek wordt in Italië het jacht
seizoen geopend. Veel vogels, die op hun tocht over de 
Alpen in de richting van het Gardameer vliegen, worden op 
deze reis afgeschoten. Gelukkig niet allemaal, er blijven 
er altijd over. Maar bij Mancino bij het Gardameer eindigen 
nog vele duizenden hun leven in de z.g. "roccoli", de 
grote vangnetten, die in de omgeving zijn opgesteld. 
De leden van de natuurvereniging "Tier und Naturschutz" 
gelukte het de eigenaar van een vangnettenbedrijf bij Triest 
het vangen op te laten geven, maar de weg van Mancino 
tot het zuiden is nog erg ver. Jammer, dat er internatio-.· 
naal zo weinig wordt samengewerkt (dat gebeurt wel al, Red.). 

De winter in Spanje was voor planten erg slecht. 
Verleden jaar bloeide er in november al 
volop thijm en lavendel, nu in februari 
is alles nog dor en doods. Alleen de gele 
klaverzuring begint Coxalis pes~áprae), 
en de asphodelus (affodil). Schonfelder 
noemt in "Wat bloeit aan de Middellandse 
Zee" 4 soorten. De soort die hier groeit, 
valt hier niet onder. o l<..alls 

pe~_ccipr"e 
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Het blad is als bieslook, de bloemen zijn met 6 kelkbladen 
met in de lengte een bruine streep. 
Er kwam hier op de camping een merkwaardige vergroeiing bij 
deze plant voor. Eén bieslookachtig blad was uitgegroeid 
tot een breed blad van plusminus 8 cm. Op dit blad hadden 
zich van onder tot boven, dicht bij elkaar, op een steeltje 
van ongeveel 2 cm. de bloemen gevormd, ongeveer 80 stuks. 
We hebben van deze merkwaardige vergroeiing een dia ge
maakt en wat een geluk, de volgende dag werd hij bespoten 
met vergift. 
Merkwaardig beroep: tuinman, vriend van gekweekte planten, 
vijand van wilde planten. 

Af en toe maak je in Spanje toch nog wel eens iets mee, dat 
je in verbazing de handen in de lucht doet slaanJ 
Een keurig heer zat in een restaurant een bordje "weet ik 
veel" te eten. Ik vroeg wat het was en kreeg hoffelijk· 
een schoteltje aangeboden. Tot mijn verbazing waren het 
kleine visjes van plm. li cm lengte en l mm. breedte. 
"Delicatesse" zei de heer. Na ze goed te hebben bekeken, 
kwamen we tot de conclusie, dat het honderden glasaaltjes 
waren! 

In de tijd, dat in Noord Europa de vorst 
inviel,, trokken op één dag honderden kieviten 
over, richting Gibraltar; in de nabijheid van 
Gibraltar (Tavira) zijn veel weiden, misschien 
was dat hun doel, misschien wilden ze over
steken naar Afrika. 
De meest bijzondere vogel, die we hier zien is 
de zwarte tapuit, een zwarte vogel met helder 
witte stuit, voorkomend in Spanje van ongeveer 
Madrid. tot het zuiden. 
De vogelgids geeft aan, dat hij nestelt in 
rotsholten, waarbij de ingang wordt gemas
keerd door een muurtje van kiezelstenen. 
Dat klopt, er zijn hier veel rotsholten en 
nog meer kiezelstenen. ~vQrbe. b-o..pc.o.i b 

~1/f 
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A.de Brueijs-Jansen 
Isla Plana. Spanje 

'WELkE. DAGYL\NDt~S kOMtN \-\\E.R \/OO'R~ 
Uitgebreide dagvlinderlijsten + invulformulieren 
zijn samen voor 75 cent verkrijgbaar bij Els Koopmans 
Bongerdplein 1, Epe. 

Dit in verband met het onderzoek 

WELKE DAGVLINDERS KOMEN HIER VOOR? 

(zie vorige Natuurklanken). 
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Vanmorgen wees de thermometer 10 graden beneden nul aan. En 
de scherpe oostenwind nodigde beslist niet om er op uit te 
trekken. Het is vandaag 10 februari. Hans de Jong schrijft 
daarover in de weeragenda 1984: Op februari tien, houdt de 
winter het weldra voor gezien. Die oude weerrijmpjes,(wie ge
bruikt ze nog?) zijn anders best de moeite waard om weer eens 
van stal gehaald te worden. 
Zeker in het gebied tussen de heuvels en de rivier, Mevrouw 
Rotstein, beter bekend als Kleusien uut Zalk, verzamelde een 
groot aantal van die oude eigenstreekse zegswijzen en publi
ceerde die in de bundel "Regels veur et weer", uitgegeven bij 
de Sticht~ng IJsselacademie in Kampen. 
Nu ik toch bezig ben met oude zegswijzen, nog even deze: 

Maart zonder bloemen, 
zomer zonder dauwe, 
brengen ons op 't einde in het nauwe. 

Als jongen kreeg ik op mijn elfde verjaardag het Wandelbo~kje 
voor Natuurvrienden van E.Heimans en Jac.P.Thijsse. Gedrukt bij 
Versl-uys in Amsterdam in 1901. Het voorbericht begint met 
een citaat van een publicatie van F.W. van Eeden: 

"De plant is een onafscheidelijk deel van 1 t landschap, 
hetzij bosch, weide, veen, moeras of gebergte. Zij moet 
bestudeerd worden in het landschap als levend individu. 
Eerst dan geeft hare studie: dat onwaardeerbare genot 
(door LINNAEUS gevoeld, toen hij de botanie de AMABILIS 
SCIENTIA noemde), dien onweerstaanbaren drang naar de 
vrije natuur •••• (en wat zoo noodig is voor ieder) •••• 
harding tegen klimaat en vermoeienis, voetreizen, sport 
in practischen zin: zich gewennen aan weer en wind, 
aan ontberingen." 

Dat boekje, heel eenvoudig gebonden, had een simpele karton
nen kaft; aan de voorzijde versierd met een plaatje, waarop 
een stralende zon boven een houtsingel haar licht laat vallen 
op een bloeiende meidoorn •. Daaromheen een rand van bebladerde 
klimoptakken; boven de titel: WANDELBOEKJE, onder de schrij
vers en dan weer een rand: ditmaal met meidoornbloemen • 
Prijs: 95 cents! 
Het onderwijs had er blijkbaar nogal wat belangstelling voor, 
want bij het voorwoord bij den tweeden druk schrijven de auteurs: 
"Daar ons gebleken is, dat op vele scholen dit boekje klassi
kaal wordt gebruikt, hebben wij gemeend ons te moeten onthou
den van uitbreiding". Heimans en Thijsse waren onderwijzers! 
De laatste zes bladzijden waren bestemd om aantekeningen te 
maken over gemaakte tochten. 
Daarvoor waren gedrukte regels: 
Wandeling, reis naar: 
Datum: 
Weersgesteldheid: 
Omdat je het boekje gebruikte als zakflora, werd het op 
elke tocht meegenomen en werden de vondsten vermeld. 
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Dat oude Wande I_ boekje heb ik nog eens\opgezocht en dan lees 
ik daar ondermeer in dat ik als elfjarige jongen een tocht 
maakte naar de Oostvoornse duinen. Daar werden dan mee be
doeld de duinen op het z.g. Kruininger Gors, direct gelegen 
tegenover de Beer op het eiland Rozenburg, aan de brede 
Maasvlakte. 

Als weersgesteldheid staat vermeld: zonnig. Alleen zonnig is 
voor kinderen een nogal ruim begrip. In dat duingebied mocht 
je overal vr~ rondlopen; de d~kjes en kaden die daarin lagen 
en waarlangs een eenvoudige afrastering stond, waren ver
boden. 
Als vondst worden genoemd dotterbloemen en maartsche viooltjes 
Maartsche met sch, want de spelling De Vrie~ en Te Winkel, 
met haar naamvallen~ dubbele klinkers in meervouden en manne
l~ke en vrouwel~ke en onz~dige zelfstandige naamwoorden, 
werd op de lagere school, in klassen waar vaak een dikke 
veertig kinderen in zaten, zeer grondig onderwezen. Het 
wèl op het rooster vermelde vak: "Kennis der natuur" werd 
door al die grondigheid b~ de overige vakken, grondig ver
waarloosd. Bl~kbaar kenden onze meesters het Wandelboekje 
niet! 

Maartsche viooltjes, hoe het kwam weet ik niet, maar b~ de 
schooljeugd was dat een begrip. We zochten er al naar als het 
eerste speenkruid en klein hoefblad begon te bloeien, we 
staken de plantjes als ze nog in knop stonden uit en riskeer
den soms een paar ferme draaien om je oren van de politie 
door, op de z.g. verboden wallen rondom het stadje, waar 
maartse viooltjes in massa's voorkwamen, ze te gaan uitste
ken. Daar groeiden paarse en witte. En m~n grootmoeder, die 
dol was op maartse viooltjes, zette ze dicht opeenstaand in 
zo'n bruine geglazuurde bloempotschotel, midden op tafel. 
Heerl~k ruikend. Alleeen, ze was nooit geinteresseerd in de 
vindplaats! Als ze uitgebloeid waren, werd er in de tuin een 
plaatsje opgezocht waar ze werden uitgeplant; daar groeiden 
er honderden. 

Al stak je in het vroege voorjaar er nog zoveel uit, na een 
paar jaar stonden er weer evenveel. Daar snapte je niets van. 
Tot je ontdekte, dat dit plantje zich behalve door uitlopers 
ook nog door zaad vermeerdert. En dat, ter~l er in de perio
de waarin ze bloeien, nu niet bepaald 
veel insecten z~n die erop vliegen. 
Dat tekort heeft de natuur op een 
kunstige ~ze opgevangen. In de zo
mer komen aan dit viooltje de z.g. 
"cleistogame bloemen". Dat z~n 
onder aan de voet van de plant ont
stane bloemknoppen, die gésloten 
bl~ven en waarin de stuifmeelbui
zen van de meeldraden in de stamper 
dringen. Zelfbestuiving. De gewone 
bloemen zetten aléén vrucht b~ 
kruisbestuiving. 
B~ ons in de streek behoren de 
maartse viooltjes beslist niet tot 
de zeldzaamheden. 
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Vaak vond ik ze onder en langs struiken en heggen in het 
rivierengebied; vaak over grote oppervlakken. En altijd 
heerlijk ruikend. Niet voor niets noemde Linnaeus het 
maarts viooltje: viola odorata! 

Toch deed ik vorig jaar october een in mijn ogen vreemde 
ontdekking. 

Het was een druilerige regendag en ik besloot om met een 
paar vrienden de musea in Hattem te gaan bezoeken. Voor een 
KNNV-er beslist de moeite waard! Niet alleen om een indruk 
t~krijgen hoe de mensen in deze streek vroeger leefden en 
woonden. Niet alleen om eens een grote verzameling van het 
werk van Anton Pieck te bekijken. Zeker om eens te zien hoe 
de Hattemse kunstenaar Jan Voerman in zijn tijd de prachtige 
IJsselstreek zag en om dan tevens echte aquarellen en te
keningen te kunnen bekijken van Jan Voerman junior, die 
samen met de schilders H.Rol en C.Rol vele jaren achtereen 
de zo bekende Verkadealbums illustreerde. En in die albums 
nam de grote Jac. P.Thijsse de lezers mee naar buiten. 

Ik zag daar een zwart-wit tekening uit, ik meen het album 
"Waar wij wonen", gemaakt op de Beer op de westpunt van het 
eiland Rozenburg. Zittend ergens in de voorste duinenrij, 
heeft hij de Maasvlakte getekend met in de verte boven de 
horizon het silhouet van de stompe toren van de Sint 
Catharijne Kerk in Den Briel. Een beeld dat ik van jongen 
af heb gekend. 
Buiten gekomen op het binnenplaatsje, een klinkerstraatje 
met een naar italiaans model gebouwde pomp, valt je oog 
op wat boompjes en beplanting in door klinkerstenen omzoom
de perkjes. 
En wat staan daarin te bloeien •••••••••• maartse viooltjes! 
Maartse viooltjes in october. Een verhaaltje waard. 

W.v.s. 

V OGE..LVtR K~l<OE..P 
Een tiental personen heeft zich aangemeld om mee te werken 
aan het Bijzondere Soorten Project van SOVON. 

20 februari is er een voorlopig SOVON-Districts Bestuur 
opgericht voor de Veluwe. Hierin zitten namens de 
Vogelwerkgroep van de KNNV Epe/Heerde:Adri~Hottinga en 
Harry van Diepen. 

Zij vertegenwoordigen tevens de Vogelwerkgroep Noord
Veluwe. 
Als Districts coÖrdinator voor de Veluwe is benoemd 
Rob de Vogel. 

1985 zal een aanloopjaar zijn voor het B.S.P. 

Binnenkort worden nadere gegevens verwacht. Zodra die 
binnen zijn, komen de leden van de werkgroep voor een be
spreking bijeen. 

Harry van Diepen. 
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DAT NU ZO. 
Een aantal jaren geleden kocht de gemeente Epe een klein 
natuurgebied in Vaassen, gelegen in de hoek Kortebroekse
weg - Elspeterweg. De voornaamste waarde van het terrein, 
dat deels uit heide, deels uit - 8_P)lltaan opgeslagen - bos 
bestaat is een flink aantal jeneverbesseu. 

Gemeente en KNNV kwamen overeen, dat de vereniging het 
zou onderhouden. Het onderhoud waar onze vr~willigers
groep zich al een aantal jaren mee bezig houdt, bestaat 
vooral uit het in stand houden van de heide en het gelei
del~k opruimen van de zware Amerikaanse vogelkersen. 

Langzamerhand begint zich het gedachte eindresultaat af 
te tekenen: een paar Veluwse landschapselementen in klein 
bestek b~eengebracht: een stukje heide met jeneverbessen 
en brem, een stukje ~l bos met eiken, berken. en dennen, 
maar ook "wilde" appel, kers, l~sterbes. 

Nu is er onlangs, in het kader van de riolering van het 
buitengebied, ook een riool aangelegd in de Kortebroekse
weg. De machine.die de sleuf graaft heeft ruimte nodig en 
de aannemer is gaan snoeien. 

En dat is op zo'n haastige en onoordeelkundige manier ge-
beurd dat het toch al kleine en smalle terreintje forse 
schade heeft geleden. Bomen werden mismaakt, takken van 
3-4 m. van de wèg staande bomen werden nodeloos, in elk 
geval veel te ver, afgezaagd. Alles wat dicht bij de rand 
stond, .klein of groot, overhangend of niet, werd weggekapt. 
En passant werd ook een wil de appel "meegenomen" en een · 
jeneverbes, nota bene een b~ de wet besènermde boom! 

Tja, wat doe je dan verder? Klagen b~ de gemeente, die 
dan best even wil komen k~ken en het wel betreurt, maar 
ook constateert dat belangen en prioriteiten bl~kbaar 
wel eens verschillend liggen. 

De vr~willigersgroep heeft een paar uur nodig gehad om het 
visuele aspect van de vernieling wat weg te werken. Verder 
zal de mishandelde bosrand zich deels wel weer herstellen, 
maar de KNNV bl~ft wel met een kater zitten. 
De gemeente koopt een terreintje uit het oogpunt van natuur
behoud, de KNNV-ers plegen uiterst zorgvuldig natuurbeheer 
en staan letterl~k b~ iedere boom te wikken en te wegen 
en vef~olg~ns wordt de rand van het 
terrein onder verantwoordel~kheid 
van diezelfde gemeente onnodig mis
handeld. 

Als je met de mensen van de gemeente 
praat, is er best begrip en bereid
heid tot medewerking. Maar de prac
t~k, vind ik, bew~st dat de gemeente 
als eigenaar en beheerder van bossen, 
natuurgebieden, bermen, beken en als 
maker en uitvoerder van verordeningen 



zich vaak nog te weinig bewust is van de verantwoordelijk
heden op het gebied van natuurbehoud. 
Zeker voor een streek die nog steeds een grote rijkdom 
aan waardevolle milieus herbergt. 

Ik hoor wel eens het commentaar: het is hier zo'n kleine 
groep die zich over het natuurbeheer druk maakt. 
Maar is de omvang van een groep maatgevend voor het belang 
van de zaak waarvoor ze strijdt? 

Henk Menke. 

Onverwacht mij tegen 
in •t nog wintersch jaar 
op den sprong der wegen 
bloeit de hazelaar. 

Tegen 't licht gehangen 
slingertjes van goud 
aarzelend, bevangen 
raak ik aan het hout. 

Trillend dwaalt van boven 
't fijne wolken los; 
en met bloei stoven 
in het naakte bos 

blijf ik in een beven 
teruggehouden staan, 
en ik raak nog even 
1 t donker stamhout aan. 

Ida Gerhardt. (uit de bundal Het Veerhuis). 



De polibe en hel milieu 
Een niet alledaags onderwerp voor Natuurklanken, maar met 
wat toelichting wordt de achtergrond voor de plaatsing 
van dit stuk misschien wat duidelijker. 

De.milieugroep N.O.Veluwe, waarin ook de KNNV afd. Epe/ 
Heerde is vertegenwoordigd, had laatst voor een verga
dering de politie in haar gebied uitgenodigd. · 

De bedoeling van dit initiatief was een wederzijdse ken
nismaking van politie en de milieugroepen in de regio 
N.O.Veluwe, met de bedoeling meer begrip voor elkaar te 
krijgen. 

Aanwezig waren een vertegenwoordiger van de gemeentepo
litie Epe, afdeling Bijzondere Wetten en drie Rijkspolitie
mensen o~a. uit de groep Heerde en de groep Hattem. 

Tijdens het uitleggen van de werking van hun organisatie 
kwam al snel hèt grote verschil tussen Gemeentepolitie 
en Rijkspolitie aan het licht. 
De Gemeentepolitie maakt deel uit van de Gemeentelijke 
organisatie van "allerlei" diensten. Daardoor is de 
afstand kleiner tussen bepaalde gemeentelijke diensten, 
b.v. die vergunningen uitgeven voor het organiseren van 
bepaalde activiteiten, zoals droppings, crosswedstrijden 
of -activiteiten en oriëntatieritten en de dienst die 
controle op de naleving van de bepalingen hiervan uitoe
fent. 

Dat levert een veel soepeler gang van zaken op dan bij de 
Rijkspolitie, die belast is met het controleren op~aleving 
van deze vergunningen die door een heel andere organisatie 
- nl. het bestuur van een gemeente waar die Rijkspolitie 
werkt - worden uitgegeven. 
De burgemeester in een "Rijkspolitie-gemeente" is alleen 
maar hOofd van de poli tie in zaken die "de openbare orde 
betreffen". In "ons" gebied (Epe/Heerde) ontstaat dan 
ook een groot verschil in "beleid'' tussen Epe (Gemeente
politie) en Heerde (Rijkspolitie). 

Een ander interessant, maar soms vervelend verschil tussen 
Gemeente- en Rijkspolitie zit in de z.g. "algemene taakstel
ling" van de Rijkspolitie en verschillende gespecialiseerde 
afdelingen van de Gemeentepolitie. 

Een Rijkspolitieman moet nl. zowel verkeersproblemen kunnen 
oplossen, recherchewerk doen, maar b.v. ook controle uit
oefenen op de naleving van de Wet Beschermde Planten en 
Dieren. Een schaap met heel veel poten dus. 
Bij de Gemeentepolitie is b.v. een afdeling Verkeer, Recher
che en Bijzondere Wetten, waar in elk "vak" gespecialiseer
de mensen werken. 
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HOewel de Rijkspolitieman wel een beroep kan doen op hulp. 
van gespecialiseerde instanties, zitten deze vaak veel 
verder weg dan bij de Gemeentepolitie. 
Een leerzaam voorbeeld was b.v. het verschil in beleid 
inzake nachtelijke droppings tussen Epe en Heerde. 
In Heerde krijgt de llijkspolitie (als het goed is) een af
schrift van een door ·de gemeente Heerde afgegeven ver~ 
gunning voor zo'n dropping en kan, als alles organisatorisch 
goed en op tijd verloopt,de zaak controleren. 

In Epe is de zaak zb geintegreerd, dat het Gemeentebestuur 
de uitgifte van zulke vergunningen heeft gedelegeerd aan 
het Hoofd Afdeling Bijzondere Wetten van de Gemeentepolitie. 
Hier zitten dus het vergunningenbeleid en de controle op 
naleving daarvan. in één hand. 
Zodoende kan de Gemeentelijke verordening die .b.v. de voor
waarden voor het laten houden van deze droppings 
via het initiatief van bovengenoemde "hand" soepeltJes 
worden aangepast op andere initiatieven b.v. van mensen 
die een nieuwe naam bedenken voor dit soort activiteiten. 
Dit bevordert uiteraard een goede regulering van deze 
activiteiten, die anders al gauw zeer milieu-aantastend 
zouden worden. · 

Tijdens deze zeer leerzame avond bleek dat de politie 
(zowel Rijks- als Gemeentelijke) zeer ontvankelijk is voor 
assistentie van particulieren (b.v. bij het herkennen van 
beschermde planten en dieren) als zij daarom vraagt. 
Zij zou ook graag_ zien, dat (en dat geldt zeker voor leden 
van de KNNV) mensen die bepaalde aantastingen van het 
milieu waarnemen, dit rappateren aan de betreffende po
litie instanties in hun woongebied. De politie ziet nl. 
wel veel maar (lang) niet alles. 

Jan Polman. 

-j)_ 
OP EEN SCHAAP 

Een schaap te Schagen sprong -hoe gek
de hele nacht over een hek. 
"want ziet U", sprak het tot twee herten, 
"wellicht ligt ergens in de verte 
door zorg en kommer zwaar gekweld 
een slapeloze die mij telt". 

Kees Stip 



De strenge vorst in de eerste drie weken van januari heeft 
voor grote veranderingen in de vo'gelwereld gezorgd.· Vele 
soorten, die normaal in ons land overwinteren, trokken weg 
naar het zuiden. Ook kwamen er soorten naar Nederland die 
in zachte winters meer noorderlijk of oostelijk verblijven. 
Eén van deze soorten was de Grote Trap. 

Het Zutphens Dagblad van 30 januari maakte melding van twee 
Grote Trappen die zich al veertien dagen zouden ophouden in 
de gemeente Voorst op weilanden van de gebroeders G. en H. 
Haarman. Het adres stond er echter niet bij omdat zij een te 
grote toeloop van vogelaars vreesden. Maar na enig sP.eurwerk 
van m'n broer Peter werd hem bekend dat beide agrariers in 
Teuge woonden en wel op de Beukelaarsweg. Na enige telefoontjes 
werd afgesproken dat Frans, Peter, een vriend van Peter en ik 
de volgende dag zouden gaan hljken. 

We hadden niet verwacht dat we de, als schuw te boek staande 
kalkoenachtige vogels zo goed te zien zouden krijgen. 
Eerst liep het paar op ongeveer dertig meter van ons ver
wijderd in het weiland. Met verrekijkers en telescoop konden 
we de dieren prachtig zien, hoewel het verschil tussen de hen 
en de haan minder duidelijk was dan mj hadden verwacht. 
De haan had bijvoorheel d geen duidelijke "snor" zoals in vrij
wel alle vogelgidsen afgebeeld staat. Mogelijk hebben mannelij
ke Grote Trappen die alleen in de voortplantingstijd, maar 
daarover heb ik in de literatuur niets kunnen vinden. 
Wel was te zien dat de haan geringd was en de hen niet. 

Na enige tijd werden de vogels wat onrustig. Ze zetten hun 
veren uit en liepen naar elkaar toe. Opeens sprongen ze ge
lijktijdig op en strekten hun poten in elkaars richting, zoals 
twee vechtende hanen dat kunnen doen. Tijdens deze actie lie
ten de vogels hun, normaal weinig opvallende, witte veren 
erg nadrukkelijk zien. Daarna kwamen beide dieren rustig in 
onze richting gelopen. Tot ongeveer tien meter naderden ze 
ons en pikten daar wat van de grond. Later hoorden we van 
één van de Haarmannen, dat hij ze op die plaats varkens-

brokken voerde. Ook vertelde hij ons, dat de ring 

G~OTE T~AP d 

van de haan door een deskundige 
was afgelezen. Daaruit was geble
ken dat deze vogel op 12 juni 1976 
in de D.D.R. geringd was. 
Dit dier was in de strenge winter 
van '.78/'79 ook in Nederland waar
genomen en wel in Barehem (Achter
hoek) in het gezelschap van een 
andere, geringde, hen. 

Volgens Haarman waren er eind 
januari nog meer Grote Trappen 
in ons land aanwezig. Behalve het 
paar in Teuge bevond zich nog een 
zeer schuw exemplaar in Gelderland 
in de omgeving van Aalten. 



\ 
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Verder waren er Grote Trappen gezien blj Veenendaal, in Lim
burg en in Zeeuws Vlaanderen. 
De strenge vorstperiode had er voor gezorgd dat in totaal 
tien Grote Trappen binnen onze landsgrenzen te bewonderen 
waren. 

Han Bosch. 

\ 

Op de winterwandeling in- Niersen op 3 februari jl.~heel 
comfortabel tussen de twee perioden van strenge vorst, 
hebben we er uitvoerig blj stilgestaan hoe groen onze bos
sen in de winter nog zljn. · 

Groene naaldbossen, met een groene mosbodem zljn ons, 
Veluwenaren, natuurlljk heel vertrouwd. Maar er is nog meer 
groen. En tljdens die excursie bedacht ik opeens dat voor
al bosplanten die het toch al met een beperkte hoeveel
heid licht moeten doen, kunnen profiteren van een extra 1 tje 
aan licht door 1 s winters groen te blljven onder kale 
loofbomen. 

Voorbeelden te over: de hulst, klimop, rode bosbes, maagde
palm en niet te vergeten het wintergroen. Dat dankt zljn 
naam er zelfs aan. Een variant is de blauwe bosbes, die 
verliest wel zljn blaadjes, maar assimileert 's winters 
rustig verder met behulp van zljn groene takjes. 

Overwinterende bladeren moeten tegen een stootje kunnen. 
Ze zljn dan ook vaak dik en leerachtig. Wat minder stevig 
zijn die van de bosbramen-soorten. Toch valt hun winter
hardheid mee: ik vond na de strenge vorst nog bramen met 
frisse groene bladeren. 

Ook onder de varens, bosplanten blj uitstek, zljn er nog al 
wat die overwinterend loof hebben. Er zljn er veel meer, 
maar we noemen alleen de stekelvarens, het dubbelloof en 
de eikvaren. 

Planten kunnen ook op een andere manier 
van het winterlicht in de bossen pro
fiteren: ze kunnen hun bladeren heel 
vroeg ontplooien. De kamperfoelie blj
voorbeeld begint als 1 t niet te koud 
is soms al in december of januari met 
z'n jonge blad. '\ d h f 

·t) a ~n d& ond.~dro. Ook s·ommige kruidan uit de bossen, bjj-
voorbeeld aronskelken en fluitekruid beginnen in het naJaar 
al met hun nieuwe bladrozetten. 
Ook de klaverzurinkjes hadden al blaadjes, maar ik weet niet 
z eker of dat geen overwinteraars waren. 
Het is leuk om, naar analogie van dit verhaal,ook eens 
na te gaan hoe tuinplanten en -.heesters zich 1 s winters 
gedragen en na te gaan welke sierplanten van nature bos
planten zjjn. · 

Henk Menke. 



We beginnen vandaag op de hoek van de Elburgerweg en de 
Enkhoutweg in Niersen, een van de kleine nederzettingen 
in het Kroondomein. We staan dan in een beekdal, dat lo
pend van stuwwal naar de Grift afzakt. Stelt U dit dal 
niet met hoge z~wanden voor, in het terrein is er nauwe
l~ks iets van te merken. Maar vlakb~ stroomt een beek, er 
is dus wel degel~k verhang. De breedte van het dal mag er 
z~n, bestudering van de kaart levert een afstand van een 
kilometer op tussen de "dalwanden". Sedert mensenheugenis 
is de mens hier bezig het landschap te beÏnvloeden. 

Als we de Enkhoutweg een eindje inlopen, dan komen we 
aan een begin van een beek, spreng geheten.In de t~d dat 
de Cannenburgh gebouwd is, moet ook deze beek gegraven z~n. 
De beek diende niet alleen voor het water van de gracht om 
het kasteel, maar ook voor het aandr~ven van watermolens. 
Energie was ook in vroeger t~den een kostbaar goed, en waar 
kon je anders dan door waterkracht gemakkel~k energie win
nen? Na de uitvinding van de boekdrukkunst was er steeds 
meer waterkracht nodig voor het bereiden van papier en zo 
vond in de 16e en 17e eeuw een geweldige uitbreiding plaats 
van de watermolens en dus van het bekenstelsel. 

Aan het einde van de 18e eeuw waren er op de Veluwe ruwweg 
geteld zo'n 200 watermolens. B~ deze spreng staan we aan 
de Geelmolense beek, gegraven in de zijkant van het "dal". 
Hier waren de meeste mogel~kheden voor het maken van een 
verval nab~ de molen en •••• het kostte het minste werk! 

B~ de overgang over de volgende 
beek, de Hartense Molenbeek gaan 
we rechtsaf en bl~ven we de 
Niersenseweg volgen. We zien, dat 
er wat aan het onderhoud van de 
beek is gedaan en dat de duiker 
verlaagd is. Een boomklever maakt 
ons opmerkzaam op z~n aanwezig
heid door zDn luide gorgelende 
roep. Fluitekruid, valse salie 
en hondsdraf steken hun begin
nend groen door het dorre blad 
van de beukebladen, dat de bos
grond goudkleurig tooit. 

B~ het bord "doodlopende weg" gaan we opnieuw rechtsaf en 
zien b~ de kleine spreng duidelDk dat er door de Beken
stichting veel aan onderhoud wordt gedaan. In het volgende 
bosperceel merken we, dat de dennen erg dun geworden z~n 
in hun naaldentooi: er is nog maar één jaargang aanwezig, 
inplaats van de d~ie zoals we tot voor kort aantroffen. 
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De sparren staan er ogenschijnlijk nog gezond bij. De larixen 
even verderop, z~n vol met kegels. De sijsjes doen er zich 
te goed aan. . , . 

We steken de verharde weg over en vervolgen de Niersenseweg, 
passeren de vijfkantige hooischelf - ook al een zeldzaamheid 
aan het worden - en ~ken even bij de kruising met de volgen
de beek, waar op het paaltje Z staat, naar het ingenieuze 
bekenstelsel links van de weg. 
Loop het bospad op en U ziet een ijzerhoudende beek, maar 
dat niet alleen: een samenspel van watertjes zal U boeien. 
We zijn bij de later gegraven zijtakken van de Hartense Molen
beek. Heel bijzonder zijn de puntbronnetjes, die in de peek
badem op kunnen borrelen. Opvallen zijn de varens aan de 
overkant, stekelvaren en dubbelloof. 
Loopt U even het plankje over en 
keer dan weer terug. U heeft dan ook 
de mossen gezien, levermossen, plat 
tegen de beekkant en bladmossen, die 
over een paar weken hun sporenkapsels 
zullen dragen. 
Als we terug zijn op de Niersenseweg 
lopen we langs rimpelmos en haarmos 
verder, de eerste bocht voorbij, zien 
de stuifzwammen in de tweede bocht en 
gaan dan direct over de duiker rechts- Le~r~o~ 
af langs het beukenpad langs de donke-
re beek, die ook werkelijk Zwarte beek 
heet. Als de beek een bocht maakt, blijven we de Zwarte beek 
volgen. In die bocht staat op een dennestobbe een witte 
bultzwam. Rechts~van ons zien we dan een bos, waar alle 
bomen geringd zijh en dus moeten sterven. Amerikaanse eiken 
die "op stam sterven" zo hebben we vroeger geleerd, geven 
goed timmerhout. 

Als we daarna weer naar links gaan, komen we aan een 
sprengkop rijk aan levermossen. Maar ook - en dat is merk
waardig na een strenge winter - met een nog goed herkenba
re spekzwoerdzwam op een oude stam. Dan gaan we rechts en 
volgen de witte paaltjes tot aan de verharde weg. Maar 
voor we daar aankomen, zijn we in een laag gedeelte van de 
Motketel, waar we zo maar veenmos aan/treffen. 
Het veenmos is mooi groen vandaag, de "lege" cellen zijn ge
vuld met water; sneeuw en regen zorgden niet alleen voor 
een hogere grondwaterstand, het veenmos heeft zich volge
zogen met water. 
Als we daarna het beukebos uitlopen, kunnen we 
de verharde weg naar rechts volgen, tot we weer bij ons 
uitgangspunt terugkomen. Er valt nog veel meer te vertellen 
over deze wandeling. Een goede gids is het boekwerkje 
"Bekenpad" van de Stichting tot behoud van de Veluwse 
Sprengen en Beken, verkrijgbaar bij de V.V.V. 's of na infor
matie bij Y. Roelants, Sprengenkampweg 4 in Vaassen, tel. 
05788-1919. Dik Koopmans. 

P.S. Dit verslag werd eerder geplaatst als een "Tussen 
Heuvels en Rivier" in de streekedities van de 
Zwolse Courant en de Apeldoornse Courant. 
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Op zondag 24 februari was er een winterwandeling gepland 
naar het bjj velen als Ugchelense heide bekend staande gebied 
langs de Otterlose weg ten zuiden van Apeldoorn. 

De van oudsher bekende naam voor dit gebied is "Het Leesten". 

Bjj de voorbereiding een week eerder werden we nog geconfron
teerd met temperaturen van - 15oc en hadden we nog een 
Elfstedentocht tegoed, maar nu was het weer zodanig omgesla
gen dat de temperatuur op deze eerste "voorjaarsdag" op-:-
liep tot ca. l40C! 

Een groepje van ongeveer 15 personen nam aan de wandeling 
deel en zo vertrokken we naar het door Staatsbosbeheer in
gerichte parkeerterrein. 
Een dag eerder trof ik daar een leeg en verlaten parkeerter
rein aan, maar inmiddels was de situatie drastisch gewijzigd. 
Overal waar maar enigszins-een auto kon staan, stond er ook 
een. Het door ons zo op prjjs gestelde mooie weer zorgde 
eveneens voor een minder op prjjs gestelde hoeveelheid mede
wandelaars. 

We lieten ons hierdoor echter niet afschri~ken en gingen na
dat we allemaal een parkeerplaatsje hadden gevonden, op pad. 

Ons eerste doel was het aan de noordzjjde gelegen gebied van 
de Koppelsprengen. Langs het pad daarheen vonden we nog een 
aantal berkezwammen en eveneens op een berk een paar fraaie 
bruine houtzwammen. Met welke soort we precies te doen had
den is helaas niet opgelost, vermoedeljjk jonge exemplaren 
van de platte tonderzwam. 

Langs een zich in een vergevorderd stadium van vergrassing 
bevindend heideveldje, met nog een paar jeneverbessen, 
kwamen we bjj de Koppelsprengen. De sprengen-koppen waren 
kortgeleden helemaal ppge~chqónd en voorzien van een be

s~hbeiinkje van perkoenpalen en r ;tCr rjjshout. Ze produceerden een be-
(~~- h?orljjke ~oevee.lheid water, dat 

... ,, ... J':'t,·--· vla een zlch snel verbredend 
.ulllill~~-· ( stroompje, de Ugchelense beek, j.1 richting Apeldoorn werd afgevoerd. 

(,'Jt Na hier even te hebben rondgekeken, 
-~/ • ·q'; wandelden we geleidelijk klimmend 

~ JP' naar het hoger gelegen gebied. 
~~~ In het gebied komen aanzienljjke 

L hoogteverschillen voor. Bjj de 
sprengen die we net achter ons 
hadden gelaten, bevonden we ons . + op een hoogte van ca. 40,00 m N.A.P., 
terwjjl aan de westzjjde van de 
Otterlose weg plaatseljjk hoogten 
van rond de 90,00 m+ worden be-
reikt. 
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Het terrein bestaat in feite uit een langgerekt noord-zuid 
lopend gebied dat met de open z~de naar het noorden is gericht. 

Een duidel~k voorbeeld van een smeltwaterdal in het door het 
laatste landijs ontstane stuwwallencomplex. 
Dit was ook duidel~k te zien op de plaatsel~k door water- en 
winderosie aangetaste heide. Hier was het fijne zandige mate
riaal verdwenen en bleef een bodem van grof grind achter. 
We besteedden wat extra aandacht aan dit door rivieren aan
gevoerde grind. Er komt veel witte kwarts en lydiet in voor 
naast kwartsieten, enkele fijne granietjes en mooie jaspis
breksies. 

De vrij grote hoogteverschillen in combinatie met de recrea
tiedruk noodzaken de beheerders om maatregelen te treffen 
voor een goede afvoer van het regenwater op de voetpaden. 
Op vele plaatsen waren dan ook goten langs- en bielzen. 
"drempels" in de paden aangebracht, om de snelheid van het 
water af te remmen. 
Zou men deze maatregelen achterwege laten dan veranderen 
binnen afzienbare t~d de aanwezige paden in diepe geulen, 
waarna de dan steile kanten instorten enz. enz. 

Na nogmaals van het uitzicht over het heideveld te hebben 
genoten, wandelden we over het heideveld terug naar het in 
een voormalige zandafgraving gelegen parkeerterrein waar we, 
na een ondanks de drukte geslaagde wandeling,weer afscheid 
van elkaar namen. · 

Wat betreft de drukte op deze zonnige zondag, merk ik nog 
op, dat we in gebieden die door hun ligging en hoedanigheid 
nogal wat publiek trekken, bij voorkeur geen wandelingen of 
excursies in de middag, maar bij voorkeur in de morgenuren 
moeten organiseren. 

H. van Woerden. 

~~~::Ljaa~::~:~~~~~~::1~e~~:~~:~ 
tjiftjaf, boerenzwaluw enz. van dit voorjaar waarna~. 

Voor de vaste waarnemers is een lijst bijgevoegd. \l 
Anderen kunnen hem bij de redactie halen. -~ 
Het gaat om de volgende soorten voor onze contreien:~ 

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

spotvogel 

Inzenden naar Wim van Waveren Hogervorst, Zwartelandstraat 
38, Epe. 



MAAK UW EIGEN NESTKASTJE ! ! 

v. Kwikstaart of grauwe vliegenvanger. 

(ophangen aan muur of boom, liefst met 
de opening naar het oosten). 

Werktekening voor een balkonkast; geschikt voor halfholen
broeders zoals grauwe vliegenvanger C(!l witte kwikstaart. 

1. Schroef de twee zijkanten vast op de 
achterkant, maar draai de schroeven 
nog niet vast aan. 
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2. Schroef de voorkant op zijn plaats, 
zoals je op de tekening kunt zien. 
Draai nu alle schroeven aan. r ~---1·--l 
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3. Bevestig de bodem eronder met zes 
schroeven . 

;:j• 7 
"'r:;;.~l ~h---' 4. Maak nu het dak vast met vier schroe

ven. Zorg ervoor dat er aan de achter
kant van het kastje niets uitsteekt. 
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0 •. ( LJ8 ? 5. Schroef de ophanglat zo vast dal er 

.., . één schroef in het dak komt en één in 
de bodem. Nu is het kastje klaar en 
kan het worden opgehangen. 
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zo rf\oqelyk ophan9en o~ boom o~ muur op he.t oos\:en 

een middel 'tegen nesLrovers ~ 
"Bjj het leeghalen van nesten valt vaak het woord "poes". 
We hadden een nest roodstaarten in de pereboom, de jongen 
maakten al "hongergeluiden" en de volgende dag lag het 
nest op de grond, jongen weg. Het woord "poes" viel 
eerst, maar de werkelijke dader was de ekster, die nog eens 
kwam kljken of er nog meer te halen viel. Hjj stak gewoon 
z'n snavel in het kastgat. We hebben toen op ne\ gat een 
plastic buisje gezet van plm. 7 cm. Geen beletsel voor 
de vogels om in- en uit te vliegen, maar wel afdoende 
om rovende soortgenoten (en poezen) te weren". 

A. de Bruejjs. 



\JAT VOOR U B~? 
AANWINSTEN VAN DE KNNV AFD. BIBLIOTHEEK 

l. De Zweefvliegen van N.W. EuroQa en Europees Rusland, 
in het bUzonder v.d. Benelux. 
bewerking V.S. v.d. Goot. uitg. KNNV. 
Een determineerboek. 

2. De landslakken van Nederland. 

3. 

4· 

5. 

6. 

8. 

9. 

E. Gittenberger, W.Bakhuys, Th.F.J.Ripken. 
Een determineerboek met zeer goede afbeeldingen. 
Uitg. KNNV. 
Gallenboek. ----...,..... 
W.M.Docters van Leeuwen. Bew. van A.A.Wieben-llijks, 
G.Houtman e.a. Uitg. KNNV. 

Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen. 
Kruipnieuws 1937-1958. 
20 jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de 
Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN), met een 
inleiding van V. Westhof. 

Een onderzoek naar de verbreidtn&_en biotoopkeuze van 
de amfibieen en reptielen op de Oost-Veluwe. 
door H.P.J.J. Cuppen en M.A. Heinen. 

Elseviers DiersQorengidsgids. 
Preben Bang en Preben Dahlstr~m. Vert. Dr.A.v.Wijngaarden. 
Woordenboek van het dialect van Epe. 
A.van den Bremen-van Vemde en L. van den Bremen. 
Ui tg. : Ampt Epe. 

Vogeltrek in Gelderland (juni 1983). 
Doortrek in voor- en najaar: 
relaties tussen slaapplaatsen en voedselgebieden en 
tussen qroedplaatsen en voedselgebieden, door 
R.G.M. Op den Buys. 
Rapport van een onderzoek in verband met de slachtoffers 
onder de vogels tengevolge van botsingen met hoogspan
ningslijnen en andere obstakels. 

Was lebt in TÜ!!!P~Bach und Weiher? 
Wolfgang Engelhardt. 
Rijk geillustreerde gids van in het water levende kleine 
dieren en hun larven + water- en oeverplanten (geen 
vissen). 

10. Internationale handel in wilde dieren en Qlanten. 
Tim Inskipp en Sue Wells (vert.W.Bergmans) 
uit reeks: Natuur en Milieu 1981. 

11. Unbekanntes Westfalen. 
Dieter Steinhoff. 
Een historisch, geologisch en natuurhistorisch gidsje van 
gebieden vlak over onze grens. 

Na telefonische afspraak te leen bij Els Koopmans, 
Bongerdplein l, Epe, tel. 05780-12083. 
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tV I-J T 15 DIL K.NN.V l !Ct.NllfK? 
., 
Eenheid in presentatie , duidelijkheid in bedoelingen, bezig
heden en achtergronden bevorderen dat anderen een goed en 
helder beeld van de KNNV kr~gen. De KNNV moet haar sterke 
punten en haar kernbedoelingen kunnen presenteren. 
Daarom voor alle duidel~kheid het volgende: 

DE KNNV = VERENIGING VOOR NATUURSTUDIE, NATUURBEHOUD EN 
VELDBIOLOGIE! ! 

Dat is het thema voor de komende 80 jaar. 
Voor __jong en oud, r!jp en groen, liefhebber en vakman. 

Sterke punten z~n verder de veelheid aan activiteiten in 
binnen- en buitenland, de aanwezige kennis en kunde binnen 
de KNNV, de r~ke historie (de KNNV is de moeder van andere 
organisties en initiatieven, zoals de Vereniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten en de Natuurgidsencu~sussen binnen het 
IVN), en de verscheidenheid aan publicaties. 
En: de leden doen alles zèlf, de landel~ke organisatie is 
niet gesubsidi~erd.~ 

AL EENS GEHOORD VAN DE: 

~I.J.N ? 
In Epe bestaat al vele jaren een afdeling van de Neder
landse Jeugdbond voor Natuurstudie, ook wel NJN genoemd. 

De NJN is er voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar die 
zich voor de natuur interesseren. Door middel van o~a. 
excursies, kampjes en lezingen wordt kennis gemaakt met 
de natuur en wordt geprobeerd de leden 't een en ander 
over de natuur te leren. 

Afdeling Epe organiseert elke week een excursie, zoals 
b.v. op 31 maart, dan is er een sprengenexcursie in 
Vaassen, waarb~ gekeken wordt naar al wat zo leeft en 
groeit in en om de sprengen. 

Het vertrek is om 8.30 uur b~ Albert Heyn ip·Epe en om 
9.25 uur bij de Cannenburgh in Vaassen. 

Ook wordt er binnen de NJN actief gewerkt aan landschaps
onderhoud ~n milieubescherming. De jaarl~kse schoonmaak 
van een spreng in Vaassen is hier een voorbeeld van en 
ook het inspelen op problemen als zure regen. 

Behalve lid of proeflid z~n (hierb~ kun je voor een perio
de van 6 maanden gratis lid z~n en zodoende de kat uit de 
boom k~ken), bestaat er voor mensen boven de 23 jaar ook 
de mogel~kheid om donateur te worden van de NJN. 

Belangstelling gekregen? Voor meer informatie bel of 
schrijf naar: 

Marit Savelkoel 
Ds. v. Rh~nstraat 12 
8166 AM Emst 
tel: 05787-1552 

! ! NATUURLIJK DOEN!! 
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De afwisseling van vorst- en dooiperiode heeft vele in
teressante waarnemingen op vogelgebied opgeleverd. Zo 
werden in de IJsselvallei niet alleen veel ganzen, maar 
ook veel soorten ganzen gesignaleerd. Acht in totaal, 
want behalve de hieronder genoemde, werden er in onze om
geving ook twee witbuik-rotganzen waargenomen. 
Afgezien van bijzondere soorten werd ook veel direct aan het 
weer gerelateerd vogelgedrag doorgegeven. En ook juist ge
dragingen ondanks het weer. In nogal wat waarnemingen wordt 
de temperatuur van die dag erbij vermeld. 
Bovendien wil ik U wijzen op de vele soorten die hun kostje 
op of pij de voederplank vergaarden. De opgenomen waarne
mingen zijn voor verantwoording van de waarnemers. F.B. 

Aalscholver ll/2 2 groepen met in totaal ca. 70 FB. 
vogels volgen elkaar op zo'n 
500 m. afstand. Ze vliegen in 
rommelige V-formaties boven de 
IJssel in zuidelijke richting.Zwolle. 

l(f 

Appelvink 5/l l ex. in Taxus a/d Beekstraat. Jonny Veldhuis 

Barmsijs 

Blauwe reiger 

Bonte kraai 

Boomkruiper 

Boompieper 

jan. 
begin 

6/2 
4/3 

7/2 

14/2 

jan. 

29/l 

23/2 
21/2 
28/2 

25/12 

21/l 

At van de zaden. 
in tuin Heggerenk, Vaassen 

febr. boven in eik achter huis. 
Sprengenkampweg, Vaassen 
l ex. Gildeweg, Epe. 
2 paartjes baltsend in hoge 
beuk en eik.Emmastraat, Epe. 

v. w. 
YR. 
HvD·. 
EKG .. 

In zwerm sijsjes van ca. 20 ex. E.Meyer 
l barmsijs. 
Nu 3 barmsijsjes in zwerm. 
Eekhoornweg, Epe. 

E.Meyer. 

6 dode ex.langs IJssel Wapen
veld-Gene. 

HvDo 

verschillende vogels op nesten EKG· 
in kolonie A'dam tijdens korte 
dooiperi ode. 
15 ex. Bottenstrank, Wapenveld. HvD 

• 
4 ex. Wijnbergen, Epe. 
32 ex. Bekendijk, Nijbroek. 

l ex. in vlierstruik.Talma
straat Epe. 

2 ex. heide Welna. Roepend. 

HvD. 
HvD. 

HvD 

EKG. 

( 



Bosuil 
11 

Brandgans 
11 

11 

Buizerd 

11 

11 

11 

11 

Canadese 
11 

11 

11 

11 

\.. 

Dodaars 

" ,, 
" 

Dwerggans 

Fazant 

Gans 

Geelgors 

" 

gans 

18/1 
19/1 

3/2 
23/2 
23/2 

Op het dak. Nieuwe Land, Epe. 
1 s avonds gehoord.V.Meurspark, 
Heerde. 

1 ex. Vorchter Waarden. 
36 ex. Wapenveldse Broek 
3 ex. t.h"v.Marle op deuiter
waarden tussen riet- en kolgan
zen. 

M.v.d.Zee 

EW. 

HvD. 
HvD. 
FB. 

januari/februari 2 ex. in de tuin, halen Ria. de Vos. 
voer van een plankje op een paal. 

20/12 4 ex. bij elkaar op de grond zit-
tend (geen aas).Wiesselsekamp- HvD. 
weg, Wiess.el. 

Vaak in het Wapenvelderbroek, 
hele winter dezelfde! 

23 en 27/1 In weiland t/o Berghuizer 
P.F. op groot kadaver (zwaan 
tegen hoogspanning?) 2e ex. 

EW. 

EW. 

10/2 

12/1 
23/1 
12/2 
23/2 
24/2 
24/2 

9/1 
18/1 
24/2 
26/2 

24/2 

jan. 

5/2 

29/12 

op paaltje vlakbij. 
2 ex. Holleberg, Epe, balts. HvD. 

12 ex. Wapenveldse Broek. HvD. 
17 ex. Wapenveldse Broek. HvD. 
18 ex. Uiterwaarden bjj Welsum. FB. 
39 ex. Uiterwaarden bjj Wjjhese Veer. FB 
15 ex. Vorchter Waarden HvD. 
34 ex. Uiterwaarden t.h.v. 
Oene,tussen kleine, wilde-en FB. 
knobbelzwanen. 1 dag later 
zaten 56 ex. op dezelfde plaats. 

4 ex. Dorpsbeek, Epe. 
1 ex. centrum Vaassen op weg. 
3 ex. Kanaal, Heerde. 
In de Wetering bjj zaagbekken. 

HvD. 
HvD. 
HvD. 
EW. 

1 ex. tussen kol- en rietganzen FB. 
in het Wapenvelderbroek. (tip 
van Adri Hottinga). 

26 aldoor in de tuin en op 't 
voer, zelfs op de vogelplank. EW. 
Eén mank. 

Boven Wissel ontmoeten twee vNo. 
formaties ganzen elkaar op vrij 
grote hoogte.Elke groep ca. 25 
ex.groot. Op het"kruispunt" ont
staat verwarring. De "V"'s vallen 
uit elkaar,ganzen vliegen in 't 
rond, maar vormen dan weer twee 
formaties en vervolgen richting 
ZW en NW hun weg. 

7 ex.V~enweg, Wisse]. 
de hele winter geregeld 10 ex. 
in beukenhaag bjj Dierenpark 
De Achterste Molen, Epe. 

HvD. 
FB. 



r 

Geelgors 
" 

Glanskop 

Goudhaantje 
Goudvink 

Graspieper 

Grauwe gans 

Groene specht 

" 
Groenling 

Gr.bonte specht 

" 
" 

" 
Grote 

" 

" 
" 

Grote Trap 

Grote Zaagbek 

" 
" 
" 

.. 
Grote zeeeend 

24/2 
26/2 

29/12 

25/12 

15/2 
29/12 

27/1 

13/2 

26/2 

13/1 

21/1 

I 26/1 

febr. 

28/2 

4/1 
13/1 

2/2 
14/2 

31/1 
20/1 

13/1 
24/2 
28/2 

10/2 

12 ex. Dellenweg, Epe. 
roept, Petrea. 

20 ex. Gurtelse Bos 

64 ex. Smitsveen, Epe. 
6 ex. allen cf.v.Walsuml.Epe. 

11 ex. Wisselse Veen,Wissel. 

grote groep rouragerend in het 
. Wqpenvelderbroek. 
Vijfpotenweg Epe.Klom in boom, 
zowel naar boven als naar be-
neden. 

HvD. 
EW. 

HvD. 

HvD 

K.Kaspers 

HvD. 

EW • 

Tieke 
Waagemans 

roep Polberg en bij Ennerveld(2).EW. 

op de rozebottels v.d.Egelan- EW. 
tier,op de vetbol en b~ de 
havermout! -looc. 

Trommalt op de eerste dooidag PG. 
na de vorstperiode van januari. 
Ni ers en. 
achterkant flat in wilg en tegen Tieke 
gevel flat.Ankerstraat Epe. Waagemans 
telkens op voer.Roffelt op AHS 
televisiemast. • 
roffelt. Petrea. EW. 

2 ex. Wapenveld. 
1 ex.t~dens le vorstperiode 
voortdurend op voer in tuin. 
zingend, Wissel. 
zingend na -12oc. 's nachts. 

EW. 
EKG. 

MV. 
Wanda K. 

zie elders in dit nummer. HB. 

Vele tientallen op de IJssel en 
overal waar nog open water is. EKG. 
8 ex. Bottenstrank,Wapenveld. HvD. 
12 ex. Bottenstrank,Wapenveld. HvD. 
1 paart je al een paar dagen EW. 
in de wetering • 

In een gedeeltelijk dichtgevro- FB. 
ren gat in de uiterwaarden bij 
Welsurn bevindt zich één vrouwe
lijke Grote zeeëend tussen enke-
le andere eendenrsoorten. Het 
dier onderscheidt zich vooral 
door haar gedrag: voortdurend 
richt z~ zich hoog op uit het 
wateroZe duikt veel en langdurig. 
In tegenstelling tot wat de gids 
vermeldt zijn de witte spiegels 
goed waarneembaar. 



{o. 

Havik 

11 

11 

Heggemus 
11 

Indische Gans 

11 

Kauw . .. . . , :' ... • 'I • - .. . ., 
·~· ... : ~ ., .r •• 

, • /1' ." 
~ . ~ ? • '· . ., .,....,. 

Keep 

11 

Kievit 
11 

11 

Klapekster 

Kleine zwaan 

Knobbelzwaan 

11 

Tl 

Kolgans 

11 

11 

Koolmees 

Kramsvogel 

11 

19/l 

22/l 

23/l 

winter 
25/2 

12/l 

14/l 

4/2 

25/12 

28/2 

2/2 
24/2 
27/2 

29/12 

23/l 

19/l 

19/l 

8/2 

7/2 

24/2 
24/2 

13/l 

8/l 

28/2 

heeft Vlaamse gaai geslagen, PG. 
getuige sporen in de sneeuw. 
Nier sen. 
l ex. vliegend in oostel~ke HB. 
richting boven de Hoge Weerd. 
Korte Enkweg. J.Bouchette 

aldoor l paartje op 't voer. EW. 
zingt. EW. 

l ex.tussen Kleine zwanen, HvD. 
Wapenveldse Broek. 

l ex.tussen riet-en kolganzen HB. 
en Kleine zwanen op besneeuwd 
weiland aan de Schraatgravenweg 
in het Wapenveldse Broek. 

op weilanden in Wissel een vNo • 
paar honderd roeken en kauwen. 
Ze gaan en masse op de vleugels 
en vormen één grote zwarte wolk • 
Na ongeveer drie minuten wordt 
de wolk11 ontward11 en gaan roeken 
en kauwen plotseling elk hun 
eigen weg,soort b~ soort. 

25 ex.Talmastr.Epe. Tot eind HvD. 
januari regelmatig op de voe
derplank. 
32 ex. op voederplank Talmastr. HvD. 
Epe. 

vlucht ca.35 ex.over Epe ri.O. 
l ex. Renderklippen. 
460 ex. Marler Waarden 

l ex.Van Manenspad,Smitsveen 
Epe. 

75 ex. w.o. 7 jong.Wapenveldse 
Broek. 

vNo. 
HvD. 
HvD. 

HvD. 

HvD. 

l ex.met blauwe code-band om de FB. 
nek:CE06.Gemaal Pouwel Bakhuis. 
84 ex. Bottenstrank,Wapenveld HvD. 
w.o. l ex.met halsring(CE06 = 
Deens). 
l ex. Zwartekolk, Wapenveld 
Dood. Deense pootring. 

HvD. 

Op deze dag + ook in de nacht 
veel trek ri.Z.Z.W. De volgende 
dag sneeuw en nieuwe vorstperio
de zet in. 
500 ex. N~oeverweg,Wapenveld. 
700 ex. Schraatgravenweg, 11 

2 paartjes hele winter,voor
jaarsroep b~ -lOOC. 

geregeld op appels b~ huis. 
In de wei nu en dan groepjes. 
460 ex. Oenerbroek. 

EKG. 

HvD. 
HvD. 

EW. 

EW. 

HvD. 



Kruisbek 

11 

11 

Middelste zaagbek 
11 26/2 
11 

27/1 

10/2 

16/2 

24/2 
ca. 10 
28/2 

13/1 

ca. 15 ex. waarvan één lang- FB. 
durig zingend in de top van een 
larix. 
1 ex. Dellenweg Epe, alarmerend,HvD. 
(broedgeval?) 
troepje Renderklippen bjj EKG. 
Dellenweg. 

2 ex. Bottenstrank,Wapenveld. 
ex. in de wetering.Zeer schuw. 

9 ex. in de wetering. 

22 exo Bottenstrank,Wapenveld. 

' HvD. 
EW. 
EW. 

Nonnetje 

Njjlgans 23/2 2 ex. uiterwaarden bjj Marle. 

HvD. 

FB. 
HvD. 11 23/24/28/2 2 ex.Vorchterwaarden. 

Oeverloper 

Patrjjs 
11 

Raaf 

Ransuil 

11 

11 

11 

Rietgans 
11 

11 

11 

11 

11 

11 

Ringmus 
11 

Roek 

Smelleken 

11 

27/1 

jan. 
9/1 

jan. 

13/1 
18;1 
24/1 

13/1 
18/1 

23/2 
11 

11 

11 

11 

20/1 
20/1 

4/2 

20/12 

22/12 

Smien~ 4/2 

11(~~) 24/2 
Sperwer 27/1 

11 10/2 

11 

11 

11 

25/12 

23/1 

27/2 

1 ex.aan de Veenweg in een 
beekje.Zeer opvallende witte 
vleugelstreep in de vlucht. 

6 ex. Djjkhuizerenk Epe. 
12 ex. Oude· Zwolscheweg,Wenum. 

Jonny 
Veldhuis 

vW. 
HvD. 

geregeld de hele winter 1,2 of YR. 
3 ex. boven Sprengenkampweg en 
in bomen langs Elburgerweg. 

regelmatig in achtertuin,Euro- vW. 
palaan, Epe. 
1 ex. Vegtelarjj, Epe. HvD. 
De Geere, Vaassen.-1 ex. HvD. 
2 ex. Wenumsedwarsweg, Wenum. HvD. 

933 ex. Vorchterbroek. HvD. 
1250 ex. weilanden t.o. Veluw- HvD. 
se Djjk, Ernst. 
73 ex. Marlerwaarden. HvD. 
7048 ex. Wapenveldse Broek. HvD. 
246 ex. Bottenstrank, Wapenveld.HvD. 
15 ex. Zwarte Kolk, Wapenveld. HvD. 
1360 ex. Hoenwaard, Hattem. HvD. 

10 ex. op 1 t voer. 
12 ex. geregeld in tuin. 

zie kauw. 

EW. 
vNo. 

1 ex.Sportveld Molenbeek, HvD. 
Heerde. 
1 ex. Kanaal Zuuk. HvD. 

diverse groepen langs de IJssel vNo. 
tussen Heerde en Welsum. 
1291 ex. Marlerwaarden. HvD. 

2 ex.~ en cf' a/d Boerweg. Jonny Veldhuis 
werd verrast dichtbjj een voer- PG. 
plaats, Niersen. 
Talmastraat Epe, stotend op vo- HvD. 
gelvoederplaats. 
slaat waterhoentje, Deventer- HvD. 

·straat Vaassen,tuin RK pastorie. 
verward in gaas + geplukte HvD 
spreeuw.Weer laten vliegen. 
Hoofdstraat Epe. 



~2 

Sperwer 

Staartmees 

Steenuil 

Sijs 

11 

11 

11 

Uil 

Veldleeuwerik 

Velduil 

Vink 

11 

Vuurgoudhaantje 

" 
Wilde eend 

Wilde zwaan 

Winterkoning 

Wintertaling 

Witgatje 

17/2 

5/2 

27/l 

ll/2 

16/2 

7/2 

18/l 

18/l 

14/2 

28/2 

27/2 
21/2 

25/2 

23/2 

8-10/l 

15/2 

9/l 

Witte kwikstaart 10/ll 

Wulp 9/l 
" 24/2 
" 24/2 
" 3/3 

23/2 

winter, loert geregeld o.d.mussen,EW 
2x gezien, 4 plukplaatsen in de 
tuin! 

op voedertafel Wissel zo nu en vNo. 
dan staartmezen w.o. dan meest-
al l à 2 noordel~ke vorm. 
l ex. regelmatig gezien Houtweg vW. 
Oene. 

enorme menigte samen zingend, 
in het zonlicht zittend hoog 
in de bomen b~ Niersen. 
16 ex. in hop in park de 
11 Klaarbeek11 • 

volop zingend in onze spar. 
Zonnig na l2°C vorst. 

PG. 

Jonny 
Velhuis. 
EKG. 

zeker 100 ex. volop zingend EKG. 
Norelbosweg Epe.Net een volière! 
1 s avonds half elf rond huis 
belicht door volle maan grote 
uil (rans- bos~jKorte Enkweg, 
Epe. 

J.Bouchette. 

14 ex. Zuukerenk, Epe. HvD. 

verkeersslachtoffer,Geerstraat, HvD 
Vaassen. 

hoor de eerste vinkeslag,tuin EKG. 
Epe. Zonnig, na 120 c. vorst. 
zingt, Petrea. EW. 

2 ex. Gortelse Bos. HvD. 
4 ex. Renderklippen, Epe. HvD. 

3675 ex. Dorperwaarden,Terwolde.HvD. 

206 ex. Zwarte Kolk, Wapenveld. HvD. 

drie ex. gebruiken t~dens vorst-FG. 
periode 's nachts oud speel-
nest aan schuur als onderkomen. 

zeker 50 ex. in Dorpsbeek b~ 
Oenerweg in Epe. 

l ex. Dorpsbeek, Epe. 

juveniel ex. op het akkerland 
Heerde. 
roep, Luttenbroekseweg. 
12 ex. Wapenvelderbroek. 

EKG. 

HvD. 

Hr Post. 

EW. 
HvD. 

10 ex. Renderklippen. 
l ex. tussen tientallen 
Wapenvelderbroek. 

HvD 
ganzen. L.Bakhuis 

l juveniel ex. Op weg naar Zwol-
le zagen we t.h.v.de afslag Hat
tem deze grote vogel rustig 
zweven.Een k~ker was aanwezig. 
Om even te kunnen ~ken,wendden 
we pech voor blj een praatpaal. Na 
enkele rondjes zweven vloog de vo
gel richting Wezep. Ook mj vervolg~ 



Zeearend 

" 313 

Zwarte mees jan. 

den onze weg, maar even verder 
kruisten onze paden zich weer: de 
arend stak de A50 over richting 
IJssel. FB. 
Eén ex. Flevopolder tussen Dron- EKG. 
ten en Lelystad. · 

regelmatig op de voerplaats bij PG. 
huis, Niersen. 

Zwartkop half jan. ~in tuin aan Elspeterweg, 
Vaassen. 

YR. 

" jan./feb. regelmatig op voedertafel 
Heggerenk, Vaassen. 

vW. 

Zwarte specht l/2 

IN~ECiE.N'. 

Lieveheersbeestje 2/l 

PADDE-STOE..LLN: 

Grote sponszwam 30/12 

Oesterzwam 25/12 

Paarse schijnrid- 30/12 
derzwam 

ZOOGrDIE...RE.tv ·. 

Haas 10/l 

l ex. Smitsveen, Epe. 

tientallen op paaltje in de 
zon in de tuin, Epe. 

Tongeren 

op vlier Niersenseweg •. 

Tongeren. 

HvD. 

EKG. 

Exc.KNNV. 

EKG. 

Exc. KNNV. 

2 dode ex. aangeschoten,Sport- HvD. 
veld, Oene. 

Lijst van afkortingen: MV=Marijke Viertelhauzen, YR= Yvonne Roelants, 
EW= Mev.E.A.Ebens-Witkamp, EKG= Els Koopmans-Grommé, AHS= Agnès 
Herweijer-Smit, vNo= Frans van Noorden, PG= P.Groen, HB= Han Bosch, 
HvD= Harry van Diepen, vW= H.van Woerden, FB= Frans Bosch. 

P.S.: VAN DIE 'W'AARNE..Mit-\C,-E.t-1 DIEOHSTE LAAT w'EQOt:HTOE.GE _ 
ZONDE.N VOLG-T INDIE:.N EQ RUIMTE. IS~'PLAATSIHCT IN ME.lNUMME.R 


