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RElJACTI~ NATUURKLANKEN 

Pier Groen, Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen 
~evr.Els Koopmans-Gromm~, Bongerdplein l, 8162 AW Epe, 
Wim B~lsma, Ball~stputweg 9, 8162 EN Epe, 
Henk Menke, Schotakker 38, 8162 JE Epe, 
Mevr.Th.Agn~s Herwe~er-Smit, Pelzerpark 3, 8162 GA Epe, 
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Waarn. Voorzit
ter 

Mevr.Els Koopmans-Gromm~, 
Bongerdplein l, 8162 AW Epe. 

tel • 0 5 7 8 8- 3 84 9 
11 05780-12083 
11 0 57 80-l4Lf 82 
11 05780-13010 
11 05780-1_3703 

11 05780-l20fî3 

le Sec:cetaris Henk van Woerden, (correspondentie+ exc.) " 

2e Secretaris 

Penningmeester 
+ led':madm. 
Leden 

Vuurdoornstraat 104,8171 VG Vaassen. 
Wim B~lsma, (notulen + pers) 
Ballastputweg 9, 8162 EN Epe. 
Mevr. Idske Muldèr 
Norelholtweg 9, 8161 NA Epe. 
Mevr. Oetie van Basten, 
Molenkampweg 23, 8181 CA Heerde. 
Mevr. Yvonne M. Roelants, 
Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen. 

'J:ERKC.ROEPPIJ ~N CONTACTADRESSEN 

Rubriek 
waarnemingen + 
Zoogdieren 
Paddestoelen 

Vogels 

Flcristiek 

Insecten 

Natuurbescher
mingscommissie 

Frans Bosch, 
Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe. 

Albert Sieders, 
Schotakker 15, 8162 JD Epe. 
Jules de Vries, 
Koekoeksweg 48, 8171 VH Vaassen. 
Henk Menke, 
Schotakker 38, 8162 JE Epe. 
Mevr. Els Koopmans-Grommé, 
Bongerdplein l, 8162 AW Epe. 
Mevr. Eveline Drev~n-D~kstra, 
Wisselseweg 78, 8162 RN Epe. 
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05780-206~0 
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05782- 1919 
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05?80-12083 

05780-12673 
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8 Oproepen, mededelingen 
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10 Zomerplanten in 1988 
12 Buidelmees, een nieuwe b~zondere 

soort 
13 Oproep p~lstaartvlinders 
14 Zonnige mei in de Boulonnais 
20 Vissen b~ de Venz 
21 Vlinders b~ de zandafgraving 
21 Gedicht: De groene wandeling 
22 Ingezonden stuk · 
23 Knipsels 
28 Waargenomen 
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Bestuur 
Bestuur 

Bestuur 
H.van Woerden 
H. · Menke 
SOVON 

Insectengroep 
Els Koopmans-Grommé 
Excursieverslag 
Excursieverslag 
A. Donker 
A. Schoutens 
P. Groen 
Frans Bosch 
Redactie 

OPROEP:MELDEN PIJLSTAARTVLINDERS! 

Hoewel we elk seizoen vragen alle door U waargenomen 
vlinders te melden, lijkt het zinvol U nog te vertellen 
dat opgaven van waarnemingen van p~lstaartrupsen en 
-vlinders extra welkom z~n in verband met een landel~k 
onderzoek op dit gebied. 

Vaak krijgen we meer opgaven via oproepen in de plaatse
l~ke pers dan van onze eigen leden! Hoe kan dat? 
Neem even de moeite een notitie te maken en die naar 
de insectenwerkgroep te sturen! 

adres: A. Herwe~er-Smit, 
Pelzerpark 3, 
8162 GA Epe. 
Tel. 06780-13703. 
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VAN KNNV -ArD.E.Pe.-HE.E'RDE. 

Hoe ontstond Natuurklanken eigenlijk? 

Wel, uit de behoefte een "versierd" excursie- en lezingen
programma te maken. 
Dat zou meer gelezen worden en ook bewaard om nog eens wat 
na te slaan en te zien, wanneer er wat te doen was. crhet 
ook aan dit doel beantwoord heeft, is slechts te gissen. 
De deelname aan de evenementen is nog steeds zeer wisselend. 
Zeker is wèl bereikt, dat elk lid nu de mogelijkheid heeft 
al naar zijn aard, iets te publiceren van wat hem "in de 
natuur" is opgevallen. Dat varieert van een simpele waarne
ming (heel belangrijk overigens) tot een compleet onder
zoeksresultaat. En daar wordt gebruik van gemaakt, al moeten 
de schrijvers nogal eens gemaand worden hun copy op tijd in 
te sturen! 

De redactie heeft in de loop der jaren nogal wat veranderingen 
ondergaan. 
Omdat er nu weer een redactielid heeft aangekondigd zich 
graag door·een ander te laten vervangen, vragen we bij deze, 
wie zin heeft om in de Natuurklankenredactie mee te gaan 
doen in het nieuwe verenigingsseizoen? 

Het bestuur heeft weer een interessant programma verzorgd 
en de werkgroepen kunnen bij hun activiteiten best nieuwe 
mensen gebruiken. 
(Contactadressen voorin dit blad). 

Er is weer een herfstvacantie in het buitenland en er wordt 
hulp gevraagd voor het organiseren van een tentoonstelling. 

A propos: We zoeken nog een voorzitter!! 

Kortom, er is genoeg te doen in de KNNV-afdeling Epe/Heerde. 

Redactie + Bestuur. 

LtTO?! 
NOV./DE.C.: VACANT \t VERS LAGE.t-JNU\'1Mf.Q! 

/'-
~ COPY VOOR HET NOVEMBER/DECEMBER NUMMER .J .:. _, 

/ ontvangt de redactie graag uiterlijk 15 october a.s. 
Voor waarnemingen gelQ-C àls datum 20 october. Stuurt 

.~ ~ U Uw waarnemingen direct naär Frans Bosch? (adres 
ç.-!v""'--' 'i. voorin dit blad). Jl/~ ~...~~.-
---~~- ~ ~--------

ONTDf.\l.~\N~~N \N B\Nl'-\E.\l.(N -eU\TE.NLANC KUNNE.N E.EM 
PLAAT~ \<RlJU.E..N \N t'>\i KOMEH'D:E.Nllt"lME.'R. 



zaterdag 
3 september 

zaterdag 
10 september 

~. 

EXCURSIE VAN DE INSECTENWERKGROEP: ~ :.: ···· ;,'~.- ~ 
Insecten op de Renderklippen. ~ .··~l .. r' 
Vertrek: 13.30 Schaapskooi. -... ~(_ . .;_. ... ".-.::-'(\ ~,.-<\ 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE ZUID-PIER VAN IJMUIDEN 
EN DE "DUIN EN KRUIDBERG" 
Voor wie wil kan dit dus een "dubbele" excursie zjjn: 
9.30 uur verzamelen b~ Station Santpoort Noord voor 

de excursie in het natuurgebied "Duin en 
Kruidberg". 

11.15 11 Meegebrachte boterham gebruiken in een café 
nab~ de Pier. 

12.00 11 Op de Zuid-Pier wacht Arthur Oosterbaan, die 
deze excursie zal leiden op ons. Arthur is 
lid van de "Strandwerkgemeenschap". H~ zal 
met ons aanspoelsels be~ken op het strand, 
bij zowel de eb- als vloedlijn. Op de pier 
k~ken we wat er voor ons onder de stenen 

~ zit verborgen. Met een "kornet" zal h~ over 
het strand slepen, langs de waterlijn. Dat 
zal kleine visjes opleveren, garnaaltjes en 
misschien zien w~ dan ook de 11 zeestekel baars". 
Een zeldzaamheid, die h~ nog niet zo lang 
geleden zag. 

Einde van de excursie kunnen we zelf bepalen. Het 
strand kan vaak erg spannend z~n! 

De Zuid-Pier kunt U bereiken via de weg aan de zuid
~and van de haven van IJmuiden. 

Bij meer deelnemers uit Epe kan het r~den gecombineerd 
worden. 
Daarom zo spoedig mogelijk opgeven bij de afdelings
secretaris. 
Kosten f. 1.- voor administratie etc. 

EXCURSIE NAAR VERBORGEN HOEKJES VAN HET KROONDOMEIN 
onder leiding van P. Groen die hier "kind aan huis" is. 
Vertrek: 9.15 uur A.H. te Epe (auto's) 
Start van de wandeling 9.30 uur b~ klaphekje a/d Elburger
weg even vóór Niersen, komend van Epe(dus via Gortel). 
Terug: ca.12.30 uur. 
LANDELIJKE STRANDEXCURSIES op 5 plaatsen aan onze 
kusten, onder leiding van de Strandwerkgroep. 
Zie NATURA voor bijzonderheden. Wilt U mee, overleg 
met de Secretaris Henk van Woerden in verband met 
vervoer (vóór 10 september). 

PADDESTOELEN-EXCURSIE in de omgeving van de 
september Niersenseweg b~ Vaassen, onder leiding van 

Albert Bieders. 
In dit gevarieerde bosgebied met verscheidene bodem
ypen en veel dood hout, verwachten we veel interes

~~,Ril~sante soorten te zien. 
~~a oupe en eventueel paddestoelenboekje meenemen. 

Vertrek: 9.30 uur A.H. te Epe (auto's) 
en 9.45 uur A.B.N. bank Vaassen (auto's) 



donderdag ONDERWATERFOTOGRAFIE 
22 september door de Heer Kol voort. 

Deze avond wordt samen met de AFV ("fotoclub") Epe 
· gehouden. De Heer Kolvoort zal zowel opnamen van 

~ : nederlandse waterdieren als foto's in het buiten
~~~ rt land gemaakt laten zien. H~ zal ons ook informeren 

- -~ .. ):~ over de w~ze waarop de foto's gemaakt werden met 
1 ))/J zijn speciale onderwaterapparatuur. 

~'1. Jl-J P~aats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d : 20.00 uur. 

zaterdag EXCURSIE NAAR HET HOGE GEBIED TEN OOSTEN VAN 
24 septemb~r VOLLENHOVE 

onder leiding van een gids van Natuurmonumenten. H~ 
zal ons het één en ander vertellen over en laten zien 
van natuur en landschap van dit interessante gebied. 
We hopen dat er voldoende belangstelling voor deze 
excursie bestaat, zodat we met een redel~k aantal 
deelnemers naar Vollenhave kunnen vertrekken. 

11 Vertrek: 8.30 uur A. H. Epe (auto 1 s) 
~Vertrek wandeling van het bezoekerscentrum "De Foeke" 

~"~""'~~"'·~ bij St. Jansklooster : co.~ o l.! . M 
1 Duur excursie: ca. 3/4 dag. . I~ 

,Jl. Voor vervoersproblemen bellen met Henk van Woerden 
(zie binnenblad van Natuurklanken). 

zaterdag 
8 october 

EXC~RSIE NAAR DE OOSTVAARDERSPLASSEN EN OMRINGENDE 
BOS-EN WEIDEGEBIEDEN 
Vogels, vruchten, paddestoelen! K~ker niet vergeten! 
De ochtend zal aan de vogels besteed worden termjl 
in de middag de vooral voor paddestoelen zeer in

~~~eressante bossen worden bezocht. 

zondag 
9 october 

~:i•'' ~j,,,i 

zaterdag 
15 october 

Vertrek: 8.30 A.H. Epe met auto's. 
Terug ca. 16 uur. 
Brood en koffie meenemen! 

PADDESTOELENEXCURSIE op landgoed TONGEREN van de 
afdeling Deventer van de K.N.N.V., waarbij onze leden 
ook welkom zijn. 
Leiding: Albert Sieders uit Epe en 

Atte v.d. Bergh uit Wijhe. 
Vertrek: 9.30 uur A.H. te Epe 

of 9.45 uur kruispunt Le Chevalierlaan/Tongerense 
weg. 

EXCURSIE van de werkgroep "BOTANIE EN ECOLOGIE 
IJSSELSTREEK" naar het HASSINKBOS in EPSE 
onder leiding van Jan Ossebaard. 
Speciale aandacht wordt besteed aan paddestoelen en 
mossen. 
Vertrek: Café De Pessink te Epse (hoek v.d. weg 

Deventer/Zutfen en de weg Laren/Loch~m 
om 9.30 uur. 

Duur 3/4 dag. 



zondag 
J6 ostober 
t/m 
donderdag 
20 october 

HERFSTVACANTIE VAN DE AFDELING IN ~ET TEUTOBURGERWOUD 
Zie vorige Natuurklanken blz. 10 voor b~zonderheden. 

'Ne overnachten in ':iet Natuurvriendenhuis ''In der Schnat" 
in het oostel~k deel van het Teutoburgerwoud. De kosten 
worden zo laag mogelijk gehouden. We koke~ met elkaar. 
Wilt 1 nog mee, dan moet U zich zo snel mogelUk 
aanmelden door f. 25.- over te mah:en op gironummer 
98991+5 t.n.v. KN!\TV Epe/Heerde te Epe, met vermelding 
Herfstvacantie ~88. 
Ook voor gezinnen met kinderen geschikt! 
Leiders : Els Hendriks, tel. 05759-3119 

Dik Koopmans, tel. 05780-12083 

SYMPOSIUH: INSECTEN EN NA'T'UURBEHEER 
te houden in Utrecht~ Zie hiervoor t.z.t. de aan
kondiging in NATURA. 

donderdag VOGELS BIJ DE IJSSEL EN IN HET BOS 
27 october Lezing door de Heer W.A. Weenink uit Apeldoorn. Dit 
--~~\ belooft een interessante avond te worden met mooie 

~ dia's van de vogel2 die we als het ware vlak b~ huis 
~ ~~ zelf kunnen zien. 

,:- ..- :--:-~"'""'~ P~aats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
~ T~d : 20.00 uur. 

maandag 
31 october 

zaterdag 
5 november 

AVOND VAN DE INSECTENWERKGROEP 
b~ Els Koopmans, Bongerdplein l, Epe. 
We gaan de waarnemingen van het afgelopen seizoen be
spreken en plannen maken voor de winteractiviteiten. 
We hopen ook wat dia's en foto's te kunnen bek~ken 
die op insectengebied door deze en gene z~n gemaakt. 
Nieuwe leden welkom! 
We beginnen om 20.00 uur. 

VERTEGENWOORDIGENDE VERGADERING. ·VAN r~ LANDELIJKE 
K.N.N.V. in Ede, gebouw "De Reehorst". 
Behalve de vertegenwoordigers van de afdelingen ~n 
ook gewone leden van harte welkom op deze landel~ke 
vergadering. Een mooie gelegenheid Uw Hoofdbestuur
ders en andere functionnarissen eens in levende 

~lijve te ontmoeten en kennis te maken met de vele 
uitgaven van onze "Veldwinkel 11 • 

Zie voor programma NATURA. 

woensdag AMFIBIEEN EN REPTIELEN BINNEN EN BUITEN ONZE GRENZEN 
23 novembe~ Woensdagavondlezing met dia's door de Heer R.Koller 

I ~ Ult Apeldoorn. Spreker is actief betrokken bij het 
p Jr or 'tJ~ onderzoek naar en het beschermen van deze interessan-
~ te diergroep, zoal·s de WAS (Werkgroep Amfibieën 

_ Stedendriehoek) dat doet. 
_, H~ zal ons veel laten zien over de in ons land voor

---komende soorten, zowel in jeugdig als volwassen 
stadium en hoe men in Apeldoorn en omgeving de pro-

~-, blemen in verbapct met hun bedreiging aanpakt. 
Ook zàl h~ dia's van reptielen en amfibieën uit de 
landen buiten Europa laten zien, t~dens z~n vele 
reizen verzameld. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
T~d : 20.00 uur. 



b 

zaterdag 
26 november 

donderdag 
15 december 

SYMPOSIUM OVER HET NEDERLANDSE BOS 
Het symposium zal gehouden worden in het Internatio
naal Agrarisch Centrum in Wageningen. Kern van het 
symposium z~n de lezingen in de grote zaal (250 
mensen). In twee b~zalen komen stands van K.N.N.V.
afdelingen, verenigingen, onderzoeksinstituten en 
actiegroepen die het bos van verschillende kanten 
zullen belichten. Na afloop van de lezingen zal er 
een discussie plaats vinden tussen het publiek en 
de lezinghouders over de vraag hoe het Nederlandse 
bos beheerd kan worden. In maart 1989 zal een extra 
dik (30 pagina's A4) themanummer van natura (op
lage 9000 exemplaren) versch~nen met daarin versla
gen van de lezingen en de discussie. 
(Zie voor verdere b~zonderheden Natura en de volgen
de Natuurklanken). 

WAT WE 'TIJDENS DE VACANTIE DAAR BUITEN ZAGEN! 

Een avond verzorgd door de leden zelf (U dus ook?) 
De ervaring leert dat er heel wat wordt gezien en 
vaak op dia's, foto's en tekenpapier wordt vastge
legd. 
Stenen, schelpen etc. worden meegenomen uit binnen
en buitenland. Kortom: dit is dé gelegenheid Uw 
medeleden deelgenoot te maken van Uw enthousiasme. 
Doe mee of kom alleen maar horen en zien wat de 
ander~n te bieden hebben! 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
=Dd : 20.00 uur • 

. V~~ 
~p~~ NATUURBESCHERMINGSWERKGROEP 

In principe wordt er dit winterseizoen op diverse ter
reinen gewerkt. 

De z.g. "hakdagen" zijn in principe elke tweede zater
dag van de maand. 

Contact hierover opnemen met Yvonne Roelants, tel. 05788-
1919, of Evelien Drev~n, tel. 05780-12673· 

HLLPT U OOI< .NEl ? 

TENTOONSTELLING IN DE VOORJAARSVACANTIE VAN 1g89? 

Het Bestuur heeft plannen om het a.s. voorjaar een natuur
historische tentoonstelling in te richten. 

Overwogen wordt een speciale commissie uit de leden hier
voor samen te stellen. 

Wie er voor voelt, zich voor een dergel~k evenement van 
educatieve,informatieve en natuurbeschermende waarde in te 
zetten, kan zich opgeven b~ het Bestuur van de afdeling. 

Het Bestuur. 



---- ~ 
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' Gt:.E..fT U NU OP VOO\< \/'3f t)AGLN 'TE.UTCB\JRGtRVOU.D 
VAN ZONt). )6 0\<T. \::,enW'). DOND. 20 0\<T. 

Geeft U NU op door f. 25.- over te maken op gironr.989945 
t.n.v. K.N.N.V. afd. Epe/Heerde. 
Er z~n nog enkele plaatsen vr~! 
Vermeldt U op Uw girobiljet 11Teutoburgerwoud11 ! 
L'l de "Teut" zoals het gebied in K.N.N.V.-kringen weleens 
genoemd wordt, is het heerl~k wandelen en rondsnuffelen. 
Zie voor meer b~zonderheden de vorige Natuurklanken. 

De pr~s wordt uitermate laag gehouden doordat we zelf de 
maalt~den verzorgen. Annemiek Kop heeft weer toegezegd de 
zorg voor de eter~ op zich te nemen. Degenen die vorig 
jaar mee waren, vinden deze maalt~den alleen al een reis 
naar "In der Schnat" waard! 

Verdere inlichtingen b~: Els Hendriks, tel. 05759-3119 
Dik Koopmans, tel. 05780-12083 

NS 
In de vorige Natuurklanken is op blz. 10 een fout 
geslopen in de datumaankondiging van hét Herfstkamp. 
Het moet z~n: zondag 16 october t/m donderdag 20 
october 1988. 

ZAT. l]~ St-?TE..M~E.Q ('2.a~prosrl"m_, 
HET "LAND VAN VOLLENHOVE" 

7· 

De geschiedenis van het land van Vollenhave is ·zo'n 200.000 
jaar geleden begonnen toen in de .voorlaatste ljstijd 
- het Saalien - het land~s grote hoeveelheden keileem en 
morenen afzette. Hierdoor ontstonden de keileemwallen 
van Paaslo-Steenwijkerwold en b~ Vollenhove. De flinke hoogte
verschillen en diepe dalen werden in de laatste ijstijd, het 
Weichselien, sterk afgezwakt. 
De stuwwal, die nu het Hoge Land vormt, is goed te zien als 
U op het bruggetje aan het eind van het Be~lakerpa~ ~taat en 
richting Leeuwte kijkt. Het lage land, dat~~ de huldlge.vorm 
het resultaat is van vervening en overstrom1ngsrampen, lS 
een mooi moerasgebied, waar de rietcultuur en niet te verge-
ten de watersport een grote rol speelt. . 
Natuurmonumenten is de eigenaar van dit moerasgebled, de 
Wieden en behoudt en beheert dit unieke stukje natuur. 

' 
2 

~----~ 
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Wil ieder, die een formulier invulde 

EERSTE ZOMERVOGELWAARNEMINGEN 1988 
dit zo spoedig mogel~k insturen naar Wim Van Waveren 
Hogervorst, Zwartelandstraat 38, Epe of naar de 
redactie? 

.ffi • ,,->. ~-I. ,~;;., ?:h .J ie 
~ •.r -*V ~_;,,? l·"~ :-:-1-- ~ l) • !û ~ ~-J ~Q~t;L~~~§=f~Q~é~é~èll ~~103~;--ó. ,',CJ;J~~<B~, 
-= Nadat we in het vorige nurrmer van Natuurklanken twee 

nieuwe wereldburgers konden aankondigen, is er inmiddels 
wéér een baby waargenomen, nl. op 9 juni 1988: Jelle, 
zoon van Fr~ ~n Gerda Bosch in Epe. ~Ä.-:z_-.J~ 

/--:::: . ~A~--"' -~/..:._ ~ 
~~~L~~- -~-~~ r_r ~~~/-

WISSELSE VEEN BEDREIGD? 

~~~tJ~ In verband ~et nieuwe aantastingen van 
~ ~-~ . het Wisselse Veen hebben zowel onze K.N.N.V.

<'\ +~:--. a~deling a_ls Milieuzorg Epe klemmende brie-
'· ' ~en aan het College van B. en W. van de ge-

- meente Epe gestuurd. U hoort hiervan t.z.t. 
~. meer. 
~ Het Bestuur. 

Wie van U wil een ontwerp maken voor de voorkant van 
Natuurklanken van november/december? Het moet een 
volledige voorpagina zijn, met naam van het blad, 
KNNV-afdeling en datum, op ware grootte, met zwar
te inkt (ev. viltpen) op wit papier. 
Het nummer is gewijd aan reisverslagen van de 

Bij meerdere inzendingen kiest de redactie er 
uit die dan gebruikt wordt. 

We hopen op veel creativiteit van onze leden. 

De Redactie. 

leden. 

e~n 11'). \\ 

)fVJ 
~ 

L 
I'\M'"Il,41Nill-1r 
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Het was op 15 juni jl. precies 25 jaar geleden dat, uitge
nodigd door het toenmalige·afdelingsbestuur, de eerste of
ficiele wandelaars het Natuurpad in Epe bewandelden. 

Het Bestuur dat destijds onder voorzitterschap van de toen
malige burgemeester C.N. Renken van Epe de initiatieven ont
plooide om te komen tot de aanleg van een Natuurpad, be
stond toen uit niet minder dan 9 personen. 

Dit waren Henk Menke,J.D. Gerrits, Els Koopmans-Grommé, P. 
Verspyck, H.H. Vqn Voorst, Nella Koch, D. Nolet en H.H. 
van der Pol. 
Het was toen blijkbaar niet zo moeilijk om de bestuursvaca
tures op te vullen, als thans het geval is. 

Men beschikte destijds over een vooruitziende blik, want 
hoewel 25 jaar geleden de aanleg van Natuurpaden in Neder
land een vrijwel onbekend versch~nsel was, ~doet het pad 
ook nu nog steeds aan een behoefte. 

Jaarlijks maken honderden personen, zowel vacantiegangers 
als mensen uit de streek, gebruik van de beide wandel
routes. Beide, want slechts één jaar na de opening van de 
Eper route werd o.a. op aandrangvan burgemeester Faber van 
Heerde een tweede wandelpad geopend, waarvan het beginpunt 
op het grondgebied van de. gemeente Heerde lag. 

In de afgelopen 25 jaar hebben diverse leden van de afde
ling heel wat tijd en energie besteed aan het jaarlijks weer 
in orde brengen van de route. 

Helaas zijn in de afgelopen 25 jaar een aantal naambordjes 
overbodig geworden. Kon bij de eerste routemarkering nog 
worden gewezen op de aanwezigheid van grote wolfsklauw, 
bosdroogbloem en klein wintergroen, thans zijn deze planten, 
althans langs het Natuurpad, helaas verdwenen. 

De invloed van zure regen en andere milieuproblemen hebben 
het aanzien van de heide eveneens veranderd. 

Maar ondanks deze negatieve kanttekeningen is het Natuurpad 
nog steeds het lopen waard. 
Hopelijk zijn bij een volgend jubileum de gevolgen van een 
groeiend besef dat de natuur het beschermen waard is, in 
het landschap terug te vinden. 

H.van Woerden. 

(Gidsjes + routebeschrijving zijn verkrijgbaar 
bij V.V.V.'s en enkele boekwinkels+ bij de 
schrijver van dit stukje.) 

9 
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PITRUIM~Rc. ~ 
ALS YE'R LICI·Hli'ICr . I i. i tI lil 

Zome2rptonlQn in 1QB8 
Excursies en ingezonden waarnemingen bieden wat stof voor 
opmerkingen b~-soms- opmerkelUke plantenvondsten. 

We hielden op 29 juni een aardige avond-excursie rondom het 
Landje van Jonker. De ·bedoeling was een "doe-excursie" waar
b~ planten, insecten enz. gedetermineerd zouden worden. 
Dat is ook gebeurd; jammer alleen dat er zo weinig gebruik 
is gemaakt van de kans om eens op een klein gebied grondig 
op het dieren- en plantenleven in te gaan. 

Het Landje van Jonker is een schraal, drassig hooiland, een 
type cultuurland, dat vroeger grote oppervlakten van de rand
gebieden van de Veluwe besloeg. Behalve grassen z~n allerlei 
biesachtige planten typerend voor zulke terreintjes. 

Van de zeven of acht zeggesoorten die van het landje bekend 
zUn, werden er zes gevonden. Leuk om ze eens naast elkaar te 
zien en ze te vergel~ken, want ze z~n niet zo gemakkel~k op 
naam te brengen. Teruggevonden werd de Dwergbies, een heel 

klein sierlUk biesje, dat pioniert op 
natte kale zanderige of venige sloot
kantjes. Een andere aardige vondst was 
de Blauwe waterereprUs, een forse plant 
uit kwelslootjes, die in onze streek 
maar op een paar plekken voorkomt en 
pas· een paar jaar geleden bU het 
Landje van Jonker is verschenen. 

Van de biesachtigen neemt de Pitrus 
nog maar 'n bescheiden plaats in. 
Een heel verschil met vroeger, vóór-
dat het terrein gemaaid werd, toen maak
te de zware pitrus-zoden er een bulten-
land van. Pitrus, een naam waar je nooit 

bU stilstaat. Totdat je er door een lezeres op attent wordt 
gemaakt dat in "De Levende Natuur" van 1898 beschreven werd 
hoe van het zachte merg van de Pitrus-stengels inderdaad op 
het platteland lampepitjes werden gemaakt. Het merg werd in 
een kurk vastgezet en dat werd in een bakje met vet 
gedaan. 

Soms zit b~ een excursie alles tegen. 't Leek zo'n aardig 
idee: eens speuren langs de wegbermen rond de "schietheide". 
Maar op de bewuste avond vielen er plensbuien,de schrale 
bermen van Elburgerweg en Kamperweg waren net een paar dagen 
te voren grotendeels gemaaid, het anders toegankelUke deel 
van het schietterrein was afgesloten en de artillerie daverde. 
De excursie kreeg toch nog een aardig slot dankzU een deel
neemster' die ons meenam naar een sprengengebied bU Heerde. 
Daar kreeg de interessante varen Dubbelloof speciale aandacht. 



Toch z~n ook de bermen, vooral van het weggedeelte over de 
"Knobbel" een bezoek waard, waarbjj je dan het verkeer wel 
voor lief moet nemen. Er is kans op verrassingen. Een paar 
jaar geleden vond ons lid Bauke Terpstra er Maanvarentjes. 
Nu lagen er in het gemaaide gras een paar stengels van de 
Wilde asperge, een plant die voor mjj nieuw is in de streek. 

I l 

In de waarnemingenlijst valt me het Duivelsnaaigaren op, mas
saal aanwezig op gefreesde, verjongde heide op de Renderklip
pen, zowel op Struik- als Dopheide. M~t de heide kr~gt deze 
toch vrjj kieskeurige parasiet bl~kbaar nieuwe kansen. 
Duivelsnaaigaren is overigens niet zo uitsluitend aan heidege
bonden als het wel eens l~kt. Linnaeus gaf het de lat~nse 
soortnaam "Epi thymum" en dat betekent "op thijm". Ook Klaver 
en Brem worden wel genoemd als waardplanten. Echt massaal 
heb ik een paar jaar geleden Warkruid gevonden in de Gaspel
doornstruwelen langs de kust van Cornwall, het vormde daar 
opvallende metersgrote rode plekken in de groene vegetatie. Of 
het dezelfde soort is weet ik niet helemaal zeker. 

Is op 27 juni bloeiende Struikheide een vermelding waard? 
Ik twjjfel er een beetje aan. De flora vermeldt juli/herfst. 
Wel viel me dit jaar op dat de hoofdbloei, begin augustus, 

·na een lange aanlooptjjd met een enkel bloeiend takje, heel 
plotseling begint. Hetzelfde beeld heb je nä de hoofdbloei. 
Vorig jaar vond ik half october op de Barchemerberg in 
Over~ssel nog frisbloeiende plantjes. 

Er is toch wel iets merkwaardigs met de bloeitjjd van de 
Struikhei. In Schotland liep ik ooit begin juli tussen volop 
bloeiende Struikhei - die daar overigens manshoog was. Ik 
heb ook eens gehoord dat de Struikhei later bloeit naarmate 
je zuideljjker komt. Wellicht is het een kwestie van daglengte. 
In Schotland kwam ook de witte vorm veel meer voor dan hier. 
Het zou aardig z~n eens speciaal te letten op witte vormen 
van allerlei planten. De waarnemingenrubriek houdt zich aan
bevolen! 

DR\.JVE.NDE. \,./AlE. R\JE.tC. ~Rt. "E. 

Een aardige vondst voor onze streek ljjkt me, tenslot te, 
de Drijvende waterweegbree. in een leemkuil in het Kroondomein. 
Het betreft hier een nieuwe vestiging van een kleine water
weegbreesoort. Ikzelf heb de soort de laa~ste tjjd maar op 
één plek gevonden, eveneens een leemkuil in het Kroondomein. 

In het geslacht Waterweegbree komen alle mogeljjke vormen van 
blad voor: ondergedoken, drjjvende en boven water uitstekende. 
De Grote waterweegbree, een heel algemene soort,begint met ljjn
vormige ondergedoken bladeren, vervolgt met drjjvende blad~ren 
met een duideljjke bladschjjf en de volwassen plant is tenslotte 
uitgerust met de forse, langwerpige rechtopstaande bladeren 
waaraan de plant denk ik, zjjn naam dankt. 

Henk Menke. 



Het B.S.P. kende een bescheiden start in 1985. Na de kinderziek
tes te hebben overwonnen ljjkt het project langzamerhand haar 
draai te hebben gevonden: in steeds meer delen van Nederland üjn 
waarnemers bezig met het uitpluizen van hun kwartblok(jes). Dat 
het bjjeenbrengen van deze informatie waardevol is moge bljjken 
uit de volgende bjjdrage. Een bericht van het B.S.P.-front. 

Het ziet er naar uit dat we een nieuwe soort kunnen blschrjjven 
op de Nederlandse ljjst van regelmatige broedvogels. Na een paar 
pogingen in de jaren zestig en zeventig ljjkt de buidelmees in 
de jaren tachtig vaste voet aan Nederlandse wal te hebben ge
kregen. Geheel onverwacht komt dit niet, want in de vogellite
ratuur van de Minneneuropese landen duiken al jarenlang berich
ten op over een areaaluitbreiding in westeljjke richting. Volgens 
Duitse gegevens heeft de grens van het gesloten verspreidings
gebied ons land nu min of.meer bereikt. In het tjjdschrift Limosa 
verschijnt binnenkort een gedetailleerd overzicht van de eerste 
stappen van de buidelmees op Nederlandse bodem. Hieronder volgt 
een samenvatting. 

De soort begon haar opmars in l98l·in het noorden van het land 
(Friesland). Maar merkwaardig genoeg heeft de trend in deze 
regio zich niet doorgezet. Integendeel ~elfs; na 1981 ljjkt 
het voorkomen in Noord-Nederland weer langzaam te üjn uitge
doofd. In de Flevopolders en het gebied van de grote rivieren 
echter is gaandeweg een stjjgend aantal broedgevallen gecon
stateerd. In 1987 was zelfs sprake van een verdrievoudiging 
van de populatie ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Misschien is er dat jaar sprake ge
weest van een echte doorbraak want in 
het hele land werden zo'n 30 broedge
vallen ontdekt. Het verspreidingB
kaartje laat zien dat de buidelmees 
thans in alle delen van het land kan 
worden verwacht. 

Speciaal onderzoek in Duitsland, waarbjj 
individuele vogels herkenbaar werden 
gemaakt met kl~urringen, heeft uitge
wezen dat deze moerasbewoner er niet 
voor terugdeinst om grote afstanden 
te overbruggen in het broedseizoen. 
Wat te denken van een buidelmees
vrouwtje dat in één broedseizoen 
twee nesten grootbracht, maar dan 
wel op plaatsen die 200 km van el
kaar verwjjderd lagen! 

Broedgevallen van de Buidelmees in 1987 per 
atlasblok. Kleine slip: mogelijk of waai'Schijn
lijk broedend, grote slip zeker broedend. 
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Ook de mannetjes houden er eigenaardige gewoontes op na. In het 
algemeen stichten de mannetjes een territorium, bouwen een half
voltooid nest en blijven dan 2-3 weken verwoede pogingen doen een 
vrouwtje te interesseren voor hun bouwsel. Slagen ze daar binnen 
die periode niet in dan verhuizen ze en beproeven hun geluk er
gens anders opnieuw. Dit kunnen ze volhouden van half april tot 
eind juni. 
Maar het huwelijksleven van buidelmezen kent nog meer verrassingen. 
Naast monogamie komt namelijk ook polygamie voOr. Het gebeurt 
regelmatig dat een mannetje het vrouwtje na de eileg in de steek 
laat (zij verzorgt het broedsel daarna alleen) en elders een nieuw 
territorium vestigt, niet zelden met succes. 

Het opportunistische broedgedrag, gekoppeld aan het vermogen om 
gemakkelijk grote afstanden te overbruggen, vereenvoudigt het kolo
niseren v~n nieuwe gebieden door buidelmezen. Dit maakt duidelijk, 
dat vogelaars die in moerasgebieden opereren alert moeten zijn op 
het voorkomen van de soort. 
Dit valt niet mee. De vogels houden zich veelal in de vegetatie 
op en maken zich alleen kenbaar door een hoog fluitend geluid dat 
wel karakteristiek is, maar niet direct luid en opvallend. Een 
voordeel is wel dat de nestbouw zeer kenmerkend is en dat het aan 
loodrecht naar beneden hangende takken geconstrueerde nest vaak 
lang blijft hangen. Diverse malen is de aanwezigheid van buidelme
zen pa ná het broedseizoen geconstateerd, doordat er geen bladerdek 
meer was dat een nest aan het oog onttrok! 
Hopelijk zijn er voldoende vogelaars die in deze soort geÏnteresseerd 
zijn en willen meehelpen om het verdere verloop van de vestiging in 
Nederland te documenteren. Het Bijzondere Soorten Project is er in 
elk geval kaar voor om de ontwikkelingen nauwkeurig vast te leggen. 

Uit: SOVON-nieuws. 

ORCI-\I~~E.H 

11"'\ Of. 
'BOL\LON~A\S 

z.ie. vol~t.nde 
pa.~ i na 

MA ~ t-\E ... IJ E. '? . 
0 R.C.\·\\') 



\ ~· 

Hemelvaart-Pinksterkamp met de K.N.N.V. van 12 t/m 
16 mei 1988. 

Een impressie. 

Witte huisjes, witte boerder~en met oranjerode daken, kleine 
kasteeltjes, deftige manoirs, gouden koolzaadvelden, geploeg
de akkers in oker, sienna en gr~s, lichtgroen koren op de 
heuvels, ouderwetse hooilanden vol boterbloemen en hardgroene 
"grasakkers" in de dalen. 
Witte krijtrotsen en donkere rotsen vol mysterieuze banden en 
reuzekeien, geel en wit zand, een hemelsblauwe of zwartblau
we zee, felrose engels gras en witte silene, blikkeren van 
de zon op een uitgestrekt nat strand,witte wolken en kr~sende 
meeuwen in een felblauwe hemel. 
Ziehier ee.n klein kleurenpalet van de omgev.ing van ons kamp
terrein. Ik kan met deze kleurenbeschr~ving nog wel langer 
doorgaan, als ik denk a0n de boswandelingen onder het nog · 
prille bladerdek van eiken, beuken, berken, essen, haagbeuken, 
waar we verrast werden door massa's wilde hyacinthjes, met 
daar tussenin dagkoekoeksbloemen, grootbloemmuur en donker
blauwe plakkaten zenegroen. 
Ook waren er hier en daar nog echte kalkgrasweitjes vol sta
tige bruine orchissen, en nog veel meer moois, omzoomd door 
bloeiende meidoorns. 
En overal zongen de nachtegalen in de bosjes naast de akkers, 
b~ het kampterrein, in de duinbosjes. 

Als centraal punt was er door de A.K.C. voor ons een lief 
kampeerterreintje georganiseerd, waar we net met z'n allen 
op pasten. 
Een oude manoirachtige boerder~, compleet met bakstenen toren
tje en een fraai witgekalkt stallencomplex, maakte het ver
bl~f hier tot een vreugde. De vriendel~ke boer deed alle 
moeite het ons naar de zin te maken en stelde zelfs warm wa
ter en twee w.c.'s beschikbaar voor gebruik door de kampge
notene Op koude avonden konden we in de leegstaande stal te
recht, waar velen van ons zich als koeien op een r~ op hun 
kampeerstoeltjes installeerden, een kostel~k g~zicht! 

Zaten we 's avonds buiten, dan dee~ de. mooie p~uw ook een 
duit in het zakje, door luidkeels te schreeuwen op de meest 
toepassel~ke momenten t~dens excUrsieverslagen en mededelin
gen in de kring gedaan. H~ nam duidel~k aan de conversatie 
deel. Ganzenbe~akten met hun alarm de toegang tot het erf 
en de kippen hadden al gauw in de gaten, dat er b~ tenten 
broodkruimeltjes te vinden ~n. Wie het verst van de·weg 
kampeerden, hadden in de niet-koude nachten gratis concert 
van kikkers (vermoedel~k ook boomkikkers) en padjes. Er 
moest ook ergens een kerkuil huizen, want enkelen hebben hem 
gehoord of gezien. · 
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Putters broedden in de kastanje. 
Alvorens nog wat detai~ te noemen van onze ont
dekkingen en vondsten in deze streek, die naar 
Boulogne-sur-Mer de Boulonnais heet, wil ik 
zeggen, dat we hier kampeerden met een prima 
stel gezellige, geÏnteresseerde mensen, waarmee 

l we f~ne excursies maakten. 
--4 .... ,• · .:. , Soms misten we deelnemers op een excursie, om;_ 

fl ~ 1.:~... ~~ : .... dat ze, mede uitgenodigd door het mooie weer, 
t ~ ._.-;· . ·,·· ,. waren gaan tekenen en schilderen. Een zeer 

- ··· -~·. :y ~ .. kl(;mrr~ke en fraaie expositie aan het eind van 
~·· ~· . ~~het kamp, toonde hoe inspirerend de kleurrijke 

- J'~'~'V&: ~~>s?'!M en schilderachtige streek geweest was. 
Ik kan uit eigen ervaring zeggen, dat het buiten zitter. teke
nen met nachtegalen, zwartkoppen en zingende kneutjes om je 
heen geweldig is. Bovendien kun je je frans oefenen door de 
gesprekken met de passanten. -

Dat een zonnige dag soms gevolgd werd door een koude nacht 
met 's morgens ~s op het gras, deerde niemand. Regen hebben 
we op een paar spatjes na, al die dagen niet gehad. Onweer 
rommelde alleen ver weg. 

De bossen, ik vertelde het al hiervoor, waren zeer de moeite 
waard. Jammer, dat alle particuliere terreinen afgesloten 
bleken te z~n voor jachtdoeleinden. 
Kun je het met een enkeling wel wagen er toch in te gaan, 
voor het houden van een excursie met meer mensen kun je dat 
niet doen. Wel vr~ toegankel~k naar bleek, waren alle domi
niale- en gemeentebossen. Het gevolg van deze beperking was, 
dat we vr~ veel met de auto's naar de excursieterreinen 
moesten gaan en een ommetje 's avonds vr~wel alleen over 
asfaltweggetjes mogel~k was. De nab~gelegen dorpjes als 
Pernes-lez-Boulogne en Pittefaux waren anders zeer de moeite 
waard om heen te wandelen. B~ het laatste dorpje ligt een 
fraai kasteel, bewoondmor een heuse markies. Tijdens de 
eerste wandeling cirkelde er een ooievaar boven. We maakten 
toen kennis met het schitterende, maar helaas niet toeganke
l~ke bos met zeer oude bomen en vol bloemen. 

Het Forêt de Boulogne bleek meer gastvrij. Er werden verschei
dene excursies naar dit grote woud gehouden die telkens weer 
andere delen bezochten. 
Het feit, dat de gele dovenetel juist in bloei kwam en de 
hyacinthjes nog volop bloeiden, maakte het wandelen hier tot 
een feest. 

Een deel van het gebied, waar we onze tochten hielden, te 
voet en op de fiets, behoorde tot het Pare Regional Naturel 
du Boulonnais. Het park, een landschapspark met nog enkele 
natuurbeschermende regels, heeft in het fraaie dorpje Le 
Wast een klein, keurig verzorgd bezoekerscentrum. Je kunt 
er informatie over de streek krijgen en er worden diaseries 
vertoond en heuse franse fietsen verhuurd met vele versnel
lingen. 
Hoewel veel land in cultuur gebracht is, brengt de kleinscha
ligheid van veel landbouwgronden mee, dat de glooiende heu
vels met hun vele hagen en houtwallen om de akkers, met hun 
holle wegen, kalkgroevetjes, hun orchideeënrijke steile kalk
weitjes, al of niet begraasd, en de aardige boerderijen en 
dorpen, een kostel~k geheel vormen, dat een onvergetel~ke 
indruk op ons heeft gemaakt. 



lb 
Merkwaardig zijn hier de hallands aandoende namen van sommige 
dorpjes zoals b.v. Hervelingen. Ze herinneren aan een t~dperk 
dat Vlaams hier de voertaal was. Duinkerken is hier ook een 
voorbeeld van en Calais heet in oude liedjes gewocn Kales. 
Een kledingzaak in Boulogne, van de firma Jansen doet ook 
vreemd aan in dit nu totaal verfranste gebied, waar men geen 
woord hallands meer verstaat. Boulogne heette trouwens eerst 
Boonen! · ,. 

In het park van de Boulonnais liggen de fraaiste bossen. 
Het mooiste bos dat ik bezocht heb, vcnd ik zelf het Forêt 
domaniale de Guines. Het heeft een kle.iige bodem .OP kalk. 
Stati~e beuken, essen, eiken, ik noemde ze al, hier en daar 

12. ~n niet zo erg florissante aanplant van zwarte den en zee
den en er onder en tussen struikvormen van wat vermoedelijk 
"oude" begroeiing van de kiükhelling was: haagbeuk, iep, bos
wilg, Gelderse roos, sleedoorn, meidoorn, kardinaalsmuts, 
jeneverbes en merkwaardigerw~s een enkele hulststruik. 

Hogerop, waar de grond door afspoeling wat voedselarmer is, 
verscheen veel berk en kamperfoelie. De adelaarsvarens domi
neerden met brem. Onder dit alles een tap~t van allerlei krui
den. Bodembedekkers in dit bos: overblijvend bingelkruid, maag
depalm, klimop, die voorafgegaan waren door eindeloze massa's 
bosanemonen, speenkruid en primula's. Het robertskruid opende 
er nu zijn rose bloempjes. Diepblauw kleurde. ook hier het 
zenegroen de bodem naast de bleke bloempjes van de boserepr~s. 
Op de vochtige paden pr~kten de gele sterretjes van de bos

wederik en onder de essen, nog maar net 
in het blad,verrasten ons tientallen 
nog volop bloeiende mannetjesorchissen 

· op de natte bodem. Een complete verras
. 4 sing was de open plek, die ontstaan was 

f» ctoor het omwaaien van enkele kapitale 
beuken en wat kap daaromheen. De grote 
wortelplakkaten hadden een deel van 
de witte kalkbodem mee omhooggetild. 
Ze vertelden ons, hoe ondiep zulke 
grote beuken eigenlijk wortelen en ook 
hoe snel zo'n opstaand "kalkwandje", 
gevormd door die wortels, weer begroeid 
raakt met allerlei kruiden. 

Maar deze plek vertelde nog veel meer. Hier hernam het voor
malige kalkgrasland, naderhand bebost, weer z~n oude aanzien. 
Fraaie hoge trossen van de mooie orchis met de nare naam: 
bruine orchis stonden er te bloeien. De bovenste bloemblade
ren vormen een soort helm, die donkerpurper, tot bruin toe 
is geaderd, terwijl de tong, die naar onderen hangt wit of 
licht lila is met donkerpurperen vlekjes. 

De Gelderse roos kwam hier weer tot bloei en de meidoorn 
volgde zijn voorbeeld. 
Ook een veel bescheidener orchis vonden we in dit bos, zoals 
trouwens haast in alle bossen en bosjes, nl. de grote kever
orchis. H~ draagt boven twee ovale bladen die tegenover el
kaar staan, een lange tros met groenige bloempjes. Behljk 
je ze met een goede loupe, dan blijken ook dit weer juweeltjes 
van vorm en tint te zijn. 

In bossen als deze hoort ook de eenbes thuis. Toch vonden 
we die niet zo veel. Wat hier wel stond was het Lievevrouwe
bedstro met zijn typische cumarinegeur. Waar het groeide was 
het bodembedekkend. 



Ook zo'n bodembedekker met een ty
pische geur is het daslock. Het 
stond ook in dit bos. Waar zijn 
bladeren door onze mensenvoeten 
gekneusd waren, steeg meteen de 
penetrante uiegeur omhoog. De 
geur mag dan niet zo aangenaam 
zijn, de bloemtrossen vol witte 
sterretjes zijn zeker de moeite 
waard om te bekijken. 
Het look-zonder-look, ook een 
plant met uiegeur raakte uitge
bloeid, maar de oranjetipjes, de~ 
vlindertjes die hun eieren op de 
bloemstengels leggen, waren nog 
VOlOp aanwezig • 1"1 OE RAS PARE..LMOE.~Vl. 
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Toen we een kaalslag, die weer aan het begroeien was, over
staken, viel ons op, hoeveel kruiden hier te vinden waren. 
Het moet een dorado voor vlinders worden als alles wat nu 
omhoogschoot, straks bloeit. 
Er stond leverkruid, grootbloemcentaurie, knoopkruid, speer
distel, kruldistel en kale jonker, knautia, haviksk,uid, 
Jacobskruiskruid, braam en framboos. Er bloeide al veel bos
aardbei, de margrieten en akeleien kwamen er in bloei en door 
alles heen slingerde zich kamperfoelie. 
Dit was het domein van de roodborsttapuit, boompieper, fitis, 
grasmus en kneu. 

Een ander bos waar we enkele malen terug z~n geweest, is het 
Bois du Haut. Hier stonden tussen de duizenden bloeiende 
hyacinthjes uok nog lichtgroengele trossen van de amandel
wolfsmelk. 
Even interessant was de.kalkgrashelling die onder aan dit 
bos juist boven een kleine kalkgroeve te vinden is. Hier 
bloeide nog net de ~nenorchis met een paar laatste 
bloempjes, en er stonden vliegenorchissen.Deze ophryssoor
ten vind je meestal op een beetje kaalgetrapt, armoedig 
stukje, waar ze niet veel concurrentie hebben. Later in de 
week kwamen hier talloze muggenorchissen en bergnachtorchis
sen in bloei. Onopvallend bloeide er het geelhartje en ging 
de kleine bevernel z~n schermpjes uitspreiden. Paardehoef
klaver, trilgras en verfbrem waren nog groen en op sommi
ge plekken overheerste het lichtgeel van de grote ratelaars. 
Ook hier weer hoge trossen van de bruine orchis, een prach
tig ge zicht. 

Verrassend was het voorkomen van verscheidene moerasparel
moervlinders, een b~ ons vrijwel uitgestorven soort. 
Paradijselijk is het hier! 

Heel bijzonder was de aanwezigheid van de Pyreneeënvogelmelk 
in een holle weg bij weer een andere kalkhelling. Hij bloeide 
nog niet, maar de hoge stengels met dichte trossen vol 
bloemknoppen en het blad dat al half verwelkt op de grond 
lag, maakten vergissing onmogelijk. Het peet hier Le Paradis! 

Een apart hoofdstuk zou te schrijven zijn over de kalkweiden, 
die bij Cap-Blanc-Nez tot bovenaan de hoge krijtrotsen door
lopen, daar waar de zilvermeeuwen op de loodrechte wand 
broeden. · 



Het stond er nog vol met bloeiende echte primula's. 
Hie~aan was duidelijk de afkoelende werking van de nabije zee 
te zien. Veel rozetten van gevlekte bladen verrieden een toe
komstige bloei van honderden orchissen in dit gebied. 
De vele ratelaars doen ~~rijke zomerflora verwachten. Jammer 
dat veel kalkweiden in deze kuststreek zeer sterk beweid zijn, 
waardoor alleen enkele jeneverbesstruiken kunnen overleven. 
Op natte plekken, ongeschikt voor het vee, vonden we, even 
van de kust af in zo'n gebied verscheidene vleeskleurige 
orchissen in bloei. 

De duinbossen ·zijn weer een ander verhaal. 
Een gortdroge zeereep met nog stuivend zand en daar vlak 
achter vochtige duinpannen, meertjes en moerasjes. 
Het water uit de duinen stroomt af naar het strand doordat 
er op vele plaatsen ondoorlatende lagen klei of rots onder 
liggen. Op het strand vrij ver van de duinen af, is het water 
nog zoet. Beekjes als de Slack stromen over het strand naar 
de zee, maar ook veel kleinere duinbeekjes breken door de 
duinen naar het strand door. Fraai is dat te zien op het 
strand bij Wissant en bij Wimmereux. In de veen- en kleipakketten 
die op de stranden liggen is het leuk zoeken naar fossielen 
en allerlei zeediertjes die er nu nog leven. Merkwaardig wa
ren de vele "stokjes" die uit een oude veenlaag op het 
strand staken in de buurt van de monding van de Canche bij 
Etaples. Het leken resten van een oude begroeiing met b.v. 
riet, wie weet hoe lang geleden door het duinzand overstoven. 

Ongemerkt is mijn duinverhaal op het strand verder gegaan. 
Van dit voormalige duingebied, dat door de zee is wegge
slagen, evenals grote delen van de rotskust, keer ik weer 
terug naar de nog bestaande duinen. 

Veel moerasbossen met wilg en els zijn er te vinden, halve 
oerbossen, haast ondoordringbaar soms. Dotters, pijlkruid, 
leverkruid, riet, waternavel, om maar eens een paar planten 
te noemen, groeien er volop. Even wrijven aan de wilde bes
senstruiken in het natte binnenduin verraadt : un naam: de 
sterke cassisgeur doet ze herkennen als zwarte bessen. Een 
grote harige rups kruipt over het pad, de rups van de riet
spinner. Tallo~e rode vlindertjes vliegen in deze weken hier 
rond. Het zijn St. Jacobsvlinders, niet te verwarren met de 
St. Jansvlinders, die wat later in het jaar vliegen. De St. 
Jacabsvlinder zet haar eitjes af op het Jacobskruiskruid; dat 
hier overal groeit. De rupsen zijn de bekende zebrarupsen, geel 
met zwart gestreept. · 

~Cl~ Pal naast deze vochtige plekken, 
~~~~n daar waar het wat droger is, vinden 

I ·CLWe een rijke vegetatie van liguster, 
~ilieidoorn, duindoorn, duinroos, honds-

,..,_,........_1[711., roos, esdoorn en kruipwilg. 
Als lianen de kamperfoelie en de 
sierlijke heggerank, die zojuist zijn 
lange stengels omhoogwerkt vanuit de 
dikke wortelstok. 
Vocht voor vele droge weken is daar
in opgeslagen, wat verklaart hoe 

---deze sappige plant ook in het zeer 
~:=~~~~~~~~~~~-~~ droge duin nog kan groeien. 



Hier en daar staat het restant van wat eens een grote zee
den was. De paar zeer koude winters die we hebben gehad, 
hebben bl~kbaar ook hier hun invloed laten gelden. Alleen 
de grote denneappels, die aan de dode staketsels ~jn bl~ven 
hangen, tonen aan, dat dit eens een zeeden was. Wat verder 
naar zee toe vinden we overal de markante, vettige bladen 
van de z~ewinde~ de al vrucht zett~nde plantjes van het 
Deens lepelblad en de spectaculaire wit-bloeiende reuzepol
len van de zeekool. Eveneens heel fraai is de bloei van 
Engels gras en de zeevariëteit van de blaassilene o.a. op 
de donkere rotsmassa 1 s nabij Cran-au- oeuf. ( 5i\e.ne. rnari\;.,i YYia.\ 

Fantastisch was op deze zonnige dagen in de duinen de zang 
van nachtegalen, heggemusjes, zeer veel kneutjes, zeer veel 
grasmussen en de aardige paapjes en roodborsttapuiten, 
die de duinbosjes bevolkten. Je hoorde ze zelfs op het 
strand nog zingen. 
Distelvlinders, vermoedelijk voor een deel nog op trek naar 
noordel~ker streken, kwamen we geregeld tegen. Een grote 
volop bloeiende berberis ergens in het binnenduin stond van 
z~n overvloed aan nectar wat af aan verscheidene bonte zand
oogjes en zeer veel b~en. 
Van het uren als strandjutters langs de kusten zwerven heb 
ik te weinig natuurhistorisch verantwoorde aantekeningen 
gemaakt, om die in dit verslag te kunnen plaatsen. 
Misschien wil Guus Borghorst daar nog eens z~n zegje over 
zeggen, evenals over de geologische rijkdommen van deze fan
tastische Boulonnais, waar de zon zo mooi scheen en storm 
en onweer uitbleven. 

Koopmans-Grommé. 

LE.PE.L~l.PtD 

Ik wilde wilde bloemen in m'n tuin, 
zo mild, zo kwistig 
maar listig ~-· V. 
verwijder ik te wilde ~~ 
kweek en distel. \1 

Gerhard;}Ja~\s\e~n. ~~ 
Uit: "Lokvogel t je" ~ ~· 
K~~V afd.Lelystad / 

· "\~" I )\ ik 
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B~ aankomst in het gebied van de visv~vers bij Vaassen hield 
onze excursieleidster Marjolein Koopmans een uitleg van de 
bedoeling van ons middag/avond-gebeuren op vrijdag 27 mei. 

Zware professionele schepnetten, een zeef voor de opgedolven 
modder en een paar forse lieslaarzen waren de attributen voor 
de nieuwbakken vissers, leden van de insectenwerkgroep. 
We waren met elf mensen, zodat de voorgenomen verdeling in 
twee groepjes goed mogelijk was. 

De ene groep bleef bij de vijver naast de f~briek, een roman
tische plek, de anderen togen naar een stromend water. De 
beek die langs de Venz stroomt, komt uit in de Grift en op 
die plek werden de andere netten te water gelaten. De lies
laarsen bleken toch niet zo overdreven als cynische blikken 
hadden gesuggereerd. "Manmoedig" stapten twee vrouwen de 
beek in. 

···-~-) 
--~ 

~ 

Het is heel boeiend te ontdekken 
hoeveel diertjes er in h~t·water 
en wat de beek betreft, vooral op 
en in de bodem leven. 

Er werden zelfs vissen gevangen, 
een bermpje en een driedoornige 
stekelbaars. De larve van de fraaie 
groene haft die we b~ het begin van 
de excursie zagen vliegen en die we 
uitgebreid hadden bekeken, hebben 
we niet kunnen vangen, maar er 
waren wel veel andere wezens met 
zes of veel meer poten; sommige 

waren larven van dieren die later boven water hun volwassen 
stadium door~aken zoals libellen, kokerjuffers en steenvlie
gen, andere bleken hun hele leven in het water te bl~ven. 

Gewapend met potten en emmffiE vol modder en beestjes gingen 
we daarna naar een bouwkeet, waar Henk van Woerden ons voor
zag van koffie en thee om bij ons meegebrachte brood te ge
bruiken. En toen begon het uitzoeken van de vondsten. Er 
bleken heel wat meer levende wezens in de modderbakken te 
zitten dan we vermoedden. Met de nieuwe tabBl van Marjolein, 
die hiermee meteen getest werd, konden we vrij snel de 
meeste dieren op hun familie determineren. 
We ontdekten dat niet alle kokerjuffers eenzelfde kokertje 
maken, ja zelfs dat er kokerjuffersoorten zijn die helemaal 
niet in een kokertje leven (Cyrnus-soort). 
Er waren slanke libelle-larven van de waterjuffers en heel 
dikke "engerds" die de larven van de grote libellesoorten 
zijn. 
Er waren kevers, enkele rugge zwemmers, maar ook een kreeft je, 
de vlokreeft Gammarus pulex, wat dus geen insect is. Het 
was een goede en leerzame avond, niet in het minst door 
de leiding en kennis van Marjolein en de goede zorgen van 
Henk. 

Els Koopmans-Grommé. 
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VL\NDlRS B:1 DE ZANDAfGRAVING 
d. is \:.e.I.,\,~ de.r 

Dat de opkomst niet geweldig zou z~n op die zaterdag dat 
half Nederland op z~n kop stond vanwege de Europa-cup, had
den we wel verwacht. Maar twee deelnemers en één excursie
leider was wel erg mager. Toch scheen de zon b~ de zandaf
graving van het Kievitsveld. En als de zon sch~nt in juni, 
z~n er alt~d vlinders te zien, zeker op zo'n ruig terrein 
als om de nieuwe plassen ontstaan is. 

De akkerdistels waren net in bloei en in dit jaar van veel 
distelvlinders waren ze ook daar aanwezig. Of het al de 
nieuwe generatie was, hier opgegroeid uit de eieren van de 
uit Noord-Afrika hierheen getrokken exemplaren? Ze zagen er 
wel mooi "vers" uit in elk geval. 

Het vlindernetje flitste nog een keer om een donker vlinder
tje te bekijken. Het bleek een bruin zandoogje te z~n, waar
van het mannetje helemaal geen oranje op de bovenvleugels 
heeft. Maar de achterkant van de voorvleugel vertoont dui
del~k een zwart oogje in een oranje veld. Daardoor onder
scheidt h~ zich duidel~k van het koevinkje, dat ook zo'n 
donkere indruk maakt in de vlucht. Deze mist echter elke 
zweem van oranje. 

Er waren enkele aardige overdag vliegende nachtvlindertjes 
te zien en de fraaie brandnetel- of distelboktor met z~n 
zwart/wit geblokte lange sprieten. 

Opvallend was het grote aantal brandnetelvlindertjes met hun 
mooie wit/zwart getekende vleugeltjes en oranje l~fjes. 
De hele maand juni en ver in juli vlogen ze overal waar 
brandnetels groeien massaal. 

De deelnemers aan de excursie hebben toch nog een doelpunt 
zien maken, want ze waren met de rust allang weer thuis! 

De groene wandeling 

Wat zal ik het meest, als ik ginds ben, missen? 
De bomen, 't groen als water golvend in de wind, 
en ook het water zelf, de onafzienbre zee, 
en achter alle hekken in de moede wereld 
de paarden, de bedroefdsten van ons allen, 
en dan de vogeltrek, de vele honderdtallen, 
en weer het groen, en weer de zee, en weer de paarden. 
Wijs mij een hemel om dat wêer te zien-

Anthonie Donker. 
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Ge~chte Redactie, 

Met verbazing las ik ~n het mei-juli nummer van Natuurklanken 
het verslag over ·de excursie "Vogelen in Oene": 

~ab~ een sloot gekomen bek~kt men de slootbegróeiing. Wat 
daarvan terecht moet komen weet men niet, de gier drijft 
duimdik op het water." 
Van deze gierlozing is géén melding gemaakt b~ de kwali
teitsbeheerder, het zuiveringaschap Veluwe. Daarom wil ik U 
vragen de b~gesloten sticker en/of brochure in Natuurklanken 
af te drukken zodat b~ een volgende constatering dit wordt 
gemeld zeker door ngtuurbeschermers. 

In dit verslag wordt ook melding gemaakt over verwijdering 
van Meidoornhagen, dichtstorten van zandgaten met afval, 
verbreding van sloten. 

Hierbij wil ik alle KNNV(st)ers er ook op wijzen, zie ook al 
eerdere berichten in Natuurklanken, dat over dergel~ke zaken 
schrijven in Natuurklanken niets helpt. 

B~na alles is in Nederland geregeld in plannen en wetten ; 
door geconstateerde zaken b~ de juiste instanties aan te 
kaarten is vaak veel te bereiken. Indien iets niet i$ geregeld 
dan kan dit aanleiding zijn om een plan bij te stellen om in 
de toekomst verloedering van natuurwaarden te voorkomen. 
Indien iets wordt waargenomen waarvan je je afvraagt 
kan dit of dat wel, vraag dan om uitleg bij de hiervoor be
voegde instanties en kaart het in elk geval aan b~ de 
natuurbeschermingscommissie, Milieuzorg of dergel~ke. 
Laat het niet b~ een constatering. 
Let wel: Niet geschoten is alt~d mis. Als je schiet doe het 
dan niet met losse flodders. 

Drijft er dode vis in het kanaal? 

Ad Schoutens. 
Papenstraat 28a, 
8162 RR Epe. 

Snakt de vis naar adem in de wetering? 
Een laagje olie op de beek? 
Gier in de sloot? 
Dode watervogels in d~ plas? 
Ziet het water groen en geel? 

Stel het zuiveringsschap Veluwe 
onmiddellijk op de hoogte. 
Dag.en nacht bereikbaar via het 
calamiteitennummer 

055·272 272. 
Het zuiveringsschap draagt zorg voor de 
kwaliteit van al het oppervlaktewater op de 
Veluwe. 



Buizerd valt trimmer aan 

: VAASSEN - "Het was wel even 
schrikken", zegt de heer Kraal uit 
Va assen. "Ik liep te trimmen over de 
Niersenseweg en een grote vogel 
volgde me een tijdje via een aantal 
bomen. Op een gegeven moment 
nam het een duik en kwam om me a'f. 
Ik kon de vogel ontwijken. Daarna 
gebeurde hetzelfde nog acht tot tien 
maal. Door van boom tot boom te lo
pen en met een stok kon ik de roofvo
gel steeds ontwijken. Ja, het is een 
rare gewaarwording. Zoiets ver
wacht je niet". De Vaassenaar heeft 
aangifte bij de politie.gedaan, met 
name met het oog op eventuele kin
deren. "Ik kan me wel redden en 

maak er geen probleem van, maar 
wat gebeurt er wanneer bijvoor
beeld een kind wordt aangevallen? 
De roofvogel kom je overigens wel 
vaker tegen in de buurt van de Nier
senseweg. Maar dit is de eerste keer 
dat ik zoiets meemaak". 
Volgens mevrouw Koopmans van de 
KNNV heeft de vogel mogelijk het 
territorium proberen te verdedigen 
of getracht juist uitgevlogen jongen 
te beschermen. "Heel sporadisch 
kom je zoiets tegen. We kennen een 
geval van een uil en een buizerd. Wat 
de vogel dan precies drijft, daar 
kunnen we slechts naar gissen. Maar 
dergelijke zeldzameincidenten mo
gen geen aanleiding zijn om nesten 
te vernielen. Alsjeblieft niet''. 

\-< r-1 \ PS t L S I. 

Een jachtopziener van het Kroondo
mein reageert eveneens verbaasd. 
"Nee, dergelijke aanvallen komen 
vrijwel nooit voor. Je hebt wel eens 
dat een roofvogel in een boom zit te 
dutten en opschrikt wanneer er ie
mand langs komt. Hij vliegt dan weg 
en door zijn gewicht maakt hij eerst 
een duik. De vogel kan dan over je 
hoofd scheren, maar dat is geen ech
te aanval. Bij verstoring van het nest 
kan een roofvogel om je heen vliegen 
en krijsen en·proberen zo de belager 
te verdringen. Uilen bijvoorbeeld 
kunnen soortgenoten die het territo
rium binnendringen, verjagen. Aan
vallen op mensen zijn heel bijzon
der. Ik heb het nog nooit meege

·maakt": 

Bu. I.Z-erds M .. vti.O ~ . t/, u. I zerds die het op hardlopers hebben 
""Y w 6;7/ 8 tJ gemunt. Als ik wist waar er !'!én z.at 

Hierbij reageer ik, weliswaar wat ~ 1 nam ik altijd een andere weg. Een 
laat vanwege vakantie, op uw arti- ~-------- jaar of vier geleden kwam een trim-
kei van 24 juni betreffende een Buizerds ster het bos uit bij de Gortelseweg, 
agressieve buizerd. Uit eigen erva- Graag wil ik reageren op het stukje waar ik ook wilde gaan trimmen. Zij 
ring kan ik bevestigen dat er aan de in uw courant over de trimmer die had bloed achter op haar hoofd en op 
Niersenseweg (Vaassen) inderdaad werd aangevallen door een buizerd. haar shirt. Bij navraag bleek zij te 
een buizerd huist die het niet schuwt Dat komt niet zo sporadisch voor, zijn aangevallen door een buizerd. 
mensen aan te vallen. Reeds drie jaar als u schrijft. Ik zelf heb het onlangs Zo erg is het mij gelukkig niet ver-
geleden , overkwam mij dat ook ook meegemaakt. Door met een stok gaan. Maar het komt dus meer voor 
waarbij de vogel mij op het achter- tezwaaienkonikhetdiervanmeaf- Tineke Huntink-Hafkamp 
hoofd raakte met poten of vleugel. houden. Ik trim nu al een jaar of vijf · Marijkeweg 51 
Het leek op een draai om je oren van en ik heb al vaak gèhoord van bui- Vaassen. 
een mensenhand en dat terwijl er 
niemand te zien was. De vogel her
haalde een paar maal zijn (schijn) 
aanvallen en brak die af wanneer ik Wisselse veen naar status van reservaat 

! omkeek of met mijn armen zwaaide. 
1 Dit verschijnsel herhaalde zich ver

volgens vorig en dit jaar en steeds te
gen eind april begin mei. Zelfs toen 
ik het verschijnsel aan twee jonge 
neefjes wilde tonen maakte de bui
zerd ook·z'n duikvluchten in onze 
richting. · 

I 
Deze zomer herhaalde zich het ge
beuren diverse malen tot eind mei. 
Daarna niet meer en· naar ik dacht 
vanwege de toenemende begroeiing 
van de bomen, zodat zijn duikvluch
ten moeilijker uitvoerbaar werden 
of hij zich (en zijn nest?) veiliger 

EPE/WISSEL- Met ingang van het volgende 'groeiseizoen' ( 1 
april1989) kan het Wisselse Veen beheers- en reservaatsgebied 
zijn. Er lijken weinig hobbels meer te nemen om het gebied, glo
baal rondom de Veenweg, diestatus te geven. De landbouw zal 
dan geëxtensiveerd kunnen worden ten gunste v~n natuur en 
landschap. De aanvankelijk terughoudende of tegensputteren
de landbouwers die ermee te maken krijgen, zijn nu goeddee~s: 
positief. · - · .. 

!'1 ... 4 11e.J. 
1)~ ~b\. 
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· achtte. 
Overkomt dit nu alleen trimmers of 
ook fietsers en wandelaars?-

Doormet 
de .. groridgebruikers beheersove
reenkomsten af te sluiten kan de 
ontwikkeling vall-.het gebied ge
stuurd worden. De boeren verplich
ten zich, in ruil voor ~en jaarlijkse:' 
vergpeding, tot beperkingen op het 

gebl.ed van grondwerk, bemest~ng,_j 
onkruidbestrijdillg, afwatenng. 
Voor het verstrekken vah vergoe
dingen zal volgend jaar f 400.000 
beschikbaar zijn. , 

- H.li. NoordhoeJt 
Veldeksterweg 7 8172 VZ Vaassen. 

Het beheers- en reservaatsgeoied Wisselse Veen om- eigenaar mogen worden. 
vat een gebied van 275 hectare. Het is een gebied aan Gronden in reservaatsgebieden worden, als zij een
weerszijden van de Veenweg ten westen van de Haze- maal in beheer zijn bij een natuurbeschermingsorga
weg, naar het westen toe uitlopend tot de Boerweg. nisatie, niet aan hun lot overgelaten. Mogelijk kun
Ook de weilanden aan de westkant (Tongerense kant) nen zij zelfs nog door boeren gebruikt worden, maar 
van de Boerweg behoren nog tot het gebied. Aan de aan dat gebruik zijn dan wel stringente bepalingen 
oostzijde vormt de WisselseEnkeen uitloper. verbonden: er mag niet meer bemest worden, er mag 
He~ centrale deel van het gebied is reservaatsgebied; pas Iaat (eind juli) gemaaid worden en de eventuele 
het beheersgebied ligt als een buffer daar omheen. na beweiding moet extensief zijn. Alleen door zo'n 
Dóelstelling is de gronden il1 het reservaatsgebied · beheer kunnen de fraaiste, maar wel meest kwetsba
aan te kopen en in beheer te geven aan een riatuurbe- re gedeelten van de Wisselse Veen behouden worden, 
schermingsorganisatatie (bijv. Het Gelders eh Land- in sommige gevallen teruggebracht worden in de (na-
schap, Natuurmonumenten). tuurwetimschappelijk) meest gunstige staat: 

. Voor de gronden in beide gebieden kunnen beheerso- Het reservaatsgebied omvat niet alleen heel natte 
vereenkomsten worden afgesloten. In de overeen- stukken, maar ook de hooggeleden percelen langs de 
komsten die gesloten worden voor gronden in het re- Boerweg, tegen de Tongerense Berg aan. 
servaatsgebied wordt tevens vastgelegd dat de eige- Zal in de reservaatsgebieden uiteindelijk de natuur 
naar het Bureau Beheer Landbouwgronden meldt, de hoofdrol spelen, in de beheersgebieden blijft land
wanneer hij van plan is de grond te verkopen. Hij bouw hoofddoel, op zo'n manier dat de landbouwers 
heeft niet de verplichting deze aan het Bureau te ver- er, naar eigen ~euze met of zonder beheersvergoe
kopen. Als een ander meer biedt, zal deze de nieuwe ding, hun boterham kunnen blijven verdienen. 



WATER 

Niet iederee~ zal zich meer 
herinneren, dat de oprich
ting van onze stichting in 
1979 onder meer werd ge
inspireerd door het droog
vallen of een verminderde 
afvoer van vele sprengen. 
Er vielen toen beken droog, 
waar dat sinds mensenheu
genis niet was voorgekomen: 
een onrustbarende situatie. 
Het yerschijnsel deed zich 
bovendien op de gehele Ve
luwe voor. Wie herinnert 
zich niet het droogvallen 
van de sprengen in Heerde 
en Epe? Het droogvallen 
van de Meibeek in Wenum? · 
Van de Steenbeek in Ugche
len en van hele beken in 
Loenen en Laag-Soeren? En 
niet te vergeten van de 
Heelsumse en Renkumse be- . 
ken? 
De situatie leek rampza
lig en actie was geboden. 
Er waren enkele duidelij
ke oorzaken voor het 
droogvallen van de beken 
aan te wijzen. Twee daar
van hebben destijds.de 
meeste aandacht gek~egen: 
de sterk toegenomen 
grondwateronttrekking en 
het achterstallig beek
onderhoud. 
Een derde factor is toen 
minder belicht: de natuur
lijke grondwaterstands
fluctuaties. Grondwater 
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wordt gevoed door het re- gen nog. 
genwater, dat in de bodem Al is het waar dat nu sprake 
wegzakt. Weinig neerslag is van een uitzonderlijke 
betekent dus ook, vroeger situatie, toch is het voor 
of later, J.aqere grond- de rechtgeaarde beeklief-
waterstanden. hebber plezierig te consta-
Terugkijkend op de situa- teren, dat pe natuur zijn 
tie van zo'n 10 jaar gele- loop vervolgt en dat na zo-

. den moeten we constateren, veel droge jaren toch ook 
dat toen een periode van weer natte volgen. Het 
extreme droogte samenviel geeft hoop voor de beken en 
met uitzonderlijk grote daarmee voor het werk van 
onttrekkingen, twee be- onze stichting. 
dreigende factoren. Dat Zo ziet U, dat in een pe-
viel temeer op omdat de riode van grondwaterver-
zestiger jaren bijzonder ontreiniging door bemes
regenrijk waren, waardoor 
d~ ook toen al sterk 
stijgende grondwateront
trekkingen werden gecom
penseerd. De omslag kwam 
daarna extra snel. 
Nu, in 1988, constateren 
we, dat de grondwateront
trekkingen door verschil
lende oorzaken wat zijn 
verminderd de laatste ja~ 
ren. Toch blijven die een 
bedreiging voor de spren
gen vormen. 
Anders is het met de na
tuurlijke grondwaterschom
molingen. Ten gevolge van 
een nu al 1~ jaar durende 
natte periode zijn de 
grondwaterstanden gestegen 
tot een niveau, vergelijk
baar met de zeer natte pe
riode van zo'n 20 jaar ge
leden. En de standen stii-

ting en verzuring en van 
bestuurlijk gekibbel over 
herstelplannen Uw verre
gende zomer en Uw natte 
kelder toch nog ergens 
goed voor zijn! 

Friese politie pakt 
plantendieven 
in Lauwersmeer 

Van onze correspondent 
LAUWERSOOG - De Friese politie 
heeft dit jaar dank zij strengere con· 
troli? voor het eerst plantendieven 
in het Lauwersmeergebied op he
terdaad kunnen betrappen. Een aan
ta~ van hen wordt voorgeleid aan 
justitie. .. 

filtering van het zonlicht 

De aangehouden personen ZIJn spe
cialisten op floragebied die he_t 
vooral hadden voorzien op orchl
deeên en andere zeldzame planten, 
waarvan zij de biotoop precies wis
ten. te 'traceren. Zii groeven onder 
meer rletorchis, .moerasorchis en 
parnassla uit,· alle beschermde pla~
ten. Met het ext'ra toezicht werd 1n 
mei begonnen; de cóntrole wordt 
mogelijk volgend jaar voortgezet. 

afremming van de wind 

demping van temperatuur
wisselingen 
versnelde humificatie 

hogere luchtvochtigheid 
koel, zuurstofrijk water 

Verandaring van het micro-klimaat in · beplantingsstrook 
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De waarnemingen zijn voor verantwoording van de waarnemer. 
Lijst van waarnemers + afkortingen: 

2.S 

SR= Suzanne Remmelts, AS= Ad Schoutens, EKG= Els Koopmans-Grommé, 
EB= Egbert de Boer, PG= Pier Groen,FB= Frans Bosch, HW= Henk 
van Woerden, AHS=Agnès Herweijer-Smit, HM= Henk Menke. 

VOGtL5 

Aalscholver 

Blauwe. reiger 

Boomvalk 

Brilduiker 

Buizerd 

Geelgors 

Groenpootruiter 

Grote Zaagbek 

24/5 
4/6 

21/6 
25/6 

'717 

18/6 

14/7 
20/7 

17/l 
6/4 

30/4 

2/6 

24/6 

26/6 

28/6 

30/4 

18/2 

l ex.zwemmend in Kievitsveld EB 
l ex.jong(?),lichter,bruinig,geen EB 
wit aan de kop, valt in in vis
vijver noord van Venz. 
l ex.overvliegend boven 
3 ex. Emstergàt. 

Emstergat.EB 

l ex.overvliegend van oost naar 
west, einde Geerstraat/begin Ve
luwse dijk. 

HW 
EB 

solitair broedgeval, 3 jongen HW 
inmiddels uitgevlogen, voormalige 
visvijvers Venz. 
A50 t.h.v. Wezenweg,Heerde. FB 
vliegt van Oostravenweg richting FB 
Paalveen,achtervolgd door veel 
zwaluwen. 

~ Kievi tsveld. 
Heerderstrand 3 t! en 3 9 
3 cf en 2 ~ baltsend, in plas 
t.h.v. Welsumerveld. 
3 ~ kolkj e aan het eind van de 
Houtweg, Oene. 

verhaal van trimmer (de heer 
Kraal),dat hij aangevallen werd 
door buizerd bij Niersen, Verhaal 
haalde de pers. Reacties zie ver
der in dit blad. 

EB 
EB 
EB 

FB 

paar, op horst met piepend jong, AS 
vele braakballen,Tongerense bos. 

l ex.heideveld nabij Elspeterweg HW 
vaassen. 

2 ex. op slik bij miätair terrein EB 
t.h.v. Ruwerd a.d.IJssel. 

paartje, zwemmend in Kievitsveld. EB 



2.b 
Kemphaan 

Kleine plevier 

Nijlgans 

Notenkraker (?) 

Oeverzwaluw 

Ooievaar 

Patrijs 

Rode Wouw 

Spotvogel 

Steenuil 

TOrenvalk 

Tortelduif 

Watersnip 

Witgat 

Zwarte specht 

Zwarte stern 

Zwartkop 

30/4 

25/6 
26/6 

ll/6 

3/8 

6/5 
10/5 
17/5 
9/7 

ll/7 

18/6 

7/7 

13/8 

26/6 

8/6 

25/5 
. 28/5 
ll/6 

'88 

5/8 

18/6 
25/6 
5/8 

april 

9/6 
13/6 

18/6 
188 

26/6 
2/8 

27/6 

7/6 

baltsende ex.t.h.v. veer Welsum. EB 

3 ex. zanddepot Emstergat. HW 
lex. alarmerend,zanddepot b~ FB 
Kievitsveld. 

l ex. met 8 jongen b~ plas t.h.v. EB 
Welsumerveld. 

Sparrenlaan Epe. L.Borkhuis 

l ex. Heerderstrand. EB 
4 ex. Heerderstrand. EB 
l ex. Emstergat EB 
2 ex. fouragerend op strookje EB 
slik aan plas zuid van Welpum. 
3 ex. Heerder~trand · EB 

5 nesten waarvan 3 aanw~sbaar EB 
bewoond, Emstergat. 
15 à 20 ex. boven Emstergat, 9 EB 
nestgaten. 

l ex. tussen Ernst en Vaassen. Dik Koopmans 

l paar, Kerkweg Wissel. FB 

sterk ruiend ex. vliegt in noor- FB 
del~ke richting,Woesterweg,Epe. 

l ex. in tuin,Vlierstr.Vaassen. EB 

l ex. 't Laar, Vaassen EB 
l ex. zittend op lantaarnpaal, EB 
Geerstraat Vaassen. 
dagel~ks omstreeks 3.00 uur, 2 ex.AS 

achtervolgt luid roepend sper- HW 
wer en verjaagt deze tot twee keer 
toe. Boven voormalige visv~vers 
Ven z. 

l ex. 
2 ex. 
5 ex. 

zanddepot Emstergat. 
11 11 

11 11 

2 ex. Wisselse Enk. 

visvijvers, vaassen. 
2 r1 roepend, Klooster bos, wijf jes 
ook aanwezig. 

HW 
HW 
HW 

AS 

EKG 
EKG 

l ex. op halfdroge v~ver bij Venz. EB 
regelmatig l à 2 ex. Wisselse AS 
Veen. 

Tongerense bos 
2 ex. Kamperweg b~ Koekenbergw. 

As 
AHS 

ca. 6 ex. boven Heerderstrand EB 

l ex. in tuin,Vlierstraat Vaassen,EB 
met bek vol pieren. 



PlAN\f.Jv 
Asperge 

Doornappel 
6/7 

26/6 

Duivelsnaaigaren 20/6 

28/7 

Dwergbies 29/6 

Blauwe Water- 29/6 
ereprijs 

F~ne ooievaarsbek l/7 

Gele ganzebloem 30/6 

Grondster 12/8 

Heelkruid~i~~;···. . 7/7 
~ '"t . • · .. 

C'"!:"""\\91 ~ ·~" ~ ·.~· 
'~ / . .~ . 
<"....,_ .• ~ ~ 11\ 

j:;;)\~~J I 
Hoenderbeet 26/6 

Klein springzaad 12/7 

Koningsvaren 29/5 

Korenbloem 

Mottekruid 

Ruig Klokje 

Speerdistel 

Struikheide 

Zandkool 

Zomerfijnstraa,l 
Stenactis annua 

Zwanebloem 

28/7 

26/6 

26/6 

18/6 

27/6 

10/6 

3/6 

7/8 

Elburgerweg (op de "Knobbel") 

op puinstort b~ Kievitsveld. 

Exc.IJsselac. 

FB 

zeer veel op de Renderklippen, EKG 
vooral b~ de Schaapskooi op struik
en dopheide, speciaal op de onlangs 
afgeplagde stukken. 
in Kroondomein op grafheuvel.Hoek FB 
Hertenkampweg/Hanendorperweg. 

Landje van Jonker. Afd. Exc. 

Landje van Jonker. 

Epe, spontaan in de tuin opge
komen. Nooit gehad.Vogelzaad? 

akkerrand, Gortel. 

Afd. Exc. 

EKG 

EKG 

op pad naar oud jeneverbesterrein EKG 
b~ padvindershuis. 

staat al enkele jaren in de tuin. T.v.Amsterdam 
Hoe komt het daar?Veronderstelling: 
met klei van de kerstbakjes, die 
daar elk jaar wordt weggegooid, 
meegekomen? 

op puinstort b~ Kievitsveld. FB 

Holleweg, Epe.(Soort breidt zich HM 
de laatste jaren sterk uit in 
onze omgeving). 

veel grote planten, landgoed Exc.KNNV 
Zwaluwenburg b~ Oldebroek. 

massaal in graanakker,Veldweg FB 
Ernst. 

op puinstort b~ Kievitsveld. FB 

in onze tuin onverwacht (na 26 EKG 
jaar!) een exemplaar met gevulde 
bloemen, die ook wat kleiner ~n. 
Niet in de buurt gezien ook. 

zeer veel ex.b~ bermen paden Ren- EKG 
derklippen en Gortelse heide. B~ 
Schaapskooi 2 ex. met zeer brede 
en dikke fasciatie~. 

enkele planten al.in volle bloei! EKG 
(juni!) Renderklippen. 

Brakerweg Epe, Gele kruisbloemige EKG 
die hier in de streek zeldzaam is. 

in verlaten moestuin,Epe. Vr~ Mw.Lodder 
forse plant met grofgezaagd blad en 
lila lintbloempjes,geel-bruin hart 
van buisbloempjes. 

beek b~ Kievitsveld. HW 



IN .S F_l<. T fJv 
Brandnetel uilt je 
(Eurrhypara hortulata) 

Brummelmeter 
(Mesolenca albi-. 
cillata) 

29/6 

Heideblauwtje 27/6 
(Plebejus argus) 

Distelvlinder 29/7 
aug. 

Junikever 21/6 
(Melolontha hip
pocastani) 

Oranjetip 1/5 

Penseelkever 30/6 

Purperspanner 27/6 
(Lythria rotaria) 

Stippelmàt juni 
(Yponomeuta) \ 

Vliegend hert 30/6 

2/8 
Vuurkever 11/6 

"PA DDE.STOE LE..N 
Stinkzwam 

Stobbe zwammet je 

Zwavelzwam 

2/6 
30/6 

14/6 

zeer veel voorkomend deze voor
zomer. 

EKG 

Fraaie spanner met wit/zwart/ Exc.KNNV 
bruine opvallende vleugeltekening. 
Land van Jonker. 

zeker meer dan 50 ex.,toen einde- EKG 
lijk na weken bewolkt weer, de zon 
ging schijnen.Renderklippen nabij 
Schaapskooi. 

tuin Schotakker. HM 
verscheidene ex. in de tuin. AHS 

massaal optreden (vele honderden T.v.Amsterdam 
ex.) op de avond van deze dag op 
de Renderklippen en de bosranden 
in de buurt.(Het zag hier en daar 
zwart van de kevers). 

Niersen. PG 

op akkerdistelbloem.Vierhouter- EKG 
heide. 

Renderklippen bij schapezuringvel- EKG 
den (voedselplant rups).Zeer fraai 
spannertje met groen, oranjegeel 
en purper. 

grote aantallen rupsen in spin
sels op lijsterbes op meerdere 
plaatsen aan bosweg oost van de 
Rollekootse hei.Op 30/6 hadden de 
meeste zich verpopt.Op 9/7 waren 
aan een meegenomen takje(thuis op 
droge plaats) reeds enkele vlin
ders uitgekomen. 

PG 

EKG. ~' op a~faltweg in Kroondomein 
bij Boshuisweg~ Langeweg. 
Krugerstraat, Vaassen. 

Weteringen Oost van Heerde 
(zeldzame vuurrode kever) 

Hr.v.d.Zwaag 

Exc.Insecten
v'erkgroep 

eerste waargenomen ex.(vroeg?) 

Welna, aan Korrenbergweg. Zeer 
grote groep op oude stronk.Zeer 
vroeg in het jaar! 

groot ex. in Motketel. 

PG 
EKG 

PG 



lOOGrDlll<tN 
Bunzing 6/7 

Ree 188 

Ruige dwergvleer- 6/7 
muis 

.. 

juv. ex. door honden doodgebeten. FB 
Kortenkampweg, Epe. 

elke zondagmorgen ca.9.30 uur, 
3 à 5 ex. (kerkgangers, Ad? FB) 
Wisselse Veen nabij Veenweg. 

AS 

Pipistrellus nathusii, gewond ex. FB 
Vleerveld Epe. 

AM'F \B\I!E.N e.Y"~ 'R [:.?Tl E. Llt-/ 

Bruine kikker 

Groene kikker 

Hazelworm 

Heikikker 

Rugstreeppad 

Salamander 

VtSSE.lV 
Beekprik 

Bermpje 
Paling 

Rivierdonderpad 

5/5 
22/5 

mei 
28/6 

28/6 
29/6 
26/7 
6/4 

ll/6 

5/8 

'88 
'88 
'88 

188 

Papenstraat, Wisselse Enk. 

dagelijks, geschat honderden ex. 
Papenstraat, Wisselse Enk. 

Wildweg, Vaassen. 
Berkenlaan, Heerde. 
tuin in bosgebied,Veldweg,Hattem. 
Kroondome~ nabij Gortel,zonnend 
op pad. 
in tuin Torenweg, Ernst. 
Sprengengebied,Bakhuisbos,Heerde. 
$ Gort else heide. 

Enkele ex. in een ven aan de ZO
kant van de Tongerense hei. 

zeker 2 ex. tuinvijver, Brandweg 
He~rde. 

vermoedelijk kleine watersalaman
der, jonge ex. in voormalige vis
vijvers Kievitsveld. 

Verloren beek, Papenstraat. 

Verloren beek, Papenstraat. 
bijna dagelijks door de kinderen 
gevangen. Beek\Ji.~:.e.\ 

Verloren beek, Papenstraat. 

AS 

AS 

EB 
Mw.J.Kamphuis 
Mw.Bogaard 
W.v.Leeuwen . 

Mw.Geluk 
Mw.J.Kamphuis 
FB 
PG 

Rudi Heide
veld/EKG 

HW 

AS 

AS 
AS 

AS 



3o 
Nagekomen waarnemingen 

Boomvalk 14/8 

Sperwer 14/8 

l ex. jagend boven Smitsveen en 
andere vennen (libellenjacht!). 

in Apeldoorn tegen raam op bal
kon gevlogen. Versuft, daarna 
toch weggevlogen • 

EKG 

Marjolein 
koopmans 

Draaihals . 22/8 Tongerenseweg t.h.v. Rauwenhofw. FB 

Wortelende juli/aug. Tongerenseweg Epe, meerdere 
boleet ex. 
(Boletus radicans) 

Panteramaniet juli/aug. Tongerenseweg Epe, meerdere 

Platte tonder
zwam 

Echte tonder
zwam 

Drijvende water
weegbree 

aug. 

aug. 

aug. 

ex. 

Tongeren, fraai exemplaar 

Tongeren, enkele exemplaren 

Cannenbuygergat. 

I V , ' 

1
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A.Sieders 

A.Sieders 

A.Sieders 

A. Sieders 

PG 
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L AND~C HA ?5 OWDt: R HOUD li/JTIONAAL é!ll?EC,!OIYAAL 
CJ zaterdag 29 oktober heeft een speciale gebeurtenis plaats 

In r: :1tionaal en regi· .onaal verband worden er Werkdagen voor land
schapsonderhoud georganiseerd. 

Onze ~.lgen Natu.urbeschei·mirig·~:>c.:ummisE:ie (contactadres zie voorin dit 
blad), die in het na~aars- en winterseizoen elke tweede zaterdag 
van de maand dergel~k werk doet, wil met het organiseren van deze 
speciale dag nog eens extra aandacht voor dit belangr~ke natuur
beschermingawerk vragen. 
Het is de bedoeling dat dit keer niet alleen onze eigen K.N.N.V.-le. 
den, maar ook buitenstaanders kennis kunnen maken met het werken in 
een stukje natuur, dat het zonder onze hulp niet kan redden. 

Eén van de zeventien stukjes, waarin Gelderland die dag is verdeeld 
ligt aan de Elspeterweg in Vaassen, achter het padvindershuis. 
Ieder, die een dag wil meehelpen een terrein vr~ te stellen Vcn op
slag e.d. is welkom. 

Men kn zich melden b~ de beide coordinatoren van de commissie: Yvonne 
Roelants en Eveline Drev~n. 
Er wordt om 9. 30 uur begonnen met werken. Wie alleen 'smiddags lam , 
moet dit even overlegsen met Yvonne, om te weten te komen hoe lang 
er wordt doagewerkt. 
Voor gereedschappen, koffie en soep wordt gezorgd, een broodje moet 
men zelf meenemen. 

De Natu~beschermingscommissie van de K.N.N.V. 
Afd. Epe/ Heerde 

Een bizondere voorkant 

De vookant van deze Natuurklanken is een copy van de kaft van de al
lereerste jaargang van het bekende t~dschrift 11 De Levende Natuur 11 

( 1897). Dit orgaan heeft enorm veel b~gedragen, de kennis van de 
natuur in al z~n facetten buiten de sfeer van de stu,_eerkamer in 
broae kring te verbreiden. Omdat dit streven ook de redactie van 
Natuurklanken bezielt, leek het geengek idee, door middel van deze 
voorplaat nog eens het grote werk, begonnen door de eerste redac
teuren van 11 De Levende Natuur" te eren. Te z~ner tijd willen we ook 
nog af en toe een proeve van de inhoud van het tijdschrift publi-
ceren. 

De redactie van Natuurklanken 

DE LEVENDE 
ONDER REDACTIE 

VAN 

E. HEIMANS j. jASPERS JR. NATUUR 
JAC. P. TRIJS SE 


