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VÓÓr U ligt een nummer van Natuurklanken dat voor een 
belangr~k deel gevuld is met verhalen van onze leden 
over hun ervaringen op natuurgebied in binnen- en bui
tenland.t~dens de afgelopen vacantieperiode. Voor de 
schr~vers een ophalen van f~ne herinneringen en een ver
werken van hun aantekeningen, voor de lezers een middel 
om ideeën op te doen voor het volgende jaar. 

Maar vergeet U ook niet het programma te bek~ken en de 
punten in Uw agenda te noteren. 
De Nieuw,jaarsbijeenkomst is echt voor alle leden bedoeld 
en biedt een goede gelegenheid Uw medeleden te leren ken
nen en ervaringen uit te wisselen (zie programma). 

Het januari/februarinummer hopen we te kunnen vullen met 
verslagen van onderzoeken e.d. door de werkgroepen en 
individuele leden verricht. 
Wacht U niet te lang met insturen van de copy? 
Liefst vóór 1 december! 

\ I'~~·.,~ l~K\-
VACA\UR,E.S 

te\ (/~Jll 
De afgelopen maanden hebben we al diverse malen een 
oproep geplaatst ter versterking van het bestuur en 
de redactie van Natuurklanken. 

Ook in dit nummer doen we weer een oproep, om zowel 
het bestuur als de redactie aan te vullen. 

Beide vacatures z~n niet full-time en vragen gerriddeld 
één avond per maand, zodat zowel werkende als niet-werken
de leden zich in deze nuttig kunnen maken. Dus schrocm 
niet het initiatief te nemen om één van deze vacatures 
te bekleden. 

Aanmeldingen b~ het bestuur! 
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LE.DEN VAN DE. K.N.N.V.AFD.EPE_MEERDE . -. L LET . ...m: -, r-J"L?·~ 
iJ~~~ EEN NIEUWE REGELI~~ 

Bij verschillende gelegenheden in het verleden is gebleken, 
dat het erg vervelend kan zijn, wanneer een excursieleider 
of het bestuur niet weet, wie van plan is met een bepaalde 
excursie of i.d. mee te gaan. 

Om een voorbeeld te noemen: 
De weersvoorspelling voor zaterdag 8 october, de dag dat 
we naar de Oostvaardersplassen zouden gaan, was zéér on
gunstig. De dag ervoor stond er al een fikse storm en op 
de ochtend van de geplande tocht r~gende het bovendien 
hard. Afgelasten was logisch, maar wewisten niet wie er 
zouden meegaan. Gelukkig was er maar één verzamelpunt en 
berustte de leiding b~ onze eigen afdeling. Daardoor kon er 
iemand naar het verzamelpunt gaan om de mensen mee te delen 
dat het niet doorging. Dat er helemaal geen deelnemer ter 
plekke verscheen, was niet zo vreemd, maar we hadden het 
graag van tevoren willen weten! 
Men kan zich immers altijd nog afmelden ook! 

Daarom is de volgende regeling ingevoerd: 

Voor alle excursies en winterwa?delinggn 

is~anmelding gehode~ 

Wie dit niet doet, 1 oopt de kans voor niets te komen of 
b~ gebrek aan vervoer, niet meer mee te kunnen. 

Deze regeling geldt in verschillende andere afdelingen ook. 

Aanmeldingen in~Q&iQg_Qli_de yQlgende personen: 

De secretaris: Henk van Woerden tel.: 05788-5390 
De voorzitter: Els Koopmans-Grommé " 05780-12083 

tenzij in het programma anders vermeld staat. 

Kijkt U dus ng vast in Uw agenda, voor welke tocht U be
langstelling heeft en geeft U op! 

Het Bestuur. 



~ VOOP U\J AGlNDA: 

woensdag 
23 november 

Let op de 
datum!! 

P~OGrffAM MA 
Voor alle__§Eursies moet U zich opgeven bij de 
secretaris (tel.05788-5390). 

Dit dient o.a. om U te kunnen waarschuwen, als 
een tocht niet doorgaat en om de excursieleiders te 
informeren • 

... 
AMFIBIEEN EN REPTIELEN BINNEN EN BUITEN ONZE GRENZEN 

Woensdagavondlezing met dia's door de Heer R.Koller 
uit Apeldoorn. Spreker is actief betrokken blj het 
onderzoek naar en het beschermen van deze interessan
te diergroep, zoals de WAS (Werkgroep Amfibieën 
Stedendriehoek) dat doet. 
Hlj 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 verband met hun bedreiging aanpakt. 
Ook zal hij dia's van reptielen en amfibieën uit 
landen buiten Europa laten zien, tijdens zljn vele 
reizen verzameld. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 
Tijd : 20.00 uur. 

zaterdag SYMPOSIUM OVER HET NEDERLANDSE BOS 
26 november Het symposium zal gehouden worden in het Internatio
\~~J) naal Agrarisch Centrum in Wageningen. Kern van het 

( symposium zijn de lezingen in de grote zaal (250 
~ v0 ~ mensen). In twee bijzalen komen stands van K.N.N.V.-
~ ~ afdelingen, verenigingen, onderzoeksinstituten en 
IC::. ( { actiegroepen die het bos van verschillende kanten 

{) .J 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.(oplage 
9000 exemplaren) verschijnen met daarin verslagen 
van de lezingen en de discussie. 
Willen degenen die belangstelling voor dit symposium 
hebben contact opnemen met Dik Koopmans in verband 
met vervoer? (tel. 05780-12083). Zie pag. 9. 

zondag WANDELEXCURSIE IN "HET VEEN" bii HATTEM. 
27 november Dit gebied grenst aan het Apeldoorns kanaal en de 

Hoenwaard. 
Leiding: Els en Dik Koopmans. 
De wandeling voert deels langs houtwallen bij het 
Apeldoorns kanaal met fraai loofhout en deels door 
een heuvelachtig zandterrein met veel jeneverbessen. 
Er zijn een paar plasjes en vochtige plekken en hier 
en daar is er uitzicht naar de IJsseluiterwaarden. 
In deze gevarieerde biotoop is kans op aardige 
vogelwaarnemingen. 



kan interessante Het vele oude hout dat overal ligt, 
paddestoelenvondsten opleveren. 
Vertrek (met auto's) om 9.30 uur bij A.H. te Epe 

9-45 11 

10.00 11 

van parkeerterrein cen
trum Heerde (b~ Oude Kerk) 
van de Hezebrug (over 
het A'doorns kanaal. 

~~~~==~~~~ r van de wandeling ca. 2f uur. 
ij~ K~kers en waterdicht schoeisel gewenst! 

m.gandag 
28 november 

zondag 
8 januari 
1989 

donderdag 
19 .ianuari 

Vergeet U niet zich op te geven b~: tel. 
of: 11 

AVOND ZOOGDIERWERKGROEP 

05780-12083 
05788-5390 

Op de agenda staan o.a. de resultaten van het afgelopen 
seizoen en de plannen voor het komende jaar. 
Mensen met belangstelling voor het werk van de zoog
dierwerkgroep z~n van harte welkom. 
Plaats: Eikelkamp 65, Epe (Frans Bosch) tel.:05780-20313 
T~d : 20.00 uur. 

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 rnoeger.c·Flf:Hl uit binnen-.. 
en buitenland. Kortom: dit is de gelegenheid Uw 
medeleden deelgenoot te maken van Uw enthousiasme. 
Doe mee of kom alleen maar horen en zien wat de 
anderen te bieden hebben! 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
T~d: 20.00 uur. 

NIEUWJAARSWANDELING 
met tot -·sl.ot eëll-GE~EI.LIGE BIJEENKOHST MET KÇ.f:IIE 
_;g;R_EEN_D:RANKJE. 

A1E~l'l.f1.QEA een lezing dcor Jan Ossebaard uit Deventer.· 
Spreker heeft veel in de Alpen gebotaniseerd en een 
scha.t aan dia 1 s van zijn bergvacanties meegebracht. 
Zijn grote kennis van de flora zal deze avond zeker 
tot een interessant en leerzaam gebeure~ maken. 
Voor velen van ons zal het een feest der llerkenni.ng 
zijn, voor anderen een eerste kennismakjng met de 
kleuren-en vormenr~ke Alpenflora. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
T~d. : 20o00 uur. 
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WINTERWANDELING OP LANDGOED VOSBERGEN BIJ HEERDE 
onder leiding van een van onze leden die meewerkt 
aan de inventarisatie van dit landgoed. 
Zoals U in Natuurklanken heeft kunnen lezen, is onze 
KNNV-afdeling bezig met een aanvullende inventarisatie 
van Vosbergen. Een goede gelegenheid voor de andere 
leden, eens op dit voor menigeen nog onbekende gebied 
rond· te kljken. 
Vosbergen is particulier bezit. Op het landgoed staa;n 

i; een kasteel en boerderijen; het huis is nog in de 
~ • -\ oorspronkelijke staat. Voor fot agrafen zijn hier boeiende 
"V ·[i onderwerpen te vinden! 

Bosvogels zullen we zeker hor~n en zien. Wie weet wordt 
er geschaatst op de ijsbaan rond de aardige duiventil 

1 van Vosbergen? 
_ ::::-Vertrek: (auto's) 9.30 uur A.H. Epe 

9.45 11 Parkeerterrein Oude Kerk, 
_L/, centrum Heerde 

/ ~ ..._ 10.00 11 bij kasteel Vosbergen. 

zaterdag 
28 januari 

zaterdag 
18 februari 

donderdag 
16 maart 

donderdag 
20 april 

zaterdag 
6 mei 

donderdag 
25 mei 

zaterdag 
9 september 

Duur van de wandeling ca.2}: uur. 
Vergeet U niet U op te geven bij: tel. 05780-12083 

of: 11 05788-5390 
GANZENEXCURSIE BIJ DE LEMMER (oan de dijk bij Lemsterhoek) 

Dit is een excursie georganiseerd door het Gewest 
o.l.v. Tjalling van der Meer en Hans Grotenhuis. 
We vertrekken om 10.00 uur, direct na de brug over 
het Margrietkanaal in Lemmer de parallelweg op.! 
In Lemmer richting Balk aanhouden. 

MJHYTl:'li.S l. \JE.\l..\:.1"\ TE.VORf-N OPC.E.VE.'N 6'::1 OE ~E.C.Q.f.iAR.IS 1• 

~~~=~~~~~~~vast: 

Lezing over vlinders? 

Winterwandeling in het Kon.park Het Loo te Apeldoorn, 
onder leiding van Marjolein Koopmans uit Apeldoorn. 
Vertrek: 9.30 uur bij A.H. te Epe (auto's) 

1 9-45 11 11 A.B.N. te Vaassen. 
' o, u.. ,. .. -t Lco, A l J- () tJ 'f f'-1 

Jaarlijkse ledenvergadering. 
Na de pauze: verrassingsonderwerp. 

Lezing. Onderwerp nog niet bekend. 

Oostvaardersplassen: Wilgenbos + Aalscholverskolonie. 
Bezoek met de opzichter. 
Vertrek: 8.00 uur bij A.H. te Epe. 

Lezing. Onderwerp nog niet bekend. 

Themadag van het Gewest in Epe. 
Over de heide en alles wat daarmee verband houdt. 

01' NS.T ~AAr.JTE oc~•HllL.Ik : 

De Milieugroep N.O.Veluwe houdt een thema-avond over: 
VERDROGING: EEN NIEUW MILIEUPROBLEEM 

Op deze avond wordt aandacht besteed aan de daling van het grond
wa~erpeil in grote delen van Nederland. 
Geinteresseerden in deze problematiek zijn van harte welkom op 
23 november 1988 in het Dorpshuis te Heerde. Aanvang: 20.00 uu~ 
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Op zaterdag 29 october werd rp.et de "Nationale Werkdag in het 
LanQê_cha:Q." het seizoen voor het vrjjwillig landschapsonderhoud 
geopend. 
In onze omgeving hield dat in, dat de natuurbeschermingscom
missie van de KNNV afdeling Epe/Heerde iedereen uitnodigde om 
te komen helpen het jeneverbesterrein ten zuiden van de 
Elspeterweg te Vaassen (ingang schuin tegenover camping de 
Drieskamp) te schonen. 13 volwass·enen + 5 kinderen hielpen mee! 
Vanaf 9.30 werd daar gewerkt om de opslag uit de hei te ver
wjjderen. Gereedschap was ter plekke aanwezig. Er werd voor 
koffie gezorgd en tussen de middag kwam er een grote pan soep 
op "tafel''· 
Degenen die meehelpen bjj dit werk zjjn gedurende het werk ver
zekerd tegen ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid. 

_;t~~~ Voordat we beginnen wordt er uitgelegd wat we gaan 
~doen, hoe en waarom. We_ho~dat velen ons een 

::c ·,. hand,je komen he1J2~-21!. de volgende werkdagen.!.. 

~ 1 De andere werkdagen in dit seizoen zjjn: 

((,·. ,. . J.-2-ll- 1 88: idem als 29-10- 1 88 
/ ~-~· 1 ;~i . 10-12- 1 88: terreintje hoek Elspeterweg/Kortenbroekweg 

( 
.~. Vaassen 

. • 

1

.,\t\\ 1- 1 89: idem 
.~1. '! · 2- 1 89: terreintje hoek Rauwenhoffweg/Oostravenweg 
~ ~f Landje van Jonker, Epe 
\ 3-'89: ldem. ~ 

inlichtingen kunt U terecht bij~~~?'".; 
Eveline Drevjjn Yvonne Roelants ~. 
Wisselseweg 78 Sprengenkampweg 4 ~ 
8162 RN Epe 8171 RL Vaassen 
tel. :05780-12673 05788- 1919. 

WE..l\<.OM ~-

Met ingang van deze Natuurklanken willen we 
een oude traditie weer in ere herstellen. In 
het verleden is het nameljjk altjjd de gewoonte 
geweest om nieuwe leden ook in Natuurklanken 
te verwelkomen. 
De afgelopen maanden hebben zich als lid 
aangemeld: 

In Epe: Mw. A.G.M. van Emmerik - de Jager 
Dhr. en Mw. B. Hobbelink 
Dhr. F. van Schaik 

in Heerde: Margriet van Gelder 

in Vaassen: Dhr. J.F.L. van Duinen 
Dhr. E.K. Murris 

We hopen hen allen regelmatig op lezingen en 
excursies te mogen verwelkomen! 
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Onze werkgroep heeft inmiddels de eerste "winter"bijeenkomst 
gehad. Na uitwisselen van ervaringen en waarnemingen en het 
bekijken van de binnengekomen vlinderl~sten, werden wat dia's 
en foto's bekeken in het afgelopen seizoen gemaakt. (Hebt 
U nog waarnemingen, stuurt U ze ons dan toe!). 

De plannen om tot een ecbte cursus op insectengebied te ko
men, beginnen meer vorm te kr~gen. Eerste doel zal z~n het 
beter leren kennen van vlinders in al hun stadia en de ty
pische voedselplanten van de rupsen. 

Het jaar 1989 is uitgeroepen tot Vlinderjaar en het zou goed 
z~n als de KNNV-afdeling voor onze streek wat ruchtbaarheid 
hieraan kon geven naar het grote publiek toe. Een lezing 
over vlinders staat op het programma. 

In het eerstkomende nummer van Natuurklanken, dat traditie
getrouw in het teken van verrichte onderzoeken en onder
zoekjes zal staan, zal ook weer een overzicht versch~nen van 
de door deelnemers aan de insectengroep en anderengedane 
waarnemingen van dag- en nachtvlinders in onze streek. 

Wie deze winter en daarna wil deelnemen aan de insecten
groep (niet geleerd, wel serieus en leerzaam) kan zich 
opgeven b~ Agnès Herwe~er-Smit, Pelzerpark 3, 8162 GA Epe, 
tel. 05780-13703. 

VOOR lJV A~ t:.N t>A ·. 

De b~eenkomsten van de Insectengroep in het 
winterseizoen worden gehouden op elke eerste 
maandagavond van de maand (behalve 5 dec. a.s.!) 

ma.l2 dec. '88: Onderwerp: Galwespen en totaal 
overzicht vlinderl~sten. 
20.00 uur b~ Babette Elsinghorst, 
Putterweg 10, Wapenveld. 

ma. 2 jan. '89: Onderwerp: Libellen. 
20.00 uur b~ Agnès Herwe~er, 
Pelzerpark 3, Epe. 

ma. 6 feb. '89: Onderwerp: Determineren van nacht
vlinders. 
Plaats nog niet bekend. 

ma. 6 mrt.'89: Onderwerp: Insecten van het vroe
ge voorjaar. 
Plaats nog niet bekend. 

ma. 3 april'89:0nderwerp en plaats nog niet bekend. 



INFORMATIE OVER HET SYMPOSIUM "HET NEDE;RLANDSE_BOS 11 op 26/11 1 88 

Dit s:yrrrposiurr1 wordt ,georganiseerd door de Landelijke Jengeren 
van de K.N.N.V. ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan van 
de ze actieve groep binnen on ze vereniging (zie Natura van 
october en november 1988). Voor onze streek is het bos een 
interessant onderwerp l~kt ons zo. 

In tota~l zijn er vijf sprekers uitgenodigd.Prof.Dr.E.N.G.Joosse 
-onder de K. N. N. V. ers bekend van de Wet. Med. nr 92 11 Tabel tot 
de orden en families van Nederlandse Insekten11 - zal vertellen 
welke dieren we in de bosbodere aan kunnen treffen, maar voor
al welke rol z~ spelen in de ecologische cycli in het bos. 
Als professor van de vakgroep Oecologie en Oecotoxicclogie 
aan de Vrije Universiteit ( specialiteit bosboderr.faur_a) is zij 
hiervoor de aangewezen persoon. 

De heer Drs. G. Dirkse, werkzaam bij het Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer, zal iets vertelJen over het effect van eutro
fiërende st of fen op de kruidlaag. In de meeste bessen groeit. 
tegenwoordig gras (Bochtige Smele en Pijpestreet je) dat niet in 
een bos thuishoort. Bovendien komen in het bos meer soorten 
voor dan je in een gezond bos mag verwachten. Dit is geen goed 
teken. De oorzaak is vooral te vinden in de vervuiling van de 
locht met stikstof. De heer Dirkse heeft in het kader van de 
vierde bosstatistiek onderzoek gedaan naar dit versch~nsel. 

De heer H. van der Lans houdt een pleidooi voor een ander, 
veel sterker op de natuurwaarden en de natuurl~ke processen 
georiënteerd beheer van onze bossen. Wat gezegd gaat worden 
over b~vuorbeeld de funktie Ván dood hout in de kringloop van 
het bos en de betekenis van open plekken, respectievel~k een 
gevarieerde opbouw van het bos, zal menigeen aanspreken. H. 
van der Lans (voorzitter van de Stichting Kritisch Bosbeheer) 
heeft deze ideeën al uiteengezet in z~n inmiddels bekende 
boek 11 Natuurbos in Nederland 11 • 

Een andere visie zal gegeven worden door iemand van de Stichting 
Bos Industrie Hout (dit is de heer Ir. P.Bakker van het Minis
terie van Landbouw en Visser~). Er kan niet ontkend worden dat 
we hout nodig hebben en dus dat er een deel van het bosareaal 
voor productie gereserveerd moet worden. Bovendie~ geldt dat 
houtverkoop het bosbeheer betaalbaar maakt. Misschien kan 
gesteld worden dat door het toekennen van de funktie 11 hcu t
productie11 aan het bos, het biotoop bos als zodanig beschermd 
wordt tegen de oprukkende verstedel~king en verstoring. 

Als ·laatste zal een beleidsman aan het woord komen: de heer 
L.J.M. DieJen van de Stichting Bos en Hout. Deze zal uitleg
gen in hoeverre in de prakt~k rekening gehouden wordt met de 
visies van bovengenoemde lezinghouders en wat voor problemen 
dit voor het bosbeheer oplevert. 

Deze materie vraagt om discussie. De bedoeling is dat de spre
kers met de zaal in discussie gaan naar aanleiding van hun le
zingen. De discussie zal geleid worden door niemand minder dan 
de voorzitter van de K.N.N.V., Ir J.W.G. Pfeiffer. De heer 
Pfeiffer is zelf een tiental jaren houtvester (tegenwoordig 
heet dat Hoofd Terreinbeheerder) in Noord-Holland geweest. 
Daarna heeft h~ nog beleidsmatig met het bosbeheer te maken 
gehad. 

Plaats: 

Tijd: 
Einde 

Internationaal Agrarisch Centrum, Laarwikse Allee, 
Wageningen. 
9.30 unr (ontvangst), 10.00 uur(sprekers) 
ca. 16.15 uur. 
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V05BERGE..tv 
Vosbergen is een kasteeltje omringd door een landgoed even 
ten noorden van Heerde. 

Het is b~ veel van onze leden bekend als een mooi wandelge
bied, bestaande uit loofbos, weiden, een bekenstelsel- een 
landschap typisch voor het Veluwse randgebied en, door het 
langdurig, niet uitsluitend op het agrarisch gebruik ge
richte, bezit in één familie, tamel~k gaaf bewaard geble-

ven.De eigenaar, baron A. van Dedem, heeft enkele maanden 
geleden ons bestuur gevraagd of de afdeling natuurhisto
rische inventarisaties zou kunnen verrichten t.b.v. een 
nieuw beheersplan. 

Het bestuur heeft daarop in principe "ja" gezegd en vervol
gens de verschillende werkgroepen om medewerking gevraagd. 
Op een prachtige zonnige septembermiddag heeft de familie 
Van Dectem met bestuur en werkgroepen het plan in detail 
doorgesproken. 

Gelukkig is er al het een en ander uit vr~ recent onderzoek 
bekend, met name wat betreft planten en broedvogels. Op 
andere gebieden z~n nauwel~ks waarnemingen gedaan. 

Intussen is, ook op die warme herfstmiddag, al een beetje 
rondgesnuffeld. O.a. is naar paddestoelen gekeken en is de 
vegetatie op en rondom het ~sbaantje bekeken. Het leverde 
interessante vondsten op zoals waterpostelein en p~ptorkruid. 

Afgesproken is dat de afdeling niet een afgerond rapport 
zal indienen, maar een verzameling inventarisaties, aangevuld 
zonodig met beheersadviezen. 

We houden U op de hoogte! Henk Menke 
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(Een excursieverslag) 
·~ 

Dat de Koningsvaren compleet met sporenveren aan het korte 
natuurpaadje zou staan. hadden we niet gedacht. Dat bet 
Moeras- en Stekelvarens waren, die andere soorten die er ook 
stonden, werd na enig gepuzzel in de,in het bezoekerscentrum 
aanwezige Ecologische Flora snel duidel~k. Wat geen van ons 
ooit gezien had, waren de kolven met oranjerode bessen van 
de ook al langs deze wandelroute aanwezige Slangewortel. 
Deze laatste plant is een echte inheemse Aronskelksoort, 
die in moerassen groeit.De Slangewortel wordt echter steeds 
zeldzamer. 
Door de stormachtige Zuidwester werden de Waterlelie- en 
Plompebladere~achter de rietkraag totaal op hun kantje ge-
blazen. l 

~ ~ . We hoorden van de geslaagde poging de 
\ ~ . Zwarte Sterntjes weer tot broeden te no-

~ _ den in deze hoek. Daartoe werden als 
'I!Z ,· I nestgelegenheid kleine drijvende matjes 
VA in het water gelegd, in de bodem verankerd. 

Hoe gepoogd wordt al deze specifieke 
water- en moerasplanten en -dieren voor 

~ ...:... ons land te behouden, vertelde de heer }1. 
. ~~ Brandsma, districtsbeheerder van de be-

r;;;:;-:/~ All:.Jell./~~ zittingen van "Na tuurmanurnen ten" in het 

~ 
~ ge bi~ d van de Wie den ons op de ze storm-

veu KDNII'IC,S .· achtlge september ochtend. 
VAR EH 

Waterscheerling, Kattestaart, Melkeppe, Engelwortel, Gele Lis, 
Kikkerbeet, Glidkruid en Waterzuring z~n hier nog in ruime 
mate voorhandeno 

Een uitgebreide plantenl~st en een dagvlinderl~st mochten we 
inzien. De enige in ons land wettel~k beschermde vlinder, de 
Grote Vuurvlinder, komt er op voor. Deze vraagt een uitgekiend 
beheer (kleine open stukjes in de rietvelden met Waterzuring 
aan de randen) • 

Het helaas kleine aantal deelnemers, 8 in totaal, kreeg te 
horen over alle wel en wee dat gepaard gaat met aankopen, 
pachten en beheren van een zo kwetsbaar natuurgebied als 
deze N.W.-Over~sselse plassen, de weidevogelgebieden en 
bloemr~ke hooilanden. 
4700 ha z~n hier inmiddels aangekocht. 

Na een hartel~ke ontvangst met koffie vertelde de heer Brands
ma oAm. over de contacten met landbouwers, vissers, jagers, 
verre grondeigenaren en overheden als het Waterschap, Provin
cie, Gemeenten ,het Ministerie, de mensen van de Ruilverka
veling etc. 
Dat er vaak veel onderhandelen en ook str~d nodig z~n om 
wéér een stukje waardevol gebied te beschermen, werd wel 
duidel~k. Er is ook veel geld voor nodig. 



Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten voeren elk het beheer 
over een gedeelte van het plassengebied in de kop van Over
ijssel. Ze opereren niet op elkaars teJrrein. 
Het bezoekerscentrum "De Foeke" (= de fuik ) van de Vereniging 
tot Behoud van Natuurmonumenten b~ St. Jansklooster, waar we 
al deze interessante zaken te horen kregen, bevat veel in
formatiemateriaal. Er is ook een balie met de fraaie uitga
ven van o.a. Natuurmonumenten en I.V.N.-VARA en vele andere 
zaken op natuurgebied. 
Een kinderhoek is voorzien van tekenmateriaal en goede 
naslagwerkjes. 

Samen met een verbouwde boerder~,die vooral dient voor in
formatie aan de streekbewoners)en een aantal aardige met 
riet ge dekte huisjes, vormt "De Foeke" een klein Overijssels 
gehuchtje, wat nog gecompleteerd wordt door een klein houten 
watermolentje, een zgn. tjasker. 

Door het steeds slechter wordende weer kon helaas de aanvanke
l~k voorgenomen langere wandeling,die ook een stuk van het 
"Hoge Land van Vollenhove" zou bestr~ken, niet doorgaan. 
Vanuit de auto's hadden we wel al een idee gekregen van het 
uitzicht dat deze oude keileemheuvels bieden over het plas
sengebied. 

We z~n vast van plan hier in de voorzomer nog eens terug te 
komen om de vogels in het riet en de bosjes te horen zingen 
en om er de moerasplanten in volle fleur te zien. 

Gaat U dan ook mee? 
Els Koopmans-Grommé. 

" ,, domme ganjJ'e.5 

"Je hebt ganzen (en die noemen wij de domme gansjes), die uit 
het riet komen om op de kade te grazen. Sluipt nu een vos 
achter de kade langs, en steekt zo'n gans de kop omhoog, 
dan grijpt de vos hem en dan is de gans "het haasje"". 

Verhaal, opgetekend uit de mond van een opzichter in de 
Oostvaardersplassen. 

Toelichting: Er z~n nogal wat vossen in het gebied van deze 
plassen. De grauwe ganzen die hier met ve~e duizenden weken
lang ruien, vreten riet. Dat groeit in nat gebied en hoewel 
een vos goed kan zwemmen, bl~ft h~ liever op het droge. 

Behalve vossen wonen er ook wasberen in de Oostvaardersplas
sen. Hun sporen worden frequent gevonden, de dieren ziet 
men nooit! 



I 
\ 

l'?l 

Op 22 september jl. werd ons via de heer Kolvoort gelegenheid 
geboden om eens een k~kje onder water te nemen. 
Dit gebeurde aan de hand van een groet aantal onderwater
dia 1 s, welke werkelijk van een fabelachtige kwaliteit waren. 
Niet zo verwonderl~k wanneer we bedenken dat de heer Kol
voort met zijn camerawerk internationale bekendheid geniet 
en b~ diverse fotowedstr~den in binnen- en buitenland een 
groot aantal pr~zen in de wacht sleept! 

In eerste instantie werd door de spreker uiteengezet welke 
technieken de duiker ten dienste staan om voer min of meer 
lange t~d onder water te verbl~ven. Vervolgens werd uiteen
gezet welke problemen daaraan worden toegevoegd om, in vaak 
stromend water, ook nog een camera met flitser(s) te hante
ren en niet te vergeten oog te hebben voor de interessante 
en boeiende details van de onderwaterwereld. 

De dia's, vertoond in overvloei-projectie, bestonden uit 
em serie in de Nederlandse wateren opgenomen foto's, zowel 
in zout- als in zoet water. Opnamen van fraai gekleurde 
zeeanemomen, kwallen, vissen enz. in de Zeeuwse wateren 
werden opgevolgd door de zoetwaterflora en -fauna van 
onze omgeving. 

Na de pauze werden de tropische wateren van o.a. de Caribi
sche zee en de Golf van Akaba met hun overweldigende kleu
renpracht opgezocht. 
Kortom een avond die z~~r de moeite waard was. 

Het was dan ook zeer teleurstellend, zowel voer de spreker 
als voor Uw bestuur, dat slechts een handjevol mensen de 
moeite hadden genomen om naar de Gemeentewoning te kernen. 

Teleurstellend voor het bestuur omdat een dergel~ke avond 
inclusief zaalhuur enz. de vereniging toch gauw een f. 250.
kost. Als er dan slechts een zestal KNNV-leden komt op
dagen is dat in wezen een niet-verantwoorde uitgave. Ge
lukkig werd het gezelschap rog enigszins uitgebreid met 
een zevental leden van de Eper fotoclub en een Apeldoornse 
duikclub. 
Ik besluit dan ook met een oproep aan onze leden om de le
zingen zoveel mogel~k b~ te wonen, zodat zowel de spreker 
als het bestuur, zich niet hoeft af te vragen of de or
ganisatie van dergel~ke avonden nog wel zin heeft. 
Dus graag tot ziens, b~ een van de volgende avonden! 

H.J.van Woerden. 



na te slaan in de 

Aanwinsten: 

Elseviers Slakken gids , volledig voor Nederlandse en overiee 
N.W.~Europese landslakken (M.P.~erney en R.A.D.Cameron) 

Elseviers Orchideeëngids (volledig voor Europa, Kl.Azië 
en Noord Afrika). 

îlldschrift Vlinders (uitgave v.d. Vlinderstichting in 
Wageningen), jaargangen 1987-1988. 

Oude biologie-en botanieboeken 

o.a. leerboeken v.h. MAVO, HAVO, VWO. 
Ook zeer oude boeken van de l9e, begin 20ste eeuw. Leuk om 
in te snuffelen! 

De Loopkevers van Nederland (N.J.N.tabel) door Miehiel 
Boeken. 

Verslagen diverse K.N.N.V. zomer- en voorjaarskampen 
(om vast, tezamen met deze Natuurklanken, een vacantie
doel voor 1989 uit te zoeken!). 

Insectenbeheer door A. Koster. 
Een Wetenschappelijke Mededeling (W.M.) van de K.N.N.V. 
Bevat veel beheersideëën voor een insectenvriendelijk 
terreinbeheer: maaien, bermen, aanplant etc. 

Bosmossen door R.M. Bons, G.M.Dirkse en K.W.van Dort. 
Wetenschappelijke Mededeling van de K.N.N.V. 
Een uitstekende gids voor deze groep mossen. R~k gelllus
treerd en voorzien van enkele verspreidingskaartjes. 

P.S. 

Werken uit de afdelingsbibliotheek zijn gratis 
te leen voor de leden. Bellen met 

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

N.B. willen degenen die nog boeken van de K.N.N.V. 
thuis hebben deze na lezing zo spoedig mogelijk in
leveren~ B~voorbeeld tijdens een afdelingsavond of 
gewoon aan de deur. 

B~ het ter perse gaan van dit nummer ontving de KNNV nog 
een grote hoeveelheid prachtige boeken van ons lid Mevr. 
H.Logeman, w.o. de drie delen van Wilde Planten, Ontdek 
de Veluwe, Spectrum's Paddestoelengids e.d. 
w~ willen de geefster hartel~k bedanken voor deze waarde
volle b~drage aan onze afdelings-boeker~! 
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DRIE OCTOBERDAGEN WANDELEN IN DE NEVEL 

get i eer achter de rug, de jaarl~kse herfstvacantie van 
Afdeling Epe. Ook leden van andere afdelingen namen deel 
aan dit gebeuren, dat weer geslaagd genoemd mag worden. 

Het Natuurvriendenhuis "In der Schnadt" bij Veldrem bood 
een prima onderdak:aan de 18 deelnemers. 
De ons door de "weerman" beloofde zon was niet in staat 
in het dikke, mistige wolkenpak ook maar één klein gaatje 
te priemen. Jammer! 

De herfstkleuren waren echter al zó volop aanwezig, dat ze 
het nevelige heuvellandschap ook zonder zon een b~zondere 
charme verleenden. En regenen deed het niet. 

Hieronder volgen de verslagen van de drie heerl~ke wandel
dagen, die tussen de heen- en terugreis lagen. 

DE EERSTE DAG 

Maandag 17 october: Silberbach en Velmerstot. 

De eerste wandeling voert ons langs de Silberbach naar de 
~ilberm~hle, vandaar met een grote lus om de berg heeri naar 
de Velmerst ot, één van de toppen van de kam, 44.1 m. 
hoog en vervolgens noordwaarts langs een verlaten, dichtge
groeide groeve terug. 

Het diepe beekdal met steile wanden dcet sommigen van ons 
sterk aan de Ardennen denken. We lopen in een kalkarme vege
tatie. 
Langs het beekje Paarbladig Qoudveil, wellicht Bittere Veld
kers, Heksenkruid, Moesdistel, misschien Witte Veldbies. 
Dode beukestaromen zijn door spechten geperforeerd en vormen 
een groeiplaats voor talloze Echte Tonderzwammen. Ze z~n 
dik en witsparig in tegenstelling tot de bruinsporige Platte 
Tonderzwammen, die we later ook vinden. 
In dit paddestoelenr~ke jaar groeit de l~st snel. Voor niet
ingew~den op dit gebied z~n het Roestbruine Kogeltje en de 
Roodsteelfluweelboleet alleen al fraaie namen (een l~st van 
vondsten, ook op plantengebied is onderaan de verslagen af
drukt). 

B~ de 11 SilbermÜhle 11 die veel zoets tegen gepeperde prijzen 
levert, drijft de beek een groot bovenslag,rad alleen voor 
toeristische doeleinden aan. 

Vandaar naar 1 t Oosten, waar we de flora vrij plotseling kalk
minnend zien worden: Boskortsteel, Hangende Zegge, Gele Do
venetel, Boszegge, We lunchen onder kleurige bomen tussen 
langzaam vallend blad. Het blijft bijna windstil, wat nevelig, 
somber herfstweero De lunch wordt niet bedorven door een 
o-pgewekte behandeling van Slijmz,wammen, hetgeen tenslotte 



lb wel uitloopt op "uitscheidings-humor" 
(Eert: "wandelaars doen het op een 
pad"). 

We buigen scherp naar het Zuiden 
langs de Oostkant van de kam. Kale 
stengels dragen overal trosjes bruin
rode bessen: het bl~ken samenscho
lingen van Lieveheersbeestjes! Hier 
en daar staat het bos vol met rechte, 
bleke, draaddunne sprietjes, waarin 
je op 1 t eerste gezicht geen padde
stoelen herkent: we komen uit op 
de Draadknotszwam of een nauwe ver
want. 

Het pad begint langzamerhand omhoog 
)·Hl.MC..ENDE. zE:G.C.E. -te stijgen naar de Velmerstot. Hier 

en daar groeit veel Bospaardestaart, de ~le, draaddun vertak
te stengels hebben tere herfstkleuren. Een bronachtige in
zinking staat vol met Reuzepaardestaart. 

De top is een vr~ kaal, stenig landschap met een ruim uit
zicht naar het Westen. De zandsteenbodem met flinke rotsblok
ken maakt aandacht voor de geologische kaart wakker. Helemaal 
komen we er niet uit. Hoewel het woord Buntsandstein voor 
de hand ligt, l~kt het erop, dat we met één van de onderste 
lagen van het kr~t te maken hebben. De zandsteen is voorzien 
van donkere, gekitte banden. 

Op deze grond hoort weer de vegetatie van kalkarme bodem 
thuis. In een heideachtig, open landschap noteren we: Zomer
en Wintereik, Struikhei, Adelaarsvaren, Sporkenhout, Bochti
ge Smele, Hengel. 

Via de steengroeve en langs een door het houtbedr~f tot 
modder gereden bosweg lopen we in ruim een half uur terug 
naar "In der Schnadt". 

Henk Menke. 



DE TWEEDE DAG: Externsteine, der Hermann, Donoperteich. 

Het bezoek ain de Externsteine hadden We zo geregeld, dat we 
konden beginnen b~ het Waldlehrpfad ten zuiden van Horn, een 
soort natuurpad. Een echt leerzaam: pad,want niet alleen 
stonden er op fraaie borden langs de kant van het pa.d gege
vens over het Wald, maar reptielen, planten en vogels kregen 
er ook ruime aandacht. Er was zelfs een voorbeeld van de 
verschillende ne?tkastjes , die door de bosbouwer gebruikt 
konden worden. Ook hier troffen we een grote r~kdom aan pad
destoelen aan, vermeldenswaard z~n de Rechte Koraalzwam en 
de Groene Glibberzwam. Zoals in meer bossen waren hier de 
mierenhopen beschermd met grote kooien. 
Voorbij het Waldlehrpfad kwamen we op _,__..,__"--""_ 
een oude trambaan door tamel~k dicht 
sparrenbos. Opvallend waren de bessen 
van de Aronskelken en de Atropa bella
donna, maar ook Knoopkruid, Bosrank 
en Brunel werden waargenomen. De Echte 
Tonderzwam ontbrak ook hier niet op de 
énkele Beuk, die al tientallen jaren 
geleden aangetast moet zijn geweest. 

En dan staan we opeens voor de hoogop
torenende rotsen van de Externsteine. 
Die smal omhoogstekende rotsen z~n 
gevormd uit zandsteen, getuige het voor
komen van Struikheide en W~fjesvaren. 
Hoe z~n die rotsen zo overgebleven? CAM1 HAR 

Vermoedelijk is de omgeving sneller verweerd en daardoor zijn 
deze spectaculaire torens bl~ven staan. Natuurl~k heeft de 
jeugd de Externsteine beklommen, de anderen beneden latend op 
een tamel~k kil bankje. 

Het volgende punt van uitgang was het Hermannsdenkmal. Erg 
Duits, getuigend van een stuk grootheidswaan. En het stond nog 
in de steigers ook. Maar het leven in honderden hertogdomme
ttjes moet damals ook geen lolletje geweest z~n. Enfin, w~ 
hebben ons zo goed en zo kwaad als het ging, vermand en z~n 
de tocht naar de Donoperteich begonneno 
Aanvankel~k zeer steil afdalend. Een broer en een zus moesten 
getroost worden: 11 het is nog maar tien minuten naar Hermann", 
z~ moesten omhoog en het huilen stond ze nader dan het lachen. 

Wij lopen weer door mooie bossen met een grote rijkdom aan pad
destoelen. Om er een paar te noemen: Stinkparasolzwam, Stin
kende Franjezwam, Plooivoetstuifzwam (U las daarover toch 
iets in "Tussen Heuvels en Rivier"?), een Bruine Bekerzwam, 
de Trechtercantharel en de Oranje Aderzwam. 

Een heldere beek stroort in de diepte, maar de beloofde Water
spreeuw wil zich niet vertonen. Misschien is het in de herfst
vacantie zelfs voor dat beestje te druk geworden. 
Prachtige meert jes, meer vijvers in hun ui ter lijk, vertonen 
zich. De overkant vormt een kleurige achtergrond voor de fraaie 
weerspiegeling. We hebben even moeite om te constateren, dat 
hier werkel~k koolzuurgas uit de bodem opst~gt. En ja hoor, 
daar is een grote bel en voor onze voeten borrelt het dan 
een tijdje. 



Spectaculair is een kapitale 
Tonderzwammen zit. Men heeft 
laten staan. 

dode Beukestam. 
hem als monument 

die 
bij 

vol 
het 

dikke 
bruggetje 

Het kost nog een hele tijd 
Maar 
bere 

het is vandaag droog 
luchten boven ons is 

voor we de auto's gevonden hebben. 
gebleven en met de nu al dagen som~ 
dat een meevaller. 

PLANTf.NVO!IDSTilN KNNV 
HERFSTI<I\IIP 1980 

Eerste wandeling, 
Silberbach,Velmerstot. 
Zandsteen,zure bodem. 

Dubbelloof 
\'lijfjcsvaren 
Mannetjesvaren 
Brede stekelvaren 
Adelaarsvaren 
Struikheide 
Tormentil 
Mannetjes ereprijs 
Liggend walstro 
Blauwe bosbes 
Bochtige smele 
Pijpestraatje 
Valse salie 
Boswederik 
~uurs la 

Es 
Sleedoorn 
Ne i doorn 
Bergvlier 
Vlier 
Kardinaalsmuts 
Spaanse aak 
Zoete kers 
Grauwe wilg 
Fijnspar 
Kaukasische spar 
Zilverspar (speel 
Hazelaar 
Beuk 
Sparkenhout-Vuilboom 
Zomereik 
UintereiK 

Dik Koopmans. 

Excursie van de tweede dag: 
EXTE:R.'ISTEI'IE EN ommoPERTEICII. 

Vingerhoedskruid e.f. 
Aronskelk 
Bosveldkers 
Knoopkruid 
[Jeekpunge 
nrunel 
(De vorige vondsten zijn niet 
meer opnieuw veriaelO) 

Vogel: 

Vuurgoudhaantje 

Paddestoelen: 
Liclttbruine bekerzwam 
(speel 
Zakzwam (speel 
Trechtercantharel 
Oranje aderzwar.1. 
Stinkende franjezwam 
Stinkparasolzwam 
V 1 iegenZ\..,am 
Paardehaartaailinq 
Paar~e schijnridder 
Rechte koraalzwam 
Groene glibberzwam 
Porseleinzwam 
nodekoolzwam 

Groot springzaad 
Bosklaverzuring 
Lievevrouwebedstro 
Uitte veldbies 
Ruige veldbies 
Grote veldbies 
Paarbladig goudveil 
'lencgroen 
Bosmunt 
Bospinksterbloem 
(Bosveldkersl 

Springzaadveld \< e 'rS 
Moesdistel 
Vrou't-tenrnantel 
Robertskruid 
Schaduwkruiskruid 
Gerimpeld platmos 

\; 

E3L 
{ Op kalkhoudende gronden: 

Overblijvend bingelkruid 
Dospaardestaart 
Boskortsteel 
Boszegge 
Hangende zegge 
Gele dovenetel 
Gebogen beukvaren 
Glidkruid 
Bosereprijs 

Paddestoelen: 
Peervormige stuifzwam 
Grote Rtinkz\o~am 
Wieltje 
Gele horentje 
Blauwe kaaszwam 
Hitte bundelridderzwam 
Geschubde inktzwam 
Cl immerinkzwam 
3eukwortelzwam 
Oranjegroene melkzwam 
Franjezwam 
Echte tonderzwam 
Platte tonderzwam 
Roestbruin kogelzwammetje 
RoodstcelflU\..,ee lboloet 
Paarse knoopzwam 
Rupsendoder 
Gele houtzwam 
Geelbruine l~t!mhoecl 

Schubbig'> bunctel~wam 
!level zwam 
Roestvlekkenzwain 
~~eekleurige radijsveelhoed 

Diversen: 
Lievehecrsbeestj~s 
Mestkevers 
Atalanta 
lileren (bc::;ctterm<.l door l<ooi2n) 

Groot hoefblad 
Reuzepaardestaart 
Hazensla 

Op de top van Velmerstot: 
'-lintereik 
Beuk 
Lijsterbes 
Adelaarsvaren 
Sparkenhout 
Bochtige smele 
Geoorde wilg 
Hengel 

I I 

Parelameniet 
Hekseboleet 
Berkeboleet (speel 
Dennenvlamhoed 
Kaoergroenzwarn 
Draadknotszwam 
Zwerminktzwam 
Rode zwavelkop 
Gewone Z\..,a velkop 
Hcl1!1mycena 
Krulzoom 
Platte tonderzwam 
Valse hanekam 
Neeburgaria pura 
Paars~ knot~~~~·~ 

Uitte tandzwam 
\laaicrtje 

I 6\ 
G , 6! \ 
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Wo&,nsdê:,g_l_2.....Q..f.,iOber...:.._~~ en Durbeke. 

De Eggeweg is een wandelpad, dat voornamelijk over een kalk
arme kam van het Eggegebirge voert. 
Het Eggegebirge begint daar waar de ruggen van het eigenlUke 
Teuteburgerwoud naar het Zuiden ombuigen. Ons onderkernen ligt 
vlakbij de ze na.amsverandering. 
De al vaak in herfstkampen toegepaste methode van het weg
brengen van enkele auto 1 s ne,ar het eindpunt van de wandeling 
en het in één volgeladen auto terugkeren van de chauffeurs 
wekt enige wrevel. Het duurt gek lang voor ze terugkeren. 
Het parkeerterrein was moeilUk te vinden geweest. 
Gelukkig vinden we aan het eind van de wandeling de a.u to 1 s 
w~l terug. Hulde aan de kaartlezers! 

Omhoog lopen we naar de k.a_mweg toe langs een vers aangelegd 
(of hersteld?) pad met links flink steile afgrcnden. Het 
staat vol aanplant van sparren en lager op de helling beuken. 
De herfstige sfeer (nog steeds geen zon, wel nevel) is ons 
nu vertrouwd geworden. 

Berken en PUpestraatje in de heidevegetatie_ De planten met 
pluis zoals Schaduwkruiskruid, Wilgeraasje en Leverkruid, 
alle. forse planten en verder Braam, Framboos en Liggend 
Walstro zijn de meest algemene verschijningen langs het pad. 
Het schrille reepen van overtrekkende Keperwieken en het ge
tjakker van een paar Kramsvogels hoort bU deze octoberdagen. 
Troepjes Goudhaantjes, Staartmeesjes en andere kleine vogels 
tinkelen in de sparren. 
Dan staan we bewonderend stil bij een paar grote plan ten met 
glimmende bessen. Het is de Atropa belladonna, die in het 
Nederlands de minder bekende naam Wolfskers draagt. Dat het 
hier ook vochtig is op de kam bewUst het aardige Moeras
vergeetmijniet je, dat met enkele lj eh tblauwe bloempjes de 
wandelaars verrast enrn bloeiende Kale Jonker. 
Een Hazelworm ligt in stukken gereden op het pad, slachtof
fer van houthakkersa.ctiviteiten? Een fel rcod trekt mijn aan
dacht: er hangt een dode Atalanta tussen de bosbessen; afge
zien van enige nachtvlinders op de ramen van het huis de 
enige vlinder die we zien. 

We dalen nu af naar het dorpje Kempen, warmen wat op bU een 
kop koffie en gaan naar het dal van de Durbeke. Het is er 
prachtig. Loofbossen, Sparrenaanplant, kl~urige hagen. 
Hellingbossen in schitterende tinten varierend van goudgeel, 
~~__.._...___ oranje, licht- en donkerrood tot 

~-=~-----;;._ zilver. HeJ.groen is het gras-- in het 
-,~ dalletje. 

~~ij~i~~i~~~~~~ De Durbeke dra_agt zijn naam met ere. HU voert, ook na de vele regens van 
de voorgaande weken geen druppel r water. Toch moet dit, gezien de kale 

/ stukken bodem vol kalkstenen wel 
eens het geval zijn. 
Paarbladig ,Goudveil is er te zien. 
Typische inzinkingen in de bodem 
van het dal doen ons onderaardse 
holen vermoeden en we duiden de ze 
inzinkingen, die op sommj ge plekken 
heel duidelUk. in de dalbodem te 
zien zijn, als k.ar:::.tverschijnselen. 
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Er z~n ook fossiele schelpen in de brokken steen in de beek 
te vinden en een typisch houtskoollaagje wekt vragen op. 

Dit is een bodem waar Haagbeuk, Hazelaar, Kardinaalsmuts, 
Rode Kornoelje en Spaanre Aak zich thuisvoelen. Sleedoorn, 
Meidoorn, Gelderse Roos en Vlier pronken er met rode en zwar
te bessen aan de bosrand. Overbl~vend bingelkruid en nog 
bloeiende Gevlekte Dovenetel, Marjolein en Longkruid, 
Lieve-vrouwe-bedstro, het is er allemaal. 

Een meterhoge Klis trekt de aandacht. Daarop zit een Zwarte 
Mees in iets te pikken, wat h~ tussen 
z~n tenen geklemd houdt. Dan vliegt 
h~ op en als een Kolibrie hangt h~ 
voor de stekelige vrucht van diezelfde 
Klis. Dat duurt enkele seconden en dan 
heeft h~ een zaadje uit de vrucht ge
trokken en gaat daarmee weer op een 
ruige tak van de Klis zitten om het op 
te eten. Dat herhaalt zich drie keer, 
dan wordt h~ verontrust en zoekt dek- ~wARTe 
king in de ruigte. ~e~s 

Even verder rent een Hermel~n, duidel~k herkenbaar aan de 
zwarte staartpunt, over het pad. 

Over een winderige hoogvlakte (van wind hadden we in het 
beboste dal niets gemerkt!) met een kaalslag en restanten 
8parrebos, reusachtige bladen van de hier helemaal niet 

'thuishorende Sachalinse Duizendknoop, paddestoe~en en akkers 
vol witte brokken kalksteen, bereiken we tot m~n verrassing 
nog vr~ plotseling de geparkeerde auto's. 

Kneutjes, Geelgorzen, Vinken en Buizerds waren de laatste 
vogels die ik noteerde. 

Excursie van de derde ddg 
EGGEGEBIRGE EN DAL VAN DE 
DURBEKE. 

Gebergte: 
Haagbeuk 
GeldC!rse roos 
Vlier 
(Spar) 
(Beuk) 
Zure planten zie ook vorige 
dag. 
Atropa belladonna 
Moerasvergeetrnijnietje 
Framboos 
Braam 
Klein hoefblad 
Klein springzaad 
Leverkruid 
Kale jonker 
Brandnetel 
Zilverschoon 
Nagelkruid 

Vogels: 
Vink 
Buizerd 
Goudvink 
Sijsje 
Goudhaantje 
Vlaamse gaai 
Zwarte kraai 
Groenling 
Staartmees 
Zwarte mees 
Roodborst 
Kneutje 
Grote bonte specht 
li'interkoning 
Boomklever 

Dal met weiden: 
Margriet e.f. 
Gevlekte dovenetel e.f. 
Scherpe boterbloem e.f. 
Kruipende boterbloem e.f. 
Dagkoekoeksbloem e.f. 
Bosaarrlbei 
Marjelein 
Longkruid 
Brosse melkdistel 
St. Janskruid 
Slangekruid 
Kleefkruid 
Borstelkrans e.f. 
Agrimonie 
Damastbloem e.f. 
Kruisbes 

Reptielen en zoogdieren: 
Hazelworm 
Hermelijn 

Aan paddestoelen, die van 
de vorige dagen niet meer 
vermeld: 
Grote oranje bekérzwam 
Stobbezwammetje 
mycena(spec) 

Els Koopmans-Grommé. 
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Het was stormachtig -windkracht 8- toen we op 23 september 
overvoeren; en er stond een westerstorm -windkracht 9- toen 
we twee weken later terugvoeren van het eiland. De v6er
boot die tegenwoordig die dienst Harlingen-Vlieland ender
houdt is echter wel zo groot dat ze (ja, eem schip is sinds 

·jaar en dag bij zeevarenden vrouwelijk - a ship is a lady) 
daar behoorlijk tegen kan. Wel duurde de overtocht, die an
ders ongeveer anderhalf uur vraagt, nu bijna twee uur, maar 
dat kwam meer door een storing van een van de motoren. De 
vaarroute naar het eiland is alles behalve een rechte lijn, 
hij loopt om een uitgebreide ondiepte heen, eerst nog tussen 
Vlieland en Terschelling door een eind de Noordzee op, maakt 
daar een lus en loopt dan dicht langs de oostpunt van 
Vlieland de Waddenzee weer in en naar àe aanlegdam. 
Daar op dat stukje Noordzee kregen we vooral op de terugreis 
in de westerstorm wel even de volle laag van de hoge zeegang. 
Op de Waddenzee kunnen de golven zo hoog niet worden. 
Wel waren de laatste dagen van ons verblijf bD hoogwater de 
waterstanden aan de waddenkant van het eiland erg hoog, door-
dat de storm het water van de Noordzee aan de Nederlandse 
kant opstuwde, waardoor via de zeegaten ook de Waddenzee 
extra volliep. Tussen twee haakjes: ook de normale hoogwaters 
en laagwaters in de Waddenzee zijn via de zeegaten geheel 
door de getijden van de Noordzee bepaald. 

Tussen het ruige weer aan het begin en aan het eind van ons 
verblijf badden we gelukkig nog genoeg rustig weer en zon om 
ook naar andere dingen dan hoge branding te kijken. Die 
branding is overigens niet meteen weg als de wind weg is of 
gedraaid. 
Op de dagen met minder wind zagen we nog flinke brekers op 
de kust toerollen. Die waren dan fraaier gevormd, niet-zo 
chaotisch als bij storm ter plaatse, maar met regelmatig aan
komende lange overstortende ruggen. Deze soort brekers ko
men voort uit op zee lopende deining, die van verweg gekc
men kan zijn, uitlopers van elders in een windveld gegenereer
de hoge zeegango Je kunt van zulke brekers door hun betrek
kelijke rege1maat de frekwentie of, omgekeerd, hun periode 
ongeveer meten, d.w.z. het gemiddelde tijdsverloop in seconden 
tussen twee opeenvolgende overstortende brekers (door ge
durende een aantal seconden het aantal brekers te tellen). 
Zo vond ik op een van die rustige dagen aan het Noordzee
strand een periode van ongeveer 10 seconden. Door middel 
van een formule uit de natuurkunde van watergolven volgt 
hieruit dat de deining, die voor de kust deze brekers 1ev6r
de, in volle zee op diep water een golflengte (d.w.z. de 
afstand tussen twee opeenvolgende golfruggen) van zo'n 150 
meter gehad zal hebben. Dergelijke lange deining beeft 
op diep water ook een grote voortplantingssnelheid. In het 
ondiepe water voor een kust wordt de loopsnelheid van de 
golfruggen echter geleidelijk kleiner, met als gevolg dat ze 
dichter bij elkaar komen (de achterste lopen op de voorste in) 
en tevens gaan ze, als ze niet recht op de kust toelopen, 
geleidelijk naar de kust toezwenkeni· vandaar dat uiteindelijk 
branding altijd naar de kust toe ro t. 
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Doordat we het eiland al sinds 1950 min of meer regelmatig 
bezocht hebben - sinds 1982 ieder jaar- hebben we kunnen 
merken dat de kust niet overal onveranderd is. Met name is 
in de laatste jaren bij de oostpunt aan de Waddenzee-
kant het strand voor het duin geleidelijk aan smaller gewor
den.en thans helemaal verdwenen, zodat men de duinvoet, die 
ook al wat ging afkalven, over een zekere afstand heeft moe
ten beschermen met een grote lading basaltblokken. 
Daar moet je nu boven langs klauteren, wil je de punt om
lopen. De oorzaak van deze aantasting van de kust is niet 
zozeer hoge golfslag als wel werking van de sterke getijstroom 
ter plaatse, in het bijzonder de ebstroom, die daar uit de 
Waddenzee vandaan vlak langs de kust schuurt en vooral na 
hoog water veel zand meesleurt. 

Nu ik het toch over verandering gehad heb, wil ik nog even 
iets noemen van een verandering in de flora. Twee jaar gele
den is daar in de vacantie-rubriek ook al iets over gezegd, 
o.a. met betrekking tot onze "cranberry-vallei" (ze waren 
er weer meer dan overvloedig dit jaar, de cranberries). 
Een plant die ons nu de laatste paar jaren is opgevallen is 
de Knikkende Distel. In "Wilde Planten" (deel I) van 1970 
wordt voor deze soort wat de zeekant betreft nog alleen het 
kalkrijke duindistrict genoemd. 
In mijn Reukels van 1975 wordt bovendien Texel vermeld. Maar 
wij vonden de soort deze jaren ook op Vlieland, en dit jaar 
zelfs overvloedig in prachtige exemplaren aan de Waddenkant 
van het eiland. Ook de Kruisdistel kwamen we er ergens te
gen, die eveneens blijkbaar vroeger niet verder dan Texel kwam. 

Een feest voor mensen met een hang naar noordelijke landen is 
altijd weer de ontmoeting met die ontelbare gasten uit de ver
re arctische en semi-arctische streken, de Kanoetstrandlopers, 
de Bonte Strandlopers -soms in grote wolken als ze zich bij 
tijwisseling verplaatsten-, de Rosse Grutto's, de Groenpoot
ruiters, de Steenlopers en ga zo maar door. Ons verblijf op 
Vlieland viel zowel dit als vorig jaar in de laatste week 
van september en de eerste van october. In deze tijd arriveren 
bij het eiland ook ieder jaar de Rotganzen. Ik fietste langs 
de Postweg richting Posthuis, daar waar de weg slechts door 
een smalle duinrichel van de Waddenzee gescheiden wordt, toen 
van de zeekant een vreemdsoortig door-elkaar van vogelgelui-

den klonk, dat ik niet thuis kon 
~ brengen. Dus de duinrand opgeklommen 

-<..:-•=------~ : ___ ~- en daar dreef - het was hoogwater-- vlakbij een vloot van zeker wel 150 

ROT4.141-'"Z.E.N 

Rotganzen, een imposant gezicht. 
Later zagen we op het Posthuiswad 
nog veel meer. Een vogelman van 
Staatsbosbeheer (dat het hele eiland 
beheert) vertelde dat ze inderdaad 
pas weer aangekomen waren- aangeko
men helemaal uit de arctische kust
streken van westelijk Siberië. 

Een bijzondere ontmoeting, zo een die 
je een beetje gelukkig maakt, had ik 
eens op het verlaten Noordzeestrand 
met een kleine vogel die zo goed van 
vertrouwen was, zo dichtbij kwam, dat 
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ik haar/hem in de kijker nog maar nauwelijks scherp kon krjjgen -
het was een Paarse Strandloper (door de korte afstand kon ik 
de vogel goed bek~ken). Die was dus van duizenden kilometers 
ver naar dit eiland komen vliegen, misschien van het kustge
bergte van Noord-Scandinavië, misschien van nog verder weg, 
van een stenige arctische toendra. 
Ineens ging h~ rennen langs de waterl~n (maar 't was duidel~k 
geen vluchten) en ik meelopen, tot h~ eindel~k de wieken nam 
naar een van de strandhoofden, waar h~ tussen de basaltblok
ken ging fourageren. Vaarwel kleine vogel, ik hoop dat je 
volgende lente je geboortegrond terug zult zien. 

P. Groen. 

UIT !TALIE 

Goud z~n en groen de welige heuvelen, en blauw 
de grote ledige Apennijnen in de verte. 
Wijd vaag geluk, ga nu te rade bij mijn herte: 
Wat'is het dat ik tot den dood beminnen zou? 

Laat ik mijn zwervende ogen nu gesloten houden 
tot de stem van m~n zwakker stem weer in mij spreekt: 
Het aangaan in den nacht van de Noordzee die breekt 
aan de Hondsbosse wering, die m~n vaderen bouwden. 

-

A. Roland Holst 

(uit Gedichten II) 

~ 
~~~~-

-

~ 
·- __ - -~-------

UIT;LtMOSA 



De Edersee blinkt in de diepte. 
Hoog daarboven verheft zich het 
vele malen gerestaureerde en 
verbouwde Slot Waldeck uit de 
l2e eeuw, geflankeerd door het 
gel~knamige dorp. 

Een indrukwekkende stuwdam w~st 
op de forse mensel~ke ingreep 
die hier zo'n 75 jaar geleden 
heeft plaats gevonden. De waterstand is extreem laag in deze 
septembermaand, zó laag dat resten van de aan het stuwmeer 
opgeofferde dorpen zichtbaar z~n. Dat doet ons denken aan bet 
mooie jeugdboek van An Rutgers v.d.Loeff-Basenau "Ze verdrin
ken ons dorp". De kale, schuin oplopende oevers bieden geen 
fraaie aanblik. Pas ongeveer 80 meter van het water verw~derd 
begint de begroeiing, hellingbossen met overwegend Beuken, 
Eiken en Sparren. Hier en daar varen nog wat zeilbootjes rond, 
maar het hoogseizoen is duidel~k voorb~. Overvolle containers 
verw~zen naar de vele toeristen die hier hun vacantie hebben 
doorgebracht. 

Uit het Sauerland komend, vallen een paar dingen direct op: 
geen daken van leisteen meer, uitsluitend nog rode pannenda
ken; b~na net zo rood is de aarde op het plateau rondom de 
Edersee, lemig tot in het bos. 

We besluiten meteen een flinke rondwandeling te gaan maken, 
door het bos omhoog, dan,voor.zover het ons zint, langs de 
akkErs en weilanden van het plateau en vervolgens het bos weer 
in terug naar het beginpunt. Een stafkaart geeft alle paden 
duidelijk aan. 
In de schaduw langs de bospaden allerlei ook in Nederland wel
bekende planten, de meeste nu uitgebloeid. Klaverzuring, Look
zonder-look, Klein Springzaad, Groot Heksenkruid, Kleine Maag
denpalm, Muursla. Rode bessen van Lelietjes-der-dalen. Witte 
vlekjes van nog bloeiend Bosmuur ( sp.nemorum). We horen 
Boomklevers en een Winterkoning. Ook een minder gebruikel~ke 
plant ontmoeten we: b~na struikachtig soms, met grote, rond
langwerpige bladeren. Enorme glanzendzwarte bessen zitten 
eraan. Dat ze zeer vergiftig z~n verbaast niemand, het is 
Wolfskers, behorend tot de Nachtschadefamilie. 

Als we bovengekomen z~n, vinden we langs de bosrand en verder 
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het open veld in Gras- en Rapunzelklokjes, Agrimonie, Betonie, 
Grote Centaurie, Muskuskaasjeskruid, Herfsttijloos (we eindi
gen alwéér met e~n giftige, voor Nederland niet zo algemene 
soort), en op de Betonie na allemaal nog bloeiend. 

Onze blik dwaalt even omhoog. Een grote roofvogel komt 
prachtig en krachtig zwevend onze richting uit. Als we de 
diepgevorkte staart herkennen weten we het, geen Buizerd, 
maar een Rode Wouw. We zullen hem nog enige keren terug zien. 
Of we nu de Rode Wouw de schuld mogen geven of niet, opeens 
zien we Slot Waldeck rechts achter ons liggen. En daar klopt 
niets van! We keren op onze schreden terug op zoek naar een 
goede "afsteek"-gelegenheid. 
Een begin van vermoeidheid overvalt ons. Als een schuin naar 
beneden hellend pad, de goede kant op, ons toelonkt wagen we 
het erop, hoewel het duidelijk al lang in onbruik is geraakt. 
Een beetje moeizaam lopen is het wel, maar ach , een flink 
eind afsteken is ook wat waard. Moeizaam, vermoeidheid? 

Even later vergeten we deze woorden volkomen. We vinden het 
één na het ander. Natuurlijk: allereerst het Geelhartje, ons 
vlasje dat steeds voor bijzonderheden zorgt. Vervolgens van 
de Gen.tiaanfamilie Krijtgentiaan, Echt Du:L zendguldenkruid, 
Franjegentiaan. Ook Aarddistel en Driedistel. 
Het pad komt uit op een meer reguliere weg met een ondiepe 
greppel waarin af en toe wat water siepelt, neerdruppelend 
van de helling. We stuiten op een hekwerk met een groot bord: 
Natuurreservaat van bijzondere planten. En daar klopt alles 
van! 
Als klap op de vuurpijl schiet een kleine vogel het bos uit 
en gaat vlak bij ons op een laag takje zitten. Af en toe wipt 
hij met zijn staart en h~ gedraagt zich even weinig schuw als 
een Roodborstje, waar h~ in de verte aan doet denken. Een 
Kleine Vliegenvanger zit daar vbbr ons, fijngebouwd en sierl~k. 

Verdwalen is een kunst, als je de juiste weg weet te vinden! 

FRANJI:
C.f.HTIAAf'\ 

\1 L I C(,[li \l AMC,E.R 

S.E.Remmelts-Geerlings. 

C.E.f.\...1~/-\'RIJE 
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FRANKRYK 
L.E.V· R l3LOE!'1PH'

Helemaal tegen onze gewoonte in, hebben w~ ln 14 dagen in 
april van dit jaar Frankrijk "gedaan" van noord naar zuid en 
terug. Eén en ander om een missie te vervullen. 
Onze hoop, dat het, naarmate we zuidel~ker zouden komen, 
steeds groener zou worden na ons vertrek op 6 april uit een 
nog kaal Nederland, werd maar ten dele bewaarheid. T~dens 
zo'n bliksemreisje merk je, hoe belangr~k hoogteligging, wèl 
of geen invloed van de zee, positie ten opzichte van de zon, 
r~genval en bodemgesteldheid voor de ontwikkeling van de flora 
z~n. 

Wie veel in de bergen is geweest, kent mt versch~nsel ook 
wel in het betrekkel~k kleine gebied van één berg: boven win
ter, beneden zomer, of: een droog kaal kalkplateau en een 
sappig groen gebied op een ondoorlatende bodem, vlak b~ el
kaar. 

Niet alleen de planten zorgden voor verrassingen. Ook de vo
gels en vlinders vertelden ons het één en ander. Ik zal iets 
van onze ervaringen proberen weer te geven. 

Onze eerste overnachting vond plaats b~ de gastvr~e familie 
Goujon in St.Maurice-sous-les~Cotes, een plaats die we vr~ 

goed kenden van een zomerkamp enkele jaren geleden (ongeveer 
ter hoogte van Verdun). 
T~dens een zomerkamp in juli zie je in het bos allerlei bla
den en bloemresten staan. Je denkt dan: Wat zal het hier in 
het voorjaar interessant z~n. Ondanks onze haast om verder 
te reizen hebben we in het r~ke bos op de kr~thelling boven 
het dorp een ochtend rondgedwaald. 
Onze verwachting kwam ruimschoots uit. Grote plekken van een 
f~n lichtblauw van Maagdenpalm~~vele honderden bloeiende 
Leverbloempjes naast uitgebreide witte plakkaten met Bos
anemonen lichtten op onder het ka-
le hout, waar de laatste Hazelaar
katjes nog bungelden. Eén Gele 
Kornoelje viel op met z~n f~ne 
bloemtrosjes. Ander geel leverden 
de vele Speenkruidsterretjes, het 
Klein Hoefblad en de mannel~ke kat
jes van de Boswilg op het kale hout. 
Een verrassing was het paarsbloeien
de Peperboompje, dat bezoek kreeg 
van twee Kleine Vosjes en een Dag
pauwoog. 

Zwarte- en Gekraagde Roodstaart wa-



Langs de wegen, in de weilanden (zover niet bemest), op de. 
parkeerplaatsen, in de boomgaarden, overal bloeiden de 
Primula's. Allemaal Echte Sleutelbloemen (Primula veris). 
Alleen in vochtige bosjes zagen we de wat blekere trossen 
van een andere soort, de Slanke Sleutelbloem (P.elatior). 
Met enige oefening is die zelfs uit een r~dende auto te 
herkennen. 
Vreemd was het gesteld met de Stengelloze Sleutelbloem (Pri
mula vulgaris). Die bleek vooral te staan b~ boerenerven, 
kastelen, kruisbeelden aan de weg, begraafplaatsen e.d. en 
in een w~de omgeving eromheen in de bermen en weiden. Het 
was zelden de gewone gele soort.De kl.eurtjes varieerden van 
geel, wit en rose tot paars en blauw, een heel lief gezicht 
in het jonge gras. Ze· stamden duidelijk af van gekweekte 
soorten en waren weer volop aan het verwilderen. Nog merkwaar
diger was het gesteld met de Primula's bij een Bourgondisch 
kasteeltje, waar we omheen wandelden. In de wildernis om de 
oude muren stond het vol met Slanke Sleutelbloemen en 
Stengelloze, de laatste weer in allerlei kleuren.Onderling 
hadden ze bastaarden gevormd, wat aan de vele vormen en aan 
de kleuren te zien was, zowel bij de "half slanke" als de 
"half- stengello ze" vormen, heel vreemd. 
Al dat moois werd afgewisseld door pollen Maartse Viooltjes 
en Bosviooltjes, terw~l de Gulden Boterbloem, die b~ ons zo 
vaak vr~wel zonder kroonblaadjes door het leven gaat, hier 

met volwaardige fraaie goudgele 
bloemen pronkte. 

Wat is Bourgondië een natte streek! 
De meeste bomen waren er tot hoog 
op de stammen en takken met groen 
mos begroeid. Jammer dat een vochtig 
klimaat ook vaak zo mistig is. De 
zon kwam alleen even in de middag 
door de nevels heen. Dan waren die 
bomen sprookjesachtig mooi, maar 
in dit heuvelgebied ook nog volko
men kaal, kaler dan in Nederland! 

Dit"sfght-seeing Bourgondië" werd 
gevolgd door enkele stops op weg 
naar de Limousin, de streek vlakb~ 
Limoge. Hier werd het landschap op-

t~RP~~ gefleurd door knalgele Koolzaad-
t->AR.t:.\..'l:.AAD velden in volle bloei. 

T~dens een lunch in het gras naast 
een klein zijweggetje genoten we van de vele Knolsteenbreek 
en de stoere planten van de Amandelwolfsmelk, hier al in 
volle bloei, evenals Longkruid en een prachtige, helblauwe 
verwant van het Parelzaad, die de ingewikkelde naam · 
Buglossoides purpurocaerulea draagt. We zagen deze blauwe 
schoonheid nog vele malen op onze reis.(Purper Parelzaad). 

Een andere korte stop maakten we in een gebied met kalkwei
·den. Laag struikgewas. dor gras en veel interessante bloemen. 
De voor de ze ge bie den verwachte Voor jaarsganzerik bloeide, 
het Ruige Viooltje verving hier het Maartse van de sappiger 
bodems, de Kogelbloem stak z~n blauwe bollen omhoog en we 
zagen de eerste Ophryssoort, waarsch~nlfjk de zeldzame 
Spiegelorchis. Een uitgebreide tekst op een bord vertelde 
de reiziger, dat hier nieuwe eiken waren aangeplant ten be
hoeve van de truffels die in eikenbossen op kalk wel willen 
gedijen. 
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Onze reis voerde ons tot vlak onder de Pyreneeën en zelfs 
één dag in deze hoge bergketen. 

Omdat dit verhaal veel te lang zou worden, zal ik een andere 
keer van de nog volgende natuurbelevenissen vertellen, daar
bij puttend uit de aantekeningen onderweg gemaakt bij de 
Middellandse Zee, de Camargue, Ardèche, Cevennen. Ze nodig
den uit tot nog vele bezoeken in de lente. 

Els Koopmans-Grommé. 

Uh/11-(JL? C.L.VRA!-)Gf) f 

l. In de vorige Natuurklanken heeft U al kunnen lezen over de 
plannen om in 1989 EEN TENTOONSTELLING te houden op natuurge
bied. Daarvoor zijn wèl medewerkers nodig! Als U in de voorbe
reiding wilt meedenken en meedoen, horen we dat graag van U. 
Opgaven bij de secretaris. 

2. Verder zoeken we nog steeds EEN GOEDE RUIMTE VOOR ONS 
STEEDS GROTER WORDENDE BIBLIOTHEEKBESTAND. 
Het mooiste zou zijn, als deze ruimte zodanig zou zijn, dat er 
ook kleine bijeenkomsten (b.v. napraten na excursies, werkgroep
vergaderingen, onderzoeksavonden) konden worden gehouden. 
De bibliotheek en eventueel andere zaken als loupes, binoculair, 
zijn dan direct bij de hand. Kortom, het kan een klein natuur
studiecentrumpje worden. Onkosten als huur, verwarming etc. 
moeten uiteraard wèl betaalbaar zijn voor de KNNV-afdeling. 

Als U een idee hebt, neemt U dan p.o. contact met ons op? 

3. Wie vindt het een leuke opdracht om te helpen de boeken 
van de bibliotheek etc. te rubriceren en in een kaartsysteempje 
+ catalogus onder te brengen? 
Een echte winteravond bezigheid! 



Wanneer je in de nazon:er het Centraal MaBsj ef in Frankrijk als 
vacantiedoel kiest, dan weet je dat vogels daarin geen grote 
rol meer spelen. Het z~n de bloem~n die nog volop aanwezig 
zijn, de vele vlinders en andere insecten (soms heel lastig). 
die in het oog springen. 
Ons reisdoel: Dordogne, Auvergne, Causses, hadden we uitge
zocht vanwege het landschap, de zeer oude steden en stadjes 
en de beroemde Gorges. Het vras allemaal heel mooi en indruk
wekkend, maar toch was het weer een ontmoeting met vogels, die 
~~n van de hoogtepunten van de vacantie vormde. Die ontmoeting 
was een dom toeval. 
We reden op een namiddag door de Gorges de la Jonte. Het ri
viertje de Jonte stroomt b~ Rozier in de Tarn. De Tarn stroomt 
evenals de Jonte door een diepe kloof (gorge) en is schitte
rend mooi. Het gebied van de Cevennen, Causses en Auvergne 
wordt door talr~ke gorges als een soort legpuzzel in stukken 
gedeeld. De vaak honderden smalle, diepe kloven z~n gevormd 
door rivieren (vaak hele kleine),die de hooggelegen kalksteen 
en mergelplateaus hebben uitgeslepen. Het is verbazingwekkend 
om te zien hoe een vaak smalle stroom zo'n enorme kloof heeft 
weten te maken. De kalksteenplateaus (causses) z~n ever het 
algemeen kaal (distels, jeneverbessen). Het klimaat is er nog
al extreem. Toen w~ er rondliepen was het er zinderend warm. 
Alleen grazende schapen en geiten kunnen hier aan de kost ko
men. Maar de gorges slingeren zich hier als groene linten door
heen. Niet overal z~n de gorges even groen. Daar waar de rot
sen honderden meters steil naar beneden komen wil niets groei
en. Die gorges zijn natuurwonderen. Ze zijn niet zo hoog en 
groots als de Fra.ns-Zwi tserse Alpen, maar zeker zo indrukwek
kend. Prachtig z~n de grillige rotsformaties die wind en wa
ter achterlieten. In de vele eeuwen durende sl~tageslag heb
ben zich hoge zuilen en vazen gevormd. Soms l~kt het of ruïnes 
van kastelen tegen de rotswanden staan. De kleuren van het 
gesteente varieren van geel tot rood maar er zijn ook wel zwar
te rotsen. Vaak wordt de weg diè door de gorge loopt over
huifd door imposante gladgeschuurde rotsmassa's. Zou dat er 
op duiden dat in vroeger t~den de gorges meer water bevatten 
dan thans en daardoor meer kalk en mergel met zich meesleepten? 
In ieder geval wordt er van een automobilist op de smalle en 
slingerende wegen veel geëist. 
H~ moet meer aandacht aan de weg dan aan de omgeving schenken. 
Gelegenheid om de auto eens even aan de kant van de weg te 
zetten is er praktisch niet. Maar in Le Truel, een gehucht 
in de Gorge de la Jonte, bleek een parkeerplaatsje te z~n, 
waar we dankbaar gebruik van maakten. 

Het bleek een schilderachtige omgeving, huisjes gebouwd van 
grillige rotsmoppen. Ook de daken veelal bedekt met natuur
stenen pannen. Vooral vetplanten gebruikten die huizen als 
voedingsbodem, wat het geheel alleen nog maar mooier maakte. 
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Beneden ons stroomde de Jonte meer lief
l~k dan indrukwekkend. Indrukwekkend wa
ren de rotsformaties hoog boven Le Truel. 
De rotsen waren doorkliefd met spleten 
en gapende spelonken. Boven en rond deze 
rotspart~ zweefde een groep van ongeveer 
tien reusachtige vogels. Z~ maakten kenne
l~k gebruik van de termiek die vanuit de 
gorge langs de rotsen omhoog ging. Met 
de veldk~ker en Peterson binnen handbereik 
was het niet moeil~k om vast te stellen 
dat hier een groep Vale Gieren aan het 
spelevaren was. Het vliegbeeld: zeer korte 
staart, de wat rechthoekige vleugels (250-
290 cm) en de witte kop .maakten herkennen 
niet moeil~k. Het was een machtig gezicht, 
deze imposante rondzeilende vogels. De 
gele rotsvormatie als achtergrond deed hun 

verenkleed goed uitkomen. Zo nu en dan verdween een gier in 
een spleet of spelonk. Na enig speurwerk met de veldhljker 
bleken daar nog meer Vale Gieren te hebben postgevat. De meeste 
zonder witte kop (en kraag). Dat waren kennel~k jonge exempla
ren. Het was duidel~k, we stonden aan de-voet van een Vale
Gierenkolonie. Nu is volgens Roger Arnhem (Vogels van Europa, 
uitgave 1977) de Vale Gier de minst zeldzame giersoort van 
Europa. Maar op het verspreidingakaartje van Peterson van 1977 
komt de Vale Gier in Frankr~k niet als broedvogel voor. Wèl 
in de uitgave van 1950. Daar wordt als een enclave in zuidoost 
Frankr~k nog een broedgebied van Vale Gieren aangeduid. Een 
vreemde zaak. Maar spoedig kwam hierover opheldering, toen een 
met veldk~ker gewapende man uit een huis stapte, vlak naast 
de parkeerplaats gelegen. Het huis bleek een Gîte d 1 étape te 
z~n, de man kwam uit Vlaanderen en bracht hier z~n vacantie 
door (goeie vacantietip!). H~ wist ons het een en ander over 
deze Vale Gierenkolonie te vertellen. 

De uitgestrekte kalkplateaus (causses) en de vele gorges met 
hun termiek z~n ideaal voor Vale Gieren. Bovendien bieden de 
grillige rotsen met hun spleten en holen uitstekende nestge
legenheid. Voedsel is voor de gieren nooit een probleem ge
weest. Als aaseters zorgden z~ voor het opruimen van groot 
wild. Ook de enorme kuddes schapen en geiten &jn eeuwenlang 
een voedselbron voor de gieren geweest. 
Dieren die door ziekte of ongeluk omkwamen werden door de Vale 
Gieren opgeruimd. Modernere fokmethodes van schapen deden de 
kuddes inkrimpen en de bestr~ding van de vogels door jagers 
zorgde er voor, dat in 1930 de laatste Vale Gieren verdwenen 
waren. Niet alleen hier in de omgeving van Le Truel verdwenen 
de Vale Gieren, ook elders in Midden Europa liep het aantal Vale 
Gieren snel achteruit. B~ gebrek aan aas werden nogal eens vuil
stortplaatsen bezocht. Maar ook als nuttige vuilopruimers wer
den ze niet geduld. Via vergiftigd aas en illegale jacht wer
den de vogels ópgeruimd. Kortom, het bekende mensel~ke ge-
drag tegenover de natuur. 

Gelukkig z~n er ook mensen die proberen de natuur te laten 
voortbestaan. Ook in Frankr~k. Zo heeft men in 1970 getracht de 
Vale Gier weer in het grensgebied van de Cevennen en Causses 
te herintroduceren. (Het verhaal l~kt wel wat op de herintro
ductie van raven in Nederland.) 
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Ook hier in Le Truel heeft men vogels (afkomstig uit het 
Spaanse Navarre) in grote volières ondergebracht. De eerste 
herintroductiepoging mislukte. Vier jongen, in de volière 
geboren, werden losgelaten maar ook prompt neergeknald. Maar 
men ging door en bouwde een nieuwe volière. Nu had men meer 
succes. Er ontstond een kleine kolonie die is uitgegroeid tot 
80 vogels (in 1988). Dat is een mooi resultaat, wanneer we 
bedenken dat het enkele jaren duurt voordat een Vale Gier 
geslachtsr~p is. Bovendien wordt er slechts één ei in een 
nest gelegd. Het broeden duurt omstreeks 60 dagen en pas na 
130 dagen verlaat een jong het nest. 
Dit jaar werd de kolonie verbl~d met 9 jongen. De vogels b~ 
Le Truel worden b~gevoerd met kadavers van vooral schapen. 
In zekere zin een onnatuurl~ke zaak, maar de jacht waar de 
Europese Vale Gieren nog steeds onder te lijden hebben en ook 
de eierrover~ ten behoeve van verzamelaars, het vangen voor 
privé dierentuinen zijn eveneens tegennatuurlijk. Aldus onze 
vlaamse zegsman. 

Voor ons was deze ontmoeting met deze machtige vogels een ge
weldige belevenis, waar we de franse vogelbeschermers dank
baa.r voor zijn. 

Frans van Noorden • 

.... 
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Op 2 juni van dit jaar maakten we een tocht naar de Col des 
Vachiers in de Franse Alpen. Deze bergpas ligt op ongeveer 
zes kilometer afstand en ten noorden van St. Firmin op 1900 
meter, zoals een bordje boven op de Col aangeeft. Tot 1500 
meter konden we met de auto komen, hoewel het laatste stuk 
een nogal hachelijke onderneming was. Een smal pad met gaten 
en kuilen en op enkele plaatsen een bergbeek zomaar over de"weg", 
genoeg dus om uiterst voorzichtig te rijden en het stuur ste-
vig vast te houden! De laatste 400 meter omhoog moesten we 
te voet en tegen het middaguur bereikten we de Col. Er blies 
een stevige noordwesten wind en het was er koud, maar in de 
luwte en in de zon op de zuidhelling was het best uit te hou
den. De flora was de moeite waard, ook al was het vroeg in 
het seizoen. Er bloeiden grote groepen witte en violette 
_crocussen (Crocus albiflorus), Slanke Sleutelbloemen (Primula 
elatior), niet meer dan 10 cm hoog,en hele velden paarse 
viooltjes (Viola calcarata). Verder vonden we de gele sterre
tjes van de Alpengeelster (Gagea fistulosa) en langs een 
sneeuwveld de paarse klokjes van Soldanella alpina. 

Terwijl wij daar zaten uit te rusten van de klimpartij passeer
de ons een vlinder; het was duidelijk een Distelvlinder 
(Vanessa cardui) en het diertje vloog laag 
boven de grond, doelbewust en snel in noor
delijke richting. Even later was het over de 
Col verdwenen. Binnen een minuut zagen we 
een tweede exemplaar en een derde. Geduren
de het uur dat we daar zaten moeten ons 
tientallen exemplaren zijn gepasseerd, alle-~~ 
maal laag bij de grond, snel en doelbewust 
op weg naar het noorden. Tegen de wind in! 
We begrepen getuige te zijn van een massale -~ 
trek van de Distelvlinder. ~~ 

Enkele uren later op de camping bij St. Fir-
min (900 m.) zagen we nog steeds tientallen DI~TE.LVLIN Dt.R 
Distelvlinders langs on heen trekken in noordelijke richting 
naar de Col des Vachiers en verder naar het noorden. 
Hoe ver? Naar ergens in Frankrijk, naar België of naar Ne
derland, 1000 km. naar het noorden? En hoe lang waren ze 
al onderweg? Kwamen ze uit ZuidEuropa of misschien helemaal 
uit Noord Afrika? 

Het waren allemaal vale afgevlogen vlinders, die kennelijk al 
een hele tijd onderweg waren en een enorme afstand afgelegd 
hadden. Er zijn jaren dat er weinig vlindertrek voorkomt en 
dan zien we in Nederland vrijwel geen Distelvlinders. In 
1987 was dat het geval. 

In andere jaren is er een sterke trek van de Distelvlinder 
en worden in ons land duizenden exemplaren geregistreerd. 

Lempke vermeldt voor 1961 het lage aantal van 71 stuks en 
voor 1958 een r~cord aantal van 12.600. 

Dit jaar belooft een goed Distelvlinder-jaar te worden! 

Jan Ossebaard - juli 1988. 

Literatuur: Lempke, B.J.: De Nederlandse trekvlinders. 
Zutphen 1972. 
Higgins, L.G./Riley, N.D.: Elseviers Vlinder
gids. Amsterdam/Brussel 1980. 
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In onze vacantie maakten we een tien-daagse busreis naar 
Joegoslavi~. Het was de eerste keer dat we dit land bezoch
ten en het diende tevens amori~ntatie. 
Hoe dichter we onze bestemming naderden, des te manier werd 
het landschap. Om zijn bekroning te vinden in de Julische 
Alpen. De plaats Kobarid zou het uitgangspunt vcrmen van ve
le excursies en wandelingen. 

De Julische Alpen bestaan uit mesozoische kalksteen met aJs 
hoogste berg de Triglaw (2863 m.) Men vindt er daarom alle 
kalkminnende planten die ook elders in Europa te vinden zijn. 
Maar men hoeft niet naar een natuurresevaat om ze te zien, 
want w~ hebben het hele gebied als ~~n natuurreservaat er
varen. 

Het meest opvallende kleuraccent komt op rekening van de 
rivier de Soaa (spreek uit sot-sja). Eet water van deze ri
vier is prachtig lichtblauw van kleur, gedurende haar hele 
loop. Ze wordt de mooiste rivier van Europa genoemd. 

Inherent aan een kalkgebied zijn de zogenaamde karstverschijn
selen. De druipsteengrotten van Postojna z~n zo groot dat 
men met een treintje naar het hart van de grot gebracht 
wordt. Na een prachtige wandeling wordt men daarna per trein
tje weer naar de uitgang gebracht. 

Er z~n een paar opmerkel~ke verschillen met de Alpen in Oos
tenr~k en Itali~,die aan Joegoslavi~ grenzen. 
Slovenië is in de Julische Alpen dunner bevolkt en kent min
der welvaart. De dalen zijn vrij smal en de hellittgen steil. 
Het gevolg is dat de mens maar een klein stempel op het 
landschap gezet heeft. In de armste gebieden is echt sprake 
van extensieve landbouw en veeteelt, 
In de supersmalle dalen k11nnen hier en daar tussen bomen en 
struikgewas terrassen worden uitgespaard, die nog een beetje 
vlak en makkel~k te bewerken z~n. Het gaat meestal om weitjes 
of akkertjes van enkele tientallen m2. 

De natuur is er allesoverweldigend aanwezig, niet alleen qua 
flora en fauna, maar ook gezien de oppervlakte. 

Dit onherbergzame gebied heeft een bewogen geschiedenis ach
ter de rug. Men is al die oorl~gan te boven gekomen omdat 
men over zoveel naastenliefde beschikte. In de tweede wereld
oorlog heeft men ook het eigen land bevr~d e~ dat zagt ge
noeg van hun wilskracht. 

Ru.s.sisc:he krijgsgevangen .. '::n hebben twee passen in d!_t gebied 
aangelegd: de P:cedil- en de Forsidpas. Komende over deze 
passen hebben w~ een unJekt! florcl kunnen aanschouV•ien. 

Alontegenwoordi_g langs onze busroutes was de BLlphthalmum 
salicifoliumo Deze plant, uit CentraaJ Europa,wordt ook 



toegepast in de vasteplantenborder 
onder de naam Koeieoog ( in de zwitser
se flora Rin~saug~).De bladeren hebben 
veel van wilgen weg. 
De hellingen zagen er geel van! 
Ook het geel van Jacobs- en Schaduw
kruiskruid ontbrak er niet. Centauries, 
Margrieten, Ruig- en Grasklokje 
bloeiden volop eind juli. Sterk geur
den Marjolein en Th~m en Witte Munt. 

Op wandelingen langs de Soêa werd ik 
vooral getroffen door onteluare 
Cyclamen Europaeum, waarover de plantenleken uit onze bus 
zelfs enthousiast raakten. 
Wilde Bertram, Wit/gele Monnikskap, Poelruit, Blaassilene, 
Avondkoeko~ksbloem, Veldsalie en Witte Anjers stonden er 
in grcte aantallen. 

Veel orchideeën waren uitgebloeid. Wel stond ik b~ een pas
sentocht in de haarspeldbochten oog in oog met de Grote Mug
genorchis. Dit waren ook de beste momenten om de flora t~dens 
een bustocht te bestuderen. 
We hebben niet veel t~d gehad de flora wandelend te verken
nen. Maar die enkele wandelingen t~dens busstop~ doen er 
ons naar verlangen er nog eens naar toe te gaan. Een excursie 
naar het Triglav Nationaalpark stond niet op het programma, 
maar wat moet daar wel niet te zien zijn, afgaande op wat wij 
in onze omgeving al zagen! 

De tocht, per kabelbaan, naar de top van de berg Kamin vormde 
letterl~k ons hoogtepunt. Alle alpenflora was er aanwezig; 
voor zover nog bloeiend: Akelei, Gele Monnikskap, Alpenroosje, 
Affodil, Aretia alpina, Saxifraga's, Potentilla rütida, 
Cirsium spinosissimum, Peperboompje, Beierse Alpenleeuwebek~ 
Gentiaan. 

Heel b~zonder was de Zwarte Alpensalamander tussen de Alpen
roosjes! De bekroning vormde voor m~ het vinden van een 
paar polletjes Edelweiss. Ik ben ook erg bl~ met de foto's 
die ik er van gemaakt heb. 

H~ ligt er deoctstil 
Ik denk: 

:--..........Q._oms een plastic speeltje? 

--·~dan beweegt h~ ••• 
dus toch een 
echte~ 
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De kennismaking met het "land achter Goà's rug" zoals 
Den Doolaard bet noemt, is ons goed bevallen. De natuurlijke 
r~kdom van Sloveni~ is groter dan de rrateri~le. Van cns mag 
het zo bl~ven. Voor haar regering hopen we dat ze een 
evenwicht vindt tussen economie en ecologie. 

Het enige rein-punt vonden we dat de toeristische fclders 
ook de jacht op gevogelte en grootwild propageren. 

Bert Koster. 

/) -=-. 

De Vlinderstichting 1989 roept 1989 uit tot "Nationaal 
Vlinder jaar". 

De achteruitgang van de kruidenr~ke gebieden in ons land 
is mede oorzaak van de achteruitgang van het aantal en 
het soortental van onze vlinders. Daartegen wil de Vlin
derstichting stelling nemen. 
We zullen in 1989 veel van mar acties en andere activitei
ten horen en zien! 

Omdat onze afdeling ook geregeld haar vlinderwaarnemingen 
naar deze or~anisatie opstuurt, voelen we ons nauw betrok
ken b~ haar werk. 

De Insectenwerkgroep. 



Bij de keuze van de vacantiebestemming geven voor ons een aan
tal dingen de doorslag. 
Dat is ten eerste: Het aanwezige natuurschoon in de directe 
omgeving. 
Ten tweede:. de vermoedelijke aanwezigheid van veel vogels en 
planten in de omgeving. 
Ten derde : Er moeten voldoende bezienswaardigheden aanwezig 
zijn binnen een straal van 2 uur autorijden. 
Ten vierde : Men moet fikse wandelingen door de rustige na
tuur kunnen maken. 

De streek die dit jaar aan deze beschrijving voldeed was 
Zuid-Engeland. 
Onze keuze viel op het plaatsje Henfield. Dit ligt op de noord
flank van de South Downs in West-Sussex. Hier werd een cottage 
gehuurd voor 14 dagen. 
Op 15 juli scheepten we met auto en al in, in Vlissingen, op 
de nachtboot naar Engeland. We kwamen om ca. 7 uur plaatselijke 
tijd in Sheerness, vlakbij Londen, aan. 

Nu begon het Engelse avontuur pas echt, want er moest tegen 
alle automatismes in, links gereden en rechts ingehaald wor
den. Dit leidde in het begin toen er nog in file gereden werd 
~t tot.moeilijkheden. Maar hoe verder we reden, hoe meer de 
file oploste. Na een tijdje waren we nog de enige rechts ge
oriënteerden tussen allemaal linksen. Het duurt dan niet lang 
of het klamme zweet staat in je handen. Iedereen in de auto 
blijft dan klaar wakker met de ogen wijd open en super links 
georiënteerd. En er komen kreten als "LINKS"!!!!! en "aan de 
linkerkant"! ! ! ! 
Dan, na veel kreten, en goede oplettendheid van de mede-auto
mobilisten, komen we aan op de plaats van bestemming. Hier 
blijkt pas hoe mooi het landschap in werkelijkheid is. Onderweg 
hadden we de aandacht ergens anders gehad en was het landschap 
voor het grootste deel aan ons voorbij gegaan. 

Na het uitpakken en inrichten van de cottage wordt de eerste 
wandeling in de omgeving gemaakt. We genoten volop. De pa
den liepen' door holle wegen, geflankeerd door houtwallen 
en heggen gelegen op hogere ruggen. In deze houtwallen ston
den veel Hazelaars, Veldesdoorns en Sleedoorns. Ook komt de 
Meidoorn veel voor. Er groeiden veel plantesoorten in of bij 
deze houtwallen. Voor de juiste soortbepaling ontbrak ons nog 
de moed, na de reis hier naar toe,en dit werd uitgesteld tot 
een volgende keer. 

Na terugkomst bij de cottage hoorden wij boven in de Els naast 
de cottage een Groenvink zingen. 

Wie Engeland bezoekt, moet vooral veel wandelen over de on
telbare public footpaths. Deze paden lopen overal dwars door 
heen en kennen geen eigendomsgrenzen. Hierdoor kan je over
al komen en kun je allesgoed bekijken. 



Op onze vele wandelingen door de omgeving rond en over de 
South-Downs ontdekten we dat er in deze streek toch nog veel, 
b~ ons uiterst zeldzame, planten voorkomen. Zo vonden we over
al de rode besachtige zaden van het Blauwsparig Bosviooltje 
(Viola reichenbachiana) en Gevlekte Aronskelk (Arum maculatum). 
Ook vonden we hier en daar in de houtwallen de zwarte bessen 
van de Eenbes (Paris quadrifolia). 
In de bermen en langs de randen van de 
weilanden zagen we nog veel zaaddozen . 
van de Wilde Akelei( Aquilegia vulgaris). 

Hier en daar in de houtwallen groeide 
de Knollathyrus met zijn kleine peulen 
(Lathyrus montanus). Ook zagen we nog 
de Kalkvleugeltjesbloem (Polygala 
calcarea) bloeien. De Wilde Appel 
(Malus sylvestris) kwam nog veel in 
de houtwallen voor. EENblS 

Typisch was, op één van de wandelingen, 
de vondst van een geel bloeiende Monniks
kap (Aconitum vulparia) 
Nog vermeldenswaard zijn de vonds L-en van de hoog (ca. l m.) 
groeiende Beemdooievaarsbek (Geranium pratense) met z~n 
grote bloemen en in de weilanden hier en daar de Gestreepte 
Klaver (Trifolium striatum). 

Op onze wandelingen b~ de zee vonden we nog de Blauwe Zee
distel (Eringium maritinum). 

Maar als vogelaar houd je tijdens deze wandelingen ook de 
vogelstand nauwlettend in de gaten. Zo bl~kt ons, dat hier 
dezelfde zangertjes voorkomen als b~ ons, doch in grotere 
aantallen. 
Ook is de soortenrijkdom groter, zeker van de broedvogels. 

Zo broedde vlak naast onze cottage een Putter. De Groenvink 
die elke avond boven in de els zong, broedde eveneens vlak b~. 

De Kraaiachtigen waren hier niet of nauwel~ks aanwezig, op 
enkele Eksters en Kauwen na. 
Maar wie Engeland als vacantiebestemming heeft, moet zeker 
eens éen bezoek brengen aan één of meerdere buitenplaatsen. 
De tuin die ons het meest b~bleef was die van Wakehurst 
Place, nab~ Haywards Heath. Deze tuin was werkel~k fantas
tisch. Met waterpartijen waarin en waarlangs de meest uitge
breide collecties waterplanten en vaste planten. 

Een Pinetum met werkelijk alle soorten coniferen van uit de 
gehele wereld .. 

Ook was er een heidetuin met de meest· 
uitgebreide collectie heidesoorten die 
ik ooit heb gezien. 
Ook de Rhododendrons waren vertegen
woordigd in alle soorten, zowel bota
nische als gecultiveerde soorten. 
Verder waren aanwezig bomen en strui
ken in de meest uiteenlopende soorten 
en cultivars. Jammer voor deze tuin 
was, dat de storm van october 1987 
bijna 400/o van alle imposante bomen had 
geveld of onherstelbaar had beschadigd. 
Trouwens in b~na geheel Zuid-Engeland 
was deze schade aan bomen en gebouwen 
nog te zien. 



Ook een bezoek aan Londen stond op ons programma, via Gatwiek
Airport met de intercity naar hartje Londen Victoria-station. 

Hier aangekomen gingen w~ met de ondergrondse naar Buckingham 
Palace. Hier vond net de wisseling van de wacht plaats. Met 
ons stonden nog zo'n drieduizend mensen naar dit schouwspel 
te k~ken. Hierna slenterden w~ door hartje Londen, over Trafal
gar Square en Piccadilly-circus. We stonden aan de voet van de 
Big Ben en keken vanaf de brug over de Theems naar het Britse 
Parlementsgebouw. Wel iets anders dan ons gebouw van de 2e 
Kamer. 

We liepen door Oxford Street en Regent Street, langs schitte
rende winkels en gebouwen. 
Zo'n dag Londen is werkel~k schitterend. 
Na weer terug te z~n op Gatwiek-Airport gingen w~ weer met 
onze auto terug naar Henfield (ca. 30 min. autor~den). 
Zo'n dag Londen is mooi, maar om 'avonds weer b~ de cottage 
op het terras te zitten is helemaal prachtig, vooral de rust 
die dan over je heen komt, met de zang van de Groenvink op de 
achtergrond. 

Verdere bezienswaardigheden waren het Royal Paviljoen in 
Brighton. Een schitterend paleis van het Engelse Koningshuis, 
dat van binnen helemaal in Chinese st~l is ingericht. Fabel
achtig mooi. 
Verder zijn er diverse natuurreservaten het bezichtigen waard. 

Eén van deze natuurreservaten 11 Het Seven sisters country park", 
nab~ Seaford Oost-Sussex, is werkel~k uniek. 
In dit reservaat bevinden zich de kr~twitte rotsen welke de 
zuidkust van Engeland beroemd hebben gemaakt. En inderdaad, de 
rotsen z~n zo wit als de kr~tjes van een schoolbord. 

Maar toch, wie Engeland bezoekt moet zeker het platteland 
(the count~y-side)bezoeken. Zeker, Engeland heeft schitterende 
cultuurmonumenten. Maar het mooist eh het meest Engels is 
Engeland in the country-side, op het platteland. 

Vacantieherinneringen van Rudi Heideveld. 
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In het verslagjaar kon de stijgende lijn in het 
begunstigerstal opnieuw worden voortge~et. Er was 
een spectaculaire groei van 4916 leden e1nd 1986 
naar 6066 leden eind 1987, een toename van 1150. 

Verwervingen 
In het verslagjaar 1987 werden geen nieuwe terreinen 
in eigendom verworven. Wel vonden er diverse 
uitbreidingen van bestaande bezittingen plaats. Het 
betreft in totaal ruim 47 ha. 
De voornaamste uitbreidingen zijn: 
- Bruggelen bij Apeldoorn 
- Majuba bij Epe 
- Petrea bij Wapenveld 
- Wekeromse Zand bij Wekerom 
- Staverden bij Ermelo 

Bosoeneer 
1. Vitaliteit 

4,8 ha 
11,7 ha 
20,8 ha 

2,4 ha 
3,5 ha 

In 1987 trad een verdere verslechtering op van de 
vitaliteit van het Nederlandse bos, zo blijkt uit de 
landelijke inventarisatie van Staatsbosbeheer. Het 
aandeel vitaal bos verminderde van 46,9% in 1986 
naar 42,6% in 1987. 
Deze verslechtering betreft vooral het loofbos en de 
andere naaldhoutsoorten dan groveden. Alleen de 
groveden vertoonde een licht herstel. 
De situatie in de bossen van Het Geldersch 
Landschap komt redelijk overeen met het landelijke 
beeld. 
Vooral de achteruitgang van de gezondheidstoestand 
van beuk en eik was het afgelopen jaar dramatisch. 
Bij de beuk speelt een schimmelziekte hierbij mede 
een belangrijke rol, terwijl de eik wederom sterk te 
lijden had van insectenvraat De zure neerslag heeft 
een ondermijnend effect op de weerstand tegen 
dergelijke parasieten. 

Er van uitgaande dat de huidige zure neerslag op z'n 
vroegst over 15 à 20 jaar tot aanvaardbare proporties 
zal zijn teruggebracht gaat het er nu om zoveel 
mogelijk een "overlevingsbeheer" toe te passen. 
Een scala van mogelijke beheersmaatregelen 
passeerde in dit verband de revue, variërend van 
algemene bosbouwkundige maatregelen, waaronder 
het beperken of achterwege laten van dunningen en 
vellingen tot bekalken of zelfs bemesten van bossen. 
Wat de eventuele toepassing van deze maatregelen 
betreft wordt voorlopig vooral gedacht aan algemene 
boskundige maatregelen aangezien bemesting een 
zeer ingrijpend effect heeft op het totale 
bosecosysteem. 
Ook de Adviescommissie Natuurbeheer boog zich in 
1987 over dit probleem. Rapportage volgt in 1988. 

2. Algemeen 
Het blijkt dat de thans aanbevolen maatregelen in 
het kader van de overlevlngsstrategie goed 
overeenkomen met de aanbevelingen in onze Nota 
Bosbeleid uit 1984. 
In het verslagjaar werd de totale houtoogst opnieuw 
bezien. Een meer nauwkeurige berekening van de 
jaarlijkse bijgroei geeft aan dat een oogst van 
15.000 m3 per jaar verantwoord is voor de komende 
jaren, zulks mede gezien de uitbreiding van ons 
bosareaal door diverse aankopen. 
Aangeplant werd in het kader van: 
- bosbeheer, voor een bedrag van ruim f 57.000 
- natuurbeheer, voor een bedrag van bijna f 4.000 
- landschapsbeheer, voor een bedrag van f 14.000 

Heidebeheer 
De totale oppervlakte heide in beheer bij Het 
Geldersch Landschap is 445 ha, verdeeld over 72 
heideterreinen. 
Bij een verdeling naar heidetypen blijkt 348 ha uit 
droge heide en 97 ha uit natte heide te bestaan. 
90 ha is voor meer dan 75% vergrast, waarvan 
ca. 60 ha met bochtige smele en ca. 30 ha met 
pijpestrootje. 
In de strenge winters van 1985 en 1986 is veel heide 
afgestorven. Ca. 280 ha struikheide wekte dan ook 
de indruk geheel of grotendeels dood te zijn; later 
bleek dat 25 à 50% van de ogenschijnlijk dode 
planten nog we in leven was en, zij het spaarzaam, 
weer uitgelopen is. 

V.w.b. het beheer werden de volgende technieken 
toegepast: 
- begraasd met schaapskudde 
- begraasd met moeflons 
- begraasd met pony's 
- gemaaid in de laatste 5 jaar 
- gebrand in de laatste 5 jaar 
- geplagd in de laatste 5 jaren 

ca. 80 ha 
30 ha 
12 ha 
35 ha 

0 ha 
18 ha 

Dat aktief heidebeheer bittere noodzaak is, werd nog 
eens benadrukt op de 6e Heidestudiedag in Ede, die 
dit jaar als thema had: "Heidebeheer en 
luchtverontreiniging". 
De voortdurende toevoer van plantenvoedingsstoffen 
uit de lucht leidt vanzelf tot de conclusie dat wij, 
willen wij de heide behouden, voortdurend 
voedingsstoffen zullen moeten afvoeren d.m.v. 
plaggen, chopperen (mechanisch afschrapen van de 
heide waarbij ook een dun laagje humus of grond 
meegenomen wordt), maaien en begrazen. 
De overheid heeft besloten geen extra subsidies voor 
dit kostbare beheer te verstrekken. Gelukkig zijn de 

kosten van het plaggen door de inzet van verbeterd 
materieel de laatste jaren gedaald van ca. f 6000,
naar f 3000,- à f 4000,- per ha. 
In hoeverre de hoge kosten van het heidebeheer ook 
in de toekomst opgebracht kunnen worden, zal nu 
de overheidssubsidie voor heidebeheer wegvalt, 
gezien onze beperkte financiële middelen afhangen 
van de te maken keuzes binnen het totale beheer. 

Tongerense Helde: Dit jaar werd begonnen met het 
maaien van de heide. Gekozen is voor een 
kleinschalig maairegiem. Per jaar zal ca. 10 ha 
worden gemaaid. De levendbarende hagedis is in 
sommige terreingedeelten zeer talrijk. Ook werd voor 
het eerste sinds jaren weer een zandhagedis 
waargenomen. 

- De hell<tKKer op de Noord-Veluwe 
De heikikker behoort tot de meest bedreigde 
amfibie-soorten in Gelderland. De voortplantings
mogelijkheden in heidevennen worden meer en meer 
beperkt door de verzuring. Afgelopen voorjaar 
werden op de Tongaranse Heide op 13 onderzochte 
locaties in totaal zo'n 450 eiklompen geteld. 
De meeste eieren (variërend van 75 - 100%) waren 
echter beschimmeld. Dit gold m.n. in die vennen 
waar de zuurgraad lager was dan pH 4.0. 

In enkele vennen met een pH van 4.3 was het 
beschimmelingspercentage slechts 10- 15%. 

Noot redactie: 11 de zuurgraad la
ger" is eigenljj~ ?njuist gezegd, 
daar lag~ pH JUlst stgrt~r~ 
verzuring betekent. PG. 



Vereniging Milieuzorg gemeente Epe 
secr. Officiersweg 50 8162 EG Epe, telefoon 05780-

roblemen in het Wisselse Veen. 

Op vrijdag 13 mei 1988 zag een van onze leden dat parallel aan de Veenweg in Epe een 
diepe ontwateringsstoot werd gegraven. Hij haalde de politie er bij om dit werk stil te 
laten leggen. 's Avonds echter heeft een ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht tele
fonisch toestemming verleend voor dit werk, zonder overigens de situatie ter plaatse te 
hebben bekeken. 
Op 8 juni 1988 heeft de Natuurbeschermingscommissie van de KNNV bij de gemeente 
schriftelijk bezwaar gemaakt tegen deze werkzaamheden. Het beinvloedt de waarde van 
dit terrein negatief en is daarom in strijd met het daar geldende bestemmingsplan. 
De gemeente Epe reageerde echter alsof er niets aan de hand was. De uitgevoerde werk
zaamheden zouden onder "normale landbouwkundige werken" vallen. 
Volgens de Vereniging Milieuzorg gemeente Epe is dit zeker niet zo. Het graven van zo'n 
diepe ontwateringsstoot is een "cultuurtechnisch werk". 
Om precedenten in de toekomst te voorkomen hebben wij dan ook officieel bezwaar aan
getekend omdat voor zo'n klus een aanlegvergunning moet worden verleend en dat was 
dus niet gebeurd. 
Inmiddels hadden ook de Provincie Gelderland en de afdeling Natuur,Milieu en Faunabe
heer van het Ministerie van Landbouw een brandbrief hierover naar de gemeente Epe ge
stuurd. 
De gemeente bleef echter op haar stuk staan en schreef op 16 september aan ons dat zij 

nlet.s 
tegen de werkzaamheden zal ondernemen omdat volgens de bepalingen van het bestem-
mingsplan voor dit soort werk geen aanlegvergunning nodig zou zijn. 
Wij pikken dit echter niet en hebben op 13 oktober j.l. bij de gemeente officieel een 
AROB-procedure gestart. Daarbij vragen wij om dit stuk land weer in originele staatemg 
te brengen omdat hier in strijd met de bepalingen van het bestemmingsplan is gedaan. 
Dit wordt een kwestie van lange adem want eerst moet ons bezwaar worden beoordeeld 
door de commissie Bezwaar- en Beroepsschriften van de gemeenteraad. Als die commis
sie vindt dat de gemeente gelijk heeft dan moeten we het hogerop gaan zoeken bij de 
Raad van State. Omdat vooral deze ambtelijke molens erg langzaam malen kan het helaas 
nog wel even duren we weten of hier een begin gemaakt is met de afbraak van het Wis
selse Veen , of dat er juist een daad is gesteld om deze afbraak tegen te gaan. 
We houden jullie op de hoogte. 

Ad Schootens. 

De Vereniging Milieuzorg w~st U op de thema-avond 
"In en om het huis", die wordt gehouden op: 
13 december 1988 in de Eper Gemeentewoning, Sta
tionsstraat Epe. We beginnen om 19.30 uur. 

Aandacht wordt vooral besteed aan de b~drage die 
iedereen kan leveren in de zorg om een schoner 
milieu. Schadel~ke stoffen en hun milieuvriendel~ke 
vervangers en nog veel meer zaken komen aan de or-

de. Houdt deze avond vr~! 
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De waarnemingen zUn voor verantwoording van de waarnemer. 
LUst van waarnemers + afkortingen: 

EKG= Els Koopmans-Gramme, ARS= Agnès Herweijer-Smi t, HM= 
Henk Menke, PG= Pier Groen, AE= Anca Ebers-Witkamp+ Jan 
Sterenberg, FB= Frans Bosch, HB= Han Bosch, EB= Egb. de 
Boer, VWH= W. van Waveren Hogervorst ~ Ru di Heideveld::: f.'H 

VOGE.L,i> 
Aalscholver 

Boerenzwaluw 

Boomvalk 

Bosuil 

Gierzwaluw 

Glanskop mees 

Goudvink 

Grauwe gans 

Groene specht 

18/ 8 1 ex. vliegt over't Kanaal,Wapenveld.AE 
29/ 8 3 ex. Kievitsveld. EB 
6/ 9 4 ex. " EB 

23/ 9 3 ex. bij Welsum. AHS+L.Bakhuis. 
23/ 9 2 ex.vliegen over 't Kanaal bU Wa- AE 

pe~veld (vissen er) • 
14/10 1 ex.zwemmend, Kievitsveld. HB 

28/ 9 
eind 

15/5 

14/8 
14/8 

14/8 

17/8 
17/8 
18/8 
19/8 
1/9 

3/9 
22/5 

10/7 

17/5 
31/8 

5/9 

8/6 
26/9 

ca. 10 ex. Dorperveld, Epe. 

mei/aug. 2 jongen uit nest uitgevlo
gen.Vertrek laatste vogel 21/9 1 88 
Norelholtweg, Epe. 
Norelholtweg 3ç enö hebben genes
teld. Laatst op 28/8 gehoord. 
tussen Burgweg en Wisselseweg. 
vangt zwaluw en wordt door grote 
groep zwaluwen achtervolgd. 
vliegt boven Burgerenk, Epe. 
Kekkert kort. Wordt door alarmeren
de kauwtjes achtervolgd. 
Wel na, jagend. 
insecten vangend,Tongerense Heide. 
Renderklippen, Epe. 
boven Burgerenk, Epe. 
jagend op oeverzwaluwen, nieuwe 
zandplas, Kievitsveld,Vaassen. 
Renderklippen,bU Pluizenmeer. 

KJoosterbos, roept. 23.00 uur. 

7 of 8 ex. boven ons huis. 

broedt Norelholtweg 3, Epe in tuin. 

3 ex. Heerderstrand 

6 ex.vliegen over de IJsselbrug bU 
Zwolle. 

Petrea, roept (vd.Brink). 
Parkje Emmastraat, Epe. 

FB 

F.Th.Witkamp 

AE 

FB 
FB 

FB 

FB 
FE 
Dik 
FB 
EKG 

ARS 

AE 

AE 

AE 

EB 

FB 

AE 
EKG 

Koopmans 
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Havik 

Heggemus 

Holenduif 

Huiszwaluw 

Keep 

Kl.bonte specht 

Koekoek 

Kuifeend 

Mandarijneend 

Oeverloper 

Ooievaar 

Raaf 

Riet zanger 

Roodborsttapuit 

Ruigpootbuizerd 
(?) 

20/8 

sept. 

10/7 

26/5 

12/8 

23/9 
28/9 

3/10 

21/9 

14/8 

3/9 

30/6 

19/10 

20/8 
26/8 
24/8 

23/9 
24/9 

vliegt heftig "schreeuwend" 
over visvijvers. 
Hr.van D~k,Groteweg, ving 6 ex.! 
Liet ze ringen en liet ze ten noor
den van Zwolle weer vr~.Geen terug
gekomen. Heeft bosvolière. 

onder de "douche"op de stenen 
van ons watervalletje in de v~ver. 
20.30 uur, gevolgd door de tjiftjaf. 

Zwolse Bos,komt uit groot spechte
gat in beuk. 

ca. 200 ex. Le Chevalierschool. 
Rustend en zittend rouragerend in 
berken achter de school. Soms vlie-

B.v.Woer
den 
AE 

AE 

AE 

FB 

gen ze massaal op. Veel ex.maken vluch
ten naar de jongen die nog in de nesten 
verbl~ven. Daarb~ komt elke vogel tot 
op een paar decimeter voor het nest en 
vliegt vervolgens weg. 
De vogels die ècht de jongen voeren z~n 
op zulke momenten niet te zien. 
b~ Welsum, 4 ex. 
ca. 10 ex. Dorperveld, Epe~ 

(eerste waarneming van mezelf in 
de omgeving) samen met vinken. 
Schaveren, Ernst. 

~ in tuin Wisselseweg, Wissel. 

juv.Tongerenseweg-Zuid,b~ Paalbeek
weg. 
Tongerense Heide, juveniel. 

~met 3 pulli,Weetering,Wapenveld. 

ca. 20 ex. Venz, visv~vers. 

4 ex. Emstergat. 
l ex. Heerderstrand. 
2 ex. zuid van Welsurn a.d.IJssel. 

A50, t.h.v. Hattem. 
ca. 25 ex.cirkelend langs snelweg 
tussen Meppel en Hoogeveen. 

AHS 
FB 

EKG 

Eveline 
Drevijn 

FB 

FB 

AE 

VWH 

EB 
EB 
EB 

FB 
Eveline 
Drevijn. 

juli/sept. 2-3 ex.af en toe,omgeving PG 

l/5 

3/9 

31/7 

Niersen. 

Weetering-Z, voorb~ gemaaltje. 

paar met jongen, Welna. 

witte stuit goed te zien. Achter 
"essenbos" bij Weetering, Wapenveld. 

AE 

FB 

AE 



Spotvogel 

StEenuil 

Steltkluut 

Tafeleend 

Toce L'Jalk 

·r~l Lnfluiter 

Visarend 

8/5 
19/7 
l~/8 

27/8 

8/10 
oe t. 

29// 

=-15 
?/6 

10/9 

Wespendief 14/8 
Witte kwikstaart 30/9 

8/10 

Wulp 22/5 

Zw~rte kraai 8/9 

Zwartkop 

........ __ ,__,...._ ____ _ 

Beenbreek 

BrOlil.UE> rarnoGus 

Grondster 

Waterpostelein 

Weide~a_viks
k:ruid 

Wilde peen 

Zwart tandzaad 
Waterpostelein 
Drjjvende water
weegbree 
Pijptorkruid 

22/8 
Lj./10 

12/8 

1/9 

aug. 
aug. 

L~/9 
11/9 
3/10 

3/10 

26/9 
14/9 
14/9 

4/9 

achter in de tuin,Wapenveld. AE 
2 ex.(juv.?) baden in vogelbad. AE 

4 ex. op paaltjes weiland Hogestr. AE 
Wapenveld. 

2 ex. Ooypolder b~ N~rnegen. AHS 

Heerderstrand EB 

nog dagel~ks 2 ex. in de bomen en AE 
in 1 t bad in onze tuin. 

2 ex. Weetering op hoogspanningapa- AE 
le-r1. 1<-=r z5jn ?:· n"-'sten op zulke palen. 

Weetering-Z. 
Zwolse Bo:3 val~ 1.5 en vak 13. 
vliegt hoog over Epe,ri~hting WZW. 

~ong2renseweg,hoek Koekenbergwag. 

AE 
EB 

Dik i~C ELs 
Koopmans. 
FB 

minstens 40 ex. op pas geploegd land,EB 
Oude ApeldoornsPweg, Vaassen. 
minstens 40 ex. op zandc,·aver, Heer"- EB 
der .strand. 
verscheidene, Breeweg, Wapenveld. AE 
zit op rvg van schaap te pikk~_)n Jn EKG 
de vacht (naar teken?) z~g dit Vbr
scheJ_dene malen van Kauwt jes, ma<J.r 
nooit van Zwarte kraai. 

~ eet vlierbessen, Vaassen, tuin. 
eet bes van C otonea;:; t e1·. LagesT;ra_at, 
"bleke" Zwstrt kop, ju v-en iel? 

fi;2-{_~ 

één uitgebloeirle bloemstengel, 
Tongerense Heide. 

E:O 
AE 

FB 

zeer groot gras.K:ievitsveld bij EKG 
nieuwe zandplas. . 
Kroondomein, west van E::_bt~rgerweg. PG 
Cannenburgerweg, oost van EJbur gerw.PG 

s]ootkant,~sb~an Vos~erggn,Heerde 
I>LtWenburgergat. 

nog 2 ex. in ~loei., verder niet 
veel meer. Veldweg Ernst (berm). 

massaal aanwezig in berm, Mugg;en
veldweg Epe/Ernst. 

Spont&Em in tuin Epe opgekomen. 
Leernkuil,Elspeterweg Vaassen 
Leernkuil,Elspeterweg Vaassen. 

IJsbaan Vosbergen, Heerde. 

HM/EKG 
Exc • KNNI.J. 

EKG 

EKG 
HM 
HM 

HM/EKG 



LIJ.-t 

\NStCTEN 
Gehakkelde 
aurelia 

30/8 4 rupsen op de hop tegen het huis, EKG 
Bongerdplein, Epe. 
(in potje opgekweekt en uitgevlogen 
24/9). 

Populierp~1staart 30/8 2 rupsen op wilg in de tuin, 
Bongerdplein, Epe. 

Rood weeskind 23/9 

7/8 
Ligusterp~lstaart aug. 

Tennisbaan_ Heerde. 

8 stuks garagedeur Brandweg Heerde 
1 ex. Heerde nab~ Brandwèg 

Doodshoofdvlinder aug. l ex. Heerde nab~ Brandweg 

PA DDESTOE.LEN' 
Cantharel 

Gele stekelzwam 

Grootsparige 
truffelknotszwam 

Grote sponszwam 

Pac5.rse tril zwam 

Rupsendoder 

Truffelknotszwo.m 

ZDOG.'DlE.Rt..N 
Boommarter 

R E..?T IE. LE.N 
Adder 

Hazelworm 

27/7 meerdere ex.Bergweg b~ Niersen. 
sept. op 4 plekken, Zwolse Bos. 

ll/9 Kroondomein, Niersen. B~ leemkuil. 

aug.sept. langs afrastering Elburgerweg b~ 
Nier sen. 

8/9 groot ex. Niersenseweg. 

18/9 zandweg ZW van Niersen. 

13/9 Begraafplaats, Norelbos. 

aug.sept. op Stekelige hertetr~ffel,langs 
afrastering Elburgerweg b~ Niersen. 

G, IÖ-L E 
ST~k'El 2v.JA M 

22/10 spelend met een appel,Niersen. 

28/8 

27/7 
29/8 

8/9 

ZO-hoek Tongerense Heide 

Niersenseweg. 
Berkenlaan Petrea/Zwolse Bos. 
1 ex. Top Molenpad,vlak achter 
viaduct. 

EKG 

Oeti van 
Basten. 
RH 
RH 
RH 

PG 
AE 

EKG 

PG 

PG 

PG 

EKG 

PG 

J.Polman 

PG 

PG 
AE 
Dik Koopmans 

8/9 2 ex. in tuin. lT door grasmaaier. Hr Midden
Cl ad. + 1 juv.). Ca. 10 jaar gele- dorp 
den l ex. in composthoop gevonden. In 
terrarium gehouden.Kreeg ca. 11 jon-
gen. Toen weer in tuin teruggezet. 
Meen nu met nakomelingschap te ma-
ken te hebben.Novaliweg,Hattem. 

15/9 b~ huis, Niersen. PG 
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