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2. 

Dit is dan weer het laatste nummer van ons clubblad voor 
de zomer. 

Zoals gebruikel~k staat voorop het programma van activitei
ten, dat zich nu tot over het "zomerreces" heen uitstrekt. 
Het is allemaal erg de moeite waard, maar b~zondereaan
dacht vragen we ditmaal voor de themadag op 9 september, 
die gew~d is aan de heide en die voor het Gewest georgani-
seerd wordt door onze afdeling. · 
Daar mogen we dus straks als leden wel extra acte de pr~sence 
geven. 

De verdere inhoud biedt,hopen we, elk wat wils. 

Tenslotte wensen we U een plezierige zomer toe, met veel 
natuur. 

Redactie. 

,, 

corzii~C<>f/iCOf/lur/iccrtuffccri~~U>-f/j 
COP!.J VOOR HET VOLG,ENDE NR. INLEVEREN VOOR I JULI 

"\VI) "2.1)N TOCH w!;"L DE E"Cl-1\t MINIMA , N tl!èT ? " 

'')A I-WOR, ON~ KUNNEN ZE Nl/~l MEt='/2 1-<0RT'EN:" 



zaterdag 
20 mei 

zaterdag 
20 mei 

donderdag 
25 mei 

Ja 
"' "L; . 

~~\ ~~-~~...J·J 
~-~ 

vrijdag 
26 mei 

zondag 
28 mei 

VOOP UW AGlNDA: 

P~OG-flAMMA 
E.t'-\2. 

Denkt U er om: VOOR ALLE EXCURSIES EN WANDELINGEN 
EVEN OPGEVEN DAT U KOMT! (tel.05788-5390, tenzij 

anders vermeld). 

PLANTENEXCURSIE NAAR DE OUDE SPOORBAAN in EMST 
georganiseerd door de Werkgroep Ecologie en Botanie 
IJsselstreek o.l.v. Henk Menke. 

Verzamelen om 9.30 uur bij de Kerk in Ernst (Hoofdweg 
hoek Stationsweg). 

Duur excursie ca. halve dag, dus lunch en koffie mee!! 

EXCURSIE NAAR DE GEELMOLENSE BEEK E(/t,pm§eVz=hfi§ in Vaassen. 
onder leiding van Yvonne Roelants. 
We vertrekken van het begin van de Emmalaan, achter 
het bos van de Cannenburg. In deze tijd van het jaar is 
het een feest om in dit kleinschalige bekenlandschap 
te wandelen. Yvonne Roelants kent dit gebied goed en 
zij is door haar werk voor de Bekenstichting en de 
Stichting Behoud Kleine Landschapselementen uitstekend 
op de hoogte van de historie en met de problemen met 
betrekking tot het beheer. 
Vertrek: 9. 00 uur z.,·a toeLc.hb·"'-9 
Plaats : Begin Emmalaan Vaassen. aa"' ~aJ eJ"'d 
Opgeven: bij Yvonne Roelants, 05788-1919. v.h.prog•o.I'W"\"'! 

LANDSCHAPPEN EN PLANTENGROEI BIJ DE MIDDELLANDSE ZEE 

Lezing door Barry Pijfers, met fraaie dia's over dit 
vacantiegebied van veel Nederlanders. 
Wie er niet alleen voor de zonnige stranden komt, 
maar zich ook in de bijzondere flora wil verdiepen, 
mag deze laatste lezing vóór de zomervacantie niet 
missen. Warm aanbevolen! 
Tij d: 20 • 00 uur 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 

VLEERMUISEXCURSIE VOSBERGEN 
De zoogdierwerkgroep verzorgt een wandeling op landgoed 
Vosbergen, waarbij met behulp van een batdetector naar 
vleermuizen geluisterd kan worden. Door het materiaal 
waarmee gewerkt wordt, staat de wandeling slechts voor 
een beperkt aantal mensen open. 
De excursie krijgt een vervolg op 4 juni 1 s morgens. 
Vertrek: 21.15 A.H. te Epe 

21.30 Vosbergen, bij de oprit naar het kasteel. 
Opgave bij: Frans Bosch, 05780-20313 vóór 25 mei a.s. 

EXC.Q.FSI~ NAAR_li~T_WIS~EL.SE V~~~l\~ ( Insectenwerkgroep). 
De insectenwerkgroep gaat deze dag op zoek naar vlindsrs 
en andere insecten in het Wisselse Veen. In eerste in
stantie ~ordt een bezoek gebracht aan de TongereLse beek 
tussen de Achterste Molen en de Boerweg; afhankelijk van 
het weer en de tijdsduur wordt het verdere verloop van 
de excursie nader jngevuld. 

3. 



l;. 

weensdag 
31 mei_ 

vrijdag 
2 .iuni OF 
zaterdag 
3 jur:ci 

zaterdag 
3 juni 

pe excursie gaat alleen door bij gunstJge weersomstandig
heden. Bij twijfE·l bellen Eaar Els Koopr.1ans :05780-12083. 
Vertrek Epe (auto's) 13.00 uur bij A.E. te Epe. 
Voor fiutsers: 13.15 bij het bosje van Jonker 

(Tongerense beek aan de Boerweg). 

AV..QIJDEKCURSIE IN $ç:.Q~JillliliN_f1IJ EMSî 
"Gcede wijn behoeft g.een k...rans". We gaan i:n dit typi.sch 
Oost Veluws landschap een aantal plaatsen bezoeken, 
waarover in het Rappart Schaveren verslag is gedaan. 
Vertrek wandeling: 19.00 uur van de parkeerplaats 

van Restaurant Schaveren, Oranjeweg 72 (even 
westelijk van de 1<-J:>uising met Woesterweg en 
Veldweg). Wilt U zich opgeveL? 

AVQND-PLJI.!JTEI·q;:XC.1'RSI:b: NAAF: HE~ ENGELSE; WERf\ IN ZWOLLE 
georgani.seerd door de IJSSELACADEMIE. 
Onder leiding van de heer T.J. rte Kogel bezoeken we 
Het Engelse Werk bij Zwolle. 
Vertrek: 19.00 vanaf caf~ Kri~man. 

}[RIJDAGAVOND- EN _NACH'I' EXCURSIE VAN D~ IN§.ECTE~GROEP 

NACHTVLINDERS BEKIJKEN door lokken met licht onder 
leiding van Gé F.ïiYit(leider vancfe-vlind.mursus). 
We doen dit in de tuin van de familie Van Sloten, 
Sprengenweg 12 in Epe (nabij Bijsterbosweg, azaleakwekerij). 
Deze avond is een vervolg op de vlindercursus, maarook 
anderen kunnen deelnemen. 
Aan dit gebeuren gaat een korte ~nd~ndeling vooraf, 
die stgr_Le.Q_.§.=bndigi bij Restaurant "De Keet" aan de 
Heerderweg te Epe, vlak bij bet viaduct v.d. autobaan 
(koffie.) . 

~Vertrek van deze wandeling 20.30 bij "De Keet". 
Na de koffie gaan we naar de tuin voor de vlinders. We 
zijn daar vanaf 22.30 uur bezig. 
Hoe lang ~~n en ander duurt ha:ugt r:tf van weer en vlifi~ 
deraantallen, maar meestal duurt zoiets tot in de "klei
ne uurtjes". 
Brood1.. "warm"_drinken en vooral ook zetr warme_kleçling 
en een ziimeubelij.§. zij:n aan te bevelen. Verder: loupe, 
aantekenboekje, vlinderboekjes. 
U moet zich opgeven (+ uw telefoonnummer) bij Henk van 
Woerden (adres voorin dit blad) en vermelden of U ook 
de wandeling mee wilt maken. 
Bij vling&.r,::...QnguQ.§ti&__.1!eer ver~l!,ift .~én en andeL_~ 
zat~.Q,§;g__},_.iillli•Bij niet doorgaan wordt U opgebeld. 

EXCURSIE NAAR HET KOOTWIJKERY,EEN met de AFDELING A_PELDQQEN 

Deze dag zijn we te gast bij de afdeling Apeldoorn. De 
excursie staat onder leiding van Jan Kerseboom en Ria 
van Beers uit Apeldoorn. 
Hettussen Nieuw Milltgen en Kootwijk gelegen Kootwijker
veen is een fraai natuurgebied met een interessante 
flora en fauna. 
De excursie duurt tot ongeveer 15.00 à 16.00 uur, dus 
brood meenemen! Laarzen niet vergeten. 
Vertrek Epe: 9o00 uur bij A.H. 
Vertrek Vaassen: 9.15 uur Plein A.I.V. tegenover Sta-

tionsstraat. 
Wij treffen elkaar op het parkeerterrein tussen Nieuw
Milligen en de oprit naar de Rijksweg om 10.00 uur, 
parkeerplaats linker zjjde. 



zondag 
4 juni 

woensdag 
7 juni 

zaterdag 
10 juni 

... r .. "'""' • ,.-, 

zaterdag 
17 ·juni 

VLEERMUISEXCURSIE VOSBERGEN 
Deze ochtendexcursie is een vervolg op de wandeling 
van 26 mei. 
Vertrek: 03.15 uur A.H. te Epe. 

03.30 uur Vosbergen. 
Opgave : Frans Bosch, 05780-20313 vóór 25 mei! 

Men kan zich voor beide excursies afzonderl~k 
opgeven. 

EXCURSIE VAN DE PLANTENWERKGROEP OMGEVING NORELLYEMDE 

Verzamelen: Heerderweg hoek Vemderweg (in de Vemderweg) 
Epe. 
Tijd: 19.00 uur. 
Na afloop determineren bij Rob Hobbelink, Eper Heemweg 17, 
te Epe (tel. 05780-12895. 
Ook niet-leden van de plantenwerkgroep die interesse 
hebben z~n welkom! 

GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR HET .STROOMDALLANDSCHAP 
VAN DE DRENTSE A. 

Het is de bedoeling dat we om ongeveer 9.00 uur in de 
excursie-schuur van Staatsbosbeheer zijn aan de Molen
steeg 2 in Oudemolen (Oudemolen ligt ca. 10 km. ten 
noordoosten van Assen). 
Een boswachter zal ons in het kort een en ander over het 
gebied vertellen, waarna we om ~0 uur vertrekken. 
De boswachter leidt ons vóór de middag rond in het ge
bied van het Taanlose- en Gasterensediep. 
Daarna gaan we per auto naar Anlo voor de middagpauze. 
Na de lunch, we laten de auto's in Anlo staan, leiden 
Hans Grotenhuis en Tjalling van der Meer ons rond in het 
gebied van het Anloërdiepje en de Burgwallen. 
Het wordt een dag-excursie, die laat in de middag, tussen 
16.00. en l6.'30 uur zal eindigen. 
Voor informatie over het gebied zie: Natura, ll- 1 88 op 
pago 241 e.v. het artikel van Jan Hoed:-Poelen in het 
stroomdallandschap van "De Drentse A". 
Iedereen snapt wel dat brood, koffie en alle andere 
KNNV-attributen nodig· zijn die dag. Vooral laarzen niet 
vergeten. 
De kosten van de excursie bedragen f. 1.- per persoon. 
Aanmelding vóór l juni a.s. verplicht bij Henk van 
Woerden, tel. 05788-5390. 
Vertrek Epe : 8.00 uur bij A.H. 
Vertrek Heerde 8.15 uur Bushalte Dorpsstraat. 

INSECTEN IN GORTEL excursie van de Insectenwerkgroep. 

B~ goede weersomstandigheden gaat de insectenwerkgroep 
wandelen langs de heggen, houtwallen en bosrandjes 
in de omgeving van Gortel. Bij zonnig weer hopen we in 
dit kleinschalige landschap één en ander te zien op 
insectengebied. Bij regen gaat de excursie niet door. 
Bij twijfel bellen naar Els Koopmans: 05780-12083. 
Verirek Epe: 13.00 uur bij A.H. 
Vertrek Emst:l3.10 uur Kruising Hoofdweg-Oranjeweg 
Voor fietsers: 13.15 uur bij het schooltje in Gortel. 

5. 



6. 
donderdag 
22 juni 

Avond
excursie 

~ ~·· 

zaterdag 
24 juni 

donderdag 
6 juli 

~~? 0~0 
donderdag 
10 augustus 

o{J.71 

lt 

EXCURSIE INSECTENWERKGROEP OP LAND30ED VOSBERGEN 

Voor deze excursie welke door de insectenwerkgroep 
wordt georganiseerd, wordt U verzocht b~ droog 
weer een paraplu mee te nemen. Deze dient om insecten 
op te vangen die we uit de bomen "kloppen". 
Tljdens de excursie wordt de bedoeling verder wel duide
lljk. Ook voor deze excursie kunt U, biJ twjjfel over het 
al of niet doorgaan even bellen naar Els Koopmans: 
tel. 05780-12083. 
Vertrek Epe : 18.45 bij A.H. 
Vertrek Heerde:l9.00 bushalte Dorpsstraat 
Voor fietsers: 19.10 blj de kasteelbrug op het landgoed 

Vosbergen. 

MET DE AFDELING DE BOOT IN, IN BREEDERWTEDE 

Het bekende water- en moerasgebied de Breederwiede in 
de kop van Overijssel, een bezit van Natuurmonumenten 
is ons doel op 24 juni a.s. 
We vertrekken om 9.00 uur vanaf bezoekerscentrum "De 
Foeke" bij St.Jansklooster. Tijdens de vaartocht door ditrijke 
bloemen- en vogelgebied zullen we onder leiding van een 
gids van Natuurmonumenten o.a. een bezoek brengen aan de 
Eendenkooi. Hier wordt de boottocht onderbroken voor 
een wandeling van één uur. Om ongeveer 12.00 uur zljn we 
weer terug b~ het bezoekerscentrum, waar gelegenheid 
is om de lunch te g~bruiken. 
Indien hiervoor belangstelling bestaat, kan nog een be
zoek worden gebracht aan het nab~ gelegen Vollenhave 
of misschien, mede afhankelijk van de weersomstandighe
den, kunnen we een bezoek brengen aan de boerderlj van 
Natuurmonumenten" Rui tenberg". De boerderij is gelegen in 

. de uiterwaarden van de IJssel, ongeveer tegenover Zalk. 
We hopen tussen 15.30 en 16.30 uur weer terug te zijn 
in Epe. 
Het maximum .aantal deelnemers bedraagt 30. 
In verband met de vrij hoge kosten wordt voor deze 
excursie een bijdrage ~evraagd van f. 7.50 per persoon. 

Verzocht wordt de gebruikelijke KNNV-attributen zoals 
laarzen enz. mee te nemen. 
Aanmelden bij Henk van Woerden: tel. 05788-5390. (Verplicht!) 

OPtiEI/EN TOT urTêRL•JK' 14_\unL 
Vertrek Epe : 7.45 uur bij A.H. 
Vertrek Heerde: 8.00 uur Bushalte 

i.v.tv~. boot 
Dorpsstraat a 

AVOND-PLANTENEXCURSIE HASSELTER STADSGATEN 
georganiseerd door de IJSSELACADEMIEo 

Op die avond brengen we onder leiding van de heren 
J.Paasman en J.G. Eredenbeek een bezoek aan de 
Hasselter Stadsgaten. 
Vertrek: 19.00 uur vanaf café-restaurant De Herderin 

te Hasselt. 

AVOND-PLANTENEXCURSIE NAAR HET VEEN BIJ HATTEM 
georganiseerd door de IJSSELACADEMIE. 

Onder leiding van de heer H.L.Menke bezoeken we Het 
Veen bij Hattem. 
Vertrek: 19.00 uur vanaf de parkeerplaats b~ de Jacht
haven te Hattem. 



zaterdag 
12 augustus 

zaterdag 
9 septem
ber-

PLANTENEXCURSIE NAAR DE OUDE SPOORBAAN IN EMST 
georganiseerd door de Werk~oep Ecologie en Botanie 
IJsselstreek o.loVo Henk Menkeo 

Verzamelen om 9o30 uur b~ de Kerk in Emdt (Hoofdweg 
hoek Stationsweg). 

Duur excursie cao halve dag, dus lunch en koffie mee!! 

GEWESTELIJKE THEMADAG OVER "DE HEIDE" 

Deze dag staat in het teken van historie en beheer van 
de heidevelden in onze omgeving. 
We worden vanaf 9.15 uur verwacht in het Dorpscentrum 
"De Wieken" aan de Molenstraat te Vaassen. 
Deze dag wordt door onze afdeling georganiseerd, dus 
hopen we uiteraard op een groot aantal deelnemers uit 
onze afdeling! 
Progra!:!!.!!!.§;: 

09.15 uur Zaal open; koffie 

7· 

09.45 uur 
10.00-10.45 uur: 

Opening door Mw.Inge Verhaar, voorz.Gewest 
Spreker: Drs. P.J. van Ree, 

10.45-11.00 
11.00-11.15 
11.15-12.30 

12.00-12.15 
12.15-13.00 
13.00-16.30 

11 

11 • 

11 • 

11 

11 • 

"Veranderingen in de heide-vegètatie van 
de Veluwe gedurende de laatste 20-30 jaar". 
Discussie 
Pauze 
Spreker Ir T. van Gelder 
"De heide: bedreigingen en beheersvormen". 
Discussie 
Lunch 

11 • Excursie naar een aantal heideterreinen 
in de omgeving van Vaassen. 

Drs. P.J. van Ree (bioloog) heeft b~ de dienst Landbouw en 
Landinrichting van de provincie Gelderland: onderzoek ge
daan naar de veranderingen in de vegetatie van diverse 
heidevelden op de Veluwe gedurende de laatste 20-30 jaar. 
De veranderingen werden in relatie gebracht met de neer
slag van ammoniak. De onderzoeken waren m.n. gericht op 
het versch~nsel van vergrassing en de samenstelling van 
de moslaag. 

Ir. T.van Gelder is werkzaam b~ Staatsbosbeheer in 
Utrecht. H~ is de schr~ver van het door de werkgroep 
"Heidebehoud en heidebeheer" uitgebrachte rapport "De 
heide heeft toekomst". De heer Van Gelder is bij uit
stek deskundig op het gebied van beheersvormen voor hei
de terreinen, zoals begrazen,maaien, plaggen, enz. 
Z~n spreekbeurt zal over dit onderwerp gaan, waarb~ h~ 
tevens zal ingaan op de gevolgen van het totaal achter
wege laten van beheersmaatregelen. 

Voor deze dag wordt, uiteraard, voor de lunch eigen brood 
meegenomen. Koffie en soep z~n in het Dorpscentrum ver
krijgbaar. 

De excursie staat onder leiding van beide inleiders, de 
heren Van Ree en Van Gelder. 
Ook voor deze dag is vooraanmelding verplicht. We hopen 
dat een groot aantal leden zich vóór 31 augustus a.s. 
b~ Henk van Woerden (tel. 05788-5390) opgeeft om deze 
dag bij te wonen. 



8. 
dinsdag 
26 september 

VERBINDINGSWEGEN VOOR PLANT EN DIER 

Deze avond wordt georganiseerd door de Milieugroep 
N.O. Veluwe in samenwerking met onze afdeling. 
Drs. P. Logemann auteur van het rapport Verbindings
wegen voor Plant en Dier, zal aan de hand van dia's 
w~zen op· het belang van het behoud van kleine land
schapsele·menten zoals Meidoornhagen, houtwallen, 
poelen enz. 
T~d 20.00 uur 

Plaats: Café Restaurant "De Keet" bij de af-/oprit 
A50 aan de Heerderweg. 

Excursie naar de Geelmolense beek en omgeving in Vaassen 
2E zaterdagochtend 20 mei. 

Hoewel de titel boven deze toelichting doet vermoeden, dat 
dit een bekenexcursie betreft, is dit slechts ten ?ele het 

.geval. De bedoeling is namel~k om t~dens de wandellng o?k 
aandacht te besteden aan de eerste agrarische nederzettlngen 
ter plaatse -de zogenaamde "celtic fields"- _e~ de ~~ar
sch~nl~ke reden waarom de bekervolken zich ~ulst daar, op 
de rand van het Veluwemassief hebben gevestlgd. 
Ook de relatie van de mens met de beken zal in de belang
stelling staan. 
Ons pad zal voorts voeren langs heiderelicten met jenever
bessen, om tenslotte via het dal van de Geelmolense beek_en 
de Hartense Molenbeek weer achter het Cannenburgherbos ult 
te komen. 
vertrekpunt en -t~d èn het telefoonnummer waar U zich kunt 
opgeven voor de excursie kunt U in het programma vinden. 

Yvonne Roelants. 

OPROEP VAN HET HOOFDBESTUUR AAN ALLE JONGEREN TOT 25 JAAR 

Alle jongeren, die de leeft~d van 25 jaar in 1990 nog niet 
hebben bereikt, worden uitgenodigd mee te dingen naar de 
~~.!-Njjkampprij s 1990. 

Het bestuur van de KNNV stelt om de twee jaar een pr~s be
schikbaar voor werkstukken die gemaakt z~n door jongeren en 
die betrekking hebben op een onderwerp uit de (veld)biologie 
of de natuurbescherming. Dit werkstuk kan bestaan uit een 
geschreven tekst, maar ook uit een foto-reportage, een ge
luidsregistratie of iets anders. 

Jongeren, die de leeft~d van 25 in november 1990 nog niet 
bereikt hebben, worden uitgenodigd hun werkstuk op te 
sturen naar onderstaand adres vóór l maart 1990. Na beoor
deling door de jury zal de pr~s, die bestaat uit een oor
konde en een geldbedrag van f. 1000.- gulden worden uitge
reikt op de Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV 
op 3 november 1990. 

KNNV Oudegracht 237 
3511 NK Utrecht 
030-314797 

-onder vermelding van "J .A. Nijkampprijs" 
-Ook voor verdere informatie. 



Als u de stuurpraat van dit nummer leest, is u misschien de 
wijziging in het bestuur en de wijziging in het contactadres van 
de werkgroep floristiek op de binnenzijde van de omslag al 
opgevallen. 
De eerste is een gevolg van de afspraak, die vorig jaar met Els 
Koopmans is gemaakt, waarbij zij zich voor een jaar als 
voorzitster a.i. beschikbaar stelde om de afdeling niet stuurloos 
te laten en om mee te helpen naar een een nieuwe voorzitter te 
zoeken. Dit is tot op heden nog steeds niet gelukt. Ook de vele 
oproepen tijdens lezingen, excursies en in Natuurklanken hebben 
geen resultaat gehad. Het gevolg is dat we nu een voorzitterloos 
tijdvak met onze afdeling ingaan. Maar misschien levert deze 
Natuurklanken nog wel een reactie op. 
Els, wij willen je nog een keer heel hartelijk bedanken voor alle 
energie, kennis en tijd welke je in het voorzitterschap gestoken 
hebt en hopen ook in de toekomst hiervan gebruik te mogen maken. 

Het zou voor de continuïteit in het bestuur van de afdeling ook 
al belangrijk zijn, als zich twee leden beschikbaar stelden om als 
bestuurslid in het bestuur zitting te nemen. Wie weet ......... . 
misschien heeft deze oproep dan toch een keer resultaat. 
De wijziging in het contactadres van de werkgroep floristiek 
ontstond als gevolg van de oproep in het vorige nummer aan de 
leden van de afdelinq 7,ich aan te melden bij de plantenwerkgroep. 

De manifestatie van de Welzijnsraad is in Z1Jn totaliteit een 
succes geweest, maar als gevolg van het achteraf in een kamertje 
zitten, hadden veel mensen drempelvrees, staken alleen hun ~eus om 
de hoek van de deur en verdwenen daarna weer snel. We hebben dan 
ook dit punt als kritische opmerking aan de organisatoren gemeld. 
De medewerkers aan de opbouw en de bemanning/vrouwing van de 
stand worden bij deze hartelijk bedankt. 

Heeft u de agenda van de lezingen en excursies al bekeken? 
Er zit vast en zeker voor u wel iets bij. Noteert u dan ook 
alvast de data in uw agenda en vergeet niet, dat u zich voor de 
excursies bij de natuurhistorisch secretaris op moet geven. 
Als laatste aandachtspunt wil het bestuur de leden v~agen om, 
indien zij suggesties voor lezingen of excursies hebben, deze aan 
één van de bestuursleden te laten weten, zodat gekeken kan worden 
of die in het komende programma passen. 
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Afscheid a!s bestuur5Ûd a. i 
Na een jaar de kar trekken, stop ik ermee. Dat was ook m~n 
vaste voornemen. Hooguit één jaar het Voorzitterschap waar
nemen. Dan moet er een ander komen. 

Er waren in dit verenigingsjaar hoogtepunten en dieptepunten. 
Hoogtepunten vond ik persoonl~k de Alpenplantenlezing van 
Jan Ossebaard en de Vlinderlezing van Jan v.d. Maden, qua in
houd maar ook vanwege het bezoekersaantal. 
Een topper was ook de Vogelavond met dia's van Anton Weenink, 
helaas minder druk bezocht. Waar waren de mensen van de Vogel
werkgroep? Dat reclame wel effect heeft bleek ook o,a. uit 
de grote belangstelling voor de excursie op Vosbergen. 
Het uitkomen van het langverbeide rapport Schaveren was een 
belangr~ke zaak, zeker ook naar instanties buiten onze Vereni
ging toe, zoals o.a. de Gerr.eente Epe. 

En tenslotte z~n we nu bezig aan de oprichting van een Planten
werkgroep binnen onze afdeling. (Inmiddels is deze Plantenwerk
groep met ll deelnemers sinds 30 maart een feit). 

De bestuursleden hebben elk een belangr~k stuk werk voor de 
K.N.N.V. gedaan dit jaar en bl~ven dat nog steeds doen. De 
taken z~n verdeeld. Mede daardoor kan een hoop werk worden ver
zet. Maar ••••• er z~n nog 2 vacatures. Te weinig mensen moeten 
te veel doen. 
Wat we nodig hebben z~n nieuwe leden die ook daadwerkel~k in 
werkgroepen, bestuur, of door persoonl~ke inbreng in onze 
afdeling functioneren willen. 

De K.N.N.V. afdeling Epe/Heerde behoort een afspiegeling te 
worden van wat er aan interesse in de streek leeft. Het moet 
ook een klankbord zijn, waar men zijn enthousiasme voor'-het 
natuurgebeuren kw~t kan aan andere gelnteresseerden. 
Toen ik de eerste Tjiftjaf hoorde, dacht ik: "Wat is er leuker 
dan tegen iemand, die je opwinding begrjjpt te zeggen: "heb jij 
de Tjiftjaf ook al gehoord?"" · 

Ontmoeting, klankbord, na tuurstudie, het zijn de fijne dingen. 
Natuurbescherming, milieuzorg, de_moeil~ke zaken. 

Doe er wat aan en heb er wat voor over! 

\ 

\ 

Els Koopmans-Grommé. 

I\~IE.'tD~ OPNIE.L\\J 
OM\-\OOCr I<LIMME.N 11 



I~ ~0~~~& 

rfJfl~~v~~PA9~/%~~~ ©&t? 
@(?@u§~O@G=Dl? 

wil-OE. llYAC'lNTI+ 

Na vele jaren afwezigheid is er in onze afdeling nu weer 
een plantenwerkgroep actief. 

Op donderdag 30 maart kwamen negen enthousiaste leden b~ 
elkaar en werden de wensen en plannen besproken. Als deze 
krant uitkomt, z~n de eerste twee excursies al achter de 
rus. Het andere speciale plantengebeuren vindt U in het 
programma voorin dit blad. 

De wensen die naar vorem kwamen va
riëerden van het leren kennen (determi
neren) van planten tot het nalopen 
van een km-hok ten behoeve van de 
nieuwe FLORON-inventarisatie-ronde. 

De niet zo ervarenen zullen van de al 
wat verder gevorderden leren en voor
al ook zelf actief moeten z~n. 

Niet alles gebeurt met de hele groep. 
Iedere individuele actie, waarneming 
enz. is ook welkom. 

De eerste werkavond (met 10 deelnemers) 
vond plaats op zondag 17 april, b~ en 
in het huis van de familie Van Sloten. 
Na een wandeling door de bostuin, waar
b~ Gerda ons veel vertelde over de wil
de planten die ze daar al jaren kweken, 
hebben we in de warme keuken om de ta
fel zittend plantjes bekeken, vergeleken 
en gedetermineerd. 

Het ging er zo geanimeerd toe, dat het 
soms wel een hok met kakelende kippen 
leek~ 
We leerden in alle drukte ~ken en ver
gelijken. 

De excursies en andere plantengebeurens die nog zullen vol
gen, staan vermeld in het programma voorin dit blad. 
Nieuwe leden voor de werkgroep zijn welkom! 

Corr&~ondentieadres voor de plantenwerkgroe~: 

Rob Hobbelink, Eperheemweg 17, 8161 BJ Epe. 

Voor de determinatieproblemen (ook voor niet werkgroepleden): 

Henk Menke, Schotakker 38, 8162 JE Epe. 

EKG. 

lt. 
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De pas opgerichte PLANTENWERKGROEP van de afd. Epe/Heerde 
heeft inmiddels haar eerste twee excursies erop zitten. 
De eerste ging op 16 april naar de bijzonder interessante 
tuin van Gerda van Sloten: zeldzame en meer bekende plan
ten, soms van heinde en ver meegebracht sierden de grote 
bostuin. 
Na afloop kregen de beginnelingen en ouderlingen naar be
hoefte hulp in het opfrissen der determineerkunde. Een 
welbestede vroege avond bij de gastvrije Gerda. 

De tweede excursie was voor het gebied van Vosbergen/Heerde 
bedoeld. Hier liet helaas een aantal mensen, soms zonder 
verhinderingsbericht (sic!), het afweten. 

De excursie zelf was er echter niet minder door; aan de hand 
van een "hokkenlijst" werden met behulp van Gerda, die het 
een en ander weer terdege had voorbereid, meer dan zeventig 
planten geregistreerd. 

Zo 1 n wandelingetje in de heerlijke natuur terwijl je leuk be
zig bent, is. altijd weer fijn. Na afloop hadden we een gezel
lige ontvangst ten huize van Mariet van Gelder in het schil
derachtige Hoorn waar we ons nog over moeilijk te determine
ren planten een ogenblik het hoofd braken. 

Rob Hobbelink. 

,, 
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B~ het weer tot leven brengen van de 
floristische werkgroep, die zich voor
namelijk zal bezig houden met de plan
tenwer~ld, bleek dat het op naam 
brengen van gewassen niet altijd even 
gemakkelijk was. De kunst van het de
termineren is soms na de schooltijd ver-
loren gegaan en lijkt voor anderen een n~eh~s~d~ 
wat Prikkebenerige aangelegenheid. 
Toch is het bepalen van de soortnaam 
het eerste begin van verder onderzoek 
en zal het noodzakelijk zijn zich deze vaardigheid min of meer 
eigen te maken. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook heel goede 
plaatjesflora's, die je wat makkelijker op weg kunnen helpen. 

Een andere steun voor snel determineren is het snel herkennen 
van plantenfamilies. Sommigen daarvan hebben heel duidelijke 
kenmerken en het leek daarom een goed idee zo nu en dan eens 
een grotere plantenfamilie letterl~k en figuurl~k onder de 
loep te nemen. · 

Heel willekeurig beginnen we dit keer met de Nachtschadefamilie, 
gewoon omdat wij dit voorjaar, op onze vacantie in Tenerife, 
daar veel buitenlandse familieleden van aantroffen. 
Als welkomstgeschenk kregen we er al een paar doosjes Kers-to
maatjes aangeboden: rood, zoet, sappig. Het is het gat in de 
markt, dat ze naast de uitgebreide tomatenteelt hebben gevonden. 

I 

Maar nu .. terug naar onze eigen inheemse~Nach tschade-ach tig en .. of 
Solaneeen. We kennen allemaal wel de Zwarte Nachtschade 
(Solanum nigrum) als een hardnekkig onkruid in moestuin, aard
appelakker en zelfs op de overbemeste maisvelden. 
Als onkruid is het zeer algemeen verspreid over de hele wereld, 
zelfs in de tropen. In onze streken was het ~ 4000 jaar voor 
Chr. al aanwezigo 
Het is een akkerplant, met voorkeur voor bewerkte grond, waar
in de zaden tientallen jaren kiemkrachtig blijven, een liefheb
ber van stikstof en fosfaat die prima ged~t op mesthopen. 
Het groene, wat ruitvormige blad ziet er sappig uit en werd 
vroeger ook gegeten, zelfs gekweekt als groente. 
De bloempjes z~n witte, vijfpuntige sterretjes, met gele, 
uitstekende meeldraden, op een kolommetje bij elkaar. De vrucht 
is een bes, eerst groen en daarna zwart, die enigszins giftig 
is. Je moet trouwens met de hele familie oppassen, want naast 
zeer waardevolle voedselplanten, zijn er veel giftige soorten. 

Het woord Nachtschade is al heel oud. In de Middeleeuwen was 
het Nachtschaduw. Men meende dat de plant de belichaming was 
van een boze geest, misschien wegens de ·giftige bessen. 

13. 



I L, . Toch betekent Solanum: de troostende, 
soelaas gevende, kalmerende; vanwe
ge de pijnstillende werking van enke
le soorten van dit geslacht. 

Een tweede algemeen voorkomende Nacht
schade in ons land is het Bitterzoet 
(Solanum dulcamare). 
Die naam kreeg de plant, omdat men, 
kauwende op een jonge stengel, eerst 
een bittere smaak in de mond krijgt. 
die dan later overgaat in een zoete. 
Dit is de werking va~ een scheikun
dige stof in de plant, die door het 
speeksel in een suiker omgezet wordt. 

Grappig is, dat de Latijnse naam eigen
lijk zoet-bitter luidt. 

De Bitterzoetbloemen lijken op die van 
de Zwarte ~achtschade, maar de sterretjes 

zijn prachtig paars en de kroonslippen 
BïH-~ r:..oe..l- · waJ~ Cyclaam-achtig teruggesla .. gen, de gele 

meeldraden staan weer in een kolommetje b~
een. De bessen zijn rood, langwerpig en alweer giftig. De plant 
is soms iets verhout en de bladen zijn heel charmant geoordo 
Je kunt hem vooral in wat vochtiger ~ebieden vinden, langs 
oevers of onder heggen. 

Vrijwel alle Nachtschade-achtigen hebben in principe een over
eenkomstige bouw. Meestal hebben ze een vijfdelige, vergroei
de kelk. De bloemkroon is regelmatig en vergroeid tot een vijf
delig klokje of sterretje. Daar zitten dan 5 meeldraden aan 
vastgegroeid. Het vruchtbeginsel is binnen in de bloem, dat 
heet bovenstandig en de vrucht is een bes of doosvrucht met 
veel zaden. 
Als je dergelijke familie-kenmerken herkent en van een stuk 
of tien families onthoudt, kun je met determineren vaak al 
heel snel tot je doel geraken. 

Om mijn verhaal niet al te lang te maken, noem ik hier nog 
een aantal familieleden: 
Wolfskei..§. (Atropa belladonna)o In de geneeskunst gebruikt 

voor het verwijden van de oogpupil. De ogen lijken groter 
en daarom werd het ook wel als schoonheidsmiddel ge
bruikt door de Belladoona (mooie vrouw). 

Bilzekruid (Hyoscyamus niger). Groeit graag op ruige terrei.nen 
en mesthopen. De bloemen zijn vuilgeel met een violette 
keel. Zeer giftig. 

DooruallliQl ( Da .. t.ura stramonium). Een plant uit Zuid Rusland, 
die sedert eeuwen in Europa is ingeburgerd. Hij doet zijn 
naam eer aan, want hij heeft een grote, stekelige doos
vr\J .. cht, die wel wat aan een kastanjebolster doet denken. 
Zeer giftig. 

Boomd,gtura's zie je op de Canarische eilanden met enorme 
witte, goudgele of roze hangende klokken. . 

Alruin (Mandragora officinarurr.). Groeit in het Middellandse 
Zeegebied. De plant heeft een rozet van grote groene bla
deren en violette bloemen, die later oranje bessen geven. 
Het bijzondere is echter de wortelstok, die soms wel wat 
op een mannetje lijkt, het "Alruinmannetje", wa .. araan aller
lei toverkrachten werden toegeschreven. In het frans 
Pomme d 1amour geheten! Ik herinner rre nog goed hoe ik 
vele jaren geleden probeerde met een zakmes een Alruin 
op te graven, dichtbij Romeinse overblijfselen op, Sicilië. 
Vergeefs! 

,_, 



Behalve de hier opgesomde wilde planten levert de 
Nachtscha~efamilie nog heel wat nuttige voedselgewassen. 
De meeste hiervan zullen iedereen wel bekend z~n. In de 
eerste plaats de Aarda::Q:Q.êl (S'olanum tv.berosum). Afkomstig 
uit Zuid Amerika en hier aanvankelijk ·slechts schoorvoetend 
gegeten wegens de giftige bessen. Ook groene aardappels be
vatten schadel~ke stoffen. Herkent U in de bloemen de Nacht
schade? 

Ook Tomaat, Aub.ergine, Pa::Qrika en §12.aanse pep_er horen erbij
De Tabak (Nicotiana Tabacu:m) is ook van deze familie, al 
zal niet iedereen deze nuttig noemen. B~ het geslacht Tabak 
moeten we ook de Boerentabak (Nicotiana rustica) rekenen. 

Tot slot nog enkele van de bekendste sierplanten voor tuin of 
huiskamer. 
LaiDQionplant (Physalis Franchetii). Een sierplant uit Japan, 

waarvan de kelk na de bloei opzwelt tot een oranje lampion
netje. Binnenin zit de rode bes. 

Petunia. Petunia is de lat~nse vorm van een Braziliaanse volks
naam voor tabak. Een oud Frans woord voor tabak is pétun. 

Brunfelsia. 
Qre.n.je~lboomp.je (Solanum capsi castrum). Geen familie dus 

van de sinaasappel, maar van de aardappel. 
Siertabak (Nicotiana Sanderae) met gekleurde bloemen voor de 

tuin. 
Nicotian§_glauca. Een bekende sierstruik rret gele bloemen in 

de Subtropen. 

Misschien heeft U langzamerhand van Tahak van al deze Nachtscha
de-achtigen, of staan de dampende aarda~lq met gevulde 
~ika's en een tomatenslaatje op tafel gereed. 
Denk dan nog eens aan dit verhaal en hljk en zo mogel~k de flora 
of een ander plantenboek nog eens op na. 

Gerda van Sloten. 

15. 
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DE 105 A.A.-SOORTEN 
DE KOMENDE FLORON-INVENTARISATIES 

Vooruitlopend op het organiseren van alle excursies 
hiervoor, publiceren we voor de "loslopende plantjes
mensen" onder onze leden de lijst van planten, waar
voor speciale aandacht gevraagd wordt. De plantenwerk
groep ontvangt graag meldingen van U over soorten 
(waar en + hoev~el) van deze l~st. 

Aardakt7 lAthyrus tuberosus Egelboterbloem Ranunculus flammu/a 
Adderwoocl Polygonum bistorta Engels gras Armeria maritirna 
Adelaarsvaren Pteridiwn aquilinwn Gagel, Wilde Myrica gale 
Aronskelk, Gevlekte Arum moeuiaturn Ganzebloem, Gele Chrysanthemum segetum 
Beekpunge Veronica btccabunga Grasklokje Campanula rotundifolia 
Beemdkroon Knautia arvensis Grondster 11/ecebrwn verticillatwn 
Blauwe knoop Succisa pratensis Guichelheil, Rood Anaga/lis arvensis 

Bosaardbei Fragaria vesca Hazepootje Trifolium arvense 
Bo.o;andoom Stachys sylvatica Heelblaadjes Pulicaria dysenrcrica 

Bosanemoon Anemone nemorosa Heemst, Echte Althaea officinalis 
Bosbes, Blauwe Vacciniwn myrtillus Hegger.mk Bryonia oetica 

Bosbes, Rode Vacciniwn vitis-idaea Heksenkruid, Groot Circaea lutetiana 
Boterbloem, Grote Ranunculus lingua Helmbloem, Rankende Corydalis clavicula/a 

Brem Cytisus scoparius Hemelsleu.tet' Sedwn te/ephium (s.l.) 

Brunei, Gewone Prunel/a vulgoris Hengel M e/ampyrum pratense 

Dalkruid Maianthcmum bifolium Hulst lleJC aquifolium 

Dauwnetel Galeopsis spcciosa Uwhard Verbena officinalis 

Dondcrlauid /nu/a conyza Jeneverbes Juniperus communis 

Dophei, Gewone Erica tetra/iJ: Krunperfoelie, Wilde Lonicera periclymenum 

DoLterbloem Ca/tha palustris (s.t.) Kattcstaart, Grote Lythrurn saliearia 

Dubbelloof Blechnwn spicant Keverorchis, Grote Listera ovata 

Kikkerbeet Hydrocharis morsus-ranae Pinksterbloem Gardamine pratensis 
Klaverzuring, Witte QJ(Q/is acetoscl/a Plomp, Gele Nuphar lutea 
Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe Poelruit Thalictrumflavwn 
Koekoeksbloem, Echte Lychnis flos-cuculi Rietorchis Dacty/orhiza rnaja/is 
Koningsvaren Osmunda rega/is ssp. praetermissa 
Korenbloem Centaurea cyanus Slangekruid Echiurn vulgare 
Kraaihei Empetrum nigrum Slangewortel Cal/apalustris 
Krnbbc.schccr Stratiotes aloides Speenkruid Ranunculus ficaria 
Kruisbladwalstro Cruciata laevipcs Springzaad, Groot Jmpatiens noli-tangere 
Kruisdistel, Echte Eryngiwn campestre Stinkende gouwe Chelidoniurn rnajus 
Lamsoor Limonium vulgare Struikhei Calluna vulgoris 
Lidsteng Hippuris vulgoris Tongvaren Phyllitis scolopendrium 
Lis. Gele Iris pseudacorus Valeriaan, Echte Va/eriana officinalis 
Look-zonder-look Al/i aria petiolata Valse salie Teucriwn scorodania 
Margriet Leucanthemurn vulgare Veenpluis Eriophorurn angustifoliwn 
Marjolein, Wilde Origanum vulgare Walstro, Geel Galium verurn (s.t.) 
Moerasandijvie Senecio congeslus Waternardbci Potentil/a palustris 
Moerasspirea Filipendu/a u/mtiria Waterdrieblad Menyamhes trifoliata 
Moerasviooltje Viola palustris Watergentiaan Nymphoides peltata 
Muskuskruid Ado)(Q moschatellina Waternavel Hydrocoty/e vulgoris 
Muurleeuwebek Gymbalaria muralis Waterviolier Hotlonia palustris 
Muurvaren Asp/eniwn ruta-muraria Wespenorchis, Brede Epipactis he/leborine 
Nagelkruid, Geel Geum urbanum Wilde hertram Achil/ea ptarmica 
Ogentroost., Rode Odontites verna (s.l.) Waterlelie, Witte Nymphaea a/ba 

{incl. Late) Wederik, Grote Lysimachia vulgoris 
Ogentroost, Stijve Euphrasia stricta (s.t.) Zandblauwtje Jasionemolllllllil 
Orchis, Brede Dactylorhiza rnaja/is Zeealsem Artemisia maritima 

ssp. rnaja/is Zenegroen, Kruipend Ajugareplans 
Orchis, Gevlekte Dactylorhiza rnaculata Zonnedauw, Kleine Drosera imermedia 
Pastinaak Pastinaca sativa Zonncclnuw, Ronde Drosera rotundifolia 
Penningkruid Lysimnchia nuriVtlularia Zoutmcldc, Gewone 1/a/imione portulacoides 
Pijlkruid Sagittaria sagittifo/ia Zulte Aster tripoliurn 
Pimpernel, Grote Sanguisorba officinalis Zwanebloem Butomus wnbellatus 

Gorreria 15 ( 1989) 
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In het vorige nummer van ons blad heeft een verhaal gestaan 
over microklimaat,verschillen, dat speciaal over de nachtelij
ke afkoeling ging. In het volgende verhaal zal het meer over 
de overdag-situatie gaan. 

Kleinschalige verschillen in temperatuur en windsnelheid be
staan niet alleen tussen naast elkaar gelegen plaatsen, m.a.w. 
in het horizontale vlak, maar ook in de verticale dimensie. 
Daar z~n ze overal aanwezig, óók waar het terrein over gro-
te afstanden egaal is. Ook daar kan men derhalve spreken van 
een microklimaat, namel~k vlak b~ de grond, waar de wind 
verzwakt is en de temperatuurvariaties het allergrootst z~n. 
Dank zij de wr~ving van het aardoppervlak neemt de windsnelheid 
met afnemende hoogte af en is pal op de grond minimaal. 
Wanneer dan ook een bepaalde waarde van de windsnelheid op
gegeven wordt moet bekend z~n voor welke hoogte die geldt. 
In de prakt~k van de weerberichtgeving is dat (internatio
naal afgesproken) 10 meter boven de grond. Een voorbeeld van 
de verschillen in w~ndsnelheid tussen verschillende niveau's 
boven open terrein staat hiernaast. 

Een wind van 10 m/sec. op 10 m hoogte 
komt overe~n met 5 Beaufort. (Tussen 
twee haakjes: de Beaufort-schaal is 
niet precies evenredig met de snel
heid van de wind; 20 m/sec. bijvoorbeeld 
komt overeen met 9 Beaufort). Het ta
belletje geeft alleen maar een gemid
deld voorbeeld, want de verhoudingen 
hangen nog van verschillende omstan
digheden af, zoals b~v. de weerstoe
stand en de ruwheid van de ondergrond. 
Pal op de grond is de windsnelheid in 
ieder geval praktisch nul. . 
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De ventilatie is daar dus ook minimaal en dat is een micro
klimaatfactor die natuurl~k van belang is voor al het kleine 
dat daar groeit of kruipt. Belangr~ker nog is inmiddels het 
temperatuurregime daar in die alleronderste luchtlaag. 

Het is primair de bodem die overdag door de (netto) instra
ling opgewarmd wordt en 's nachts door de (netto) uitstra
lung afkoelt; dat óók de luchttemperatuur,~p en neer gaat 
komt door het contact met de bodem. Hoe dichter dus b~ de 
bodem höe sterker ook de dagel~kse toe- en afname van de daar 
heersende luchttemperatuur. 
Om maar meteen een kras voorbeeld aan te halen volgen hier 
waarnemingen op 30 augustus 1970 op Vlieland gedaan door 
K.R.Postma (dest~ds hoofd van de afdeling Weerdienst van het 
K.N.M.I.). De luchttemperatuur op standaardhoogte (1,5 m., 
gemeten met afgeschermde zonnestraling) bedroeg ter plaatse 
2lOC. 
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Op 50 cm hoogte onder een duinroos was het 250; lager, onder 
een kruipwilgje 35°; pal op het open zand 400; in een opper
vlakkig laagje mos tenslotte: 440. 
Ter vergelijking: in de voorafgegane nacht was het minimum 
aan de grond - 2,50 geweest. Hier zien we wat een lage begroei
ing en kruipend gedierte op zulke dagen aan temperatuur
wisseling moeten uitstaan. Het betrof hier een betrekkelijk 
vlak terreintje, aan de ene kant begrensd door lage duintjes, 
aan de andere kant door een dennenbos.Doorslaggevend voor 
zo'n enorme temperatuurvariatie is, behalve natuurlijk de 
weerstoestand (heldere hemel, zon en weinig wind) en de 
enigszins beschutte ligging, de bodemgesteldheid~ in dit ge-
val dus droog duirfzand. · " 

In het verhaal over nachtelijke afkoeling, dat in het vorige 
nummer van ons blad heeft gestaan, ging het al over de ver
schillende uitwerking die verschillende bodemtypen op de 
temperatuurverandering hebben. Bij de opwarming overdag be
werken uiteraard dezelfde eigenschappen van de bodem over
eenkomstige verschillen, maar nu in de andere richting. Het 
gaat er om hoe de bodem reageert op gegeven netto stra
lingsontvangsten, d.w.z. het verschil tussen stralingsin
komsten en -uitgaven. 
De inkomsten zijn de zonnestraling plus de infrarode instra
ling van de atmosfeer (die ook overdag allerminst te ver
waarlozen is), de uitgaven bestaan uit de infrarode uit
straling van de bodem; ·deze uitstraling is betrekkelijk on
afhankelijk van de aard van de bodem (met de eventuéle be
groei:lng). 
Naast de uitstraling is er ook warmte-afgifte overdag door 
direct contact met de lucht (die deze naar boven afvoert) 
en door eventuele verdamping. 

Bepalend voor wat de bodem nu doet met zijn netto warmte
inkomsten zijn de aard van het materiaal waaruit de bodem be
staat (met de eventuele begroei:lng) en het droog of vochtig 
of zelfs nat zijn. De thermische eigenséhappen waar het daar
bij om gaat zijn -zoals in het vorige verhaal besproken - de 
mate van warmtegeleiding van de grond en de "warmtecapaci
teit". 
Het gemakkelijkst in te zien is het eff~ct van warmtegleiding. 
Een goede warmtegeleiding maakt dat een flink deel van het 
netto warmte-inkomen van de bodem naar beneden wordt door
gegeven, zodat de temperatuurstijging aan het oppervlak be
perkt blijft. Bij een slechte warmtegeleiding daarentegen 
blijft de meeste warmte in de toplaag. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor droog zand, dank zij de losse structuur met lucht tussen 
de korrels; vandaar die enorme temperatuurstijging van het 
duinzand in het eerder gegeven voorbeeld. Vochtig zand of 
een compacte bodem -lemige grond of klei bijvoorbeeld- zal 
onder gelijke weersomstandigheden veel minder warm worden, 
moerasgrond nog minder en een wateroppervlak helemaal weinig. 
Water heeft ook nog warmteverlies ~oor verdamping - wat 
overigens ook geldt voor een plantendek. 

Behalve verschillen in warmtegeleiding is er dan nog de 
factor "warmtecapaciteit" van de bodemsoort. Deze (gedefi
nieerd als de hoeveelheid warmte die nodig is om een ge
geven hoeveelheid materie lOC in temperatuur te doen stijgen) 



werkt in dezelfde richting als de warmtegeleiding: hoe 
groter de warmtecapaciteit hoe kleiner de temperatuurstlj
ging blj gegeven warmteontvangst. En dezelfde bodemtypen die 
grote of kleine warmtegeleiding gèven hebben in het alge
meen ook grote of kleine warmtecapaciteit, dank ~j vooral 
de invloed van water- of luchtgehalte van de grond. 

In het vorige is de invloed van de wind buiten beschouwing 
gelaten. Wind geeft dooreenroering van luchtlagen, dus ver
menging van lucht blj de bodem met lucht uit grotere hoogte, 
met als gevolg overdag blj de grond minder hoge temperaturen 
en 's nachts daar minder lage. Veel wind geeft bovendien 
ook een nivellering van temperatuurverschillen in het hori
zontale vlak, d.w.·z. tussen naast elkaar gelegen terreinen 

(om nog maar te zwljgen van grootschalige aanvoer door de 
wind van kou of warmte uit andere luchtstreken - maar dat 
is macroklimatologie). 

Er is inmiddels nog een terreinfactor die in sommige streken 
van belang is, namelljk eventuele hellingen; dus wat men de 
expositie van hellend terrein noemt, d.w.z. naar welke kant 
de helling ligt. Dit is in twee opzichten van belang, te 
weten: t.o.v. de zonnestand en t.o.v. de overheersende 
windrichting. Het verschil tussen een helling op het zuiden 
en een op hcinoorden is op grote schaal natuurlljk bekend uit 
het bergland. Denk maar aan een oost-west lopend dal als 
dat van de Rhone in Zwitserland met zljn wljnbouw op de zonni
ge helling aan de noordkant van het dal. In ons land is 
een verschil bljvoorbeeld in de duinen te zien. Een helling 
op het zuiden die overdag veel meer zonnewarmte krljgt dan 
de helling op het noorden en dus vooral blj helder weer ook. 
een veel sterkere temperatuurwisseling tussen dag en nacht 
ondergaat, heeft daardoor een veel onrustig~'milieu-dynamiek, 
waardoor aan de zuidkant onder meer de humusvorming gehin
derd wordt; in tegenstelling tot de noordkant, waar bovendien 
de waterhuishouding stabieler is. Vooral op sommige Wadden
eilanden zljn deze effecten op verscheidene plaatsen goed 
zichtbaar, waar een zuidhelling een ljle lichtgetinte begroei
ing vertoont, voor een groot deel uit korstmossen bestaande, 
naast enkele hogere planten, zoals bljvoorbeeld Buntgras en 
Zandblauwtje; in tegenstelling tot de (soms steile) noord
helling van hetzelfde duin met zljn donkergroene vegetatie 
van vooral Noordatlantische soorten, zoals Kraaiheide en 
Eikvaren. 

Ook wat betreft de expositie t.o.v. de overheersende wind
richting is er een goed voorbeeld te vinden blj de zeeduinen. 
Het is namelljk speciaal aan de beschuttere lljzljde van de 
zeereep dat o.a. de Blauwe Zeedistel en de Zeewinde zich 
thuis voelen. 
Over de soms extreme temperatuurwisseling in een diepe 
omsloten duinkom is in het vorige verhaal al wat gezegd. 

In al het bovenstaande ging het in hoofdzaak over min of meer 
open landschappen. Daarnaast kun je natuurlljk ook spreken 
van het microklimaat (of de microklimaten) in een bos, in 
een houtwal, of in een korenveldo Allemaal even interessant. 
Maar deze twee verhalen hadden niet ook maar in de verste 
verte de pretentie een volledig overzicht te geven van wat 
er over microklimaten allemaal te vertellen valt.Wat ik 
trouwens ook niet zou kunnen. 

P. Groen. 
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CLIRSUS 
"VLInDERS LEREn KEnnEn" 

Gedurende drie avonden hebben we ons met z'n vierentwintigen 
gedegen over vlinders laten informeren. Daarbij hebb.en we 
ons toegespitst op de Nederlandse dagvlinders. 

De eerste twee avonden werden grotendeels verzorgd door de 
heer Flint uit Deventer. Hij heeft ons duidelijk gemaakt op 
welke versçhillende manieren het vlinderrijk in te delen is, 
en welke soorten al dan niet regelmatig in Nederland voor
komen. Verder heeft hij verteld hoe je welke vlinders of rup
sen het beste te pakken krijgt om te kunnen determineren en 
van 20 veel voorkomende soorten heeft hij ons bijgebracht waar
op we moeten letten bij het determineren, dit o.a. aan de hand 
van dia's van Dik Koopmans en Henk van Woerden • 

. Daarnaast bleek de heer Flint verwoed verzamelaarwn alle 
.hier voorkomende vlindersoorten, hetgeen zeer veel kisten met 
illustratiemateriaal opleverde. Bovendien wist de heer Flint 
ons veel te vertellen over zijn andere hobby: het zelf uit
kweken van vlinders en bracht zodoende ook eitjes, rupsen en 
lege coconnen van poppen mee. Uit al zijn verhalen van beleve
nissen met vlinders sprak zijn grote enthousiasme voor deze 
insecten. Hij besloot met ons te adviseren omtrent bruikbare 
literatuur bij het determineren en beloofde ons een excursie 
te zullen leiden -. die inmiddels in deze Natuurklanken staat 
aangekondigd. 
Ik kan een ieder aanraden te komen, want het feit dat de heer 
Flint na zoveel jaren toewijding nog steeds zo van vlinders 
kan genieten, doet vermoeden dat ons een fijne avond te 
wachten staat! 

De derde avond verd verzorgd door de heer De Gooijer uit 
Leusden, af en toe bijgestaan door een enthousiast verhaal 
of anecdote van zijn vrouw. 
De heer De Gooijer legde ons uit waar, waarom en hoe we 
vlinders kunnen tellen, zodat we ook in staat zullen zijn een 
gebied te inventariseren of een onderzoek te doen. Er. blijken 
methodes te zijn met allehun voor- en nadeleno 
De heer De Gooijer bleek als hobby het fotograferen van 
vlinders te hebben, wat r~sulteerde in twee prachtige series 
dia's van 45 van de 47 in Nederland voorkomende dagvlinders, 
waarbij hij vaak zowel het mannetje als het vrouwtje had ge
fotografeerd en ook -als dit karakteristiek was voor de soort
zowel de onder- als bovenzijde van de vlinder. Daarbij wist hij 
ons haarfijn te vertellen wat de determinatiekenmerken van 
elke soort waren, en hij vergeleek elke vlinder met de er sterk 
op gelijkende soorten. Het was jammer dat de avond niet langer 
duurde, anders hadden we bijna alle Nederlandse dagvlinders 
van buiten gekend. 
Wat mij betreft is deze dia-lezing beslist voor herhaling 
vatbaar! 
Naast het overvolle programma van de drie avonden -waarin ook 
nog tijd bleek voor wat dia's en zelfs een filmpje van enkele 
leden en uitwisseling van ervaringen met diverse determinatie-



boeken - zijn we nog voorzien van stencils met informatie en 
twee boekjes: 

-Vlinders in beeld - door Leo Knol (IVN Apeldoorn 1982) nu 
herzien door Henk van Woerden. 

-Overzicht van de Nederlandse vlinderfamilies - door Henk 
van Woerden samengesteld. 

Ik mag concluderen dat we genoeg hebben meegekregen om de 
zomer mee door te kunnen, dus het wachten is op het zonnige 
weer! 

I dske Mul der. 

Er ZlJn een heleboel mooie gekleurde vlinders bij de redactie 
van Natuurklanken binnen komen fladderen. De hele klas van 
"meester" Bert Koster heeft ook spontaan meegedaan! 
We vonden dat we binnen die klas wel een extra prijs mochten 
toekennen. Die gaat naar Marloes. Zij is 9 jaar en heeft een 
prachtige paarse vlinder gemaakt •. · 
Bij de andere vlinders zijn de prijzen gevallen op de veel
kleurige vlinder van Jessica Pannekoek (5 jaar) en die van 
Susan Leemburg (6 jaar), zij heeft er een echte fantasievlin
der van gemaakt met veel motiefjes. 
ALLEDRIE VAN HARTE GEFELICITEERD ! 
Alle vlinders zijn te bezichtigen op de themadag over heide 
op 9 september (zie het programma), daarna kunnen alle inzen
ders hun eigen vlinder terugkrijgen. 

:u. 
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IN Ë~N NSRk\.t!tARDIG.E IVINTER.- LENTe 

Jarenlang publiceren we in dit blad de eerste waarnemingen van 
de zomervogels (Het was geen opzet in het maart/aprilnummer 
het formulier voor· de waarnemers te vergeten. Voor de echte 
aantekenboekje-vogelaar zit het in dit nummer alsnog). 

Omdat het jaar 1989 tot Vlinderjaar is uitgeroepen door de 
Vlinderstichting, nu eens iets over de eerste vlinders. 

Het is weer duidelijk gebleken, dat het weer grote invloed 
heeft op het verschijnen van vlinders. 
De eersfe exemplaren zagen wij en anderen al in februari, toen 
er veel zacht weer en ook af en toe zon was. Vriezen deed het 
nauwelijks. 

De eerste was de Kleine Vos, die bij Pier Groen in Niersen vloog 
op 5 februari. 
De tweede was de Citroenvlinder, die bij een ven op Tongeren 
rondvloog op 7 februari al! (Waarnemer Hr. Van Dalen). 
Mevrouw Witkamp zag de eerste Dag:Q.§;uwoog de volgende dag, op 
8 februari dus. 
Drie dagvlindersoorten in februari is niet gewoon te noemen. 
We hadden toen dagtemperaturen van 110 en 120 C. in de schaduw. 
Daarna volgde een wat sombere periode. Als er geen zon is, 
vliegen de dagvlinders niet, dus dan merk je ze zelden op. 

In maart werd het later in de maand zonniger. Op het landgoed 
"Het Lemveld" bij Hall zag ik samen met al genoemde soorten de 
eerste Gehakkelde Aurelia aan een warme bosrand zonnen. Dat 
was op 26 maart. 

Twee dagen later, 28 maart, vlogen er massaal Witjes waarvan 
ik in één duidelijk het Knollewitj) herkende (Witjes zijn erg 
rusteloos en moeilijk te herkennen • 
Nieuw voor deze maand op dezelfde datum, 28 maart dus, de 
Atalanta, die Ad Schoutens waarnam op de Woesterberg in Ernst. 
Ook kwam, zoals al verwacht in de tijd dat de Pinkst er bloemen 
en het Look zonder Look gaan bloeien, de Q~anjetiQ tevoor
schijn. Agnès Herweijer zag dit o~vallende vlindertje oostelijk 
van Ernst op 6 april; · 

~SOORTEN DAGVLINDERS DUS VÓÓR EIND MAART! 

Enkele opmerkingen achteraf: 
Behalve Knollewitje, Oranjetip en Atalanta 
waren alle soorten overwinteraars. Ze 
brengen de winter door in een soort winter
slaap in huizen, schuren, boomholtes, enz. 
Knollewitje en.Oranjetip brachten de win
ter door als pop. 
De rups van het Q[Qnjetipjg leefde in de 
zomer van de vruchten van Pinksterbloem en 
Look zonder Look en kroop daarna, alle 
obstakels van een hoge hooiland- of bosrand-
vegetatie trotserend naar omringend struik-



gewas om zich daar te verpoppen en de volgende lente als vol
wassen vlinder te versch~nen. 

Het Enollewitje of Kleine Koolwitje hecht zich als rups in de 
nazomer aan een boomstam, hekje, schuurdeur enz., vervelt en 
leeft als pop daar de hele winter (als h~ niet door een vogel 
wordt opgegeten!). In de lente vliegt de vlinder uit. 

De Atalanta doet nog wonderbaarlijker. Die komt elk jaar met 
gunstige zuidenwind-uit- Zuid-Europa aanvliegen. 
Zo'n vroege Atalanta heeft er dus alt~d een hele reis opzitten 
voor wij hem te zien krjjgen. Ze overwinteren niet in ons land 
n.l. Het is een echte trekvlinder. 

Els Koopmans-Grommé. 

"De eerste ochtend werd meteen bij aankomst op Cap 
Gris Nez onze aandacht gevestigd op twee Boomval
ken die voortdurend jaagden op Atalantavlinders 
die van overzee kwamen aanvliegen. Leuk was het 
waar te nemen hoe de vlinders met de poten werden 
gepakt, waarna de valk met de snavel de vleugels 
afbeet die je dan naar beneden zag dwarrelen~ 11 

Een paar regels uit een verslag van een vogelexcursie die iets 
vertellen over het trekken van Atalanta's naar het vasteland 
en verm oedeljjk verder naar het zuiden! 

Uit: Het Vogeljaar nr 4. 1988. 

:t3. 



De omgevinlj van 9ors5el 
in het vroeqe voorjaar 

een excursieverslag 

Het was zondag 12 maart 1989 even voor negen uur. Uit de mist 
doemden ineens twee figuren met laarzen op die zich gelnteres
seerd voo~over.bogen over een juist ontluikend struikje op 
het parkeerterrein voor A.H. in Epe. Al gauw kwam er een der
de bij. Dat moesten KNNV-ers zijn. Wij kwamen uit de auto en al 
gauw stond er een heel groepje in de dichte mist te wachten. 

"Groene Specht" klonk het als vanuit één mond toen we onver
wacht vanuit een hoge boom werden uitgelachen. "Kun je te
genwoordig al horen wat voor kleur hij heeft ? 11 was het c ommen
taar terwijl we langs de bloeiende taxussen liepen om de vogel 
te localiseren. 

Daarna zijn we met z'n negenen in auto 1 s gestapt en naar Gorssel 
gereden·, waar Els Hendriks ons opwachtte. De mist was plotse
ling een stuk opgetrokken. Hierdoor konden we in een sprook
jesachtige sfeer naar de IJssel wandelen en toch nog genoeg 
van de natuur rondom ons waarnemen. 
Voor onze voeten zagen we Vogelmelk, Weidegeelster en bloeiend 
Speenkruid in de wei terwijl we in de verte een Haas zagen 
wegspringen. 
Rondom ons zagen we baltsende Grutto's en Bonte Pieten en 
Kieviten vliegen, terwijl wat lager het Winterkoninkje en het 
Roodborst je niet aan onze aandacht ontsnapten en we heel in 
de verte een Veldleeuwerik z'n best hoorden doen. 

Door een typisch Hollands landschap van wilgen in de mist 
liepen we tot aan de oevers van de IJssel die nog zo in ne
velen was gehuld dat we de overkant nauwelijks konden zien. 
Terwijl Meerkoeten, Wilde Eenden en Knobbelzwanen met grote 
jongen in de verte ronddobberden, keken wij goed waar we onze 
voeten neerzetten eh vonden zo onder andere een rozet van 
Zachte Ooievaarsbek, uitgebloeide Kruisdistel van vorig jaar, 
Kraailook, Paarse Dovenetel, Hoenderbeet, Vroegeling en 
Klimop-ereprijs. Door de zachte winter waren de planten duide
lijk verder ontwikkeld dan anders rond deze tijd. Sommige bloei
den al stiekem, zoals bijvoorbeeld de Paarse Dovenetel en de 
Klimop-ereprijs. We liepen tot aan "het zandgat" en kwamen 
-om het taferee.l nog Hollandser te maken- tussen de aange
spoelde takjes een klompbootje van een heuse gebroken klomp 
met een echt zeiltje tegen. 

We zagen nog meer Zwanen, een Fuut en Tafeleenden zwemmen. 
Ook Ringmus en Heggemus ontbraken niet in het struikgewas 
en we zagen zelfs een Snip. 
Onder een hekje stonden een paar heel kleine Inktzwammetjes 
-aan de soort durf ik me zo niet te wagen. Op de terugweg 
brak ineens de zon door en zagen we de rulne Nljenbeek aan 
de overkant van de IJssel opdoemen. 
Het was plotseling een· stuk minder koud en gezellig keuve
lend en over prikkeldraadhekjes klimmend vonden we onze weg 
terug. 



Leuk was het ineens een stel bergeenden te ontdekken. Na drie 
uur wandelen zat de stemming er goed in en zagen sommigen 
onder ons plotseling het diepere achter de koe en zochten 
toenadering door zich met hen te vereenzelvigen. Goed, een 
vogel vang je dus door zout op z'n staart te strooien, en 
een koe vang je blijkbaar door je neus toe te steken en hard 
te snuiven of je hoofd te buigen en onsmakelijke eet- en 
smakgeluiden te maken. Het is maar waar je zin in hebt? 

Terug bij Els hebben we ons tegoed gedaan aan koffie met Deven
ter koek waarna we snel vertrokken naar het Ooievaarsbuiten
station "'t Zand" te Gorssel, waar we opgewacht werden voor 
een rondleiding. 

Dit ooievaarsp~oject is in 1981 gestart als buitenstation 
van het Ooievaarsdorp "Het Liesveld" te Groot ... Ammers. Het 
is verbazingwekkend te zien hoe men in een toch zo betrekke
lijk korte tijd een redelijk grote populatie van vogels heeft 
weten op te bouwen. Het leuke is dat er al heel wat nesten 
met "vrije" vogels zijn, die af en aan komen vliegen en elkaar 
met vrolijk geklepper begroeten. 

De jongen van deze nesten 
mengen zich doorgaans on
der het wilde bestand van 
Ooievaars en heel soms 
komen er ook wilde Ooievaars 
in het buitenstation op 
bezoek. 

Achter de verblijven voor 
Ooievaars is nog een soort 
vogelasiel. 
Bij wijze van uitzondering 
mochten wij daar ook een 
kijkje nemen. Zo konden 
we zien hoe gewonde of 
verzwakte roofvogels zoals 
Buizerden, Kerkuilen, 
Steenuiltjes, Ransuilen, 
Bosuilen en Velduilen in 
hokken waren ondergebracht 
om te kunnen herstellen 
en aan te sterken. 

De Ooievaars in het projekt. Tussen de Ooievaars liepen 
nog wat Kolganzen rond 
en rond de roofvogelhokken 
een paar HawaÏganzen of 
wel N~n~'s, die er heel 

mooi uitzagen maar zich als ware "waakhonden" gedroegen 
door zich op broekspijpen van onbevoegden te storten als zij 
zich buiten de gewenste paden begaven. 

We hebben de dag besloten met een kleine inzameling voor het 
vogelstation en het voornemen om als afdeling jaarlijks een 
donatie over te maken (om een oude traditie in ere te herstel
len!). Al met al een veelzijdige en geslaagde excursie! 

I dske Mulder 
(met dank aan Otto v.d.Broeke· 
aantekeningen) 

'l.S. 



Behalve het Ooievaar-buitenstation in Gorssel, is er ook één 
in De Wijk, gelegen in het Reestdal, genaamd "De Lokkerjj", 
acht jaren geleden opgezet. 
Er zijn vrij-vliegende Ooievaars, waaronder ook "wilde", Ooie
vaars die aan de grond gehouden worden om op te knappen of om 
wat voor reden dan ook en diegenen, die niet meer kunnen 
vliegen. 
De populatie is in de afgelopen jaren flink toegenomen: er 
waren in 1988 13 broedparen, die 49 eieren produceerde~, 
waaruit 39 jongen geboren werden. 3~ jongBn groeiden op. 
Aanvliegende, ongeringde Ooievaars bleven soms lang bjj de 
groep. 
In december werden twee broedparen overgebracht naar het 
station Eernewoude, Friesland, dat minder goed floreerde. 
Het vaker verschjjnen van Ooievaars in het Reest-landschap 
heeft geleid tot het opzetten van diverse Ooievaarsnesten 
door particulieren in de omgeving o.a. op de havezate Havix
horst, waar het schoorsteennest weer bewoond is. 
Men kan donateur worden van dit buitenstation of een Ooievaar 
adopteren. Zelf koos ik voor de adoptie van Ooie~aar Barbaros
sa, vanwege de iets rossige nek, die vorig jaar de regionale 
pers haalde,. door met de vogel Lydia een geheel zelf gemaakt 
nest in een oude eik, te betrekken! Zjj brachten twee jongen 
groot, die samen met Lydia op trektocht gingen. Een unicum 
wat betreft Lydia, daar zij een met de hand groot gebracht . 
jong was en drie jaren op de "Lakkerij" verbleef. Barbarossa 
bleef de winter in het Reestdal, 21 maart 1989 keerde Lydia 
terug en daarna betrokken z~ weer samen het boomnest! 

Het station beschikt sinds kort over een inforuimte, annex 
een gemoderniseerde opvang voor jonge of zieke Ooievaars. 
Helaas z~n er plannen voor de aanleg van een spoorweg door 
dit mooie gebied, waartegen een actie gaande is. 

Bezoekmogeljjkheden: Woensda~ en Zaterdagmiddag van 13-17 uur; 
van l april - l october, of op afspraak. 
Het station is gelegen dicht bij het landgoed Dikninge:, 
aan de Schiphorsterweg 28, De Wjjk, tel. 05224-2291. 

A.L.Bakhuis. 
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VOOR UW VACANTIE TE LEEN! 
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Els§_viers Orchideeëngids: alle orchideeën van Europa, Mid
dellandsezeegebied, Klein Azië en Noord Afrika. 
Volledig, maar toch handzaam boek met kleurplaten 
en beschr~vingen. J.G. Williams. 

Wilde Orchideeën door P. Kohlhaupt. 
Voor in de rugzak: Klein Thiemens Zakboekje. 
Beknopt, maar goed. Mooie kleurenfoto's. 

Plantengi.Qs voor EurQ@ (zakboekje) door Oleg Pollunin. 
Niet volledig, wel zeer bruikbaar, veel kleuren
foto's + beschr~ving van allerlei wilde planten. 

Gebi~gsflo~~-~n Farben door Edmund Launert. 
Kleuren- en zwart/wit tekeningen. Zeer bruikbaar. 
Niet volledig. 

Zeewierengids voor de Belgische en Noordfranse kust (met b~
lage Nederlandse namen) door E.Coppejans en D.v.d. 
Ben. Uitgave Belgische Jeugdb. voor Natuurstudie. 

Wat_yin~_ik aan het strand? door Dr W.J.Prud 1homme van Reine. 
Ook voor kinderen zeer bruikbaar boekje met van 
allerl·ei over strandvondsten. 

Vog_ê,1.gids (5e druk) R.T.Peterson, bew.Mr.J.Kist. 
De beroemde "Kist", het beste vogelboekje, volle
dig voor Europa. 

Voor SPECIALISTEN: Alle W.M. 's + enkele N.J.N. tabellen. 

Voor lenen van boeken: Bel: 05780-12083 = Els Koopmans-Grommé. 

VAN DE BIBLIOTHEEK 
HARTELIJK DANK! 

Van Mevrouw Toes en van Mevrouw V.Kloek 
ontving de kas van de bibliotheek elk 
een geldbedrag. 

Er z~n nog heel wat boeken op het wen
senl~stje, waarvan we er nu weer enke
le kunnen aanschaffen! 

EKG. 

Er was eens een koekoek in Hei, 
Die zocht naar een nest voor haar ei. 
Ze dacht aan een vink, 
maar vond dàt toch te link 
Ze stonden daar al in de r~. 

Anca Eb~ns. 
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EXCURSIE USSELVLIEDT NABU \JEZEP 
EEN VERSLAG 

datum 25 maart 1989 
temperatuur + 9°C 
aantal deelnemers: Ïl 

I. Met 4 auto's vertrekken w~ op deze zonnige, maar flink 
winderige ochtend naar Wezep. 

II. Op het landgoed worden w~ begroet met echte voorjaarsklanken, 
ondanks de gure wind. Zo laten ondermeer de Winterkoning, 
Heggemus, Kool-, Pimpel- en Zwarte Mees driftig van zich 
horen. Iets verderop vertoont zich ook de Tjiftjaf boven 
onze hoofden, daarb~ uiteraard z~n naam verkondigend. We 
horen trouwens ook het veel ~chtere trrr-trrr, dat h~ zo 
nu en dan tussen het titsjaf-titsjaf door roept. 
De Witte Kwikstaart is ook terug: vanaf het dak van een 
huis zingt h~ z~n eentonige w~sje. 

III.Landgoed IJsselvliedt kent een gevarieerd landschap. Loof
en naaldhout worden afgewissels door weilanden, imposante 
lanen (fotogeniek!), waterpart~en en enkele huizen, waar
onder een boerder~-

IV. Tussen de bomen, die het looppad voor de koeien omzomen 
treffen we enkele Cryptomeria aan, die hun beste t~d hebben 
gehad: de schors is op schofthoogte vr~wel afgeschuurd. 

V. Over exoten gesproken: die z~n in alle soorten en maten 
op het landgoed te vinden. W~ z~n reeds onder enkele monu
mentale Oostenr~kse Dennen doorgelopen, terw~l we wat 
verderop kennismaken met enkele Weymouthdennetjes, die 
langs het pad aangeplant z~n. Deze dennesoort beschikt over 
lange naalden, die steeds in groepjes van v~f worden aan
getroffen. 

VI. De nieuwe aanplant op het terrein bestaat voornamel~k uit 
naaldhout en Amerikaanse Eiken. Dit is jammer, want de 
grond is hier vruchtbaar genoeg om een r~k, gevarieerd 
loofbos te dragen. Een monumentale Beuk onderstreept deze 
constatering. Enkele stammen van deze reus z~n op flinke 
hoogte met elkaar vergroeid, waardoor leuke doorhljkjes 
ontstaan. 

VII. Het r~k voorhanden z~nde dode hout biedt levenskansen voor 
diverse soorten paddestoelen. We treffen Roodporiehoutzwam, 

Doolhofzwam en Zwarte Trilzwam aan. In het 
weiland zoeken enkele Merels, Koperwieken 
en Grote L~sters naar wormen, terw~l in de 
lucht een Buizerd rondcirk~lt. 

VIII.E~n Grote Bonte Specht is zo aardig om even te bl~ven 
z~tten op het uiteinde van een dode tak. Uite±ndel~k geeft 
h~ de voorkeur aan het luchtruim boven het weggeven van 
een ~offelsolootje. In een dennenlaantje staan we vr~wel 
oog ln oog met het Goudhaantje en de Glanskop. Laatstge
noemde roept gelukkig nog even pitsjé, zodat het vraag
stuk Matkop-Glanskop naar bevrediging wordt opgelost. 



IX. Een solitair reigernest kondigt ons aan, dat we de Blauwe 
Reigerkolonie gaan naderen. En ja hoor, daar ~n de nesten 
al, die zich hoog in de Eiken, nabij de Zuiderzeestraatweg 
bevinden. De bewoners zijn er ook, sommige _._ staan op het 
nest, andere zeilen er boven, terwUl wee~ andere ondanks 
de harde wind een geslaagde landing maken op het nest. 

Naast Eiken groeien hier ook Haagbeuken, Tulpenbomen en 
Nordmannsparren. De Blauwe Reigers hebben al sinds jaren 
vaste buren in de vorm van Roeken, die ook in kolonie
verband broeden. 

X. VUf deelnemers besluiten om nog even naar Zalk te gaan. 
SpUt krUgen is er niet bU, want naast geluiden van Grutto 
en Tureluur genieten zU van koffie met de plaatselijke 
specialiteit: Boffert. 

La.ndgoed 

Amers.foor~ 

Rowan Koster. 

~ssel v f i eeLt 
roekenkolonie 
blo.wue rei,gerkolonle.. 
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EEN EXCURSIEVE"RSLA<.l 

Het was nog wat nevelig toen we om 6.15 uur met een aantal 
auto 1 s vertrokken. De zon kwam steeds hoger en zorgde voor een 
mooie pastelkleurige hemel. 
In Heerde gewacht op een paar nieuwe deelnemers, maar toen die 
uitbleven ging het snel door naar Wapenveld, waar we de auto's 
op het parkeerterrein van het Mussennest achter lieten. 

In het aangrenzende bos hoorden we reeds veel vogels, waaronder 
de Zanglijster. 

Met Adrie Hottinga als leider startten we onze excursie:stukje 
autoweg, linksaf richting Klossterbos. 
In het zanddepot langs het kanaal zit al vele jaren een Oever
zwaluwenkolonie. We kregen opdracht ernaar uit te zien, want 
de Oeverzwaluw is zeldzaam aan het worden. 
Er waren alleen een paartje Kuifeenden en ~~n Meerkoet. 
In een boom langs de oever een Zwarte Roodstaart. 
Voor we het bos inkwamen zagen we op het dak van een schuur 
een Mandarijneendenpaar. Voor velen een wonderlijk gezicht; maar 
Adrie vertelde dat ze hier wel meer te zien zijn in bomen en 
dat bleek ook verschillende malen tijdens deze excursie. 

Het gejubel van de vogels kwam ons reeds 
tegemoet. De uitbundige zang van het 
Winterkoninkje, de Roodborst, Pimpelmees, 
Kuifmees, Koolmees, de overvliegende 
Holenduif, Boomklever met zijn verschil
lende klanken, Boomkruiper, een Fazant in 
de verte, ze waren er allemaal. Groepen 
Kauwtjes. In het omringende bos hoorden 
we het opvallende ratelende geluid van 
de Zwarte Specht. 

BOOM. 
RLtVER 
OTQn')ll tf\ 
~I ca uw. 

'r'\) 

Op de grond zagen we reeds het tevoorschijn komen van de Salo
monszegel, Hondsdraf, Kraailook, Hemelsleutel en nog ander 
voorjaarsgroen. De grond is hier erg vruchtbaar. 

Bij de dijk aangekomen ontdekten we een Ringmus in een boom, 
een Meerkoet op een nest, een Knobbelzwaan die aan kwam zwem
men. Er zou wel ergens een nest zijn, zei Els. 

Bij de sluisdeuren groeide de zeldzaam wordende Steenbreekvaren. 
Adrie vertelde dat de dijk verzwaard moet worden en dat het 
gevolg zal zijn dat het aanzicht hier heel anders zal worden. 
Jammer, de bochtige weg uit het bos komend, is juist zo 
romantischa 

We gingen nu de andere helft van het Kloosterbos in. Hoorden 
een Kleine Bonte Specht, maar zagen hem niet, wel weer het 
vlugge getik van ~en Roodborst. 
De Groene Specht hoorden we ook geregeld roffelen en niet te 
vergeten het liedje van de Tjiftjaf en Fitis. 



We kwamen langs een poel die open gehouden wor&door 
Staatsbosbe~eer. Dit om de Knoflookpad gelegenheid te geven 
er gemakkel~ker te komen. Deze pad wordt ook zeldzaam. 

Bij een groep Sparren zou een Buizerd aan zijn nest bezig zijn. 
We hoorden Kramsvogels en zagen ze even later met een aantal 
in de bomen zitten. Evenals de Zanglijster die zich ook liet 
horen. 

Het weiland stond vol bloeiende Pinksterbloemen. 
Terug door het bos langs een weiland naar de parkeerplaats 
vanwaar het tweede deel van de excursie met de auto's zou 
starten. 

Laura v.d.Broeke. 

Na de heerlijke vogelzangrijke wandeling door het Kloosterhos 
vertrokken we met een wat kleiner gezelschap naar DE REZEN
BERG, een landgoed iets noordelijker gelegen. 

Een romantische entree door een soort oprijlaan bracht ons 
bij twee prachtig gelegen boerderijen. 
Adrie vertelde ons dat de landerijen waren aangekocht door 
GELDERSCH LANDSCHAP, daardoor was het beheer en onderhoud 
ook meer aangepast. Hij wees ons tip de verschillen, nl. het 
weidegebied was weer natuurlijk, hogere en lage~e pollen 
gras waardoor het gebied meer aantrekkelijk wordt voor de 
grondbroeders zoals b.v. Kieviten. 

Ook werd er weer een nieuwe beukenhaag aangeplant, goed be
schermd door deze aan weerszijden met draad af te rasteren. 
Dit beJooft ook weer broedgelegenheid voor de haagbroeders 
onder de vog·els. 

Na de ze uitleg liepen we door naar de IJSSEL: we zagen 2 
Aalscholvers, een paar Kemphanen, Grutto's, Tureluurtjes 
en Kieviten. 

De lucht was vervuld van het geJuid van de Tureluurs, het 
was dan ook een prachtige zonnige dag geworden. 
Tevreden met wat we allemaal gezien en gehoord hadden, ging 
ieder op eigen gelegenheid huiswaarts. 

A.M. van Deventer-de Zee. 

"Der Ha~g",. zo zei een woerd, "is blijkbaar 
per treln Ult Utrecht onbereikbaar. 
Want telkens als ik het probeer 
begint een goudgebiesde heer 
zijn longen vol met lucht te happen 
en roept dan "Woerden overstappen"" 

Kees Stip. 
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DE RE4JONALE MJLlEURAAO 

OOST- VELU\VE 
Een aantal gemeenten op de Oost Veluwe werken op tal van as
pecten met elkaar samen. Het betreft de gemeenten Heerde, 
Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst. Een van die aspecten is 
het natuur- en milieubeleid. 

Naast het feit dat de gemeentebesturen ongetw~feld regelma
tig contact met elkaar hebben, staat elke zichzelf respecte
rende gemeente natuurl~k open voor ideeën, suggesties en ad
viezen van buitenaf. 
Om hier enige structuur en regelmaat in te verkr~gen, is reeds 
in 1974 de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe in het leven ge
roepen. 
Deze Milieuraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
locale overheden en uit vertegenwoordigers van particuliere 
organisaties. Zo zitten overheid en deze organisaties regel
matig met elkaar rond de tafel. 
Naast gemeenten, zuiveringsschap, recreatiegemeenschap, bos
eigenaren, waterschap etc. is ook onze eigen KNNV in de Mi
lieuraad vertegenwoordigd en wel door ondergetekende. 

Voor de lezer is het uiteraard interessant te weten wat voor 
zaken daar nu besproken worden en wat het mogel~ke voordeel 
is voor onze eigen vereniging. 
Uit eigen ervaring kan ik slechts spreken over de laatste 2 
jaren en ik wil me hier dan ook toe beperken. 

Om U enige indrukken te geven van die zaken die besproken 
worden, moet ik eerst nog opmerken, dat het vaak regionale 
aangelegenheden betreft of zaken die zich uitsluitend in 
een buurgemeente afspelen. Echter ook puur Eper aangelegen
heden komen ter sprake. Ikzelf heb namens de KNNV zitting 
genomen in de commissie "Natuurlijk Mili.eu". 
Een aantal onderwerpen die de afgelopen t~d ter sprake kwa-
men zijn o • a • : 
- geluidsoverlast door reclamevliegtuigen en wat kunnen we 

daaraan doen; 
het milieubeleidsplan van de gemeente Apeldoorn; 
activiteiten van plaa~sel~ke verenigingen; 
gevolgen van recreatie op ons natuurl~k milieu; 
effecten en bestr~ding van zure regen; 
beekbeheer; 
stimuleren en uitvoeren van inventarisatie; 
activiteiten van het waterschap; 
aantastingen van kwelgebieden (Wisselse Veen). 

Met name de laatste punten liggen direct in het verlengde 
van onze KNNV-belangen. 
Immers, wanneer w~ ons niet continu beraden over allerlei 
mensel~ke invloeden op ons natuurl~k milieu zal er uiteinde
l~k niet veel te genieten overbl~ven. 
Het is belangr~k dat naast plaatsel~ke acties ook regionaal 
af en toe een en ander aan de kaak kan worden gesteld. 



Omdat de Milieuraad of de Commissie Natuurlijk Milieu op 
eigen initiatief adviezen kan verstrekken aan gemeentebestu
ren, is ook naar aanleiding van een aantal negatieve ontwik
kelingen in het Wisselse Veen bij het gemeentebestuur van Epe 
aan de bel getrokken. In onze ogen was het graven van sloten 
in het Wisselse Veen een ontoelaatbare zaak. Omdat de ge
meente Epe op dit gebied nogal veel tolereert, is zij door 
ons op de vingers getikt en verzocht tot een waakzamer beleid. 

Naast dit soort activiteiten is bij de Regionale Milieuraad 
ook een bioloog in dienst. In Epe houdt hij zich o.a. bezig 
met een grootschalig onderzoek naar de aanwezige flora en 
vegetatie teneinde mogelijke achteruitgang in beeld te 
brengen en beheersadviezen te kunnen geven. 
U hoort het wel, de Regionale Milieuraad is voor U misschien 
niet zo bekend, maar is op velerlei gebieden actief. 

Uiteraard kunnen KN~V-leden via het bestuur zaken signaleren 
die de moeite waard zijn om te worden besproken iri de Milieu
raad. 
De resulaten zijn niet altijd zoals wij het uit een oogpunt 
van natuurbehoud zouden wensen, toch worden er ook vaak aar~ 
dige successen geboekt. 
Bovendien weet ook U dat zwijgen en afwachten alleen resulteert 
in verarming van de ons omringende natuur. Derhalve blijft 
het een zaak om wantoestanden steeds weer kenbaar te maken. 
Dit geldt zowel regionaal, plaatselijk, maar ook voor iedere 
vereniging en zelfs voor ieder KNNV-lid, dus ook voor U! 

Peter Pfaff. 
Goosenskamp 2 
Harderwijk. tel.03410-25723. 

Vogel bj" het fand van Jonker 
In de grauwe ochtend, kil en koud 
Zingt orgelend een vogel in 't kale hout. 

Zijn luide lied doet ons doodstil staan 
En speuren naar waar komt dit zingen vandaan? 

In de elzen beweegt het, een grijze plek 
Een ddnk~r oog, vaag een oranje vlek: 

Een roodborst zingt bij het biezenland; 
Wij luisteren geboeid aan de greppelrand. 

Achter ons wordt de lucht al lichter 
Maar de ochtendkoude omringt ons dichter. 

We staan daar en voelen ons nauw verwant 
Met de zingende vogel aan de waterkant. 

Geen mens kan ons later dit beeld ontro,-en: 
De zingende roodborst, de nevel erboven ••••• 
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De vervolgserie over de kwelgebieden in de gemeente Epe en 
het gehannes van het bestuur van de gemeente Epe. 

Een chronologisch overzicht: 

In september 1986 start de fa. Lokhorst met ontginningswerk
zaamheden aan de Oost-Ravenweg. De KNNV en Milieuzorg vragen 
de gemeente hiertegen op te treden omdat het betreffende per
ceel qua natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden 
zeer waardevol is. Na veel hangen en wurgen vindt ook de ge
meente behoud van deze gronden noodzakelijk en schrijft de fa. 
Lokhorst aan de werkzaamheden te staken en het terrein in de 
oude staat te herstellen. Men doet dit op grond van artikel 
2.10 eerste lid van bestemmingsplan "Wissel". Dit zegt o.a. 
dat de grond uitsluitend mag worden gebruikt met behoud van 
de aldaar voorkomende dan wel daaraan eigen landschappelijke 
en natuurwetenschappelijke waarden. De fa. Lokhorst was het 
hiermee niet eens en startte een AROB procedure met verzoek 
tot schorsing. Dit schorsingsverzoek is door de Raad van 
State afgewezen. De behandeling in hoofdzaak is reeds geweest 
de uitspraak is nog niet bekend. 

Mei 1988 vinden grondwerkzaamheden plaats in het relatienota
gebied het Wisselse Veen. Een schraal grasland wordt omgezet 
in maisland en er wordt een 225 meter lange, 1.25 meter diepe 
ontwateringssloot gegraven. Het landschappelijke karakter van 
het gebied wordt o.a. bepaald door de aanwezigheid van schra
le graslanden en een hoge grondwaterstand. 

KNNV - Milieuzorg - N.M.F. en de Provincie schrijven de gemeen
te aan om de werkzaamheden ongedaan te maken. KNNV en Milieu
zorg voeren hierbij hetzelfde argument aan als de gemeente 
heeft gedaan in de zaak van fa. Lokhorst. 
Nee, zegt de gemeente nu en zij voeren nu de argumenten aan 
van de fa. Lokhorst om niet te hoeven op te treden. 

'Men vindt tevens dat het omzetten van schraal grasland in 
maisland en het graven van diepe ontwateringssloten geen 
wezenlijke invloed hebben op de landschappelijke waarde van het 
Wisselse Veen. Bioloog Cuppen heeft al diverse rapporten ge
schreven over de aantasting van ontwatering op de kwelgebie
den. Deze rapporten zijn bij de gemeente bekend. 

Milieuzorg Epe start een AROB-procedure tegen de gemeente. Bij 
een hoorzitting hierover geeft men toe dat van deze werkzaam
heden een precedentwerking uitgaat indien dit wordt toegestaan. 
In antwoord op onze schrijvens zegt men ook dat zal worden be
zien of de bestemmingsplannen moeten ~orden aangepast. Om 
hierop in te spelen schrijven KNNV, Stichting Sprengen en Beken 
en Milieuzorg Epe gezamenlijk de gemeente aan om de bestemmings
plannen Wissel - Schaveren - Meldingsgebieden en Agrarisch 
gebied aan te passen om de waardevolle gebieden beter te be
schermen. De gemeente Epe bericht ons op 6 april o.a. het 
volgende: 



Men verleent geen medewerking omdat in de geldende planvoor
schriften de natuur- en landschapswaarden van waardevolle 
kwelgebieden beschermd worden, te weten in o.a. de agrarische 

doeleinden klasse A en B. De bestemmingen trachten de voor
komende landschappel~ke en natuurwetenschappel~ke waarden 
te behouden. 
Diverse werken en werkzaamheden z~n verboden c.q. aan een aan

.legvergunning gebonden. 

Waarom treedt men dan niet op, vragen w~ ons af. 

Ons verzoek was tevens veel te globaal, de gemeente zou veel 
te veel onderzoek moeten gaan doen en nog 'n hoop blà blà. 

Er liggen diverse rapporten b~ de gemeente die duidel~k aan
geven waar de waardevolle gebieden binnen de gemeente liggen. 
Men kan op heel eenvoudige ambtel~ke w~ze deze gebieden be
schermen; het enige waar het aan ontbreekt is de WIL om er 
iets aan te doen. 

De gemeenteraad heeft zich wel bereid verklaard b~ een even
tuele herziening te onderzoeken of de voorschriften aangepast 
dienen te worden. 
Een definitieve herziening laat minstens 5 jaar op zich 
wachten. Dat is o.a. van het Wisselse Veen niet veel meer 
over. 
Gelukkig loopt er nog 'n AROB-procedure tegen de gemeente 
i.v.m. de weigering op te treden tegen de grondwerkzaamheden 
in het Wisselse Veen. Gezien de Koninkl~ke Besluiten inzake 
dergel~ke werkzaamheden in gel~ksoortige gebieden, zien w~ 
met vertrouwen deze zaak tegemoet. 
We houden U op de hoogte. 

Milieu zorg Epe, 
A.Schoutens. 

UITZ\C.I-\1' \/AN PE \./OE. ST tR'D~RC,
OVE.Q. \-\E..I \.-/!~5E.LSE. VEF..N 
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Toen ik woensdag 29 maart 's morgens de gordijnen 
aan de voorkant opendeed, schrok ik me het eerste 
ogenblik een hoedje. Wat was er gaande? Ca.5 meter 
van ons huis staat op ons gazon een flinke berk en 
er om, erin, eronder en boven die berk vlogen naar 
schatting 40 ~50 kauwtjes en net toen ik dus naar 
buiten kon kijken, viel er ~~n gewond naar beneden 
op de straat. Hij heeft een tiental minuten liggen 
spartelen voor hij dood ging en bijna al die tijd 
is deze vlucht kraaien vanaf vlak boven de grond tot 
een meter of 10 erboven luid schetterend en kennelijk 
opgewonden in een compacte troep blijven rondvliegen. 
Wat er in de vlucht met het slachtoffer is gebeurd, 
kan ik niet zeggen. We hebben op het pleintje pp het 
gemeentegazon elk voorjaar een aantal kauwtjes, die 
in de schoorstenen van de huizen aan de overzijde gaan 
nestelen, met als gevolg soms wel ~5 jongen, die met 
elkaar komen kennis maken. voch zo vroeg in het voor
jaar hebben we af en toe slechts enkele exemplaren. 
Nu, de dag erna, hebben we er zelfs niet ~~n meer 
gezien. 
Was dit een "volksgerj cht", 'of weet iemand hier meer 
van? 

JoBouchette. 

' 



Dassen uitgezet 
Op vrijdag 20 januari werden er drie dassen 
uitgezet op een van de terreinen *)van het 
Geld~rsc.h Landschap in het rijk van Nijmegen. 
~~ dne d1eren, tw~e vrouwtjes en een mannetje 
Zijn door de vereniging "Das en Boom" groot 
g~bracht in het dassenopvangcentrum te Beek bij 
Nijmegen. Het zijn jonge dieren, waarvan de 
moeder werd doodgereden. 
Het uitzetten was nodig geworden, vanuit een 
oogpunt van "bloedverversing". De vanouds 
aa.~wezige dassenpopulatie, lag reeds geruime tijd 
ge1soleerd ten opz1chte van naburige 
dassenpopulaties. Hierdoor trad inteelt op en was 
de stand aanzienlijk teruggelopen. 
Met het uitzett~n :-vord.~ beoogd deze ontwikkeling 
te keren. Het Uileindelijke doel is te komen tot 
h~rstel van de dassenpopulatie in het Rijk van 
Nijmegen. De verschillende deelpopulaties 
moeten weer met elkaar verbonden worden zodat 
onderlinge uitwisseling mogelijk is vanaf ' 
Groesbeek via Heumen, Overasselt, Wychen, 
Hernen en Bergharen tot aan Horssen toe. 
(situatie van omstreeks 1900, zie kaartje) 
Uitwisseling met de Brabantse maar ook met de 
Westduitse populaties is dan ook weer mogelijk. 
Essentieel is in dit verband dat d.m.v. natuur- en 
landschapsbouw voldoende "groene" 
verbindingszönes gecreëerd worden bestaande 
uit houtwallen en bosstreken, in combinatie met 
dassentunnels en -rasters. 
Vooralsnog is er een lange weg te gaan om dit te 
kunnen bereiken. De eerste stappen zijn evenwel 
gezet. 

Uitzetren 
Om het uitzetten mogelijk te maken moest een 
stuk grond van globaal50 bij 50 meter worden 
omheind voor de eerste opvang van de 
~ieuwkomers. Het gaas moest diep worden 
mgegraven om uitbraak te voorkomen. 
De dieren hadden het kennelijk al snel naar hun 
zin, want na enkele dagen hadden ze zich al 
verschanst in een oud vossenhol. Dit is intussen 
getuige de storthopen al een aardig dassen- ' 
burchtje aan het worden. Ook wordt er volop 

gesl~ept met hooi, dat als nestmateriaal dient. Als 
de.n1euwkomers eenmaal goed gesetteld zijn en er 
emge gewenning is opgêlreden met de 
s~?rtgenoten b~iten de uitzetren, zullen ze worden 
vnjgelaten, door openingen in het raster te maken. 
De omheining is daarmee niet overbodig 
geworden, want de uitzetlokatie zal in de toekomst 
nog vaker gebruikt worden. 
H.et is va~ belang voor het slagen van de 
u!tzetakt1e, dat er geen verstoring gaat plaats
vmden door onnodige bezoekers. Het terrein is ter 
plaatse dan ook voor het publiek afgesloten. 
De herintroduktie is mede mogelijk gemaakt door 
het consulentschap voor Natuur,-Milieu- en 
Faunabeheer (NMF) in Gelderland 

G. Frenken 
districtsbeheerder 
Rivierengebied en Rijk van Nijmegen. 

Jonge dassen sterven 
hongerdood 

Ook dit voorjaar zullen in Nederland weer 
veel dassen sterven in het verkeer. In 1988 
waren er 219 geregistreerde gevallen, 
waaronder ook zog~nde moederdieren. 
Als het moederdier sterft betekent dit dat de 
jongen wanneer ze niet gevonden en 
verzorgd worden, van de honger ook zullen 
ste~ven. In de maanden maart tlm juni zijn 
de Jongen nog afhankelijk van hun moeder. 
De Vereniging Das & Boom doet daarom 
weer een dringend beroep op U om dode 
en gewonde dassen te melden en vooral uit 
te kijken naar zogende moederdieren. 
Het dassenopvangcentrum doet alle 
moeite om de jonge dieren te redden. 

U kunt het opvangcentrum dag en nacht 
bereiken: · 
Vereniging Das & Boom 
tel: 08895-42294 

kNIPSt=LS 

Het verspreidingsgebied van de 
das in Nederland, van links naar 
rechts, 1900, 1960 en 1985 
(Uit: De Das in Nederland, 
Stubeg 1988 ) 

In ons land leven naar schatting 
nog slechts 1200 dassen. 
In 1988 stierven ruim 200 
dassen in het verkeer. 
Het werkelijke aantal 
slachtoffers is nog groter. Want 
als een zogende dassemoeder 
doodgereden wordt, komen ook 
haar jongen om, tenzij het lukt 
deze op te sporen en met de fles 
groot te brengen. 

Om ze aan hun nieuwe 
woongebied te laten wennen en 
te voorkoiJien dat ze paniekerig 
gaan rondzwerven, met alle 
gevaren van dien, worden de 
uitgezette dassen losgelaten in 
een uitzetren die gecreëerd is 
door een bosgedeelte met een 
randje weiland in te rasteren, ter 
grootte van een kwart tot een half 
voetbalveld. Als ze daarin 
gewend zijn, wordt dit raster 
verwijderd. 

Uit 

··geldE', s LaV\cls~etp" 
'9 9~ nf'. 1 
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GE 

De waarnemingen z~n voor verantwoording van de waarnemer. 
L~st van waarnemers + afkortingen. 

AHS= Agnès Herwe~er-Smit, EB= Egb. de Boer, PG= Pier Groen, 
JD= J.van Dalen, EKG= Els Koopmans-Grommé, AE= Anca Ebens
VJitkamp, FB= Frans Bosch. 

VOGELS 
Aalscholver 

Appelvink 

Beflijster 

Boerenzwaluw 

Bonte vliegen
vanger 

Boomklever v.a. 

Boomleeuwerik 

Boompieper 

Boomvalk 

Brilduiker 

Dodaars 

Fitis 

Geelgors 

Gierzwaluw 

Glanskop 

1-
v.a. 

9/2 

26/3 

24/2 
v.a. 

16/4 

31/3 

16/4 
20/4 

18/l 

23/2 

18/3 

8/4 

7/4 
12/4 

8/4 

8/l 
25/2 
ll/3 

.31/3 
l/4 

4/3 

26/4 

106 ex. eerst overvliegend,later EB 
invallend en zwemmend in plas zuid 
van Al, Wilpse klei. 
l ex. in bDom b~ visv~vers b~ Oene.EB 

4 ex. in tuin Molenweg, Wissel. 
10/3 tot in april 2 ex. in tuinen, 

Van Walsemlaan en Pelzerpark. 

2 ex. , omgeving Niersen. 

le ex., Hoeveweg, 

omgeving Niersen 
Pelzerpark, nestelt. 

Wanda Smit 
T.Deerenberg 

PG 

Mevr.Lodder 

PG 
AHS 

regelmatig l ex. op/in vogelhuis- EB 
je, Vlierstraat, Vaassen. 

jubelt boven heitje (Witte Berg) AE 
(le waarneming). 
Hoge Berg, Petrea. AE 

Zwolse Bos, vak 10. AE 

~ zingend in boom, rand heide. AE 
eerste waarneming, Rollekootse hei.PG 

weiland Veenwég Epe, "weggebracht" JD 
door 2 kieviten. 
l i Emstergat EB 
3 Heo~derstrand. EB 

l ex. b~ gemaal Bakhuis AHS 

Zwolse Bos vak l4(le waarneming). AE 
2 ex. in tuin Pelzerpark, Epe. AHS 

langs Tichelweg Petrea(le waarn.) AE 

boven Enkweg, Epe. Mevr.Lodder 

10/1 1 88 tot febr. '89 af en toe in de tuin, EB 
Vlierstraat, Vaassen, b.v. op 26/ll 
urenlang aanwezig: elke l à 2 min. 
heen en weer~ 



Goudhaantje 

Goudplevier 

Goudvink 

Groene Specht 

Groenling 

Groenpootruiter 

Grote gele Kwik
staart 
Grote(?) gele 
Kwikstaart 

Grote Zaagbek 

Grutto 

Havik 

Heggemus 

Kauw 

Keep 

Kievit 

Klapekster 

Kl.Bonte Specht 

Koperwiek 

Kraanvogel 

Kramsvogel 

Kruisbek 

mrt/apr. veel zingende ex. in Douglasbos- AE 
sen, Zwolse Bos. 

26/3 
8/l 
4/2 

19-25/2 

2/3 

8/3 

26/3 

29/3 

9/4 

l/4 

26/3 

bij Fortmond. 

2 ]aar, visvijvers bij Venz. 
2~bij Kievitsveld. 
paartje, regelmatig omgeving 
Vlierstraat, Vaassen. 
2 paar,in tuin Pelzerpark,Epe. 

Petrea, middenlaan bij heitje 
v.d. Brink, 2x roep. 
eind Boer#eg, heide,rechts,vlie
gend. 

AHS 

EB 
EB 
EB 

Mevr.Stokkink 

AE 

JD 

vliegend, Tongeren,rechts v.Manens-JD 
pad. 
Motketel, Niersen. 

Geringd ex. dood, Wezep, Ring 
uit station Stavanger. 

roepend, trek over Epe, half 9 
's avonds 

PG 

H.v.Klaas
bergen 

FB 

l/11 1 88 l ex. op platte dak garage, 
Vlierstraat, Vaassen. 

EB 

15/4 paar, Kersendijkje, Cannenburgh. A.J.Bouw
meester 

18/3 

ll/3 
ll/3 

8/3 

31/3 

30/3 

18/3 

10/3 

ll/3 
ll/3 
29/3 

7/4 
24/2 
26/3 
27/4 
18/3 

27/3 

17/3 

17/2 

2 ~Apeldoorns kanaal t.h.v.Oene/ 
Epe. 

talloze ex. Marledijk. 
zeer veel ex. Marledijk. 

gehoord heitje v.d.Brink,Petrea. 

aldoor paartje i.d. tuin, ~komt 
"witte snor" halen van hondeharen. 

EB 

A.J.Bakhuis 
ARS 

AE 

AE 

enkele ex. doden een soortgenoot. J.Bouchette 

l ex. in tuin,Vlierstraat, Vaassen.EB 

ca. 1000 à 1500 ex'. in dichte for- J. v. Dalen 
rnatie zojuist arriverend uit war-
~er streken; weg Elburg-Harderwijk. 
talloze ex. Marledijk. 
zeer veel (baltsend) Marledijk 
6 baltsende ex~ op wildweide, in 
heide van Manenspad,voorbij kruis
punt achteraan. 

Tongerenee heide. 

A.J.Bakhuis 
. ARS 

JD 

A.Hottinga 

in tuin, Molenweg .Wissel Wanda Smit 
Eind Boerweg,heide,rechts,vliegend.JD 
Vosbergen, Heerde. Rowan Koster 

ca. 50 ex. in omgeving Scherpenhof,EB 
Terwolde. 
4 ex. trekken rièhting noord, 
langs schietterrein, Heerde. 

grote troep in boom, Wetering-N. 
trek? 
roep in Douglassen, Zwolse Bos 
vak 14/15 

B.Koetsier 

AE 

AE 



~0. 
Nijlgans 

Ooievaar 

Pimpelmees 

Putter 

Raaf 

Roodmus 

Scholekster 

Sperwer 

Spreeuw 

Staartmees 

Tjif-tjaf 

Torenvalk 

Tureluur 

Veldleeuwerik 

25/11 1 88 50 à 55 ex. op maisstoppelveld, 
zuid van Oenerdijk. 

26/11 1 88 2 ex. in visvijvers b~ Venz. 

EB 

24/12 1 88 28 ex. b~ Oenerd~k. 
EB 
EB 

13/4 

13/3 

nabij viaduct " 1 t Woud" bij Apel
doorn. 

Victoria 
Kloek 

hebben een nest! tuin Pelzerpark. AHS 

30/10 1 88 3 ex. bij Kievi tsveld. EB 
10/3 2 ex. een paar dagen lang in de 

tuin, Veenweg, Vaassen. 
J. Polman 

8/3 2 ex. aan de noordkant v.d. Ren
derklippen, één wordt hardnekkig 

PG 

aangevallen door een kraai. 
maart/april af en toe één of twee omge PG 

24 en 
25/4 
29/3 

ll/3 
ll/3 

18/3 

10/3 

13/3 

16/3 

9/3 
ll/3 
19/3 
20/3 

13/3 
ll/3 
31/3 

29/3 
13/3 

ving Niersen. 
in de tuin Pelzerpark Epe, ook ge- AHS 
·zien aan de Grintgroeveweg Epe. 

Tuin familie Colomb~n te Epe 
Mevr.Colarobijn heeft dezè zeldzame 

Fam. Colombijn 

vogel goed vlakb~ gezien en sluit 
verwisseling met andere soorten uit! 
De Roodmus broedt,oprukkend vanuit 
O.Europa, al in Westfalen en Dene
marken. Voor vogelaars iets om naar 
uit te kijken! 

talloze ex. Marled~k. 
ca. 15 ex. ~arled~k. 

l paar, hoog vliegend. 

A.L.Bakhuis 
AHS 

JD 

"mierende" ·spreeuwen. Evenals bv. JD 
de Meerkol;een groep spreeuwen loopt 
op straat (zonnig) neemt een mier in 
de snavel en str~kt er heel snel mee 
door de veren (op de huid).Het mieren
zuur doodt de vogelluis.Al vaker ge
zien; wonderl~k gezicht als je niet 
weet wat 1 t is. 

6 ex.vr~ geregeld in de tuin, 
Veenweg, Vaassen. 

vlucht in de berk in de tuin, 
Pelzerpark, Epe. 
2 ex- on een conifeer,Pelzerpark. 

in Pelzerpark gehoord. 
le gehoord, Parkweg, Vaassen. 
le waarneming Polberg,Wapenveld 
le waarneming in Niersen 
d" biddend, Wapenvelderbroek. 

gehoord, Marledijk. 
2x langs de Wetering, Wapenveld. 

J.Polman 

AHS 

AHS 

AHS 
EB 
AE 
PG 
AE 

AHS 
AE 

paar, heide Petrea. JD 
zeker 4 ex. horen zingen, 3 gezien AE 
Wapenvelder Broek. 



Witte Kwikstaart 

Wulp 

IJsvogel 

Zanglijster 

Zwarte roodstaart 

Zwarte Specht 

~ 

~PLANTEN 
Blauwsparig 
bosviooltje 

Bosanemoon 

Helmbloem 

Naakte Lathyrus 

INS~CTêN 

Anthoconus bi
punctatus 

Atalanta 

Citroenvlinder 

Knollewitje 

Koolwitje 

Rhagium mordax 

10/3 

21/3 

26/3 

26/3 

18/3 

8/4 

6/3 

6/3 
12/3 

27/3 
28/3 
l/4 

ll/3 
27/3 

3 ex. aan Oude Apeldoornseweg EB 
Vaassen. 
paartje, terug van weggeweest, PG 
Nier sen. 
2 ex. Luttenbroekerweg, Wapenveld, AE 
le waarneming. 
l ex. op dat Parkweg. AE 

2 ex. in weiland langs Bekend~k, EB 
Terwolde. 
Veenweg, Epe. JD 

B~ v/~ver b~ Venz, voor eerste EB 
keer daar gezien sinds april 1 84. 
(Niet terug gezien). 

jubelt de gehele dag ( 15°! ! ). 
in de tuin, Pelzerpark, Epe. 

zingend, Oenerweg, Epe. 
paartje, Niersen. 
zingt, Lagestraat, Wapenveld, 
le waarneming. 

l ex.Kloosterbos,b~ grote beuk. 
l ex.baltsend, Niersen, nab~ de 
Motket el. 

AE 
AHS 

FB 
PG 
AE 

AHS 
EKG 

maart/april,.regelmatig omgeving Motketel. PG 

30/3 r~ke plaats, plantsoen Eikelkamp EKG 
Epe. 

12/3 bloeiend, tuin Pelzerpark. AHS 

41. 

12/3 bloeiend, tuin Pelzerpark. 

oe t. 1 88, Hoeveweg Epe. Mogelijk opgekomen 
uit zand dat 35 jaar lang onder 
tegels lag. 

AHS 

Mevr.Lodder 

maart 

25/3 

25/3 

25/3 

9/4 
6/3 

25/3 

30/3 

enkele ex. op binnenkant van 
vensterglas, Niersen. 

Enkweg, 1s middags, zon. 

PG 

JD 

2 ex.Houtvester~ Gortel,tegen de JD 
heidevlakte. 
Veenweg, Epe, achteraan. JD 

tuin Quickbornlaan. JD 

in tuin Pelzerpark Epe(heel vroeg! )AHS 
2 ex. Enkweg, 1 s middags, zon. JD 

Boktor, al tijdens nieuwjaarsexcur- EKG 
sie ontdekt,slapend onder schors 
van gevelde eik. Nu actief (nog 
onder schors) • 



42.. 

Sihirus bicolor 28/3 een kleurige Wantsensoort. EKG 
Bjj bloeiende gevlekte Dovenetel 
in tuin. Dit mooie insect legt eieren 
in het vruchtbeginsel van de Dovenetel. 
De larfjes leven vod.vrucht en ljjken 
sprekend op de zaadjes in de bloemkelk 
(bijz. uit "De Bonte Berm" van Prof.P. 
Zonderwijk). 

PADDESTOELEN 

Okerkleurige 10/4 (Melanoleuca cognata). Vrjj zeldzame EKG 
paddestoel met oranje-gele plaatjes en 
grauw-witte hoed. Voorjaarspaddestoel. 
Bosje bjj Schotweg, Jenaplanschool, Epe. 

Veldridder 

zoo~Dif~~EN 

Eekhoorn 

Haas 

Ree 

Vleermuis 

april 

8/4 
12/4 

20/3 
maart 

nestelend in oud eksternest.Sleept AHS 
met bossen mos en strootjes, tuin 
Pel zerpark Epe. 

Veenweg, Epe 

2 ex. bjj gemaal Pouwel Bakhuis, 
IJsseldjjk. 

JD 

A.L.Bakhuis 

3 ex., grote soort, Niersen. PG 
1 ex., kleine soort,achter venster-PG 
luik. 

25/3 kleine soort, Maatkampstraat. JD 

Vlfegende vleermuizen zjjn op het oog niet op naam 
te brengen, Kleine, e~kaar achtervolgende, vleer
muizen, die vroeg in de avond vliegen zjjn meestal 
Dwergvleermuizen. Deze soort wordt vaak bjj be
bouwing waargenomen. 
De Laatvlieger is een soort die een grote indruk 
maakt. Van de grote soorten is deze het algemeenst. 
Achter vensterluiken worden vaak Grootoorvleer
muizen aangetroffen. Frans Bosch. 

AM'FI&IEEN EN REPTIELEN 

Bruine kikker 7 en 14/3 

22, 28/3 

Parend en dril loslatend op PG 
verschillende plaatsen 'in de 
Motket el. 
in de Stadhoudersleemkuil bezig PG 
met dril schieten; aan de rand 
v.h. Cannenburgergat een enorm 
veld dril, in sommige delen waar
van de ontwikkeling al begonnen is. 



rYP· 
e:; .1.. tor .. 

J 
e"J~:\!.c. ~ ~V.r~u,cl 
~ lêop 

: ~ ~--~ ~ . . 
. 

11 t~~ 

p~lkr1-1icl 

Zomerse waterkant 

Wjj wensen U een 
zonnige zomer, 
waarbij het goed 
toeven is aan 
de waterkant! 
Als geheugen
steun wat 
bloemenprent jes! 




