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VEl2t.N\GlNGr VOOR \/E..LD~\OLO<;\t: \-<.N.t.J.V. 

natuurk~anken 
S E.PTE.M~E..R _o l<TOBE.R T 1989 

\/OORVOORD 
EEN·~IEUW VERENIGINGSJAAR 

Als U dit nummer ontvangt is de belangr~ke dag waarmee het 
seizoen begon alweer achter de rug: De Heidedag. 

Er is nog veel meer te doen, waarvan U door middel van een 
aparte convocatie al op de hoogte bent gebracht. (Heeft U 
e.e.a. al in Uw agenda genoteerd en U misschien zelfs al 
opgegeven voor diverse activiteiten?) 
In dit nummer vindt U· ook de rest van het najaarsprogramma. 

De redactie had ook dit keer geen gebrek aan copy. Toch 
zou ze graag willen dat er andere leden dan de vaste schr~
vers eens wat aan het papier toevertrouwden. 
Zo'n b~drage kan variëren van een kleine anecdote, waarneming 
of gedichtje tot een degel~k artikel. 
Het komende vacantienumwer biedt er alle gelegenheid voor! 

Redactie. 

COPY VOLGE.N{)f. NUnnLt<. ~ 
Het volgende nummer van Natuurklanken staat in het teken 
van de 

Was U in een mooi vacantiegebied, dicht b~ huis of veraf? 
Vertelt U iets van Uw belevenissen op natuurgebied voor 
de andere lezers! Dat kan variëren van een kleine anecdote 
of gedichtje tot een uitgebreide beschrijving van alles wat 
er te zien was. 

U kunt er ook wat tekeningetjes, een kaartje e.d. b~ doen 
om een en andere te verduidel~ken. 

Wilt U de copy tijdig opsturen? Gra.ag vóór l.2.._Qf_tober l~ 

De Redactie. 

Heeft U al vacantiedia's of zo maar mooie natuur
dia's in een-Blee-gezet om te vertonen op de a.s. 
vacantiedia-avond van: n 

Pece.mber q.<;. 

,, 



zaterdag 
9 september 
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VOO'R UV AGlNDA: 

P~OG-WCAM MA 
Denkt U er om: VOOR ALLE EXCURSIES EN WANDELINGEN 
EVEN OPGEVEN DAT U KOMT! (tel. 05788-5390, tenz~ 
anders vermeld). 

GEWESTELIJKE THEMADAG OVER "DE HEIDE" 

Het najaarsprogramma wordt geopend met de gewestel~ke 
themadag over "De Heide". Deze dag staat in het teken van 
historie en beheer van de· heid'evelden in onze omgeving. 
Deze gewestel~ke dag word~ georganiseerd door onze af
deling. We hopen dan ook op een ruime belangstelling van 
onze eigen leden. Het belooft een interessante dag te 
worden. Hieronder volgt het programma: 
We worden vanaf 9.15 uur verwacht ip het Dorpscentrum 
"De Wieken" aan de Molenstraat te Vaassen. 
Programma: 

09.15 uur 
09.45 

10.00-10.45 

10.45-11.00 
ll. 00-11.15 
11.15-12.30 

12.00-12.15 
12.15-13.00 
13.00-16.30 

uur: 

11 

11 

" . 
11 

11 

11 

Zaal open; koff~e 
Opening door Mw. Inge Verhaar, voorz. 
Gewest 
Spreker: Drs. P.J. van Ree, "Verande
ringen in de heide-vegetatie van de 
Veluwe gedurende de laatste 20-30 jaar". 
D:ï-scussie 
Pauze 
Spreker: Ir.rr. van Gelder, "De heide: 
bedreigingen en beheersvormen" 
Discussie 
Lunch 
Excursie naar een aantal heideterreinen 
in de o~geving van Vaassen 

Drs. P.J. van Ree (biolooog) heeft b~ de dienst Landbouw 
en Landinrichting van de provincie Gelderland onderzoek 
gedaan 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 uitstek 
deskundig op het gebied van beheersvormen voor heide
terreinen, zoals begrazen, maai~n, plaggen, enz. 
Z~n spreekbeurt zal over dit onderwerp gaan, waarb~ h~ 
tevens zal ingaan op de gevolgen van het totaal achter
wege laten va~ 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. 



zaterdag 
16 september 

DIALEZING OVER DE GRAN FARADISO door Flip de Nocyer. 

Deze zeer bekende natuurfotograaf zal ons prachtige op
namen laten zien van dit imposante, op de grens van 
Zwitserland en Italie gelegen berggebied en van de daar 
voorkomende bloemen, vogels en zoogdieren. Deze avond mag 
U niet missen! ! 

-Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
Tijd : 20.00 uur. · 

STRANDEXCURSIE BIJ CASTRICUM in NOORDHOLLAND 
Afhankelijk van het aantal deelnemers gaan we met eigen 
vervoer of per bus(je) naar Castricum. We verwachten 
daar met afgaand tij (laag water om 13.15 uur) te arri
veren. Na de strandwandeling hopen we het één en ander te 
zien in het nabij gelegen duingebied. 

~~~~~~i[_Vertrek: A.H. te Epe om 8.00 uur. 
~ Om ca. 17.00 uur hopen we weer terug te zijn in Epe. 

VOORAANMELDING VOOR 6 SEPTEMBER VERPLICHT!! 

dinsdag VERBINDINGSWEGEN VOOR PLANT EN DIER 
26 september Deze avond wordt georganiseerd door de Milieugroep N.O. 
~~ ~ ~ Veluwe in samenwerking met onze afdeling. 

"' ~~~~- ... ~Drs. P. Logemann, auteur van het rapport Verbindings
:3.1f}ltt_~F wegen voor Plant en Dier, zal aan de hand van dia 1 s wij zen 
.~;~~~op het belang van het behoud van kleine landschaps-

~~; ~ · ·'· elementen zoals Meidoornhagen, houtwallen, poelen en hoe 
' §t;~~~ we door een juist beheer of aanleg van nieuwe elementen 
"'J~~ ~·daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de instandhouding en/ of 
ç:' 't1f:~ ,.~l uitbreiding van flora en fauna, 
~~-~t~.__ -~-),. Plaats: Café-restaurant "DE KEET" bij de af~/ oprit van 
~~- _. r~I;J . de A50 aan de Heerderweg. 

~.4-P ~ ~. Tijd : 20.00 uur. 

vrijdag 13/10 
t/m woensdag 
18/10 of tot 
20/10 naar 
verkiezing 

BEZOEK AAN HET NOORDERDIERENPARK IN EMMEN 

Bij voldoende belangstelling hopen we 1 s morgens om 8.0Q_:!dJd:r. 
te vertrekken naar het b_ekende Noorderè.ierenpark in Emmen. 
De grootste drukte is dan weer achter de rug, zodat we 
in alle rust kunnen genieten van o.a. de vlindertuin 
en het-interessante Biorama alsmede van de vleermuizengrot! 
De entree bedraagt f. 15.- per persoon (65+ers. f. 12.-). 
Mochten we met 20 of meer personen zijn, dan bedraagt de 
entree f. 12.-,resp. f. 9.-. . 
Vertrek Epe: A.H. om 8.00 uur (eigen auto's) 
Vertrek Heerde: 8.15 uur (centrum) 
Terugkomst in Epe ca. 17o00 ~ur. 

VOORAANMELDING VERPLICHT VÓÓR 20 SEPTEMBER!! 

DIA-LEZING OVER BOMEN door Mevrouw Ir Mar~an ten 
Cate-van ~lsland. 
Mevrouw Ten Ca te zal een lezing houden over: 
Bomen: hun belang, biologie, problemen en verzorging, 
alsmede over boomchirurgie. 
Vragen tijdens de lezing zijn welkom. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
Tijd· : 20.00 uur 

HERFSTVACANTIE IN DE BELGISCHE ARDENNEN 

Uitgebreide informatie over dit jaarlijks terugkerende 
herfstgebeuren (dit keer in Hotton) vindt U in het 
bijgevoegde losse blad, 
~yen g_;[aag zo snel mogelijk! 



zaterdag 
14 october 

5" 
PADDESTOELEN-EXCURSIE NAAR FLEVOLANQ 

De polders kenmerken zich o.a. door een grcot aantal pad
destoelsoortèn die we elders niet of zelden aantreffen. 
De paddestoelenflora w~kt dan ook duidel~k af van die, 
welke we hier in onze Veluwse loof- en naaldbossen ssn
treffen. Ons deskundige afdelingslid Albert Sieders zal 
gezamenl~k met Atte v.d. Berg uit W~he, ons w~zen op 

(\ ') (\ (1 (1 ~ (\1' 

I '' 
J..- ·c=,~~;.._.,._~~ de b~zondere soorten die in de polder worden aangetroffen. 

Vanuit Epe r~den we eerst naar Elburg, waar we b~ het net 
over de brug gelegen Bremerberg starten met de excursie. 
Afhankel~k van de vondsten en de weersomstandigheden 
wordt het verdere programma bepaald. 

, I 

Vertrek Epe b~ A.H. om 9.00 uur (eigen auto's) 
Terugkomst in Epe ca. 15.00 uur. 
VOORAANMELDING VERPLICHT V66R 7 OCTOBER! 

zondag VOGELEXCURSIE NAAR HET IN DE OMGEVING VAN KAMPEN GELEGEN 
29 october KETELMEER EN VOSSEMEER 

1'/1 1, We hopen hier onder de deskundige leiding van Bert llijkstra 
.~uit Zwolle, die in dit gebied zeer goed bekend is, het ~~n 

en ander te zien van doortrekkers en vroege wintergasten. 
Afhankel~k van de (weers)omstandigheden zal de definitieve 
excursieroute kort van te voren worden uitgestippeld. 
Vertrek uit Epe b~ A.H. om 08.15 uur 
Vertrek uit Heerde centrum ca. 08.30 uur 
Aanvang excursie ca. 09.00 uur 
Einde excursie ca. 12.00 à 12.30 uur zodat 
we uiterl~k om 13.30 uur weer terug z~n. 

VOORAANMELDING VERPLICHT. 
Denkt U aan het meene~en van warme kleding, hljker etc.? 

zondag fADDESTOELEN-EXCURSIE onder leiding van de beer 
Albert Sieders. 5 nove~ber 
De bedoeling is om in Niersen in de buurt van de 
Motketel naar paddestoelen te gaan zoeken. 
Vorig jaar hebben we in deze omgeving ook enkele zeer 
b~zondere soorten gevonden. 
Vertrek: Epe b~ A.H. om 10.00 uur (auto's) 
Vertrek: Vaassen om 10.10 b~ de A.B.N. hoek Deventer-

straat/Dorpsstraat 
Terug: ca. 13.00 uur. 
VOORAANMELDING VERPLICHT! (tel. 05788-5390) 
B~ die vooraanmelding kunnen diegenen die met de fiets 
willen gaan, uitleg krijgen van de plaats van vertrek 
aan de Niersenseweg in Vaassen. 

donderdag LEZ_ING OVER PALEONTOLOGIE 
9 november Deze lezing wordt gehouden door de heer Henk Vink, en 

• 

zal in het b~zonder gaan over Wissant: Geologie en in het 

-.-
_ ~::.._~.·. __ :.._·.· .. ,:_·_ .. _;·:·. riee~~~~l v~enkf~~~l~~~~ vz~~r d~~ ~~t~e~i~·Kr~~~eu;a~f;;:ust). 

,_ vondsten meebrengt. O~k respons t~dens de lezing is 
·:: ~·.:· ....... ~~-;:J;;:·:- herr. zeer welkom! 

n 
0 

· Dit belooft een zeer b~zondere avond te worden! 
A -"n~~~~f pv~~~rAI'\l' :llae.ts: Eper Gemeentewoning' stationsstraat Epe. 

·rijd : 20 .oo uur. · 



Als U deze Natuurklanken ontvangt, is voor de meeste mensen 
de ~acantieperiode alweer ge~indigd. Velen zullen ook dit 
jaar hun vacantie in het buitenland doorgebracht hebben om 
zeker te zijn van gunstige weersomstandigheden. Zjj zijn dit 
jaar waarschijnlijk jaloers op diegenen die de kat uit de boom 
gekeken hebben en van het prachtige weer in Nederland genoteL
hebben. · 

Het bestuur heeft niet stil gezeten en een programma samen
gesteld waarin iedereen wel iets van zijn gading kan vinden. 
Wij rekenen er dan ook op dat grote aantallen leden aan de 
activiteiten zullen deelnemen. 

Ook heeft het bestuur op natuurbeschermingsgebied de laatste 
tijd diverse activiteiten ontplooid. · 
Er werd bijvoorbeeld contact opgenomen met de recreatie
gemeenschap Veluwe over de inrichting van het Kievitaveld en de 
visvijvers en we zijn van plan pretest aan te tekenen tegen het 
ontwateringaplan van de Smallertse beek. 

Misschien is het U ook al opgevallen dat het papier waarop de 
Natuurklanken gedrukt wordt, niet meer zo hagelwit is. Op 
voorstelvan onze huisdrukker Roel Pannekoek zijn we nu overge
gaan op het gebruik van _J .. ringlooppapier. 
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ver .s\ag van de ex.cur.s\e naar 
-5C l-\AVE.RE.N del. 2(\·5"-.8q 

Het weer beloofde veel goeds die maandagavond waarop we nog 
eens alle interessante plaatsen van het Schaveren, beschre
ven in het rapport, zouden gaan bezoeken. 
Het werd ook heel geslaag~, maar daar ging wel wat aan 
vooraf •••• 

Om te voorkomen dat we met z'n drie~n voor niets naar de 
verzamelplaats zouden gaan, belde ik naar een van de be
stuursleden. Geen gehoor. Nog maar een keer gebeld en nog 
een keer en nog weer eens iemand anders en •• àf ik kreeg 
geen gehoor of men wist. er niets vanaf. Tenslotte kreeg ik 
mevrouw Herwe~er aan de~~n die ik de hele toestand uitlegde. 
Ik wist·immers nog steeds niets over de excursie. Ze verbaas
de zich over de hele gang van zaken en besloot toen om even
tuele niet-opgegeven deelnemers op te vangen. We ontmoetten 
elkaar op de parkeerplaats van restaurant Schaveren, waar 
nog drie anderen op excursie hoopten te gaan. 
Daar er dus geen excursieleider was, besloten we met z'n zes
sen het beste ervan te maken. Dat dat prima gelukt is, zult 
U hieronder verder lezen. 

Allereerst besloten we de Woesterberg en Languedoc te be
zoeken. Onderweg daar naar toe zagen we aan de Steenderbult
weg een paart je Zwarte Roodstaarten. Waarschjjnlijk had het 
nest in een hoop van stenen en takken gezeten, die daar in 
het land stond, aan de rand van het bos. De jongen waren in
middels uitgevlogen en werden gevoed door de ouders die fel 
in onze richting alarmeerden. 
In het dal van de Smallertse beek zagen we de daar alt~d aan
wezige Buizerds. Het Spechtenhol dat we ontdekten op een ex
cursie van enkele jaren geleden was weer bewoond,. zoals elk 
jaar. Meestal is dat door een Pimpelmezen-familie, nu was 
dat niet te bepalen, we zagen alleen de verse uitwerpselen. 

. ) 

r._/. :s:i[J!i Op Languedoc zetten we onze fietsen 
f~~ . ( neer en wandelden richting de Woester-

~<) -{( I' berg. Aan de rand van de be:rg vonden 
f1~ ~ 1 we de Rankende Helmbloem (een nitraat-

/1 'SÄr0.J.;;? indicerende plant)' een eindje verder-
~~ _:;;'L' · -c:::,. op de "bijbehorende" maisakker. 
~- /, Schadeljjke stoffen uit de mest verr~-

( r:o~·i1 --~Jit·'5? , y-:; ken niet alleen de akker, maar ook 
'{ ~~·~Y~y I '()i~ de omliggende terreinen, zodat gras-
i ~ ~ ~ sen en loofhout het van de oorspron-

Î ~ c?. C71j kelijke heide gaan winnen • 
.JJl~ ~~ , De Rankende Helmbloem is een goed 
~ fll /;,f{J~-:---.. .· · ,

1 
. voorbeeld van zo'n oprukkende plant. 

~~d~~~-~110~ De berg zelf bood een schitterend uit-
. \j zicht over het Wisselse Veen, waar we 

een oude boer in origineel tenue in 
het hooi zagen werken. 



Eén boom op de heuvel trok onze speciale aandacht doordat hij 
bijna kaalgevreten was door de rupsen. 

"Opmerkelijk is dat de Geelgors als broedvogel ontbreekt", 
aldus het rapport Schaveren. We vonden hem nu toch, wild 
zingend, tijdens het 2e gedeelte van onze tocht die naar het 
natuurreservaatje vo.erde. Boompiepers daalden daar met veel 
gezang in parachutevorm neer in de boomtoppen en ook andere 
zomervogels lieten zich niet onbetuigd. 

Het vennetje 't Rengel deden we als laatste aan. In een berk 
daar vlak in de buurt had een Grote Bonte Specht zijn nesthol 
uitgehakt op ca. l m. hoogte. Door de duisternis erin kon ik 
de juvenielen niet onderscheiden, het lawaai bewe~s dat het 
broedsel wel degelijk succesvol was. 

Vanaf het Rengel keerden we terug naar de beginplaats, waar 
we uit elkaar gingen. 
Rest me nog te zeggen dat we alle zes genoten hebben van de 
Schaverense flora en ~auna en 't landschap. De excursie was 
misschien nog geslaagder geweest als iemand wat gedetail
leerder op de bijzonderheden en achtergronden had kunnen in
gaan. M.a.w. een excursieleider zou de volgende keer toch 
niet gek zijn! ! ! . 

Waargenomen in Schaveren + Langedoe 
Vogels 

Blauwe Reiger 
Buizerd 
Kievit 
Houtduif 
Grote Bonte Specht 
Boerenzwaluw 
Witte Kwikstaart 
Winterkoning 
Roodborst 
Zwarte Roodstaart 
Merel 
Grote Lijster 
Tuinfluiter 
Tjiftjaf 

Naschrift Bestuur 

Fitis 
Staartmees 
Koolmees 

·Vlaamse Gaai 
Ekster 
Zwarte Kraai 
Huismus 
Vink 
Geelgors 
Boompieper 

Mireille de Heer, Ernst. 

+ natuurgebied. 
B l ~!!ill.ll 

Tormentil 
Rankende Helmbloem 
(nitraatindicerend) 
Liggend Walstro 
Stekelbrem 
N.B_.: ":Rupsenboom" 

Jammer dat het zo gelopen is en veel dank nès Herweijer 
èn Eric Murris die het zo goed opvingen! 

Daar de oorspronkelijk gevraagde excursieleidster (Els Koop
mans) verhinderd was (wegens een korte vacantie) is de 
Natuurhistorisch Secretaris een ander gaan zoeken. Toen echter 
bleek, dat niemand zich voor die avond had opgegeven, zoals 
gevraagd wordt voor alle excursies, meende hij dat de excursie 
niet door hoefde te gaan en behoefde er geen excursieleider 
te zijn! Op de dag zelf verwacht men geen opgaven meer. 
Gelukkig heeft de heer E.Murris de leiding op zich genomen 
ter plekke. 
Nogmaals: Geeft U zich tijdig op! ! 
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(Een excursieverslag) 

Vr~wel windstil was het die zonnige zaterdagmorgen de 24ste juni. 

Het was heel fijn een van die· zonnige junidagen nu eens op het 
water door te brengen. Er waren n,og weinig andere "bootjes
mensen" op de plassen. 
De open boot van Natuurmonumenten, die vertrekt van het bezoe
kerscentrum 11 De Foeke" bij St. Jansklooster bleek van vele 
gemakken voorzien: een trapje om gemakkel~k in- en uit te stap
pen en kussentjes op de banken. 
Minstens even belangr~k voor het welslagen van de excursie 
waren de goede en duidel~ke informatie door onze gids en de 
mooie grote prenten van planten en vogels van het gebied, die 
telkens door hem werden doorgegeven. We konden daardoor de na
men en details van de in het voorb~gaan opgemerkte soorten nog 
eens rustig bek~ken. 

Van het water uit zie je het landschap heel anders dan wanneer 
je langs de oever loopt. Met het door de boot bewogen water 
deinden de grote pollen Pluimzegge en de Cyperzegge mee. Forse 
planten vol witte bloemschermen van de Waterscheerling spie
gelden zich in het water en het Glidkruid viel op met veel 

blauwe bloempjes twee aan twee in de bladoksels. 
Moerasspirea en Kattestaart bloeiden en de forse 
Moeraswolfsmelk. De meeste Gele Lissen waren uit
gebloeid en lieten trossen groene vruchten boven 
het water bungelen. 

Op een uitgestrekt Waterlelie~ en Plompenveld 
dat zich een eind de plas in uitstrekte, huisde 
een kolonie Zwarte Sterntjes. Onze gids vertel
de, dat men dr~vende matjes had neergelegd tus
sen de grote bladeren. Ze maakten dankbaar gebruik 
van deze matjes om hun nestjes op te maken. 
Het aantal matjes was dit jaar verdubbeld en tot 
vreugde van de initiatiefnemers hierdoor ook het 
aantal broedparen van de Zwarte Sterns. 
Het geschreeuw van de verontruste vogels, die al 
jongen hadd~n, was niet van de lucht. Sommige 
deden zelfs drieste aanvallen op onze stuurman, 
waarbij ze bijna zijn hoofd raakten. "Daar leg je 
nou mat jes voor neer 11 , zei hij lach end. 
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Op het open water van de plassen zwommen Futen, Wilde Eenden 
en Meerkoeten met hun jongen. 
Kostelijk ~as de lange rij paaltjes van een oude beschoeiing die 
bijna allemaal bezet waren met een vogel. Rijen Kokmeeuwen, Zwarte 
Sterntjes en een.paar Aalscholvers zaten er op. 
In het riet zongen Rietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors. 
De Aalscholvers huizen in een grote kolonie van 825 nesten in 
de Bakkerskooi, één van de 3 eendedrooien in het gebied. We za
gen ze in een grote groep vissen. 

Onze gids is daar kooiker. Doordat hij dit vak goed beheerst, 
kon hij ons ook precies vertellen hoe één en ander in zo'n een
dm.kooi in zijn werk gaat toen we de Grote Otterskooi . bezoch
ten. 
Deze eendenkooi heeft 9 vangpijpen en 3 kooiplassen. We werden 
uitgebreid voorgelicht over het verschil tussen stal- en lok
eenden en over de eisen die aan het kooikershondje worden ge
steld. 

We hadden toen al een idyllische vaartocht gemaakt die o.a. 
door het nog stille waterdorpje Dwarsgracht leidde, een bele
venis apart. 

Behalve de planten- en vogelplaten waren er aan boord een 
aantal lmarten van de Wieden beschikbaar, zodat we allemaal de 
route konden volgen. Die route ging o.a over het Giethoornse
meer. Dit is het enige natuurlijke meer in dit gebied. De an
dere grote watervlaktes. zijn ontstaan bij st orrr,en en bij dijkdoor
braken van de vroegere Zuiderzee. 

Tijdens de wandeling naar en in de eendenkooi hoorden we in het 
mooie moerasbos veel vogels zingen: Fitis, Tjiftjaf, Zwartkop, 
Winterkoninkje en Spotvogel waren er present. F.r is ook een 
Blauwe Reigerkóloriie. 
Fraai zijn de vele varens die langs het pad groeien. Dankzjj de 
beide Henken werden we ingewijd in de namen van deze woeiljjke 
plantegroep: Brede- en Smalle Stekelvaren en Wijfjesvaren 
vormden forse pollen en de Moerasvaren groeide er. 
Met Dagkoekoeksbloem en 
Brandnetel vormden ze 
een dichte vegetatie, 
waarin ook het Crote 
Spring zaad een plaats 
innam. 
Vlier, Zwarte Aalbes en 
Krent zul1en er wel 
door vogels uitgezaaid 
zijn en een ijverige Vlaam
se Gaai is misschien ver-
antwoordelijk voor de Zo- l<olKDt~? _ 
mereiken die hier en daar: ~L.e>f_n 
in het bos te zien zijn. 

Veel Essen hebben zich uitgezaaid rondom de forse oude exem
plaren. Wilgen ·en Elzen vormen een dichtstruweel met Bramen die 
er tot grote hoogte "in klimmen". 
De Rankende Helmbloem zagen we er ook, een plant die je er niet 
zou verwachten. 
Gagel groeide met enkele struikjes langs de oevers. Een opval
lende plant die we bij het verder varen zagen, was de Grote 
Boterbloem, die bl,oemen heeft die wel 3x zo groot zijn als die 



van d~ bekende Scherpe Boterbloem. 
De Melkeppe toonde er z~n f~n verdeelde 
blad en de Gewone Koekoeksbloem en de 
Kale Jonker bloeiden in de zompige hooi
weiden. 
Knollewitje, Klein Geaderd Witje en Bruin 
Zandoogje fladderden rond. 
Een Bruine Kiekendief zeilde boven het 
riet en de Havik joeg er. 

Na het afmeren bij "De Foeke" aten we in 
de zon ons brood b~ een kopje koffie. 
We bewonderden de fraai bloeiende Krabbe-
scheer en liepen nog even het korte 
wandelingétje dat daar uitgezet is in het 

aangrenzende rietveld. Grappige hoge bruggetjes ontsluiten het. 

Het bood ons nog eens een fraai uitzicht op de kolonie Zwarte 
Sterns. 
Bepaald verrassend is de plantengroei langs dit pad. Grote en 
Kleine Watereppe staan vlak b~ elkaar. We leerden er nog twee 
varensoorten b~, nl. de Kamvaren en de zeer stoere Koningsva
ren. De Wateraronskelk die Slangewortel heet, groeide er mas
saal en de lang niet algemene Moeraslathyrus bloeide met 
rose-blauwe bloemen in het riet. 

Het was een heerlijke dag! 
Els Koopmans-Gromm~ 
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Een verslag van een excursie van de Plantenwerkgroep. 

Volgens afspraak wachtten we elkaar op .aan het begin van de 
Vemderweg. Vandaar zouden we op zoek gaan naar plantjes. 
Maar helaas, juist vanmorgen waren de bermen en slootkanten 
gemaaid. 
Aan de andere kant van de sloot (langs een bosrand) prijkte 
nog wel de Adelaarsvaren. Een grote varensoort die met één 
bladsteel uit de grond komt. Zijn naam heeft hij te danken aan 
de dubbele adelaarfiguur die te zien is in de doorsnede van 
het onderste gedeelte van de steel. 

Tussen de restanten van het maaisel vonden we o.a. Dagkoekoeks
bloem, Fluitekruid, Schijfkamille en Kruipende Boterbloem. 

Daarna zijn we wat verderop gaan kijken, langs een zijpad waar 
nog niet gemaaid was. 
Het alledaagse spul hebben we van dichtbij bekeken. Wat een 
verscheidenheid in grassen, wat een mooie bloeiwijzen en wat 
moeilijk te determineren! 
De veel voorkomende Kropaar naast de 
Vossestaart, Witbol en Frans Raaigras 
oftewel Glanshaver., wat een toepasse
lijke naam is·, hij glanst inderdaad. 

Het Varkensgras, dat geen gras is, maar 
een Duizendknoopachtige. De Gewone 
Raket met zijn gele bloempjes. Is dat 
nu een Echte Kamille? Ja, we ruiken 
duidelijk de kamillegeur tussen de 
agrarische luchtjes. Er staat ook veel 
Schijfkamille, waarbij de straalbloemen 
ontbreken. . S"<.hi:l~kenni\ e 
Ook het mooie Grootbloemmuur met zijn witte sterretjes zien 
we regelmatig. Hij heeft een slappe stengel en lange, smalle 
bladen waarmee hij op zijn buren leunt. 

Bijvoet wordt gevonden en daar wordt ook weer aan geroken. Bij 
de Hennepnetel wordt door de deskundigen gewezen op de vier
kante stengel. 

Het verschil tussen Veldzuring (met langwerpige en speervormig 
naar beneden gerichte lobben) en Ridderzuring (waarvan de 
onderste bladen zeer breed, eivormig zijn) wordt uitgelegd. 

Langs d~ slootkanten zullen midden zomer de mooie gele bloemen 
van de gewone Wederik te zien zijn. 

Een wikkesoort wordt meegenomen om thuis te determineren. 
Een gewone Melkdistel laat nog net zijn gele bloempjes niet 
zien. Even verderop ook een melkdistelsoort. De bladen zijn 
van boven glanzend, de bladrand is stekelig getand. Misschien 
de Brosse Melkdistel? 

Hierna gingen we op zoek naar de Klimopwaterranonkel. Els 
Koopman9 wist hem massaal te staan. Ter plekke aangekomen bleek 



de sloot net geschoond te ~n, dus 
wèg zeldzaam plantje. 
Gelukkig vonden we aan de overkant van 
de weg nog enige exemplaren in de sloot. 
Waarsch~nlijk is dit de enige vindplaats 
in Gelderland. Dit kleine plantje, met 
z~n onoogl~ke witte bloempjes, heeft 
helder water nodig om te kunnen ged~en. 

Verder vonden we in diezelfde sloot o.a. 
Holp~p, Kroos en Mannagras. En vlak 
boven de waterlljn een zeggesoort (ook 
zo moeilijk te determineren), waarvan 
een paar stengeltjes worden meegenomen 
voor verder onderzoek. Met gevaar voor 
eigen leven weet Rob Hobbelink een 
blad van een varen te bemachtigen. 

Nog even wordt gepraat over het verschil tussen een Bastaard 
Wederik en een Harig Wilgeroosje. De haren vormen dus het 
grote verschil. (Maar ook de bladstand?) Klopt dat? 

Dan hebben we voor deze avond genoeg bekeken. We gaan op weg 
naar huize Hobbelink, waar we gastvr~ worden onthaald door 
Ina en Rob. 
Hun mooie tuin wordt bewonderd en natuurlijk ook de geiten, 
kippen, kalkoenen etc. 
Onder het genot van een kopje koffie worden de meegenomen plant
jes nog eens bekeken en gedetermineerd. 
De wikke bl~kt een Voederwikke, de zeggesoort een Elzenzegge 
en de varen een Mannetjesvaren. 
Al met al was het weer een leerzame avond. 

Mariet van Gelder. 

Idee voor onze tekeDde leden? 

Uit: De Plantage-Hortus, dec. '88 

-
....... afkomstig uit een boek van vermoedelijk begin 1900 getiteld: Het 

Styleeren en Toepassen van Natuurvormen in Vlakornament-. - · .. 



Hoewel de avOnd van 2 juni voor het waarnemen van vlinders 
beslist niet gunstig was, besloten de organisatoren en cursus
leider Gé Flint om het voorgenomen nachtvlindergebeuren toch 
door te laten gaan. Een andere avond was niet meer goed 
te organiseren vóór de vacantieperiode. 

De tuin van Gerda en Piet van Sloten bleek een goede gele
genheid te bieden een scherm op te stellen en een grote lamp 
op te hangen. · 
Hoewel de ontvangende familie zelf niet thuis was, mochten we 
het snoer op hun stroomnet aansluiten, waarvoer hierb~ onze 
hartelijke dank! 
Gé Flint en Harry Groenink uit Deventer leidden deze avond. 

Na een genoegl~ke wandeling van een klein groepje mensen, 
kwam iedereen b~ elkaar in de al duistere tuin. 
Het was fascinerend w zien hoe allerlei vlinders uit het 
donker tussen en over de bomen kwamen aanvliegen. Sommige 
fladderend zoals veel ~panners, andere onstuimig aanstuivend. 
Soms kwam er een hele poos niets, dan weer waren er een aan
tal tegel~k te zien. 
Het Brandnetelbladrollertja was r~k vertegenwoordigd evenals 
een vr~ grote lichte spanner Campaea margaritata en de mooie 
geel met bruine spanner die Ragedoornvlinder (Opisthograptis 
luteolata) wordt genoemd. 

Lang werd door Gé en Harry Groenink (die menig vlinder ~et 
zijn net uit de lucht Mplukte") gepuzzeld over de juiste naam 
van een fraaie vlinder, wat tenslotte, naar in b~gaande l~st 
te zien is, de Helmkruidvlinder bleek te ~n. 

Van de uilen was o.a. de fraaie Agaatvlinder aanwezig en van 
de Beervlinders kwam de grappige Tienuursvlinder met z~n ge-
stippelde vleugels op het licht af. · 

.De mooie kruidenr~ke tuin, de bomen om het open gedeelte 
achter het huis, werkten zeker mee om deze nachtvlindernacht 
toch te doen. slagen. De'laatste deelnemers gingen tegen half 
twee 1 s nachts weg. Hoe lang Gé en Harry nog door ~n gegaan? 

Bedankt voor de interessante avond! 
Els Koopmans-Grommé·. 

P.S. De rupsen van de Helmkruidvlinder heb ik 
zelf al enkele keren op het Helmkruid in 
onze tuin gezien, nl. in 1986 en 1987. Els. 

V~tr-\PER rlE\ 
GE 2 o c.1-rr ~ 



KNNV-vlindercursus. Lichtvangst t.h.v. de fam. Van Sloten, 
Sprengenweg 12, te Epe op 02.06.1989 

Deze avond was te helder en te koel; de temperatuur zakte beneden 
lOOC, het kritische punt. 

Waargenomen vlindersoorten: 

fam. 14 Tineidae (micro's) 
Nemapogon cloacella (Haworth) 

fam.29 Oecophoridae (micro's) / 
Endrosis sarcitrella (Linnaeus). Een bruin motje met witte kop, 
gemakkel~k te herkennen; voorraaddier, vooral in huis! 

N.B. enkele onbekende micro's geprepareerd. 

fam. 37 Tortricidaè (= Bladrollers) 
Capua vulgana (Frolich) 

fam.4l Pyralidae (= Lichtmotten) 1 
Scoparia ambigualis (Treitschke) 
Eurrhypara hortulata (Linnaeus), Brandnetelbladroller 
fam. 56 Geometridae (= Spanners) .,, ./ 
Cyclophora punctaria (Linnaeus) ~-/ ':"<·A. 
Xanthorhoe. montanat~ (De nis & SchiffermÜller) .· / ~ · .

1 
.... · .:-: , 

Thera obellscata (Hubner) / ; ... . 
Electrophaes c orylata (Thunberg) I,· 1 .; \ 

Semiothisa notata (L.) of S.alternaria (HÜbner~ · 
Plag odis dolabraria ( Linnaeus) ~ \.1 C\C. t DOol<N 
Opisthograptis luteolata (Linnaeus) - VLIND~~ 
Serraca punctinalis (Scopoli) ·~/ 
Bupalis piniaria (Linnaeus), de Anomalivlinder. \~ '\''''"'··-
Carbera pusaria (L~~nnaeus) - · \:. 
Campaea margaritata (Linnaeus) 
Hylaea fasciaria (Linnaeus) 

fam.6l Arctiidae (= Beervlinders) 
Eilema sororcula (Hufnagel) 
Spilosoma lubricipeda (Linnaeus), de Tienuursvlinder 

fam. 64 Noctuidae (= Uilen) 
Diarsia rubi (Vieweg) 
Cucullia scrophulariae (Denis & SchiffermÜller), de Helmkruid
vlinder, de belangwekkendste vangst van deze avond! 
Pblogophora meticulosa (Linnaeus), de Agaatvlinder. 
Charanyca trigrammica (Hufnagel) 
Hypena proboscidalis (Linnaeus) 

De vlinders z~n gerangschikt volgens de Naaml~st van Lempke. 

Aantal herkenbare soorten: 24 stuks. 
G.J.Flint - Deventer. 

llE\INt.5P.L\!'II'\E..R 
'D u ~ p. 'I-\'> 'ft ~JA ~iA 

t ve.r1ro•t:\ 



Als ik dit stukje schr~f is het half mei en overal zien we 
om ons heen de Brem uitbundig bloeien. Dat is een voorrecht 
van ons als bewoner van de hogere zandgronden. Gloeiend geel 
staan de struiken in massa's langs de grote wegen. De zach
te winter heeft er voor gezorgd dat er dit jaar geen vcrst
schade was. Enkele jaren terug kon je duidel~k zien dat er 
heel wat Brem de kou niet had overleefd. Gelukkig vallen er 
zo r~kel~k kiemkrachtige zaden uit de peulen dat die schade 
vanzelf weer hersteld wordt. 

Tegel~kert~d bloeit nu ook in de tuinen de Gouden Regen en 
als je van beide één bloempje afplukt kun je duidel~k 
zien dat die twee heel verwant z~n aan elkaar. Het l~ken 
wel vlindertjes of bootjes met een groot zeil. Planten met 
zulke bloemen heten Vlinderbloemigen. Het heeft dus niets 
met vlinderbezoek te maken. Als je eens precies kijkt hoe 
ze in elkaar z.itten dan zie je eerst het grote achter 
bloemkroonblad, de vlag geheten. Dan twee z~delingse kroon
bladen, zwaarden geheten en het onderste paar kroonbladen 
vormt samen· de bootvormige kiel. 
In de kiel zitten de meeldraden en de stamper veilig opge
borgen tot z~ r~p genoeg z~n. 

De tien meeldraden z~n vaak tot een kokertje met elkaar ver
groeid (eenbroederig). Soms ook staat. er eentje los van 
de andere negen (tweebroederig). Dit houdt verband met het 
ingewikkelde bevruchtingsmechanisme, dat op verschillende 
w~ze kan plaatsvinden. Er is een klapstoel-mechanisme, een 
p9mp- en een springveer-mechanisme, die allen tot doel 
hebben de bestuiving door insecten te bevorderen. 
Een precieze beschrijving hiervan kun je in de flora van 
Thijsse vinden of in de ecologische flora van Weeda. 

De Vlinderbloemigen of Papilionaceae vormen een van de 
grootste plantenfamilies met zo'n twintigduizendsoorten, zo
wel kruidachtig als houtig. Behalve in de Poolstreken 
groeien ze over de hele wereld. In ons land z~n het meren
deels·de kruidachtige soorten die we tegenkomen, zowel wild 
als gekweekt. 
De familie levert heel veel nuttige gewassen op. In de 
eerste plaats de voedselplanten. De peulen van Tuinboon, 
Spercieboon, Doperwt en Peultjes kennen we goed. Van 
Capuc~ners, Rruine~,Witte-, Kievits- en andere bonen zien 
we meestal alleen de gedroogde zaden. Maar ook Sojabonen 
en Pinda's horen erb~ .B~ de Pinda's doet zich het b~zondere 
versch~nsel voor dat het vruchtbeginsel na de bestuiving 
zich de grond in duwt en daar de vrucht vormt, een echte 
aardnoct dus! 



Allemaal hebben ze die mooie vlinderachtige bloemen, die 
het kweken ervan op zichzelf al tot een feest maakt. 
Lathyrus, Blauwe Regen en Acacia kweken we dan weer alleen 
voor het mooi. 

Behalve vanwege de voedzame peulen ZDn de vlinderbloemen 
echter nog van veel belang voor het verbeteren van de 
landbouwgrond. ZD kunnen stikstof uit de lucht halen en 
die in wortelknolletjes vastleggen door inwerking van 
bepaalde bacterieën. De planten beschikken dan in droge, 
stikstofarme grond over een eigen stikstofreservoir, waar
door ZD dus geen. kunstmest behoeven. 
Als de plant afsterft komen ook die knoiletjes in de ,bodem 
en andere produkten kunnen daar dan weer van profiteren. 
Dit is ook de reden dat op de armere gronden Lupine, Klaver 
Voederwikke, Luzerne, Seradelle of Esparcette wordt ge
zaaid en daa.rna omgeploegd als groenbemesting. 

Omdat de familie zo groot is en ook in ons land vele 
vertegenwoordigers kent, volgt hier slechts een keuze uit 
de vele soorten. 
Brem ( Sarothamnus se oparius). Naast 'de hier algemeen bekende 
soort ZDn er nog verscheidene, op Brem lDkende, maar tot 
een ander geslacht horende socrten. 

Gaspeldoorn (Ulex europaeus). Hier vrij zeldzaam, maar in 
FrankrDk en Engeland zeer algemeen. Zeer stekelig, jonge 
loten en peulen behaard. 

Kruipbrem (Genista pilosa) is laag, kruipend, in gele plek
ken in de hei. Behaard. 

Stekelbrem. (Genista Anglica) is iets hoger en ook in de 
hei te vinden. FDne stekeltjes aan kale takken. 

Bezemstruik (Spartium junceum) groeit niet hier, maar is 
heel bekend bD de reizigers naar Zuid Europa. HD heeft bDna 
geen bladeren, maar alleen een verbrede bladsteel, maákt 
daarom een wat stokkerige indruk. Grote, heldergele bloemen. 

tHc 'Z ~PooT J ~ 

Nu volgen vele soorten Klaver, behorend tot 
verschillende geslachten. Ze hebben alle 
een hoofdje met vele vlinderbloempjes bD 
elkaar. 

Rode Klaver (Trifolium pratense (= op weiden)). 
Trifolium WDst duidelDk naar het drietallig 
blad, dat echter bD verrassing ock wel eens 
vier- of VDftallig kan ZDn. 
En dan heb je geluk! 

Witte Klaver (Trifolium repens(= kruipend)). 

HazeQOQt,je (Trifolium arvense (= op a.kkers). 
Op open en bebouwde droge zandgrond. Poezig
zachte, harige bloemhoofdjes. 

Kleine Klaver (Trifolium dubium). Zeer alge
mene soort op schrale grond met gele, later 
geelbruine bloemkroontjes, 10 tot 30 cm. hoog. 

Rolklaver (Lotus corniculatus). Hoofdjes met 
~ 5 gele bloemen. Behalve het drietalliga blad, 
twee duidelDke steunbladen. 
Algemeen op grazige grond. 
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Wondklê:.Y..ê..t (Anthyllus vulneraria). Lijkt wel wat op de vcrige 
soort, maar onderscheidt zich duidel~k door een wat buikige, 
viltige kelk, die er als een dotje watten uitziet. 
Kan prachtige rode en oranje kleuren aannemen. Droge zand
grond. 
Gevlekte Rupsklaver (Medicago arabica). Niet zo algemeen, maar 
wel spectaculair. De klverblaadjes z~n purper gevlekt, de 
bloem is geel. De vruchten z~n opgerold als een slakkenhuis 
en sterk gestekeld. 
Gele_Honingklaver (Melilotus altissimus). 

Witte Honingklaver (Melilotus albus). Beide tot 1.50 m. hoge 
planten van ruige terreinen en verrassend heerl~k geurend uit 
langgerekte bloemtrossen. 

Vog_e±noot.je (Ornithopus perpusillus). Een klein plantje met 
rozige bloempjes, dat ingesnoerde peultjes draagt die sterk 
aan het vertederende klauwtje van een vogeltje doen denken. 

Tot besluit nog een paar klimmers. 

Vog&,lwikke (Vicia cracca}. Een zeer bekende en b~ zonder aa.n
trekkel~ke klimplant met prachtige blauw-violette trossen. 
Bladen tien-voudig geveerd met aan het eind een klimra~k. 
In heggen en wegkanten. H~ heeft nog vele, soms wat moeil~k 
te determineren verwanten. 
Veldlathyrus (Lathyrus pratensis). Bloemen geel, zwak geu
rend. De stengel is gevleugeld. Bladen met ranken, grote 
steunbladen. Er z~n nog verschillende mooie familieleden van 
de Lathyrus, ook in roze en helderrood en natuurl~k hoort 
ook onze Welriekende Lathyrus (Lathyrus odoratu~) tot dit 
geslacht. 

Na de ietwat giftige peulen van de Brem en de Gouden Regen 
en de zwaar te verteren Bruine Bonen en Grauwe Erwten, l~kt 
me deze Welriekende Lathyrus een goed besluit. 

Gerda van Sloten. 



Het is één van die fraaie ochtenden, waarmee het jaar 1989 
ons zo rljkelijk bedeelde, 30 juli. 
Gewoontegetrouw -mede ter voorbereiding op een "dienst" als 
organist in onze dorpskerk, was ik,nog in pyama, vroeg bene
den. De overige gezinsleden nog in diepe rust. 

Ik trakteerde mij op de gebruikelijke kop verse thee. 
En eveneens gewoontegetrouw uit een -slechts voor vogelaars 
begrepen gebaar- werd de voordeur open gezet om de verstil
lende sfeer van ons dorps-buiten-wljkje beter te kunnen op
nemen. 
Tot op dat rroment in niets afwljkend van vele andere zondag
ochtenden. 

Een zingende tjiftjaf, een ratelende winterkoning en het hese 
geblèr van een groenling. 
Maar dan, duidelijk opvallendlen komend vanuit de jaarlijks hoge
re boomsingels in de tuin van de Klaarbeek, een volstrekt on
verwachte aanvulling op de -vertrouwde- geluiden. 
Het "die-del-jo" van de in onze directe omgeving uiterst 
zeldzame wielewaal! 
Even bekroop mlj de neiging er (in pyama.) naar toe te hollen 
om de gehoor-waarneming te checken met een visuele deter-
minatie. 
Die neiging kon ik onderdrukken. 

De oplettende kerkganger heeft evenwel die zondagmorgen bij 
het voorspel voor het slotlied in de eredienst een voorzichtig 
met traversfluit 4' toegevoegd en geintegreerd "die-del-jo" 
op het tweede klavier kunnen herkennen. 
Ook voor hem of haar een volstrekt onverwachte aanvulling op 
de vertrouwde orgeltonen! 

Wim van Waveren Hogervorst. 
Epe, 30 juli 1989 

OP F:EN WIELEWAAL 
================:::: 

"Kom mee naar buiten allemaal 
dan zoeken wij d_e ·wielewaal", 
zo zong een wielewaal te Weert 
die dit lied vroeger had geleerd 
en op niet na te gane gronden 
zichzelf nog steeds niet had gevonden. Kees Stip 
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Toen de gemeente Epe een aantal grafheuvels op de heide b~ 
de Renderklippen restaureerde, was het kennel~k het plan 
deze weer met heide te latenregroeien. Er liggen nl. heide
plaggen op, maar de droge junimaand heeft ze niet erg doen 
aanslaan. Tussen deze nog nauwel~ks zichtbare heideresten 
was deze zomer een waar woud van Akkerdistels komen groeien. 
Distelpluis ontkiemt al gauw daar waar de bodem braak ligt. 
De Distels jagen hun wortels ver de grond in en profiteren 
zo veel gemakkel~ker van een restje water in de bodem dan 
de struikheideplaggen. 
Het was een fraai gezicht in de nog niet bloeiende struik
heide twee grafheuvels vol rose bloeiende Akkerdistels te 
zien staan. 

Voor insecten moet je b~ Distels z~n. Het z~n uitgelezen 
bloemen om te ontdekken wat voor nectar- en stuifmeelminnend 
gedigrte in de omgev~ng huist. 
Toen ik deze honingpott~n eenmaal ontdekt had, heb ik er een 
paar heel genoegl~ke uurtjes doorgebracht, zittend aan de 
rand van het prehistorische graf. 
Een paar wandelende vacantiegangers riepen m~ vanaf het pad 
toe:"Is het nog ver naar de grafheuvels?" Waarop ik naar 
waarheid kon zeggen: "Neen, ik zit erop! 11 "En is dat de stuw
wal?" w~ zend op de Renderklippen, "Nee, daar staat U al op!" 
Gewapend met potjes en een netje en vooral goed hljkend ben 
ik op jacht gegaan. 
Het was maar net juli geworden en de nieuwe generatie vlin
ders zoals Dagpauwoog en Kleine Vos was nog nauwel~ks te zien. 
Maar wel kwamen er na verloop van t~d mooie Blauwtjes op de 
Distelbloemen zitten, hun lange roltong ver in de bloemhoofd
jes stekend. Prachtig getekende achtervleugeltjes hadden ze, 
vol oogjes. 
Even vangen en goed bek~ken. Tot m~n verrassing bleken het 
Valse Heideblauwtjes te z~n, een lastig te determineren 
soort en landel~k gezien niet algemeen ook. 

De Witjes waren goed verteg&nwoordigd met Knollewitjes (het 

C..'ll.OOI 
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Kleine Koolwit je) en Kleire Geaderde 
Witjes. Maar het meest voorkomende 
vlindertje was deze dag het Grote 
Dikkopje. Het is een vr~ klein oranje 
vlindertje dat door z~n manier van 
zitten (als een delta)aan een nacht
vlindertje doet denken. Het is echter 
b~ de dagvlinders ingedeeld. Mannetje 
en v~ouwtje verschillen in tekening 
op de bovenkant van de vleugels. 
Hommels waren er erg talr~k, vooral 
de Aardhommel en de Boomhommel. 

Ook kropen er kleine Boktorretjes in 
de pluizige Distelbloemhoofdjes rond 
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en allerlei kleine wilde b~tjes en wespjes waarvan ik de na
men niet ken. Af en toe verscheen er een forse wespensoort 
met een rood met zwart lang l~f: een Rupsendoder. Voor z~n 
larven vangt dit dier rupsen, die het naar een zelf gegraven 
holletje sleept, maar zelf snoept h~ graag wat nectar, zo
als veel graafwespen en b~en bleken te doen. 

Kostel~k was het spel van allerlei vliegen, vooral zweefvlie
gen, die ware vliegkunstenaars z~n. Even kropen ze over de 
bloemen om meteen weer op te vliegen en al of niet zoemend 
met trillende vleugels in de warme zomerlucht te staan. 
Ook joegen ze elkaar na of vertoonden voortdurend boven el
kaar vliegend, hun paringsritueel. 

Toen viel m~n oog ineens op een klein groen vlindertje, geen 
dagvlinder zo te zien. Het zat als een schitterend iriserend 
groen driehoekje op het paars van een Distelbloem. Donkere 
sprietjes bewogen aan het zwarte kopje. Het was een Standkruid
vlindertje. Je ziet ze hier niet zoveel. 

Een ander juweeltje vloog telkens over 
de warme bodem rond, erg gauw opge
jaagd b~ de minste beweging die ik 
maakte. Helder oranje leken de vleugels. 
Toen het eindel~k ging zitten bleken 
de voorvleugeltjes ook nog versierd met 
het mooiste purper dat je je denken kunt. 
Het was het Purperspannertje, dat daar 
rondvloog. De rupsjes ervan leven van de 
alom aanwezige Schapezuring. Elk jaar · 
zie ik er op de heide wel enkele begin 
juli. 

De Penseelkevers die ik hoopte te zien, lieten helaas verstek 
gaan. 
Toen ik na een hele t~d verder fietste, ontmoette ik de 
grafheuvelzoekers weer. "Veel gevangen?" vroegen ze. "Ja, nou 
en of en weer losgelaten ook!" Ik hoorde ze nog net tegen 
elkaar zeggen: "Leuk hè?". Kennelijk was ik met mijn vlinder
netje een vacantiebelevenis voor ze geweest! 

Els Koopmans-Grommé. 

Dit is een verhaal van vele jaren geleden, maar in dit 
vlinderjaar wellicht nog wel de moeite waard om uit het ge
heugen op te diepen en' door te vertellen. 
Een vriend van me en ik hadden ergens in de buurt van 
Loosdrecht van tussen brandnetels acht poppen van Atalanta's 
verzameld en mee naar huis genomen om ze daar, hangend aan 
hun stukjes brandnetel, te laten uitkomen. 
Er kwamen inderqe.ad ·na verloop van tijd. mooie Ate.lanta 1 s te 
voorsch~n, alleen maar - niet acht, maar vier; uit de andere 
vier poppen kwamen sluipwespen •••• 

P. Groen. 
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Commentaar op de "Nota taakbelangen en verwante belangen" van het 
Waterschap Oost-Veluwe 

Graag willen wij onze waardering uitspreken voor het initiatief van het 
waterschap Oost-Veluwe om door middel van dezt no~a in te spelen op de 
nieuwe inzichten, die de laatste jaren zijn ontwikkeld met betrekking tot 
het oppervlaktewaterbeheer. Die nieuwe kijk op het waterbeheer blijkt uit 
nota's en rapporten zoals: "Omgaan met water" van het ministerie van 
verkeer en waterstaat, "Naar een samenhangend waterbeheer" van de Unie van 
waterschappen, het "Indicatief meerjarenprogramma water 1985-1989" en 
uit de nieuwsbrieven, die in het kader van de "Derde nota waterhuishouding" 
worden uitgegeven. Duidelijk komen de ruimere en bredere opvattingen naar 

. voren in de hoofddoelstelling van de derde nota n.l.: "De watersystemen 
zodanig beheren en tot ontplooiing laten komen, dat ze vo~doen aan de toe
gedachte ecologische doelstellingen en gebruiksfuncties", of zoals koningin 
8eatrix het in haar indrukwekkende Kersttoespraak uitdrukte: "Nu staan we 
voor de uitdaging een nieuwe relatie ~at de natuur te vinden, gekenmerkt 
door eerbied voor ecologisch evenwicht, behoedzaamheid en zorgvcld~è be~ 
heer". Ziedaar het beeld, waarop ons denken over kwalitatief en kwantita
tief oppervlaktewaterbeheer zich zal moeten richten. 

Nogmaals: wij waarderen ten zeerste, dat u door middel van de thans voor
liggende nota uzelf de vraag stelt en beantwoordt wat de taken van het wa
terschap in de ruimere ~n bredere visie t.a.v. waterbeheer zijn. 
Toch moeten wij enkele kritische kanttekeningan maken daar waar het de 
formulering van taakbelang (weer een nieuw woord) en verwant belang betreft. 
De nota is niet duidelijk waa~ het het onderbrengen van de ecologische be
langen in een van de beide categorieën betreft. Deze onduidelijkheid bestaat 
overigens niet voor het belang "landbouw", immers: 

- op blz.3, 2.2, wordt de landbouw als sprekend voorbeeld van het taak
belang genoemd, maar 

- op blz.l, 4e gedachtestreepje, wordt als verwant belang het beschermen 
van flora en fauna genoemd; 

- op blz.4 onder 2.3 ''Algemene en s~ecifieke belangen", wordt (onzes 
inziens terecht) vermeld, dat een ieder belang heeft bij natuur en milieu; 

- op blz.5, eveneens onder de paragraaf "Algemene en specifieke belangen", 
wordt o.a. vermeld dat "Tegenwoordig ook andere functies b.v. die van bos-, 
natuur- en landschapsbeheer, de nodige aandacht krijgen" en verder 
"Bij de taakuitoefening door een waterschap zal daardoor soms een keuze 
moeten worden gemaakt tussen de agrarische en ecologische belangen''. 
Hier lijkt het ecologisch belang naast het landbouwbelang als een taakbelung 
~e worden opgevat, maar: 

- op blz.? onder het hoofd "Verwante belangen" wordt opgemerkt, dat het 
vermeldenswaard is, dat de ecologische belangen soms ook worden geschaard 
onder het begrip "taakbelangen" wanneer het natuurbeheer rechtstreeks afhan
kelijk is van de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater. Gedacht 
kan worden, zo gaat de nota verder, aan de invloed van het waterpeil op de 
aanwezige vegetatie". 
De nota hinkt wat op twee gedachten als het om het onderbrengen van natuur 
en milieu onder een categorie belangen gaat. Wij achten het van belang ter
zake duidelijker te zijn en het begrip taken op het gebied waterstaatszorg 
scherper te formuleren. Voor die scherpere formulering verwijzen wij naar 
ir.De Graeff, hoofd van de afdeling waterkering en waterhuishouding van de 
Unie van waterschappen, die in een artikel ''De waterschappen" (zie "Zuid
hollands landschap" nr.l, 1988) schrijft: 
"Het waterschap dient ervoor te zorgen, dat de van de waterstaatszorg af
hankelijke belangen zo goed mogelijk worden gediend. Tot deze belangen be
horen ook de "ecologische'' belangen. Ecosystemen van land en water kunnen 
immers rechtstreeks afhankelijk zijn van de kwaliteit en kwantiteit van hAt 
oppervlaktewater. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de invloed van het water-



peil op de soortensamenstelling van graslanden. In zoverre wordt het 
ecologisch belang door het waterschap gediend. Men spreekt in zo'n geval 
van een "taakbelang van het waterschap" (einde citaat) . 
Essentieel is dus, dat de van de waterstaatszorg afhankelijke agrarische 
en ecologische belangen een gelijkwaardige plaats innemen. Bij strijdig
heid van die belangen zal gewogen moeten worden en zullen inderdaad keuzes 
moeten worden gemaakt, "behoedzaam, zorvuldig en met eerbied voor ecolo
gische even~ichten". 
Het ecologisch belang is een zodanig groot algemeen belang, d.w.z. dat 
het het gezamenlijk belang is van zodanige grote aantallen rechtssubjecten 
(ingezetenen), dnt dit belang als object van overheidszorg moet worden be
schouwd. Het ecologisch belang kan dan onmogelijk als een verwant belang 
worden aangemerkt. 
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-Voor het scheppen van de voorwaarden, die een evenwichtige belangenafweging, 
beleids- en besluitvorming mogelijk maken, is het noodzakelijk ecologische 
belangen, waar het ecosystemen betreft, die rechtstreeks afhankelijk zijn 
van de door het waterschap uitgeoefende waterstaatszorg, te rangschikken 
o~der "taakbelangen". 
Ecologische belangen, die niet rechtstreeks afhankelijk zijn van de door 
het waterschap uitgeoefende waterstaatszorg, maar aan het behoud waarvan het 
waterschap wel uit maatschappelijk oogpunt een bijdrage kan leveren, b.v. 
aanleg en onderhoud van landschapsverfraaiende beplanting, waren als "ver
wantbelang" aan te merken. 

Wij stellen u voor de nota in deze zin te verduidelijken. 

S PL.C\-1 TlG.ATLN 

J.van Zellem 
Milieugroep N.o.v. 

Op 21 mei, fietsend langs een grindweg tussen de Gortelseweg 
en de Hertenkampsweg, zagen we een Grote Bonte Specht ?oor 
een gat hoog in een dode, ongevee~ ve~ticaa~ staande .~lJ.tak van 
een beuk verdwijnen. Er waren in dle d1kk~ ZlJtak nog VlJf an
dere gaten. Wat ons nu opviel, was dat dle zes gaten alle op 
ongeveer gelijke afstanden boven elkaa.r zaten, zodat het geheel 
op een reuzegrote blokfluit leek. De ga_ten za ten erg hoog, 
.maar de onderlinge afstand was te schatten, d?ordat e~n van 
ons twee~n een stok verticaal tegen de st~m h1eld en daar een 
lengte op afpaste die door de ander,op fl1nke ~fstand van de 
boon; staande, als ongeveer geli~k aan de onder~lng~ a~~tanden 
tussen de gaten gezien werd. Ult.komst van de met1ng · 
omstreeks 40 cm. Blijkbaar hebben de spechten weet van è_e 
diepte van hun nestholte als ze onder of boven een bestaand 
gat een nieuw uithakken. 

P. Groen. 
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Op de avond waarop de Plantenwerkgroep werd (her-)opgericht 
kwam ook het 11 hokken" ter sprake: het inventariseren van de 
wilde plantensoorten per vierkante kilometer. 
Hoe gaat dat eigenl~k in dorpen en steden, vroeg men en ik 
vertelde toen dat je zelfs midden in de bebouwing kunt in
ventariseren en daarb~ leuke dingen kunt vinden. Er zou een 
aardig verhaal te vertellen z~n zei ik, van wat ik ooit al
lemaal vond -en opschreef- op m1 n dagel~ks fietstochtje 
naar en van kantoor in Epe. 

Idske, nieuwe redacteur van Natuurklanken, was ook'op die 
b~eenkomst en z~ hield m~ vrienctel~k en vasthoudend aan 
die uitspraak. 
En als je tóch over de plantjes in het dorp gaat schr~ven, 
zei Els, fiets dan even langs de Eikelkamp, want daar staan 
1 n massa aardige viooltjes in het plantsoen. 

Ik heb m1 n streepl~st van de kom van Epe dus opgezocht (glo
baal de westelUke helft, met een stukje buitengebied) en ben 
eerst maar eens gaan.tellen. Ik kom tot rond 125 sodrten. 
Het zullen er in werkel~kheid heel wat meer z~n geweest, maar 
je kunt nu eenmaal niet in elk achtertuintje en onder elk 
heggetje gaan snuffelen. En, wat is 11 wild11 in een dorp? 
Het aantal verwilderende tuinplanten is legio. 
Ik heb me echter beperkt tot de soorten die we als echt 
wild of ingeburgerd beschouwen. 
Het zal niemand verbazen dat een groot deel (ruim een derde) 
van die 125 soorten bestaat uit degewone eenjarige tuinon
kruiden, zoals Muur, Straatgras, Kruiskruid, Herderstasje 
en Kamillesoorten. Allemaal plantjes die weinig eisen stel
len aan de bodem. Een voeg tussen de stenen, een zanderig 
plekje tegen een muur, een boomkrans, een heg, een over
hoekje van een halve vierkante meter is ruim voldoende. 
Hun leven is kort - vaak kort genoeg om vóór de volgende 
veeg- spuit- of schoffelbeurt r~pe zaden te produceren. Ze 
zUn in staat mechanisch geweld te overleven en in dit voor 
de meeste planten toch te barre milieu hebben ze weinig 
concurrentie. 

Langs de trottoirbanden zag ik overal Straatgras en in de 
nazomer scheen dat met grote vitaliteit een nieuwe genera
tie voort te brengen. Langzamerhand begon ik in te zien 
dat het helemaal geen Straatgras was waar ik naar keek. 
Zoeken en determineren bracht me op een soort Liefdegras 
(Eragrostis pilosa). Het bleek een betrekkel~k nieuwe 
soort voor Nederland. In steden en dorpen breidt h~ zich 
razendsnel uit. Ook in Epe bleek h~ tenslotte in vr~wèl 
alle straten te groeien; daar zal de veegmachine ook wel 
een grote rol in hebben gespeeld. De vondst was voor m~ 
ook een voorbeeld hoe moeil~k je iets ongewoons herkent op 
een plaats waar je 1 t niet verwacht. 



Behalve eenjarigen i~ er ook·een flink aantal -ruim 20 
vaste "onkruiden". Het zijn :ijzersterke planten als. Grote 
Weegbree, Paardebloem, Kweekgras, Witte Klaver. 
In tuinen kunnen ze een plaag ZDn, in berm~n kunnen ze de 
letterl:ijk moordende concurrentie aan en in het milieu van 
dorpsbebouwing z:ijn ze in staat zich tegen de letterl:ijke ver
drukking in te handhaven. Een Paardebloem in een voeg tussen 
twee tegels kan tien keer onthoofd worden: ZDn wortelstok 
loopt alt:ijd weer uit. 
De Weegbree met z'n platliggende bladeren is b:ijna tredvast, 
Kweek en Witte Klaver weven in en boven de grond taaie net
ten van wortelstokken en uitlopers. 

Epe is, hoewel minder dan vroeger, nog alt:ijd een boomr:ijk 
dorp. Het verbaast dus niet dat op mijn lijst je een stuk of 
15 bomen en struiken voorkomen. Ze brengen het vaak niet ver
der dan het kiemplantstadium, maar soms weten ze zich in een 
heg te handhaven. Zo kr:ijg je het beeld dat in een Liguster
heg een esdoorn staat. In het buitengebied kunnen heggen 
die heel oud z:ijn, op die manier een heel gevarieerde samen
stelling hebben. We mogen daar wel eens goed naar gaan hljken 
voodat de laatste verdwenen is ••• 

Veel van die bomen- en struiken opslag wordt gevormd door 
besdragende heesters en klimmers: Kamperfoelie, Klimop, 
L:ijsterbes, Amerikaanse Vogelkers, Hulst, Vlier. 

Boomr:ijk was Epe vroeger ook al. Een deel van het oude dorp 
bestond uit villa's met grote lommerr:ijke tuinen en die situa
tie heeft lang genoeg geduurd om de b:ijpassende bosvegetatie 
tot ontwikkeling te brengen. Daar is hier en daar nog iets 
van over en zo vinden we in het Loeffpark b:ijvoorbeeld nog 
Salomonszegels. Daar in de buurt groeit Hengel, Lelietje 
van Dalen, Bosviooltje en Bosanemoon, en ook een typisch 
bosgras als Schaduwgras. 
En een bosplant als Adelaarsvaren vestigt zich moeil:ijk maar 
daarna haast onuitroeibaar: in 1983 groeide h:ij nog in het 
plantsoen van de Amrobank. 
Tot nu toe heb ik me tot de wilde planten beperkt. Het 
Lelietje van Dalen is al een tw:ijfelgeval: in onze streek 
komt h:ij wild voor, maar in landgoedsituaties is h:ij vaak aan
geplant. Met de groep van stinzeplanten overschr:ijden we de 
grens van wild naar aangeplant definitief. Maar de stinzeplan
ten, vaak al eeuwen geleden ingevoerd, weinig of niet g.ecul
tiveerd en, zeker als hun verspreidingsgebied niet ver weg 
lag, zich ook gemakkel:ijk handhavend, rekenen we practisch al 
tot de "wilde" flora. 
Een aardig voorbeeld in Epe is de Voorjaarshelmbloem, ook al 
weer in het Loeffpark en in heggen en onder struiken langs de 

Parkweg. 

Het Loeffpark met z'n wat wilde heester
stroken leent zich goed voor zulke half
natuurl:ijke voorjaarsbloeiertjes. 
Maar een plantsoenman die die soorten 
niet kent schoffelt ze weg als onkruid •••• 

Tegenwoordig nog meer dan vroeger zetten 
liefhebbers wilde plantjes in hun tuin. 
Voor zover die vaste voet krDgen, zou je 
ze als moderne stinzeplanten kunnen be-
schouwen. Soorten als de Vingerhoed en 
de Bonte gele Dovenetel horen ertoe en 
ook een aardig plantje als de Siberische 



Winterpostelein (Ik hoor het wel eens Socialistenkruid noemen: 
één van de plaatsen van herkomst is de Paasheuvel in Vier
houten). 
Dat brengt me dan weer op de viooltjes aan de Eikelkamp. 
Determinatie kwam uit op het Blauwsparige Bosviooltje: èen 
soort die in onze buurt niet in het wild voorkomt. Ont-
snapt uit een tuin van een liefhebber? Ik heb voor alle zeker
heid navraag gedaan bij de dichtsbijwonende KNNV-er, maar die 
was onschuldig aan de verwildering. 
Na deze aandacht voor het bos-aspect van de dorpsflora hlj
ken we nog naar het aangre.nzende buitengebied. Dat zijn voor
al bermen langs zandwegen die toch ook nog een 30 soorten 
tot het lijstje bijdragen. Er komen nog elementen in voor van 
de bloemrijke vegetatie van de randen van oude Veluwse akkers: 
Veldbies, Akkerhoornbloem, Knolboterbloem, Graskolkje, 
soorten die onder de steeds meer toenemende verrijking en ver
storing van de bermen geleidelijk verdwijnen. 

Een bijzondere soort die vanuit het buitengegied 
in kwam was de Adderwortel. Een forse 
oeverplant met rose bloeiaren. Hij lijkt op 
een grote uitgave van het Perzikkruid, dat 
trouwens ook een naast familielid is. 
De plant groeit in onze streek langs de 
beekjes en de oude groeiplaats aan de 
Boskampweg hing ook samen met de Dorps-
beek. De plant verdween toen de nieuwe 
scholengemeenschap werd gebouwd. Ik heb 
nog eèn poging gedaan om hem elders 
langs de Dorpsbeek geplant te krijgen, 
maar dat mislukte. 
Al de soorten die ik noemde, laten ook 
zien hoe veèl variatie in milieu - zij 
het op heel kleine oppervlakken, de dorps
kern biedt. Eén aspect hebben we nog niet 
genoemd: beschutte kale zandige randjes 
langs heesterstroken en dergelijke. Een 
ideaal milieu voor vroege voorjaars
bloeiertjes als Vroegeling en Zandraket 
en later voor vetplantjes als Muurpeper 
en Wit Vetkruid. · 
Ook weer geen echt wilde soorten, de 
laatste twee, maar tuinsoorten die bui
ten de heg hun ideale plekje vinden. 

het dorp 
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Het meest extreme maar toch blijkbaar ideale plekje vond jaren 
geleden een Zonnebloem die -een meter hoog- groeide en bloeide 
o~ een steunbeer van de Grote Kerk! 

Een handje helpen? 

De samenleving is met haar moderne productiemethoden en leef
gewoonten oorzaak van een enorme achteruitgang van de levende 
natuur. Een proces dat voorlopig niet tot staan zal worden 
gebracht. · 
Maar incidenteel kan men de verarming tegengaan en met een
voudige middelen zelfs verrijking bereiken. 

i 

I 
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De dorpstuinen van Epe, maar ook van Heerde en Vaassen met hun 
vele groensingels lenen zich uitstekend voor doelbewust ge
bruik van allerlei aantrekkel~ke wilde soorten die op hun na
tuurl~ke standplaatsen steeds weer bedreigd worden. 

In die richting ontwikkelde zich een gesprek dat ik had met 
de nieuwe plantsoenchef van Epe, Erik Murris - intussen ook 
lid van de KNNV. 
De helaas weggeschoffelde Voorjáarshelmbloem kwam natuurl~k 
ter sprake. Maar, zei h~, de idee dat wilde planten een 
plaats kunnen he_bben in het openbare groen leeft wel bij mijn 
mensen, b~ de een misschien meer dan b~ de ander. Een van ~jn 
hoveniers had hem een hele lijst van geschikte ondergroei 
voor heesterstroken gegeven. 
Hij voelde wel voor die ideeën, die overigens niet nieuw of 
revolutionair z~n. H~ vond de houtsnipper-bedekking van hees
terstroken en bossingels - hoewel een gezonder alternatief 
voor onkruidbestrijding dan de spuitbus - ook niet alleen za-
ligmakend. · 

Er zit ook een educatief tintje aan. Het is, denk ik goed dat 
·kinderen en ge:lnteresseerde volwassenen aantrekkelijke en goed 
herkenbare wilde soorten diè op hun natuurl~ke standplaatsen 
verdw~nen, dicht b~ hun huis kunnen vinden. 
Een baet je dierentuin-effect in het plantaardige zal men 
misschien zeggen, maar nogmaals: onze groene dorpen bieden 
echt mogelijkheden om een beetje tegenwicht te bieden aan de 
verarming van het landschap daarbuiten. 
Als dit zaad kiemt kan er wellicht een nieuw hoofdstukje wor
den toegevoegd aan het toch wel boeiende verhaal van het 
"plantenleven rond de straten". 
En als bescheiden begin zou ik dan graag wat Adderwortel 
langs de Dorpsbeek aangeplant zien. 

Henk Menke. 

Grauve vogels? 
C.ll.At.twe. 
f'R.A~IJHOOT 

}) 

"Grauw is Uw hemel en stormig Uw strand"- L.O begint een vroeger 
heel bekend gedicht van Potgieter; uit het midden van de vorige 
eeuw. Grauw? Wij zouden tegenwoordig eerder "grijs" zeggen dan 
"grauw" en spreken bijvoorbeeld van grijze wolkenluchten. 
"Grauw" heeft thans iets onaantrekkelijks, iets van: vaal of 
groezelig. Vroeger was dit bl~kbaar anders, had het de neutra
le betekenis van gewoon grijs (een oude uitdrukking: 11 eertied 
voor de grauwe h.:;"ren"= grijze haren). Waarom ik dit hier te ber
de breng? Wel, vanwege al die vogels met "grauwe" in hun naam; 
Grauwe Franjepoot, Grauwe Fitis, Grauwe Gans · Grauwe Gors 
Grauwe Ki~kendief, Grauwe Klauwier, Grauwe P~lstormvogel,' 
Grauwe Vllegenvanger. Telkens wanneer ik zo'n r:.aam gebruikte 
v~or een van die vogels - neem nu zo'n aardig Vliegenvangertje 
b~voor~eeld - vond ik dat b~voegel~k naamwoord een beetje 
onaardlg. Maar deze namen stammen blijkbaar uit die tijd toen 
"grauw" nog gewoon "grijs" betekende. Nou ja, niks aan te doen. 
Om nog even op het taalkundige terug te komen: in het duits 
betekent "grau" wèl gewoon: grijs. (Vertalers vergeten dat wel 
eens). Daar kun je bijvoorbeeld mooie "graue Augen" hebben! 

P. Groen. 
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De grote grijze slak, je zou hem pantserslak kunnen noemen, 
wanneer je zijn fraai gevlekte rugschildje, dat als een uoort 
zadel op hem ligt, in aanmerking neemt. Stellig is ie niet 
minder fraai dan zijn neven, de variëteiten van de grote 
oranje wegslak, die veel mooier oranje zijn dan de fel gekleur
de sinaasappelen. Deze wegslakken zijn door hun leefwijze en 
kleuren: glanzend dropzwart, geel-oranje, donker oranje of 
zachtzwart met oranje rand (voet), veel bekender dan onze 
grijze vriend (of vriendin, want ze zijn natuurlijk dubbelslach
tig). 
De grijze kelderslak leeft meer in 't verborgene en is veel 
sterker op vocht en duisternis gesteld dan zijn verwanten. 
Til je een grote steen of een halfvergane plant op, wellicht 
zit er één onder. Het moet dan wel een beschaduwde, vochtige 
omgeving zijn. In een vruchtbare vochtige tuin met hier en 
daar wat rommel, voelen ze zich wel thuis, levend van .waar
deloze ~fval. Bij 1 t optillen van hunbedekking, vluchten pisse
bedden, duizendpoten en andere bewoners van het verblijf snel 
weg: de slak echter blijft rustig zitten. Trek zich wat meer 
in, met gebogen "rug", als er van een rug sprake kan zijn. 
Vrolijk gevlekt is zijn schild, sierlijk donker gestreept op de 
rug of 1 t achtereind, wit echter de voet (zool). Daarbij is 
de grondkleur lichtgrijs. Er bestaan enige rassen of variëtei
ten van, waarbij enkele niet zo fraai gevlekt en gestreept zijn. 
Ook de jonkies moeten eerst op kleur komen. 

Geliefkoosde verblijfplaatsen zijn steeds donker en vochtig, 
niet te koud. Vochtige holten onder rottend hout, kelders 
-mits goed nat- ook afvoerputjes van goots~nen die niet 
"ontsmet" worden met moderne schoonmaakmiddelen zijn favoriet. 

In gedachten hoor ik nog de doffe galmende dreun van een 
grote regenputdeksel, waaronder ik als kin~ mijn beesten te 
voorschijn haalde. "Ajakkes" hoor ik U al zeggen. En de 
slak heet alweer vies en schadeljjk. "Trap dood, want het 
leeft" is de gulden regel van onze samenleving. Maar een 
slak is nooit vies, kijk maar eens goed. 

Als U de slak tracteren wilt (ik zie het al), geef hem dan 
een melkvelletje, wat yoghurt of een stukje kaas. Het beest 
zal er met plezier van eten, al grazend met zijn zuinige 
raspmond. 
In de natuur leeft ie van allerlei ondefinieerbare afval en 
vergane of halfvergane stoffen. Neem de proef maar eens door 
zo'n dier een fris slablad voor te leggen, het taalt er 
niet naar. Wel als het verlept of half vergaan is. 
Dik gezaaid is ie niet, U zult nïet gauw meer dan één, twee 
of hoogstens vier exemplaren tegelijk zien. 
Een groot punt van zijn program,is het slijm waarmee hij omhuld 
iso Via een ingewikkeld stelsel van vloeikanalen loopt het 



langzaam over zijn lichaam heen. Het moet hem beschermen tegen 
uitdroging en andere gevaren, tevens voor het verkeer zorgen 
en hem reinigen en fit houden. Hjj smeert zich dus met eigen 
vloeistof en wel met hoog rendement, zo te zien, bijna zonder 
wrijving. Golvend glijdt de zool over 't oppervlak (mooi te 
zien op glas). Zonder haperen neemt ie de zwaarste hinder
nissen. 
Dat slijm is een vreemde stof, met allerlei mogelijkheden. Het 
kan uitd~ogen en na bevochtiging weer even slijmerig worden 
als weleer. Probeer het maar eens van je vinger af te wassen. 

De slak voelt koud en kleverig aan, maar let eens op die 
kleine vlugge mijten, welke over zijn lichaam rennen. Zij kleven 
niet vast, nemen soms een kjjkje in het donkere gat van de 
mantelholte zonder dat dit enig verlet geeft. Het zijn waar
schijnlijk onschuldige, misschien zelfs nuttige gasten. 
Ik geloof dat iedere slak ze heeft. 
Hoe kunnen zij zo vroljjk over die plakkerige oppervlakte draven? 

De glazen eieren worden in klompen aan d~ aarde toevertrouwd, 
liefst onder een stevige steen of stronk. Maar ook weer niet 
al te diep. 

Het lijkt van buiten af gezien een tameljjk eenvoudig beest. 
Maar dat is helemaal niet zo. Van.binnen is het zeer ingewikkeld 
samengesteld~ zo ademt het door longen, kan dus verdrinken. 

Overdag wordt ie maar weinig gezien, tenzij 't weer erg nat en 
zacht is na een lange droogte. Hjj zit niemand in de weg: men 
kan er dus niet over uitglijden, zoals over die geklèurde 
neven. 
Vanuit hun dagverblijf fouragerende kunnen ze. 1 s nachts hele 
afstanden afleggen, maar hun hol vinden de beslist weerom. 

Samengevat vind 
moeite waard om 
behuisd, uit 1 t 
pend, ze zijn de 
te doen! 

ik slakken, vooral deze grijze, bijzonder de 
er met eerbied naar te kijken. Of ze nu naakt, 
water öf van het land 4ijn, zwemmend of krui
moeite waard om er eens wat onderzoek naar 

Uit: De Noordwesthoek 
Afd. Steenwijk 
v.d. K.N.N.V. 
dd.2-l- 1 88. 

even 

J. J. Snij der. 

Vliegtuigen kunnen in de lucht tanken. En iedere T.V.-bezitter 
(dat ben ik niet) heeft wel eens gezien, dat roofvogels elk~ar 
tijdens de vlucht de buit aangeven: Waarcm zouden de acrobatl
sche zwaluwen hun jongen dan niet al vliegende voeren? 

t k "k " " vanavond daarnaar aan de Veenweg s aan ~ en: gewoon even 
stilstaan in de lucht en het vliegje aanpakken. 
Maar dat gaat dan wel zó vlug, dat 't voorbjj is voor je 't weet! 

Jo van Dalen. 
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J A NIJKAMP-PRIJS 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging hee~t 
in 1962 een bijzondere prijs voor jongeren ingesteld, dio werd 
genoemd naar de scheidende voorzitter, de heer J A Nijkamp. 

Het doel van deze prijs, die om het jaar wordt toegekend, is, 
de bevordering van aktieve natuurstudie en/of natuurbaseherT 
ming door jongeren. . 
Aan de pr.ijsvr~ag kan worden deelgenomen door iedereen, die de 
leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt op de sluitingsda
tum van de inzending. 

Juist nu in het middelbaar en hoger onderwijs meer wordt gewerkt 
in de richting van zelfstandig of groepsgewijs onderzoek van een 
bepaald onderwerp, wil de vereniging met deze prijs een mogelijk~ 
h eid bieden, om een eenmaal begonnen werkstuk ook in bredere 
kring bekendheid te geven. 

Jongeren, zowel individueel of als groep, worden uitgenodizd 
een werkstuk in te zenden, dnt getuigt van hun aktieve beoefe
ning van de natuurstudie of van aktieve deelnemi~g aan natuur
bescherming. 

Het begrip' "werkstuk" wordt hierbij ruim gesteld. Het kan o.a. 
zijn een verslag van veldwaarnemingen, een foto- of diaserie met 
toelichting, een studie van samenlevingsverbanden of een be
schouwing op het gebied van de natuurbescherming. 

De inzendingen zullen worden beoordeeld door een jury, waarin 
het onderwijs, de biologische wetenschap en de verenigi~g zijn 
vertegenwoordigd. Bij de beoordeling zal mede worden gelet op 
leeftijd en vooropleiding van de inzenders. 

De naam van de winnaar zal in het verenigingsargaan "Natura" 
wortien gupubliceerd. met daarbij een - zo nodig verkorte - weer
gave van het werkstuk. 

De prijs bestaGt uit een Di~lomn èn een geldsom van f 250,-, waar
bij de jury zich het recht voorbehoudt, deze te verdelen over m~xi- · 
maal 2 gelijkwaardi~P. inzendingen. De prijs wordt bekend gemaakt 
en zo mogelijk uitgereikt tijdens de Vertegenwoordigende Vergade
ring van de Vereniging, volgend op de jury-uitslag. 

h ode re ,;, !tchttnfrn: 
1>. /(oo!Jh?P»f . 
te/ t:?! Jflo ·llc.J".l 
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0 F K U N S T Z I N N I G . 

In het mei-nummer van NATURA is een oproep ver
schenen aan onze leden, die op het gebied van te
kenen, aquarelleren, fotograferen, 
kunstnijverheid en dergelijke aktief zijn, om mee 
te doen aan een tentoonstelling tijdens de 
komende Vertegenwoordigenc'!.e Vergadering, die dit 
jaar op zaterdag 4 november in het Haarhuis te 
Arnhem wordt gehouden. Die oproep is Óf slecht 
gelezen, Óf niet goea begrepen, ~ant behalve twee 
mensen, die mij hebben aangeschoten en die gezegc'!. 
hebben te zullen meedoen, is er niemand geweest, 
die heeft gebeld. 

In voorgaande_jaren hebben afdelingen en werk
groepen hun plann~n, hun kunnen en hun achter
gronden toegelicht op de jaarvergadering van onze 
vereniging. Deze keer dacht het bestuur aan een 
andere opzet: veel leden, en je behoeft alleen 
maar in onze kampen rond te kijken, zijn in hun 
vrije tijd bezig met allerlei kunstzinnige wer
ken. Zouden we daarvan niet eens een goede door
snee te zien kunnen krijgen op de VV 1989? Wel 
moet er een grens gesteld worden aah het onder
werp van het tentoon te stellen materiaal: het 
moet betrekking hebben op de natuur enjo~ hQ.t 
landschap. Natuurlijk passen daarin ook de 
aktiviteiten van. de verening zelf. 

Wie er wat voor voelt om aan c'!.eze tentoonstel
ling mee te werken kan daarover kontakt opnemen 
met Dik Koopmans, telefoon 05780 - 12093. Zodra 
de zomervakanties achter de rug zijn, gaan we de 
plannen nader uitwerken. Uw telefoontje is dus n~ 
nodig om de opzet te doen slagenj;! 

_/ o o 'D ik I v,_J 

I ::I ll' oAc)J
1 \Yhrlln 
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/;oe ZIC dot? 
De Heer J. van Dalen uit Epe stuurde ons een zeer uitgebreide 
lDst van waarnemingen. De dagvlinders hieruit worden verwerkt 
in het vlinderoverzicht dat we hopen te publiceren in het 
januarinummer van Natuurklanken, voorzover het zekere waarne
mingen ZDn• BD e~n notitie van de Kleine Vos en de Citroen
vlinder op 12 en 13 juli jl. maakte hD de volgende opmerking: 
Commentaar van onze ZDde vindt U eronder. 

"Bovengenoemde Citroen- en Kleine Vos, hoe "gewoon" zij ook mogen 
ZDn, vormden een verrassende afwisseling op het wekenlange 
"Witjes-menu". vooral daar aan het Kanaal had ik ze de laatste 
maanden helemaal niet gezien; zeker het Citroentje niet, 
zodat ik beide soorten eigenlDk liever zo langzamerhand in 
het vakje "minder-algemeen" zou willen doen. Behalve wanneer 



volgende maanden, de Vosjes weer op de bloeiende Sedum komen, 
zoals b~ Lagerwe~, aan de Veenweg. Soms b~ tientallen tegel~k! 

14 juli 1989. J. van Dalen. 

Commentaar van de redactie: 

Kleine Vos, Citroenvlinder en Dagpauwoog z~n soorten die als 
vlinder overwinteren. Dan in de lente of later eieren leggen 
en sterveno Pas als de rupsjes uit deze eitjes komende vol
wassen z~n en zich verpopt hebben, kunnen we (in!juli) de 
nieuwe generatie van deze vlinders verwachten. 

~ELS LUIJENDIJK TUIN) 

Ons mede-afdelingslid Els Nieuwenhuis-Lu~end~k is de eer te 
beurt gevallen naamgeefster van een nieuwe kweker~ van 
Biohorma te z~n! Proficiat! 

Biohorma opent nieuwe productietuin 
. - . 

ELBURG - Het Elburger 
geneesmiddelenbedrijf Bio
horma heeft deze week een 
nieuwe productietuin voor 
geneeskundige planten in ge
bruik genomen. Mevrouw dr. 
E.N. van Nieuwenhüize-Luij
endijk verrichtte dë officiële 
opening van de naar haar ge
noemde t4in, door een riet
kraag voor het naambord 
weg te maaien. Door deze uit
breiding, die door inpolde
ring van een stuk Dronter
meer werd gerealiseerd, is 3,5 
hectaren grond aan de biolo
gische kwekerij toegevoegd. 
Met in totaal 8,4 hectaren is 
Biohorma de grootste biolo
gische kwekerij van Neder
land en één van de grootste 
van Europa. 

De naamgeefster van de nieu
we tuin -meisjesnaam: dr. Els 
Luijendijk- is een autoriteit op 
het gebied van planten in de ge
neeskunde. Zij was jarenlang 
hoofd van de afdeling kwaliteits
bewaking van Biohorma. De 'Els 
Luijendijk tuin' is de tweede in
poldering van het Elburger be
drijf binnen enkele jaren. Met de 
aankoop van de grond was een 
bedrag van ruim één miljoen gul
den gemoeid. 

Groei 
De uitbreiding van de kweek

capaciteit van de Biohorma was 
noodzakelijk, omdat het bedrijf 
steeds meer planten nodig heef\ 
door een steeds maar groeiende 
omzet. Vorig jaar bedroeg die 
omzet 43 miljoen gulden, tegen 
40in 1987. 

Ook blijkt het steeds moeilij
ker planten in de vrije natuur te 
vinden en is het een groot voor
deel de planten dicht bij de fa
briek te kweken. Het bedrijf 

waakt hierdoor zelf over de kwa
liteit en de planten kunnen vers 
worden verwerkt tot medicijnen. 

Biohorma heef\ voor Elburg 
een belangrijke toeristische 
functie. Dit vanwege het bezoe
kerscentrum De Vier Jaargetij
den. Sinds de opening in 1986 
kwamen ruim 119.000 mensen 
een kijkje nemen in het bezoe
kerscentrum en in de tuinen. De 
officiële opening van het bezoe
kerscentrum zal ditjaar op maan
dag 17 april plaatsvinden. 

Groeien er in de productietui- e Door het màaien van het 
nen 50 plantensoorten, de educa- riet door mervrouw Els Luij
tieve kruidenhof en vijverhoftel- endijk wordt de naam van de: 
len maar liefst 500 verschillende nieuwe tuin leesbaar. 
soorten, waaronder zeer zeldza-
me. 

Stormachtig op het idee een strookje grond 
Tijdens de officiële opening naast het gebouw (1000 vierkante 

van de nieuwe tuin schetste alge- meter) te gebruiken voor de teelt 
meen directeur J.H.D. Tollenaar ·van knolselderij. Sindsdien werd 
de stormachtige historie van de er gestadig uitgebreid. In 1977 
Biohorma. Het bedrijf kwam in had men 1 hectare tuin en in 19R3 · 
1967 naar het industrieterrein in na de eerste inpoldering een klei- · 
Elburg. Een medewerker kwam ne 5 hectaren. · 



IJlt: l!e.n b r /~ f. 
Als reactie op een artikeltje van Els Koopmans in Natuur
klanken van maart/april ,ontvingen we onderstaande reactie: 

"De door U gesignaleerde "sporen ontdekte ik al enige jaren 
geleden op mijn tuinfuchsia's. 
Aanvankelijk dacht ik dat het veroorzaakt werd door gallen 
(galvliegen). Nimmer ontdekte ik bij openpeuteren larfjes! 
Blijkbae.r lag de o.or zaak elders! 

In 1981 verscheen bij Mousiault een boekje in 't hallands ver
taald uit het Engels :Fuchsias in Colour, Brian and Prcudley; 
de hollandsevertaling is: Fuchsia's in kleur, vertaler 
H.J. de Graaff. 
"Fuchsia's worden veelvuldig geplaagd door wantsen; een op 
een grote bladluis gel~kend heldergroen insect. 
De eieren worden in de herfst gelegd op houtige gewassen. 
De eieren komen in het voorjaar uit, de wantsen voeden zich 
met het sap van de jonge scheuten van de waardplant~ als 
ze gedeeltelijk volgroeid zijn migreren ze o.a. ·naar de fuchsia. 
Schade wordt veroorzaakt door een giftig enzym dat door de 
wantsen in het blad wordt gespoten teneinde het voedsel be
ter opneembaar te maken." 
Het blad kan krullen, stengels en bloemknoppen eveneens en 
voornamelijk de bloemknoppen kunnen afwijkingen (uitstulpingen 
etc.) krijgen, afhankel~k van het stadium van de knop t~dens 
de beet. 

w.g. Wout van Soest.,. 
ll/3'89 

VRL.lM DE VRUCHT E.N 
Eén van de vele Judaspenningplanten in onze tuin vormde dit 
jaar vreemde vruchten. Inplaats van de bekende platte 
penningen hadden ze'in dl'öarsdoorsnede een vorm met 3 "vleug;,::.s". 
Elke vleugel bevatte zaden. 
Ook de bovenste bladeren waren typisch van vorm. 
Zo ontdek je in je eigen tuintje telkens weer l::ljzondere 

Els. 

Judaspenning met 2 afwij
kende vruchten b en c en 
stengelblad a. Vrucht b 
enigszins dubbelgevouwen 
met holle derde lljst. 
Vrucht c met volledige }e 
LiJst + zaden. 
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. Gemeenten . . Een jager die In een van ZURE. REGEN EH I<OOLMEZt. 

IS \t Qf.t-1 

Wat slechte eierschalen met zure regen te maken hebben? 
Alles, zegt Dr.Ir. J.W. Woldendorp, directeur vah het Insti-

• de betrokken gemeenten zelf verbieden grond heeft kan zonder proble-. h men de jacht op de genoemde JaC t Op soorten voortzetten met 

t k . I inachtneming van door de mi-re voge 5 ' nister uitgevaardigde regels. 

tuut voor Oecologisch Ondenoek. In de gangen hangt een ZEIST (ANP) _Tot nu toe heb- tfulp bedreigde 
soort permanente tentoonstelling met foto's, grafieken en ben 132:gemeenten gehoor ge- IJl, iersoorten 
korte verklarende teksten over het veelsoortige onderzoek geven aan de oproep van de r 
dat het instituut verricht en al verricht heeft. Omdat er al Vog~lbescherming om de jacht ··l.an onze parlementsredactie 

I b k d k I h b op t1en soorten trekvogels en I(• 
zovee e en was over oo mezen, un eet- en roedge- t d 

1 
D,. EN HAAG - Minister Braks (land-een s an vage , de patrijs, op . 

woonten, hun territoriumgedrag, hun verwachte levensduur hun g~o_ndgebied te staken. bouw en visserij) heeft een half mil-
en zo meer, konden de onderzoekers een verklaring geven V"f - d jpen gulden beschikbaar gesteld om 11 tig an ere gemeenten voel- ~aarmee dassen, boomkikkers, 
voor de recente verslechtering van de kwaliteit van de kool- den n1'ets voor een vri·J·wi'll' 1g ~leermuizen, knoflookpadden en 
mezeëitjes. jachtverbod. De·Nederlandse ~uutsalamanders te hulp te schie-

Een zorgwekkende gedachte voor wie het eerste num- Verenigin
1
g tot bescherming ~n. 

mervan juni van het tijdschrift Nature gelezen heeft. Daarin vanvage s vroeg de gemeenten 'foor de Noordbrabantse dassen 
. bi d "d d t I . vorig jaar de jacht te staken op (b, ngeveer 150 di'eren, verdeeld staan m een paar a ZIJ en e eers e conc us1es van een d t k 1 · 1 e re vage s wmterta ing, sla- qver 48 burchten) worden zes tun-

onderzoek van het instituut naar de effecten van zure regen beend, watersnip, houtsnip, r)els aangelegd onder provinciale 
op de eitj' es van koolmezen, die vrolij'k gekleurde huis-tuin- krakeend, pijlstaart, tafeleend, ' · d wegen. Dassen wor en regelmatig 
en-keuken-vogeltjes die overal tinken en rondhippen. Maar kuifeend, toppereend en goud- het slachtoffer van autoverkeer (in 

d d . d . I d k I plevier en de patrijs, omdat mi- 1.987 werden zo 37 van deze be-aar waar e omgevmg verzuur Is, egt e oo mees tegen- · k 
mster Bra s zelf, ondanks her- schermde dieren gedood) en de 

woordig abnormaal vaak eitjes zonder spikkeltjes, eitjes met haalde verzoeken, deze vogel- oversteektunnels moeten dat voor-
een broze, flinterdunne schaal, en soms zelfs foetussen soorten niet uit de Jachtwet kbrrien. De Overijsselse dassen, die 
zonder eierschaal, alleen bedekt door een vlies dat direct wilde halen. Volgens de Vogel- t-iun burchten hier en daar in de 
wordt stukgetrapt De embryo's drogen door de slechte bescherming veroorzaken de Ju~rwaarden hebben, waardoor er 

vogels absoluut geen schade. no,·· gal eens dieren verdrinken, kr'iJ·-kwaliteit van de eieren op in hun schaal. - · h d d - · -- · 
Overigens au t e toezegging gen terpen waarop ze hun behui-

Gebeurde dat in 1983 nog met minder dan tien procent van · van de 132 gemeenten niet in zing kunnen bouwen. 
de n~sten (dat aantal wordt als normaal beschouwd), in 1988 dat er in deze gemeenten in het V,oor de ernstig bedreigde boomkik-
was het percentage in verzuurde bossen opgelopen tot over geheeJ niet mee~ op deze soor- ~rs worden speciale poelen aange-

ten kan worden gejaagd. De Ie. gd in OveriJ'ssel en Noord-Brabant de viiftig. h · 
Het lot van de koolmees Iaat griezelig duidelijk zien hoe alle zeggensc ap van een gemeen- dok komt er geld voor de aanleg en 

te over de jacht gaat niet ver- herstelvan de leefomgeving van de 
met alles samenhangt. De eierschalen zijn zo slecht, doordat der dan haar eigen grond ge- knoflookpad. 

er niet genoeg kalk in zit. Er zit niet genoeg kalk in, doordat TQ.O Uw 2.t 0r\ 2 2 _ Ll _., 8 ~ 
de mezen niet genoeg kalk binnenkrijgen. Koolmezen eten 
het liefst dierlijk voedsel: rupsen. Bij een compleet rupsen
dieet (koolmezen eten ook wel beukenootjes en zonnepitten) 
hebben ze er 370 per dag nodig. Dat verklaart trouwens 
meteen voor een deel waarom er in loofbossen veel meer 
mezen wonen dan in naaldbossen: in loofbossen vind je 
gemiddeld .200 gram rups per vierkante meter, in naaldbos
sen is dat maar zes gram. 

Daarom ook is het territorium van een koolmees in een 
naaldbos gemiddeld veel groter dan in een loofbos. Dat de 
top-rupsenproduktie in bossen precies samenvalt met de 
grootste voedselbehoefte van jonge mezen, is een prachtig 
staaltje evolutieleer in de praktijk. Maar ook rupsen moeten 
kalk eten, en dat zit in boomblaadjes. Als het goed is ten
minste. Maar het is niet meer overal goed: de bodemverzu
ring (in het kort: ammoniak afkomstig van mest en industrie 
valt met stof en regen op de bodem; in die bodem zitten bac
teriën die ammoniak omzetten in nitraat, waarbij verzuring 

·van de bodem en ongewenste uitspoeling naar het grond
water optreden) maakt dat er niet genoeg kalk meer in de 
grond zit. Die spoelt namelijk ook uit. Dus, om de cirkel 
enigszins versimpeld weer te geven: de bodem bevat te 
weinig kalk, dus de boomblaadjes lijden kalkgebrek, en daar
door de rupsen, de koolmezen en uiteindelijk de koolroeze
eitjes ook. 

Ak f-\ De M lt.\'"l IEU\.J.S (kON. Hf.D. !-h<..!:t. 1). v. \J E.Tt.MSC.\-1) 
JUt-1.1 'Q>q 

Nieuw koolzaadras. 
dodelijk voor reewild 
en·hazen 
Koolzaad wordt vooral geteeld om er 
olie uit te winnen voor de margarine
.lndustrle. Drie jaar geleden versche
nen de eerste niet-bittere rassen op 
de markt Groot voordeel is, dat de ei
witrijke perskoek die na de olieberei
ding overblijft, heel geschikt Is als 
veevoer, omdat hij niet bitter smaakt. 
Maar om diezelfde reden zijn de nieu
we rassen voor reeên, hazen en ande
re wild juist levensgevaarlijk. Vooral 
's winters, als er weinig anders op het 
veld staat, vreten de dieren zich nu vol 
met koolzaad om vervolgens een af
schuwelijke dood te sterven. 
In West-Oultsland en Oostenrijk zijn 
rond de velden met de nieuwe rassen 
veel reeên aangetroffen, die hun · 
schuwheld voor mensen hebben ver
loren en zich zomaar laten vangen. Ze 
blijken praktisch blind te zijn en rea
geren niet meer op geluiden. De 
meeste gevangen dieren sterven 
spoedig. Sectie wijst uit dat hier spra
ke is van ernstige spijsverterings
stoornissen, waarbij de pens soms tot 
95 procent koolzaad bevat. Dat blijkt 
uit rapporten van het Forschungsinstl
tut fUr Wildtierkunde in Wenen. Over 
de precieze doodsoorzaak tast men 
vooralsnog In het duister. · t\ R. C. 

2 .. S..8'} 
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Allfl[l[ljp: I)1)ibliotheeknieuvs --,p- ,, 
- u 

Hieronder vindt U een l~stje van boeken die U kunt lenen. 
Het is een serie ~;".."' _ .... 

1

, .vl 
~ HERFSTIGE BOEKEN ~-

'--dif 
Bomen van de Gematigde Streken: R.Philips & Th. F. Burgers. 
Grote Spectrum Natuurgids. Kleurenfoto's 
Om de afgeval~en blaadjes op naam te brengen. 

Wat vind ik in de duinen? : Dr.W.J.Prud'homme van Reine. 
Voor de a.s. strandexcursie! 

Wat vind ik aan het strand?: Dr.W.J.Prud'hommè van Reine. 
Voor de a.s. strandexcursie! 

Paddestoelen gids: Morton Lange (zeer goed). 

Paddestoelen in de Natuur: Bo Mossberg, Sven Nilsson en Olle 
Persson • 

. Alleen plaatjeszwammen. Goed, mooi geÏllustreerd. 

Zeldzame padde§ioelen: Dr. H.Haas en H. Schrempp. 
Mooie duidel~ke kleurenfoto's. Vr~ willekeurige greep, 
wel goed. 

Nat~gids voor de Paddestoelen: Pierre Montarnal. 
Kleurentekeningen. Vr~ willekeurige greep. 

Paddestoelen:Jac. P. Th~sse. 
Verkade album. Deels verouderde namen, verder zeer goede en 
interessante beschrDvingen en plaatjes. 

Paddestoelen en Schimmels van West-Europa: Roger Philips, 
Jasper Daams en anderen. 

Grote Spectrum ~~t~urgids. Met foto's geÏllustreerd (kleur). 
Een .!!lli§.i voor PB:ddestoelenzoekers en fotografen! 

Vlinders van Europa: D. Carter & Roger Philpips. 
Grote Spectrum Natuurgids. Dag- en nachtvlinders. Zeer goed. 
Voor Uw herfsttuin! 

Paddestoelen: C. Cool en van der Lek, deel I.en II. 
Zeer oude paddestoelengidsen, maar vroeg jé van hèt. 
Voor hen die oude boekjes leuk vinden! 

Even bellen met Els Koopmans-Grommé, tel. 05780-12083, 
of een briefje naar Bongerdplein l , 8162 AW Epe en we 
spreken af hoe U het boek in handen krDgt. 

Redactie. 
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STICHTING TOT BEHOUD VAN DE 

VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN 

. B E.EK PR\\< 
In "De Wijerd" (van juni 1989) orgaan van de" Stichting tot 
Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken" staat een opmerke
lijk artikel van ons lid Wim Oosterloo over het voorkomen van 
de Beekprik, een in Nederland uiterst zeldzaam visje. 
Het had zijn grootste verspreiding op de Veluwe (onderzoek 
de heer Polder 1965). 
Over de verschillende eisen die de larven en volwassen 
Beekprikken aan hun biotoop stellen, wordt uitvoerig inge
gaan naar aanleiding van het onderzoek van de heer Polder. 

Wim vergelijkt nu het voorkomen van de Beekrpik op de Veluwe 
van vóór 1960 met de perioden 1960-1963 en 1980-1984. 
!:1&1 lijkt ons zinvol, om waarnemingen van de Beekprik van de 
laatste .jaren die door le zer~daan zijn (of hun kinderen, 
in de Salamander-vangperiode!) op te ienden ~aar de redactie 
die dan zorgt dat ze doorgegeven worden. 

Copieën van het betreffende artikel kunt U bij ons aanvragen. 

U kunt ook zelf donateur van de Bekenstichting worden voor 
f. 20.- per jaar! Inlichtingen bij Yvonne Roelants, 
tel. 05788-1919. 

Redactie. 

''"••o 
Dt. 8E.t\<PR.\K, E.f..N ~E.~C..l-IE.lt.M[) Vl.SJE. ,PAT 
AL~e..!.N IN 1'\E.LOt...Rt. JIEJ<E.N VOORKONT. 

--·Nu Komt het 'w'·lndje, sc.\'ludt de. \Je.rkeb\aren 
Van lge\end boompje I scnudl toe al \,jat b\oeir 
In f\e~ddervluchl op' t beekj~ 15 neergevoJ-en ..... 

Dcln buigt de d'tsteJ ) die in' lzon\icht gtoe\t, 
Den kop nog dieper ,onder .sp~bg 5Cdren 

Naar-'t splege.\ beeld .döt krinkel ~d verv\oe.il 
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I/OUL!7Etlfftl OPCELt T ~ 
NOG NIET ALLE WAARNEIV:INGENLI,JSTtJES 
EERSTE AANKOMST ZOMERVOGELS ZIJN BINNEN 
BIJ DE REDACTIE! 

WILLEN JULLIE HET ZO SNEL MOGELIJK IN
STUREN? 

VLINDERWAARNEMINGEN 

Wilt U alle vlinders die U dit 
seizoen noteerde opsturen naar de 
Insectenwerkgroep p.a. Agnès Herweijer 
Pelzerpark 8, 8162 GA Epe. 
Zowel dag- als nachtvlinders dus 
zijn van belang. 

Voor het landelijk trekvlinder on
derzoek sturen we speciaal de 
waarnemingen van Atalanta's Distel
vlinder, Luzernevlinder (geie + 
oranje) en Gamrrauil. Verder alle 
Pijlstaarten! c 

flll/!/j /305 J)RJJ4CT Z!IN TJJJJK 0 VfR 

Frans Bosch heeft jarenlang alle waarnemingen, die ingezonden 
zUn of doorgebeld, in het voorbijgaan toegeroepen, via anderen 
gereeld, enz. netjes op een rijtje gezet. 

Daarna volgde de notatie in een grote klapper. 
In Natuurklanken vonden de lezers hieruit een selectie, netjes 
op alfabet en in rubrieken ingedeeld. Dat was een hele klus 
en het is dan ook heel begrijpelijk dat Frans de redactie ver
zocht om een ander dit te laten overnemen. Q 

Frans, hartelijk bedankt voor dit belangrijke ,; ·,· 
werk, dat je zo uitstekend deed! · 

Na enig over en weer gepraat in de redactie heeft Els Koop~-. 
mans nu deze taak op zich genomen, nadat een andere taak \ , 
van haar wat verlicht is. 

Dus: STUURT UW WAARNEMINGEN IN HET VERVOLG NAAR: 

Els Koopmans-Grommé, 
Bongerdplein 1, 8162 AW Epe. 

Eén wens: ~raag per post en op tlld en •••• als het kan 
in rubrieken ingedeeld! 
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De waarnemingen z~n voor verantwoording van de waarnemer. 
Lijst van waarnemers + afkortingen. 

AHS= Agnès Herwe~er-Smit, HM= Henk Menke, PB= P.Bremer, EB= Egb. 
de Boer, EKG= Els Koopmans-Grommé, JD= J. van Dalen, FB= Frans Bosch, 
PG= Pier Groen, HvW= Henk van Woerden. ' 

\/OGE..LS 

Boomleeuwerik 27/4 Paar, Landgoed Tongeren JD 

Boomvalk 17/5 kon. Houtvester~ Gortel JD 
23/5 
717 

2/8 
4/8 

boven.bouwland, Oenerweg JD 
t.o. v.h. kanaal tussen Vemde en FB 
Oene 
Uiterwaarden t.o. Welsurn FB 
Drie jagend op insecten boven de PG 
Tongerense hei. Wellicht op door
trek? 

Bruine Kiekendief 9/5 Langs IJssel tussen Zalk en A28 HvW 

Gele Kwikstaart 

Grauwe Gans. 

Grauwe Vliegen
vanger 

Groenpootruiter 

Groene Specht 

Holenduif 

Kievit 

,Kleine Karekiet 

Kleine Plevier 

Koekoek 

Ooievaar 

24/5 Op een pad en zingend -strofe- JD 
in struik, Oost-Ravenweg, Epe 
(aan gedrag te oordelen moet dit een 
Grote Gele Kwikstaart üjn geweest EKG) 

19/8 ca. 20 ex. Marlerwaard 

30/6 Paár, Pelzerpark Epe. Voor het 
eerst na enkele jaren weer hier 
gezien. 

9/5 2 ex. Veessen/Marle 

6/6 Geregeld b~ Pelzerpark 
mei/juli Regelmatig omgeving Niersen 

25/6 

9/5 

23/5 

25/6 
6/7 

3 ex. Eekterveld, Vaassen 

Paartje, baltsvlucht boven de 
hei(!) van Welna 
Kanaaloever 

Eekterveld, Vaassen 
Eekterveld, Vaassen (2 ex.) 

AHS 

AHS 

HvW 

AHS 
PG 

HvW 

PG 

JD 

HvW 
HvW 

30/4 
28/5 

9/6 

Eerste waarneming, Cannenburgergat PG 
Wordt achtervolgd door Koolmees PG 
Langdurig roepend, omg. Stenenkomw~JD 

22/5 4 ex.Hazeweg Wissel (Ook buurtbe
woners deden deze melding.De die
ren waren alle 4 ongeringd en z~n 
maar even gezien. FB) 

Eveline 
Drevjjn 

.. 



Nachtegaal 

Oever zwaluw 

Pa?-pje 
Patrijs 

Raaf 

Regenwulp 

Roodborsttapuit 

Scholekster 

Sijs 

Tapuit 

Tortelduif 

Tureluur 

Witgatje 

IJsvogel 

v7 

Bosanemoon 

Boslathyrus 

Deens Lep·elblad 

14/5 

14/5 
30/5 

13/6 
26/6 

ll/6 

7/5 

9/5 

27/4 
20/5 
21/8 

7/5 

8/5 

39 

Zingend, basjes fietspad Weterin- EKG 
gen t.h.v. Bisschaf Tulleken. 
Bij Elisabeth's Land, Boerweg,Epe JD 
In ieder geval 2 ex. druk communi- JD 
cerend.Gemengd (naald-/eiken-)bos 
opzij v.d. Chevalierlaan. 
Kroondomein, Gortel JD 
Houtvesterij, Gortel JD 

12 bewoonde holen op een nieuwe FB 
plaats bij het Kievitsveld. De kolo
nieheuvel van de afgelopen 2 jaar 
is verdwenen. Het gebied wordt voor 
recreatie geschikt gemaakt. 

Paar •. Tongerense Heide 
2 ex. Zuuk, Horsterweg 

,J 

Roep, Korrenberg 
Smidsveen 
's Nachts overtrekkend 

2 paar, waarvan één met uitgevlo
gen jongen en één copulerend 
Gortelse hei 

20 ex. langs kanaal Oene in wei
land 

FB 
HvW 

JD 
HvW 

EKG 

FB 

PG 

JD 

4/7 Koepelweg nabij Renderklippen EKG 
vanaf half aug; Zeer grote vluchten in 

Epe (doortrek) 
EKG 

7/5 
8/5 

14/5 
25/6 

9/5 

4/6 
24/6 

2/8 

26/8 

20/5 

29/6 

14/5 

Minstens 9 ex. Tongerense Heide, 
Drie ex. Gortelse hei 

Eerste waarneming, Niersen 
2 ex. Eekterveld,Vaassen 
3 ex. Veessen/Marle 

Kievitsveld 
Boven en in beek,Rauwenhoffweg 

Vliegt 5 rondjes over de vijvers 
van het vijverplantcentrum a.d. 
Gortelseweg. Vertrekt richting 
Niersense beek 

Voormalige visvijvers, Vaassen 

FB 
PG 

PG 
HvW 
HvW 

HvW 
JD 

Mw·. Albers 

HvW 

Een bos vol! Langs spoorbaan tus- Gew.flor.exc. 
sen Ernst en Vaassen. 

(Een verloren gewaande vindplaats. HM+PB 
De plant is daar ca.40 jaar gele -
den neerg~zet) Hertenkampsweg,Vaas-
sen 

Bloeit overvloedig en in massa EKG 
langs Kanaaldijk t.b.v. Vemderbrug. 
(invloed zout strooien?) 

_j 



Elzenzegge 

Gewone Klaproos 

Glad Vingergras 

Hongaarse Raket 

Kleine Zonnedauw 

Klimopwaterra
nonkel 

...._"'V:....., 

20/5 

22/6 

aug. 

29/6 
4/7 

4/7 

14/5 

7/6 

~-Liggend ~erts- aug. 
hooi~~\ 
Middelste Ganzerik 4/6 
Noorse Ganzerik aug. 

Oranje Havikskruid aug. 

Rondbladig 
Wintergroen 

15/5 

Roomse Kervel 15/5 
Spits Havikskruid 29/6 

Stekende Wolfs- 22/7 
klauw & J 

1<t-~ ~ 
·-~i Valse Salie aug. 

In onze streek zeldzaam geworden door 
het bijna volledig verdwijnen van het 
Elzenbroekbos.Langs spoorbaan tussen 
Ernst en Vaassen 

l zuiver wit exoTuin, Epe 

Brinkerweg,Emsto In berm en ook 
in randen van maisakkerso Een ak
kerplant, die kennelijk tegen een 
overmaat van mest kan! 

EKG 

HM 

Gewo 
flor. exc o 

Veldkamp, Ernst 
Deze adventieve soort lijkt zich 
uit te breiden~Smallertseweg,Emst 

HM + PE 
HM + EB 

Aan vennetje, Duiveland PG 

Zeer veel langs bermgreppel Vem- EKG 
derweg. Zeer zeldzame plant 
Practisch verdwenen(Vemderweg) door Plantenwerk-
rigoür eUs ·uitgraven door "hap- groep 
graag monster" van Gemeente Epe 

Onze meest algemene looksoort, EKG 
maar zeker 1000 ex.zich aanéén 
rij(.-end langs kanaaldijk nabij Vemder
brug, waarv6ór(pal langs de weg) de 
restanten van het eveneens massaal 
voorkomende Deens Lepelblad. Merk
waardige eentonige massaopslag in ver
moedelijk bewerkte wegberm! 

Oude spoorbaan tussen Ernst en 
Epe 

Massaal langs Jagtlustweg, Epe 

De Dellen langs een schelpenpad 

Vermoedelijk spontane vestiging 
ter plaatse.Oude spoorbaan tus
sen Ernst en Epe 

Enkele plantjes bij zandgat ach
ter Leemkuil, Tongeren 

Exc .Gew o 
Plantengroep 

EKG 

HM 

Exc.Gew. 
Plantengroep 

EKG 

In berm, Ericaweg, Wissel FB 

.Een zeldzaam klein Havikskruidje HM + PB 
.Het lijkt op Muizeoor,maar heeft 
geen witviltige blaadjes en meer 
dan één bloemhoofdje aan de stengel 
Koepad, Zuuk 

Deze in Nederland zeer zeldzame PG 
soort werd op aanwijzing van dhr. 
J.Vermey van de Kon.Houtvesterij 
gevonden in een dennenbos ten 0. 
van Gortel 

Oude spoorbaan tussen Ernst en 
Epe 

Exc.Gew. 
Plantengroep 



Veenreukgras 15/5 Zeer zeldzaam in onze streek. 
Evenals gewoon reukgras met Cuma
rinegeuro Groeit nabij Rauwenhof
weg, Tongeren 

HM+ Huub 
Cuppen 

Waterkruiskruid 4/7 Lage weilanden (kwelgebied) bij 
Smallertseweg 

HM + EB 

Weide Havikskxuid 29/6 Veld~e..g , Ernst HM + PP 
HM + PB 29/6 Wildweg, Vaassen. Twee oude vind

plaatsen,die aan de Veldweg gaat 
sterk achteruit; ~e andere heeft 
nog een flinke populatie 

I i'l SE..C TEN 

Aardbeivlinder ? 
Citroenviider 

Doodshoofd
zweefvlieg 

Gentiaanblauwtje 

Groe~~~1 
4~ 

t 
Grote Beervljnder 

Foornaar 

Kl.Parelmoervl. 

Koevinkje 
Lj_ndepijlstaart 

Meikever 

Ob_fantsrups 

PJ...atbuik 

27/5 
23/7 

26/5 

jurli 

5/5 

22/5 
27/5 
20/6 
10/6 
25/5 

Open plek,Tongerense Bos 
Tweede generatie verschenen- tot 
7 ex. tegelijk op randje Lavendel 
(rupsen leven op Sporkehout) 

In border, Niersen 

2 éx. Kootwijkerveen (Apeldoorn) 

Meer dan 10 ex.bij Putterskoppel 
Kroondomein 
Talrijke ex.bij Smitsveen,Tongeren 
Bij Bosbessen,Tongerense Berg 
Bij Bosbessen,Tongerense Berg 

Rups, kruipend, Kanaaldijk 

In huis 

JD 
PG 

PG 

Bauke Terpstra 

Mw.Witkamp 

Wanda Koopmans 
JD 
JD 

JD 

PG 

vanaf 2/5 regelmatig, NierRen PG 

10/5 
Berm Molenweg, Epe JD 

Tuin Heerde.Vorjg jaar kregen wij Oeti Slot 
van iemand uit Heerde een ons on-
bekende verpoppende rups. Na over-
wintering in een bakje met aarde 
bleek èr op 10 mei een LiLdepijl-
staart uitgekomen te zijn 

12/6 l ex. op licht 's avonds laat. EKG 
Bongerdplein, Epe 

12/5 + 12/6 tuin Vaassen HvW 
aug. 

juni 

Rups v.d. Avondrood-( Pijlstaart
vlinder) 

Via NVD-· 
rubriek 

Zeke~ 12 ex. van deze Libellesaart Bauke 
bij de visvijvers Vaassen bij Trafo- Terpstra 
station 

Populierenp~l.staart 5/8 Vlinder op muur,tuin Epe Wanda Koopmans 



Rheumaptera 
bastata 

Spaansgroene 
vlinder 

Staafwants 

Standkruidvlin
der :: k'lec.flyroc.htje 

Stippelmot 

5/5 

21/5 

juni 

juli 

25/5 

st.Jacobsvlinder juli 

~~nn~Jri1if ~(1:: ~ ...--..s~ :.r-..· 
~ ~l- / .,., 

Wapendrager 27/6 

Vliegend Hert 21/7 

Zilveren Maarn 16/6 

ZOOCaUitRf N 
Ree eind juni 

Eekhoorn 
Gew. Dwerg
vleermuis 

Wezel 

.. 

AMF\~\tEN 

Hazelworm 

Levendb. Hagedis 

10/8 
ll/8 

15/5 
19/6 
5/7 

7/7 

2/7 
6/7 

8/7 

Spahnertje, dat enigszins lijkt 
op Dambordje en overdag vliegt. 
Rups leeft op Blauwe Bosbes. Mas
saal:Putters~oppel, Kroondome~n 
(determinatie: Gé Flint) 

Klein vlindertje, eerder wit dan 
groen, in de schemering in grote 
aantallen rondvliegend tussen 
jonge dennen, omgeving Niersen 

Waterwants. Visvijvers Vaassen 
bjj Trafo-station 

Bij 1 t Harde op distel-en Jacobs
kruiskruidbloemen 

Dit motje spint hele struiken in 
met wit spinsel.Vooral inheemse 
Vogelkers e.d. worden door rupsen 
gegeten. Dit jaar veel gezien (EKG) 

Rupsen vreten rret honderden de 
planten van Jacabskruiskruid kaal 
( zgn.Zebrarupsen) ASK terrein 
1 t Harde 

Net uitgekomen, tuin Heerde 

Dood vrouwelijk ex. Oranjeweg 
Gortel 

Vlinder op Witte Klaver bjj huis 

Mw.Witkamp 

PG 

Bauke 
Terpstra 

Bauke 
Te rpstra 

JD 

Bauke 
Terpstra 

Oeti Slot 

FB 

PG 

Ree met 2 kalfjes aan de Ver
lorenbeekweg, Ernst 

Mireille 
de Heer 

Tuin Heggerenk, Vaassen 
Dood ex. Wisselseweg 

HvW 
FB 

l ex."BOL" terreintje,Rauwenhofw. FB 
Langs dorpenweg t.N. van De Dreef FB 
Rent mjj op 1 t jaagpad tegemoet, JD 
Apeldoornskanaal, Oenerbrug 
Veenweg Epe, overstekend JD 

Elburgerweg bjj Niersen 
Levend, bospad, Tongeren 

Lichttorenweg, Epe 

PG 
JD 

JD 




