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·--- _ ~~~ ............... uu.L.J\..l.CI.HJ\.tm .tee::n:: neeit ae jaarvergadering van de 
afdeling al plaatsgevonden en heeft de noodkreet, die het 
bestuur heeft doen uitgaan, misschien resultaat gehad. 

De afgelopen maand heeft het bestuur één maal bij Henk van 
Woerden vergaderd. Hierbij zijn o.a. de plannen betreffende de 
ontwatering van de Smallertse beek door Waterschap Oost-Veluwe 
en de reacties van de diverse groene verenigingen op deze 
plannen besproken. In de regionale pers heeft u er ook het 
nodige over kunnen lezen. 

De controles van de natuurpaden zijn besproken en er zullen 
een aantal bordjes vervangen en gerepareerd moeten worden. Het 
is alleen op dit moment nog wat moeilijk om het totale pad af 
te lopen in verband met de ravage als gevolg van de stormen. 
De nodige aanvullingen en correcties op het programma zijn 
aangebracht en er heeft al een voorbespreking van de 
onderwerpen van de jaarvergadering plaatsgevonden. 

Als u op 13 maart naar de forumdiscussie in de He~ebrink in 
Ernst bent geweest weet u misschien, indien u in de;gemeente Epe 
woont, welke partij het meeste "groen" op de voor de natuur 
gunstigste wijze in zijn programma verwerkt heeft. Dan kunt u 
in ieder geval op 21 maart een verantwoorde keuze maken. 

Verder hopen we op de lezingen en excursies tot aan het 
zomerreces weer veel leden te ontmoeten. 

ALS l'iiE..UVl Le. DEN -e,lGROE.TEN V':l ·. 
dhr. 
dhr. 
mw. 

d"'r-

B. van Aartsen uit 't Harde 
H. van Diepen uit Epe 
A.E. Kuipers uit Vaassen 
A. van thet'f1'\C'!i1 u·i_ t E):le 

Copy voor het nummer van 

MEI/ JUNI/ JULI 

verwachten we dit keer vroeger dan normaal in 
verband met vacanties van de redactieleden. 

Graag vóór of kort nà 10 APRIL!!! 



iag 
naart 

~rdag 
tart 

rdag 
3.art 

EXCURSIE NAAR WiNDESHEIM 
Ongeveer 5 km ten zuiden van Zwolle ligt, niet zo ver 
van de IJssel, het landgoed Windesheim-
Hier gaan we onder leiding van Dik Koopmans een wande
ling maken in het afwisselende terrein. 
Eind maart kunnen we al genieten van de eerste voor-. 
jaarsflora, maar ook. voor de vogelliefhebbers is er 
dan weer volop te zien (en te horen!). 
Vertrek: bij A.H. te Epe om 8.15 uur 

Heerde: Dorpsstraat om 8.30 uur 
Terugkomst: ca. 12.30. 

AVOND VAN DE INSECTENGROEP 
De Heer W. van Soest zal ons deze avond iets vertellen over 
zljn interessante ·insectenwaarnemingen dicht,~U huis. 
Graafbijen, Metselbijen en zijn onder zoek ovef. de wesp jes die 
de Knoppergal veroorzaken komen aan de orde. Verder wordt 
besproken wat we in 1990 gaan doen. 
Ook niet-leden van de insectengroep zijn welkom, mits zij 
even bellen met de gastvrouw. 
Plaats: Huis van Babette Elsinghorst, Putterweg 10 in 

Wapenveld. tel. 05206-79935· 
Tijd: 20.00 uur. 

Instructief KORSTMOSSENWEEKEND 

in samenwerking met de Bryologische en Lichenen werk-
ag g~oep van ~e K.N.N.V •. door de Kadercommissie georga-
ril ~ nlseerd. Z1e ook Natura december 1989, pag~ 253. 

A
·~ Plaats: Natuurvriendenhuis " Het Hunenhuis" in /Havelte. 
u~~ Kosten: f. 46.50 per persoon. 
~~ Inschr~ving tot uiterlijk 29 januari a.s. bij W.H.v.d. 

Bosch, Griend 31, 3331 GE Zw~ndrecht. tel.078-125389. 
3.g 
ril 

VLEERMUISINVENTARISATIE in en b~ Gortel. 

T~dens een wandeling van ruim 2 uur zal geprobeerd 
worden met behulp van de batdetector vleermuizen op te 
sporen. 
Plaats en t~d in overleg. 
Informatie: Frans Bosch, tel. 05780-20313 

~g EXCURSIE N.AAR DE UITERWAARDEN IN DE QMGEVING VAN DEVENTER 
:·il · onder leiding van Henk Menke maken we. vandaag een wan::--
~ ,{/j deling langs en door de ui terwaarden bij Deventer. In 
''l~ deze t~d bloeit o.a. de Weidegeelster die in dit ge-
~1rï~~~·r.· bied nog redelijk veel voorkomt. · . 
~~~ ~ Afhankelijk van de situatie op dat moment, wordt het · 

( 

definitieve ex~ursiegebied nog bepaald. 
Vertrek: Epe:b~ A.H. om 8.30 uur. 

Vaaasen: bij A.B.N. om 8.45 uur. 



woensdag 
ll april 

donderdag 
12 april 

dinsdag 
17 april 

donderdag 
26 april 

y<>/ 

~ J-O-;;.-.,._;~ 
~1;~-

vr:ijdag 
27 april 

zaterdag 
28 april 

PLANTENEXCURSIE NAAR DE YQ.QRMALIGE SPOORLIJN TUSSEN 
EPE EN HEERDE 
Voor leden van de plantenwerkgroep en andere geinteres-
seerden. 
Flora en loupe meenemen. 
Werken met de streepl:ijst van de AA-soorten, o.a. in ver
band met voorgenomen aanleg fietspad. 
Vertrek: 9.30 uur van het huis van Gerda van Sloten, 

Sprengenweg 12, Epe. 

VOGELZANG IN HET KALE HOUT 
Fietsexcursie onder leiding van Els Koopmans, voor wie 
overda~unnen. Vogels herkennen aan de zang en proberen 
Zë-te zien te kr:ijgen is het doel van de tocht. Al naar 
gelang het weer gaan we naar een bosgebied of naar het 
open veld. 
K:ijker en vooral warme kledin? aanbevolen! . 
Bedoeling is, niet veel te fletsen, maar hler en daar 
een poosje rond te k:ijken. 
Vertrek: 8.30 uur b:ij A.H. Epe (fiets) 
Uiterl:ijk 12 uur terug. 

AVONDEXCURSIE.VAN DE VOGELWERKGROEP 
Het gebied van de Weteringen zuidel:ijk van de Houtweg b:ij Oene 
zal worden verkend i.v.m. een voorgenomen vogelinventarisa
tie van dit weidegebied. Het valt nl. onder de plannen 
voor herinrichting. 
Ook anderen dan vogelwerkgroepleden zijn welkom. Kijkers 
meenemen. 
Vertrek: 
Plaats: 

19.00 uur 
B:ij bakker De Graaf, Houtweg 64 in Oene. 

DIA-LEZING OVER HET WATERLEVEN 
door de heer H.J.Vallenduuk. 
De heer Vallenduuk , in het dagel:ijks leven leraar bio
logie, is zeer deskundig op het gebied van insecten. 
A~n de hand van dia's (o.a. microscoop-opnamen) zal 
hD ons het een en ander vertellen over het insecten
leven in het water en aan de waterkant. Met name zal 
worden ingegaan op de in ons land voorkomende libellen. 
P~aats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epe. 
TDd : 20.00 uur. 

VLEERMUISINVENTARISATIE in en bij Oene. 
Plaats en t:ijd in overleg. 
Informatie: Frans Bosch, tel. 05780-20313. 

BEZOEK AAN HET LANDGOED OLDENALLER b:ij N:ijkerk 

Dit oude landgoed is tegenwoordig bezit van "Natuur
monumenten". Het heeft een- rijke bosflora en in de 
oude bomen huist een reigerkolonie. 
Landschappel:ijk is het ook een zeer fraai gebied. 
Oud bos wisselt af met houtwallen, vochtige weiden en 
akkertjes. · 
Meenemen: Lunchpakket, k:ijker, goed schoeisel. 
We vertrekken om 8.30 uur b:ij A.H. te Epe (auto's) 
en denken om een uur of drie weer thuis te z:ijn. 



zaterdag 
5 mei 

VOGELEXCURSIE NAAR HIET KIEVlTSVELD 
's Morgens om 6.30 uur gaan we onder leiding van 
J.W.van Waveren Hogervorst naar het Kievitsv~ld bij 
Vaassen. Door de afwisselende begroeiing en de aanwe
zigheid van water kunnen we hier we~r rekenen .. op een 
grote verscheidenheid aan vogels. Wle weet kr]Jgen Vfe 
zelfs de IJsvogel nog te zien, welke hier regelmatig 
wordt gesignaleerd. Ook de Nachtegaa.l behoort tot .de 
mogelijkheden. . . 
Vertrek: Epe bij A.H. 6.30 uur. Degenen dle rechtstreeks 

naar het excursiegebied willen gaan, worden 
om ca. 6.45 uur verwach~ op het parkeerterrein op de 

.hoek van de Schobbertsweg en de Viskweekweg. 

moeten 

door de storm niet kon doorgaan. 
We hebben de heer L. Rondeboom echter bereid gevonden om 
een nieuwe poging te ondernemen op 6 mei a.s. 

-In verband met het verdergevorderde seizoen is het tijd
~ stip van de wandeling verplaatst naar de ochtend. 

'-:;J~_ Zoals bekend is de heer Rondeboom werkzaam bij Het Gelders 
''- ~~ L~ndschap en als zodanig uitstekend bekend met de histo-

. rle en het landschap van De Dellen. 

woensdag 
9 mei 

Vertrek: 8.15 uur in Epe bij A.H. 
8.30 uur Werkschuur aan de Dellenweg (~ 1,5 km. 
voorbij De Hertenkamp, rechtsaf). 

PLANTENEXCURSIE NAAR DE KANAALDIJK BIJ HOORN 
(oostelijk van Heerde). 
Voor leden van de plantenwerkgroep en andere geÏnteres
seerden. 
Flora en loupe meenemen. 
Werken met de streeplijst van de AA-soorten. 
Vertrek: 9.30 uur van de brug over het Kanaal bij Hoorn 

(oostelijk van Vosbergen in Heerde) 

vrijdag VLEERMUISINVENTARISATIE voorafgegaan door een inleidende 
ll mei'· lezing door Marc van Bebber, provinciaal coÖrdinator van 

~11/~~,~W~'tl ) de sticht~ng vleermuisonderzoek •. 
~'.'~'11 'u''t. )~\:j~ In de lezlng wordt o.a het gebrulk van de batdetector 

· 1\ 1. fji' I. toegelicht. De inleiding is duidelijk aan de excursie ge-
\\.\~~ '~ 1 r!' , , · koppeld, maar voor liefhebbers los ervan te bezoeken • 
..;-~~: •. y, P~aats lezing: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat Epe. 

,_~'3: '11 ~ TlJd: 20 o 00 uur. 
4 ~t.:H\'~· , P~a~ts excurs~e: omgeving Epe. 

d -!i\ 11·:(·. 1j' TIJd. . ca. 21.15 uur. 
\I'· \\liJn\((~ ~U '1JV1 Opgeven voor excursie: bij Frans Bosch, telo 05780-20313 

zaterdag 
12 mei 

GEWESTELIJKE THEMADAG in de POLDER ARKEMHEEN bjj Nijkerk 
Dit is een bekend weidevogelgebied aan de oude IJssel
meerdijk nabij de brug van Nijkerk naar de nieuwe polder. 
Een bezoek·aan het oude stoomgemaal, nu museum, staat 
nnk on het programma. 
Zie voor nadere bijzonderheden de uitgebretde_med~deling 
Vertrek Epe: bij A.H. om 8._5u uur. b\1. gln dlt b..Lad.. 



donderdag 

17 meiÎ.~ 

\V 
zondag 
20 mei 

maandag 
21 mei 

J1 o~ 
(..--. I'-' 

~I \_-s 
LlJ {; 

vrij dag 
l juni 

DIA-LEZING door de heer W.N.J. van Ursem. 
Het onderwerp van de ze avond zal zijn: de flora en fauna 
in België en West Duitsland. Buurlanden die in onze 
Vereniging niet zó vaak aan de orde z~n gewee~t en met 
het oog op de naderende vacanties ons op een ldee kun
nen brengE;Jn. 
Ook de natuur in het algemeen en de geologie van beide 
landen komen deze avond ter sprake. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat, Epeo 
T~d : 20.00 uur. 
VROEGE VOGELEXCURSIE NAAR DE MIJNTJES onder leiding 
van Adri Hottinga. 
Ons excursiedoel ligt vandaag b~ Terwolde. Het ~ 25 ha 
grote natuurreservaat "De Mijntjes" bestaat uit een 
aantal vroegere kleiputten omgeven door rietkragen 
en e.d. Elzen- en Wilgenvegetatie. Door de rustige en 
min of meer geÏsoleerde ligging zullen de vroege vo
gels onder onze leden weer een groot aantal andere 
vroege vogels te zien en te horen kr~gen. 
Vertrek: Epe: b~ A.H. om 6.30 uur 

Vaassen:A.B.N. om 6.45 uur. 

PLANTE~TEXCURSIE ~AAR HET KLOOSTERBOS BIJ WAPENVELD 
Voor leden van de plantenwerkgroep en andere geinteres
seerden. 
Flora en loupe meenemen. 
Werl:.:en met de streeplijst van· de AA-soorten. 
Vertrek: 9.30 uur van het witte hek van Het Gelders 

Landschap in het Kloosterbos (brug over het 
kanaal t.h. v. restaurant "Het Mu,ssennest", 
rechtdoor het bos in). 

VLEERMUISINVENTARISATIE 
Informatie: Frans Bosch, tel.05780- 20313 

AVONDFIETSEXCURSIE naar de omgeving van de KANAALDIJK 
t.h.v. HET VEMDE onder leiding van Els Koopmans:----
We vestigen daar onze aandacht op vogels, planten en 
insecten. 
Vertrek: 18.45 uur hoek Heerderweg/Vemderweg. 

PLANTENEXCURSIE NAAR SLOOTJES EN B ERIV:EN IN HE'r VOSSEN
BROEK Q1j ZUUK 
Voor leden van de plantenwerkgroep en andere geÏnteres
seerden. 
Flora en loupe meenemen. 
Werken met de streepl~st van de AA-soorten, en af

-_) ronden onder zoek vorig se i zoen. 
Vertrek: 9.30 uur van de brug over het Kanaal b~ 

Zuuk. 

Z.O.z. 

7 
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zaterdag 
16 juni OF 
zaterdag 

INSECTEN LANGS DE OUDE SPOORBAAN tussen HEERDE EN WAPENVELD 
Excursie voor de insectenwerkgroep en andere belangstellen
den. Potjes, boekjes, loupes, netjes enz. meenemen. 
Vertrek: Fiets/auto om 13.30 uur Centrum Heerde b~ de 23 juni 

vrijdag 
22 juni 

vrijdag 
6 juli 

bushalte. 
N.B. B~ slecht weer (b~ tw~fel bellen met 05780-12083) 
wordt de excursie verplaatst naar zaterdag~ juni. 

VLEERMUISINVENTARISATIE 
Informatie: Frans Bosch, tel. 05780-20313 

VLEERMUISINVENTARISATIE 
Informatie: Frans Bosch, tel. 05780-20313 

Kontaktdag NatuurBeschermingsCommissie. 

Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de NBC van de KNNV een kontaktdag 
in Soestduinen met als thema "Versted~lijking in landelijke gebieden". In 
deze "Mededeling" vind u in een bijlage het programma voor deze dag. 
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Vooral voor afdelingen is 
dit een interessante dag. 

I 
~ 
I 

"Kleuzien uut Zalk" vertelde onlancs o'l de te 

televisie V8n een uitstekend baarsroeimiddel 

dat men bereidee uit wilgebladeren, zonne-

bloemolie en kruidnagelen ............... 

ONZE. PRUII(E..N G.RCE.IE.I'l ALTYO\-/EE.'R AAN: \ 
\VE 14E..l'.>BE.N HE.T "ZOC,f.ZE.GrD 11 IN ONS" I 

~---~-~--------- -----
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ARK[MHE.L.f'\. 
POLDER ~-.,.-. ·. ~··.r··,

r . . """"" 

....,. 

De gewestelijke themadag wordt in 1990 gehouden op zaterdag 12 
mei in de Arkemheenpolder in de buurt van Nijkerk. De Arkemheen
polder is een vermaard weidevogelgebied met een grote broed
vogeldichtheid. In het gebied liggen rietputten, waar allerlei 
rietvogels huizen. Nabij het stoomgemaal "Hertog Reynout" ligt 
een Kemphanenbaltsplaats. 
We zullen verblijven in dit oude stoomgemaal dat in 1986 geheel 
werd gerestaureerd en dan ook met recht het pronkstuk van de 
zeepolder Arkemheen. genoemd mag worden. Dit stoomgemaal is het 
laatste stoomgemaal in West-Europa met schepraderen. Het heeft 
Nijkerk en omgeving behoed voor overstromingen èn bijgedragen tot 
het ontstaan van een fraai poldergebied met een unieke flora en 
fana. Wij hopen dan ook vele leden uit het gewest met dit gebied 
te mogen laten kennismaken, een gebied dat bij de afdeling Noord
West Veluwe zeer populair is. 

Hei_,ITogmma: 

09.30 uur: begroeting met koffie. 

09.45 uur: opening door Inge Verhaar, gewestelijk voorzitster. 

10.00 uur: restauratiefilm stoomgemaal. 

10.20 uur: film met als thema agrarisch weidevogelbeheer. 
Een film die een beeld geeft hoe agrarische activi
teiten zoveel mogelijk worden afgestemd op de broed
vogelstand in dit gebied. 

Koffiepauze. 

11.00 uur: De Arkemheenpolder belicht door Leendert de Boer. 
Tijdens deze inleiding wordt aan de hand van dia's 
aandacht geschonken aan het landschap en de daarin 
voorkomende flora en fauna. 

12.00 uur: lunchpauze. Blj de zelf meegebrachte lunch is koste
loos soep verkrijgbaar. 

13.00 uur: excursies in het poldergebied. We beginnen deze 
excursies vanuit het stoomgemaal. 

16.00 uur: afsluiting met koffie of thee. 



\o 

De koffie c.q. thee (3x) en soep voor deze dag z~n gratis,met 
dien verstande dat als b~drage voor deze themadag een bedrag 
wordt gevraagd van f. 2.50 per persoon. 

DRI,NGEN]2 wordt verzocht Uw opgave uit er lijk vóór l mei l92Q 
te doen b~ Henk van Woerden, tel. 05788-5390. Deze opgave is 
zeer noodzakelijk omdat de beheerder van het st.oomgemaal de 
koffie- en theevoorziening regelt. 
Daarnaast is het nodig om te weten voor hoeveel personen soep 
moet worden gemaakt~ 
Met vegetarische soepwens~n kan rekening worder. gehouden. We 
horen dit graag b~ de opgave. 

Hoe het stoomg~maal te bereiken is, is aangegeven op het 
hieronder opgenomen kaartje. 

Graag tot ziens op 12 mei 1990. 

11 
• Het Stoomgemaal "Hertog Reijnout" is gelegen in het 

Het St o~m9emaal Hert ?g \ weidevogelgebied in de Polder Arkemheen langs de 
~el nou~ d ls gfle~~n d 1~ Randmeren tussen de Veluwe en Zuidelijk Flevoland. Helaas 

d
e pwelld evAogke ghe le ln is het, ondanks de goede verbindingen met het openbaar 
e o er r em een d' N' 'k k k · J"k l 

1 d R d · t vervoer te IJ er ent, met moge IJ 11et stoomgemaal op 
angsd Ve 

1
°n merenz . uds- 'die,manier te bereiken. Voor wie per fiets of auto naar het 

sen e e uwe en Ul e- '·· 1 'Ik f d d 1 
lijk Flevoland. ·Helaas shtoomd gtehmaab w1 omd en, ~eevt o

1 
n erst~aNn .. ekp aktdtegrond aan 

· h t d k d oe a et este te o~n Is. o g vanmt IJ er e 
1s e , on an s e goe- b .. · f d d · u d · d l"k de verbindingen met het ewegwtjZenng vana e ron weg~ wor t v_nen e IJ 
0 baa 0 d . verzocht uw auto te parkeren naast het electnsch gemaal. 
pen r verv er le 1 l'd k 1 b" b k Nijkerk kent, niet moge- nva 1 enpar eerp aats IJ ezoe erscentrum. 

l~k het stoomgemaal op l 
die manier te bereiken, . 

lUID FUVOU.II& 

Voor wie per fiets of 
auto naar het stoomge-
maal wil komen, geeft 
naaststaande platte
grond aan hoe dat het 
beste te doen is. 
Volg vanuit N~kerk de 
bewegwijzering vanaf 
de rondweg. of vanaf 
R~ksweg 28 richting 
Zuid-Flevoland, links
af slaan (zie p~l) en 
aanduiding stoomgemaal 

j~!pnoon 

~ ~ \A...hJ.;,. s 1d) 

R\ '-K"'r-'lfliî 
~ UI.D, 'l=LEv'al..t\1'1.0 

L. 2 11 ~ 1\ t= ,u..,.t 
(. ~ ,~ ... ) 

blijven volgen. • .. ., ErJ 1\lhlou tt)atiS 
U wordt vriendelijk ver- .__ _____________ _,...__, 
zocht Uw auto te parkeren naast het electrisch gemaa~ . .J"r-QoNc;,~"li\-~'-
Invalidenparkeerplaats bij bezoekerscentrum. I B"!)J~..I Jca .. ~c..J, 



1990 
Oo!~ dit jaF~r 'rragen we weer 0!"1 uw eerste WaëJrne:·l~_ng v.:ln ee:>1 terucge
ke~rde zomervogel oo dit for~ulier in te vullen. 
Stuurt .U het omstreeks l juli in? U hoert later of u de eerste waar
ne~er was van een bepa~lde soort. 

( 
SOORT D.L\TU M lOC.A tE. • T 

r--·-··· . 
~ertaling 

zwarte stern 
visdief 
tortelduif 
koekoek 
nachtzwaluw 
gierzwaluw 
boerenzwaluw 
huiSZ'N al UW 

oeverzwaluw 
wielewaal 
nachte12:aal 
zwarte roodstaart 
gekr. roodstaart 
naapje -----·--·- ....... -.. -
roodborsttapuit 
tapuit 
snor 

-
-

---
p;rote karekiet 

r-!sJeine karekiet 
bosrietzan~er 

rietzanger 
spotvogel 
zwartkop 
tuirüluiter 
_grasmus 
braamsluiper 

fitis 
tjiftjaf 
fluiter _,.__ __ - --
gr.vliegenvanger 
bonte vliegenvanger 
boompieper 
p-;ele kwikstaart 

_draaihals 
I 

t= I boomvalk 

Inzenden ca. 1 juli l990 Naam waarne(e)m(st)er: 
aan redactie Natuurklanken. 
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Vereniging voor veldbiologie 

"' " 

Dit opschrift lijkt een rek
lame voor een legpuzzle. 
Met die duizend stukjes 
worden echter ·de ruim 
duizend artikelen be
doeld, die in deze rubriek 
in de loop der jaren zijn 
verschenen. Dat betekent 
al 20 jaar elke week een 
stukje met een tekening. 
Van februari 1970 tot fe
bruari 1990. 
Het jaar 1970 was uitgeroe
pen tot Natuurbescher
mingsjaar. In februari van 
dat jaar startte de rubriek 
'Tussen Heuvels en Rivier' 
verzorgd door de KNNV af~ 
deling Epe/Heerde in · het 
~oord-Veluws Dagblad. Een 
)a!lr la.I?g zou ze verschijnen; 
stilZWIJgend werd de serie 
voortgezet. Op verzoek kreeg 
de rubriek enige jaren later 
ook een vast plaatsje in de 
streekeditie van de Zwolse 
Courant, een teken, dat 'Tus
sen Heuvels en Rivier' was 
aangeslagen. 
Twintig jaar lang elke week 
een stukje. Was dat voor de 
schrijvers geen puzzle? Nee 
eigenlijk niet. Er is buiten al~ 
tijd wel wat te zien dat de 
prikkel vormt om er iets voor 
anderen over te wilen schrij
ven. Dat die 'anderen' een 
uitgebreidé lezerskring vor
men, blijkt uit de vele reac
ties en vragen, die het corres
pondentie-adres bereiken. 
Een belangrijke taak die de 
schrijvers, allen leden' van de 
KNNV, zich stellen, is voor
lichting geven over de natuur 
en natuurbescherming. Ze 
willen vertellen hoeveel 
moois, belangwekkends er 
buiten te zien is. Maarook le-

. veren ze soms kritiek op fa-

Duizend stukjes 
in twintig jaar 

lend beleid van particulieren 
en overheid op natuurgebied. 
Eeri klankbord zijn van het 
natuurgebeuren is een be
langrijketaak. Liefdevooren 
kennis van de natuur leiden, 
hopen we als schrijvers, ook 
tot bereidheid haar te be
schermen. Streven van de 
KNNV is dan ook om op actu
ele zaken, zoals bedreigin
gen, waarnemingen van le
zers e.d. in te gaan. Hoe ge
motiveerd de schrijvers voor 
dit alles zijn, blij lH wel uit het 
feit, dat hun biJdragen geheel 
belangeloos ziJn. 
Wat is de KNNV eigenlijk? 

· Misschien vragen veellezers 
zich af, wat die KNNV nu ei
genlijk_ voor een vereniging 
is. Voluit luidt de naam: Ko
ninklijke Nederlandse Na
tuurhistorische Vereniging, 
met ter verduidelijking van 
deze ouderwets aandoende. 
naam erbij: vereniging voor 
veldbiologie. Het is een lan
delijke vereniging met plaat
selijke afdelingen. De KNNV 
beshiat al 90 jaar. Ze stamt 
dus uit de tid van de befaam
de Heimans en Thijsse. Er 
zijn drie hoofdfacetten bin
nen de vereniging en wel: na-· 
tuurbeleving, natuurstudie 
en natuurbescherming. Met 
natuur wordt hier bedoeld de 
in het wild levende planten 
en dieren. De activiteiten, 
waarin dit alles tot uiting 
komt zijn vele: natuurwan
delingen, excursies, lezin
gen, cursussen, studieweek
ends, gespecialiseerde werk
groepen, kampen, reizen en 
het uitgeven _van_ ~fdelings_-

bladen, een landelijk blad, 
natuurwetenschappelijke 
boeken en deelname aan ac
ties op natuurbeschermings
gebied, afvaardigingen in 
milieugroepen e.d. De KNNV 
is geen echte actiegroep. Wel 
levert ze een belangrijke bij
drage 'aan natuurbehoud 
door het woord veldbiologie 
werkelijk in praktijk te bren
gen. 
Geregeld wordt nl. door ge
specialiseerde en gewone le
den onderzoek gedaan naar 
het voorkomen van allerlei 
planten en dieren in bepaalde 
gebieden. Deze gegevens 
kunnen door verschillende 
instanties worden gebruikt 
als het gaat een bepaald ge
bied een beschermde status 
te geven, of om wanbeleid te
gen te gaan. Door middel van · 
de rubriek 'Tussen Heuvels 
en Rivier' hebben allerleïle
zers ook aan zulke onderzoe
ken · deelgenomen. Op ons 
verzoek gegevens te sturen 
over o.a. kerkuilen, huiszwa:. 
luwen, streeknamen van 
planten, reptielen, amfi
bieën, vleermuizen, akke
ronkruiden en vlinders kwa
men zeer bruikbare reakties 
binnen. 
Met andere woorden 'Tussen 
Heuvels en Rivier' is een echt 
klankbord geworden voor de 
natuurminnaars binnen de 
lezerskringvan de beide dag-
bladen. •/ E--.c. 

Correspondentieadres: 
KNNV ver. voor veldbiologie 

Afd. Epe/Heerde 
p.a. Bongerdplein 1, Epe 

Tel. 05780 - 12083. 
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Als we het nog niet wisten, dan weten we het nu wel wat het 
woord "storm'' kan inhouden, na die stormen van 25 januari en 
van 26-27 februari; waarb~ we voor •t gemak verscheidene 
stormen die daartussen in optraden maar vergeten. We hadden 
stormen in soorten. Het bleek dat ook met de gradatie "storm", 
"zware storm" ,"orkaan" nog niet alles gezegd is, getuige 
b~voorbeeld die laatste storm in februari, die, hoewel op zich 
minder extreem dan de zuidwesterstorm van 25 januari, aan 
onze kusten veel en veel meer schade heeft toegebracht; het 
was dan ook een storm uit west tot noordwest, die bovendien 
samenviel met springt~. 

We hebben het in de nieuwsberichtgeving uit den treure gehoord: 
"toenemend tot storm, windkracht 9", of erger. De verseh-tllende 
benamingen van de gradaties van stormen z~n gekoppeld aan 
de windkracht-schaal van Beaufort, die loopt van 0 tot en met 
12. Deze schaal is in 1808 ontworpen door de Engelse admiraal 
Francis Beaufort, die daartoe sls maatstaf aanlegde het opper
vlak aan zeil(en) dat een volgetuigd oorlogsschip van die dagen 
b~ de verschillende windsterkten nog kon voeren. B~ windsterkte 
12 tenslotte heet het: "zeilen waaien uit de liiken". 

Wind-
kracht Benaming 
Beaufort 

0 Stilte 

I Flauw en stil 

Snelheid Beschrijving van de zichtbare uitwerking van de 
m/sec wind op het zeeoppervlak 

Spiegelgladde zee. 

Golfjes, die de zee een geschubd aanzicht geven. 
Schuimvorming heeft niet plaats. 

2 Flauwe koelte 3 Kleine, nog korte golfjes, maar beter gevormd. De 
toppen hebben een glasachtig aanzicht en breken 
niet. 

3 Lichte koelte S Kleine golven; de golftoppen beginnen te breken. 
Het hierdoor gevormde schuim heeft een over
wegend glasachtig aanzien, terwijl hier en daar op 
zichzelf staande witte schuimkoppen kunnen voor
komen. 

4 Matige koelte 7~ Kleine, langer wordende golven. Witte schuimkop-
pen beginnen vrij veel voor te komen. 

S Frisse bries 10 Matige golven van aanmerkelijk grotere lengte. 
Overal zijn witte schuimkoppen te zien. (Hier en 
daar komt opwaaiend schuim voor). 

6 Stijve bries 12~ Grotere golven beginnen zich te vormen. De bre-
kende toppen doen overal grote witte schuimkoppen 
ontstaan. (Opwaaiend schuim komt vrij veelvuldig 
voor). 

7 Harde wind 15 De golven worden hoger en het witte schuim van 
de brekende koppen begint zich als strepen in de 
richting van de wind te ontwikkelen. 

8 Stormachtig 18 Matig hoge golven, met aanmerkelijke kamlengte. 
De toppen der golven waaien af. Goed ontwikkelde 
schuimstrepen in de richting van de wind. 

9 Storm 21 Hoge golven; zware strepen schuim in de richting 
van de wind. Rollers beginnen zich te vormen. Het 
zicht kan door verwaaid schuim worden beïnvloed. 

JO Zware storm 24 Zeer hoge golven met lange overstortende golf
kammen. Grote oppervlakken schuim worden door 
de wind in zulke zware witte strepen verspreid, dat 
de zee een wit aanzien verkrijgt. Zware rollers. 
Het zicht is door verwaaid schuim verminderd. 

11 Zeer zware storm 27 Buitengewoon hoge golven (kleine en middelmatig 
grote schepen verliezen elkaar in de golfdalen 
tijdelijk uit het gezicht). De zee is geheel bedekt 
met lange, in de windrichting lopende schuim
banen. De randen der golfkammen verwaaien 
overal. Het zicht is sterk verminderd. 

12 Orkaan ) 2.9 De lucht is met schuim en verwaaid zeewater ge
vuld. De zee is volkomen wit door schuim. Zicht 
op enige afstand bestaat niet meer. 

Windschaal van /Jeaurort en zeegang 



Later zljn deze beschrljvingen vervangen door beschrljvingen van 
het uiterlijk van het zeeoppervlak bij de verschillende wind
sterkten. Deze beschrljvingen zljn destljds door de Internationa
le Meteorologische Organisatie erkend en vastgesteld als maat
staf voor de trappen van de schaal van Beaufort· op zee. Deze 
schaal is dus van oorsprong geen schaal van de snelheid van 
de wind, die immers op varende schepen (waarvoor de Beaufort
schaal ontworpen was) niet direct te meten is. Achteraf is 
echter in later jaren de schaal wèl door middel van metingen 
op stilliggende schepen op snelheid geljkt en het resultaat 
staat in bljgaande tabel blj de trappen van de schaal genoteerd, 
als gemidd~lden in meters per seconde. 
Men kan de genoteerde waarden opvatten als middens van 
snelheidsintervallen: bljvoorbeeld blj 8 B(eaufort): 17-19 
m/sec., 9 B: 20-22 m/sec., enz.; alleen blj 12 is geen gemiddel
de te geven, daar geldt: meer dan 29 m/sec. 
Tegenwoordig wordt blj een gemeten windsnelheid de bljbehorende 
Beaufort-trap uit deze tabel afgeleid. Men kan zien dat de 
één niet eenvoudig evenredig is met de ander. 

De benamingen van de verschillende windsterkten in de t0bel 
zljn overeenkomstig het spraakgebruik onder zeevarenden. 
Vergelijken we met het engels, dan blijkt het engelse "storm" 
bij windkracht 10 te horen, terwijl het woord "gale" bij wind
kracht 8 optreedt (windkracht 9 heet "strong gale"). 

Zoals bekend hangen stormen als regel samen met depressies in 
het luchtdrukveld. De winden waaien om een depressie heen 
(met wél een zekere binnenwaartse tendens) en wel, op de kaart 
gezien, op het noordelljk halfrond linksom (tegen de wljzers van 
de klok in), op het zuidelljk halfrond rechtsom; dit is het ge
volg van de draaiing van de aarde. In beide gevallen spreekt 
men van een cyclonale bew~ng. Het woord "cycloon" in deze 
term staat internationaal algemeen voor het windveld om _een 
luchtdrukminimum. In het nederlands wordt dit woord echter in 
hoofdzaak gereserveerd voor tropische wervelstormen.(In het 
verleden is ook wel eens een zeer zware windhoos "cycloon" 
genoemd, zoals b.v. in het geval van de verwoestende "cycloon" 
van Borculo in l925)o 

We kunnen nu in grote lljnen drie categbieën van stormen-voort-
brengende cyclonale systemen onderscheiden: . 
a) de trekkende stormdepressies der gematigde breedten, waarmee 

wlj dus maar al te vertrouwd z~n; deze kunnen een uitgebreid
heid hebben van een paar duizend kilometer; 

b) tropische stormen, tropische cyclonen; deze z~n beperkter 
van omvang (geconcentreerder zou je kunnen zeggen), te we
ten in de orde van enige honderden kilometers; 

c) windhozen, tornado's; deze hebben een omvang in de orde van 
zeg honderd meter. 

Tropische cyclonen leveren de meest verwoestende stormen die 
op zee en in kuststreken voorkomen,. Windkracht 12 stelt hier 
alleen maar een ondergrens; windsnelheden kunnen vaak oplopen 
tot meer dan 50 m/sec. Z~ ontstaan boven de tropische wateren 
van de westelljke delen der oceanen (met uitzondering van een 
gordel van 10 breedtegraden ter weersz~den van de evenaar). 
Ze bewegen zich westwaarts en buigen, in de nabljheid van het 
continent gekomen, naar hogere breedten af. 



In het Caralbische gebied en de Golf van Mexico hebben de 
tropische cyclonen de naam "hurricanes" gekregen, afgeleid van 
een India.ans woord; ons woord "orkaan" is hier weer van afge
leid. De tropische cyclonen die de Zuid-Chinese Zee en de 
omgeving van de Philippijnen bezoeken dragen daar de (Chinese) 
naam '.'taifoen" (het woord "typhoon" is de engelse spelling 
van dle naam). Cyclonen uit de Indische Oceaan teisteren 
vooral de Golf van Bengalen. 

Tenslotte de windhozen en tornado's. 
D~t z~n dus he~l andere systemen dan de hiervoor genoemdeo Z~ 
z~n van een bul-achtig karakter. In de meest extreme vorm van 
tornado's slaan z~ op het punt van (kortstondige) windsnelheden 
alles wat de atmosfeer te bieden heeft. Meten is er dan niet 
meer b~, maar schattingen van soms 100 m/sec. z~n niet overdre
ven. 
Tornado's treden nogal vaak op in de centrale delen van de 
V.S. (de naam is ook daar vandaan afkomstig). De zware wind
hoos die op 1~ augustus 1985 langs de Motketel enr over de 
Tongerense hel trok, mag ook wel een tornado heten. 

KAPOTTE. 'C>OM\:..1\1 
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Twaalf deelnemers{olv.Henk van· Woerden) trok de wandeling in het 
Kroondomein tussen het Boshuis en Elspeet op donderdagmiddag 
25 februari. 
Ze kwamen diep onder de indruk van de enorme kracht die de 
storm van eind januari gehad moet hebben. Tientallen kolossale 
Beuken, de trots van het Kroondomein, waren ontworteld of 
"gewoon" afgeknapt. Ook fraaie oude nouglassen hadden de 
str~d tegen de elementen verloren. Hoewel ieder al wist, dat 
er veel schade in de bossen was, viel het op, dat de ravage 
hier wel b~zonder groot was. 

Het landschap werd tegen de verwachting in zo nu en dan opge
vrol~kt door een zonnetje, dat de P~pestrootjes en de Berkestaro
men deed oplichten. 
Henk van Woerden vertelde interessante b~zonderbeden over de 
begroeiing met Blauwe Bosbes en Vossebes en over de bodem, die 
hier grof en grindr~k is, wat w~st op aanvoer door de rivieren. 
Stuifheuvels z~n hier dan ook niet te vinden. Wel is het zand 
op veel ~laatsen duidel~k lemig~ een voorwaarde voor het goed 
ged~en van Beuken. Een paar Reeen sprong door het open bos
terrein, waar ze een poos te volgen waren in hun galop. 

Het was een heerl~ke middag in een echt Veluws landschap! 
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De hevige storm van 25 januari j.l. liet ook onze tuin 
niet onberoerd. Er sneuvelden een aantal grote dennen 
en Deuglassen en er ontstond een ware ravage. Alles was 
bovendien ondergesneeuwd met takken en jonge loten. 
Een van de grote sparren was zo vriendelijk om net niet 
ons huis te raken, maar wel dwars over de in volle bloei 
staande Toverhazelaar heen te vallen. Die was onze trots 
geweest, want het was geen gele, maar een donkerrode. 
Droevig lagen zijn geplette takken op de grond, slechts 
geschikt om ~n een vaasje z~n herinnering nog even te be
houden. De zelfgezaaide peperboompjes bleven gelukkig net 
gespaard_! maar de i.eder jaar verrukkeliik bloeiende rode 

:meidoorn voor het huis moest het ook on~gelden. ~~ werd om
gestorm~ en omgezaagd, en het was nog een prikkelig karwei 
om de opr~laan weer vrij te maken. 

Eén troost was er. Toen we de volgende morgen de ramp in 
ogenschouw namen, schemerde ineens het felle geel van de 
Winterakonietjes door het opgewaaide blad en zij verzekerden 
ons troostend dat we niet de moed hoefden op te geven, 
dat er weleens-waar hard gewerkt zou moeten worden, maar 
dat diezelfde natuurkrachten ook weer in staat warèn ons 
deze lente van groei en bloei te doen genieten. 

Konden we er maar op rekenen dat de kwalijke processen die 
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wij zelf onze aarde aandoen, ook nog ten goede te keren waren! 

De Winterakonieten waren met de Sneeuwklokjes de eerste 
voorjaarsboden, maar al spoenig volgden er veel meer: 
Botanische crocussen, het eerste bloempje van de Arabis, 
het Longkruid, het Leverbloempje,het Gele Hongerbloempje, 
de Blauwe Anemoontjes en de Primula's. Het werd weer een 
genot om rond te speuren. 

Nu ben ik begonnen met het opnoemen van bloeiende planten, 
maar er is nog heel wat meer aan de hand. Overal in de grond 
zijn bolletjes, wortelstokjes, zaadjes en slapende rozetten 
en alles verzamelt zijn krachten om naar buiten te komen. 
De Glanzige Ooievaarsbe~ is éénjarig maar heeft al een 
oppervlakte van zo'n 2m in beslag genomen met zijn jonge 
p1antjes. Het is een onmiskenbaar ooievaarsbek:ie Plet zijn 
handvormige blaadjes en ze glimmen ook nov. 
De BermOoievaarsbekken zijn duidel~ik wat grover gelobd en 
enigszins behaard. De Donkere Ooie~-arsbek •. die zich 
ook rd>yaal uitzaait heeft een donkere vlek en al gauw een 
knolvormige, roze verdikking aan de voet. Het Hebertskruid 
van diezelfde familie is veel fiiner van struktuur. 
Deze kiemplantjes zijn allemaal ~l van vo~Ór de winter en 
datzelfde is ook het geval met de Zandraket en de Kleine 
Veldkers, die als indringers overal op perken en paden 
verschijnen. Ze horen tot de groep" voorjaarswitjes 11 , een 
onwetenschappelDk , maar verhelderend begrip. 

L1 .i: 
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Ze z~n ook zonder bloei goed van elkaar te onderkennen, 
want de Zandraket heeft zachte, ongedeelde blaadjes, de 
Kleine Veldkers ,na z~jn eerste ronde kiembladen ,heeft ze 
veervormig gedeeld, net als de Pinksterbloem. De Bos
springzaadveldkers wordt wat forser en is nor, sterker ge
deeld. 

Het wordt een sport de kiemplantjes zo vroeg mogelijk te 
herkennen. Soms1noeten ze dat met hun leven bekopen, maar 
in geval van tw~fel krijgen ze "de benefit of the doubt". 
Je kunt immers nooit weten wat er nog uit groeien kan. 
Zo heb ik al wel Juffertje in 't groen, Venkel, Paarse iberis, 
Matricaria en Duizendguldenkruid ontmoet. 

Meestal komt uit een kiemend zaadje eerst een worteltje 
naar beneden en twee enkelvoudige kiembladen naar boven. 
Dit geldt dan speciaal voor de Tweezaadlobbigen of Dicotylen. 
De groep Eénzaadlobbigen of Monocotylen heeft maar één 
kiemblad.Denk hierbij aan een grasje of een graankorrel. 
Bij de Tweezaadlobbigen dus twee eenvoudige kiembladen, 
die later vaak gevolgd worden door een wat meer gevormd blad. 
Heel duidel~k is dit waar te nemen bij de grotere kiemplanten 
van Beuk of Esdoorn. 
De tijd voor kieming is voor veel zaden nog niet aange
broken, omdat daarvoor temperatuur en vochtigheid aan 
bepaalde eisen moeten voldoen. 

Misschien kunnen we eens aandacht besteden aan de vorm 
en tijd van de kiemplanten en dat vergezeld van een kleine 
tekening doorgeven. Het zou leuk zijn die b~ gelegenheid 
af te clrukken. 

Gerda van Sloten. 

(f.S 
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Deze Heemtuin is op initiatief 
van Hartje Groen ontstaan. De 
tuin is in 1986-1987 door vr~wil
ligers en zonder subsidie aange
legd! 

De doelstelling ervan is om in
heemse planten meer bekendheid 
en vooral meer waardering te doen 
kr~gen. De beschikbare oppervlak
te is beperkt zodat er b~ de 
aanleg gekozen is voor zoveel mo
gel~k planten uit het gebied van 
de grote rivieren. 

lndeling van de tuin: 

Langs de muur vindt U plantvak
ken en heestergroepen. 

Rondom de v~ver staan vele soor
ten moerasplanten; het moeras is 
een experiment waarb~ niet inge
grepen wordt. 

Aan de kant van de weg ligt een 
talud met een bonte mengeling 
van bermplanten. 

De tuin wordt aan de noordz~de 
afgesloten door een (traditio
nele) meidoornwindsingel. 

De d~k en de bloemenweide worden 
lx per jaar met de zeis gemaaid •. _ 

BOSANNEMEUNTJEN 

Bosannemeuntjen, 
Met bluumpies as 1 t schiensel van heel kleine lichies, 
Iets roazig, as keuntjes van kindergezichies, 
Ie bint van al wat de bos zo verbouwt 
Et vrogste en 't mooiste en ons •t meeste vertrouwd. 
En a'j'der weerstoatop oew pleksien, heel lege, 
Wat zwiemelig nog in de bluistrige wind 
Dan rÖp uut oew kÖppies mien •t veurjoar al tegen, 
Dan goa'k et vertellen in huus dä'j' der bint! 

Uit: Van Weerskanten Vremp. Hermen Bomhof. 
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IN ZU\D_ FRANKRYl< 

Zuid Frankrijk rret zijn heerlijk klime.at en rijke flora biedt 
iedere keer weer verrassende vondsten. Dit keer waren het 
niet de orchideeën, hoewel het Rode Bosvogeltje, de Welrie
kende Nachtorchis en de Bokkenorchis zeer r~kel~k aanwezig 
waren. Nee, dit keer heb ik me vooral verheugd over de 
soortenr~kdom en pracht van de Hertshooisoorten. 

Het is een vr~ gemakkel~k herkenbare familie, met tegenover
staande bladen, talr~ke meeldraden, die in bosjes staar., en 
een stamper met zoveel stijlen als er bosjes meeldre.den zijn. 

De bloemen zijn van alle soorten geel. Dat lij.kt makkelijk, 
maar dan begint juist de moeil~kheid om de verschillende 
soorten uit elkaar te kennen. 
Het makkel~kst is om eerst de heesters en halfheesters eruit 
te halen. 

'Het Grootbloemige Hertshooi (Hypericum calycinum) heeft grote 
bloemer., van 6-8 cm. We zien ze hier veel in de tuin. 
In de flora staat dat h~ afkomstig is uit Z.o. Europa en . 
Klein A zie. Het was in de Dordogne dus blijkbaar een dwaalgast. 

De RY~ericum androsaemum hoort thuis in west en zuid Europa. 
H~ heeft wat kleinere bloem, 2 - 2,5 cm en groeide b~ een 
bronnetje b~ Beaulieu. In onze tuinen is het ook een inge
burgerde plant. H~ kr~gt heel decoratieve bessen, eerst 
rood, later verkleurend naar zwart. Androsaemum betekent 
zoiets als mensenbloed en die naam heeft h~ waarsch~nl~k te 
danken aan de rode kleurstof in bloemen en stengels. 

St_._Janskruid (Hypericum perforatum) is ook bij ons een heel 
algemene soort. Z~n lat~nse 
naam draagt h~ met reden. Als 
je een blad tegen het licht 
houdt is het doorzeefd met door
sch~nende puntjes. Die worden 
veroorzaakt door olieklieren. 
De vluchtige olie beschermt de 
plant tegen vee en andere plan
teneters. Ook in het St. Jans
kruid bevindt zich een bloed
rood sap dat te voorsch~n komt 
b~ het f~nwr~ven van jonge 
bloemknoppen. 

+l-ev\ sh cc~\ o €-v>ï 

"'~ j?. l'h'"ii.S. e.. 

Nu terug naar de Dordogne, want hoewel.in de flora voor ons 



land nog een negental andere Herta
hooien vermeld staan, z~n sommige 
hiervan nogal zeldzaam. 

lg 

Ruig Hertshooi is de eerste van de 
serie (Hypericum hirsutus). Het is 
een forse plant met een behaarde, 
vr~ ronde stengel. En dan moet de 
loupe erb~ komen om te zien hoe 
prachtig de kelkbladen aan de randen 
met gitjes bepareld z~n. 
De bloemen staan in een smalle, r~k
bloeiende pluim. 

Het Kantig Hertshooi (Hypericum 
maculatum) vond ik op dezelfde dag. 

Zoals de naam al verraadt heeft het een kantige steel. 
Van de vier ste.ngelvleugels zijn er twee wat meer geprononceerd • 
De bloemen vormen een losse bloeiw~ze, in dit geval zor.der 
klierpunt jes. 

·Wat zuidelijker kwamen we het Fraai Hertshooi tegen. Je twijfelt 
telkens: Is dit nu weer een andere? de loupe brengt weer 
uitkomst. Zwarte kliertjes langs de kelkranden, maar nu ook 
langs de gele kroonbladen. Werkel~k schitterend! 
H~ heet dan ook niet voor niets Hypericum pulchrum (=fraai). 
De bloemknopjes z~n bovendien nog roodach tig gekleurd en de 
half stengelomvattende bladen bezitten doorsch~nende puntjes. 

Op een hoog en droog zandig Wegrandje kwam ik toen nog een 
plantje tegen dat ik niet zo gauw als Hertshooi herkende. 
Het lag plat op de grond en had haast draadvormige stengeltjes 
en weinig, gele, v~ftallige bloempjes. 
Het bleek het Liggend Hertshooi te z~n, Hypericum humifusum. 
Humifusum betekent ter aarde uitgespreid. Ook hier weer zwar
te kliertjes op de kleine lancetvormige blaadjes. 

Mede dank z~ de loupe heb ik deze zomer veel moois ontdekt. 

Gerda van Sloten. 

H /Lié..U _l'1t:.l.. DPUNT 

Van een onzer verslaggevers. 

VAASSEN - Elke maandagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur, tel. 
05788-2998. Moeite om er door te komen is er nog niet. De 
verbinding pakt direct en na de eerste rinkel wordt de tele-
foon opgenomen. "Milieu-meldpunt Stilema", luidt de bekendma
king, in dit geval van Stilerna-voorzitter Wout Boomsluiter. 

"Bedoeling is dat mensen met hun vragen en opmerkingen hier te
recht kunnen. Ze praten tegen een gewoon iemand, geen officieel 
persoon. Dat gaat wellicht wat makkel~ker dan dat ze wat tegen 
een gemeentel~k ambtenaar moeten zeggen. De drempel is lager. 
Het kan over allerlei zaken gaan. Mensen die iets constateren 
en zich afvragen wat het is en of het door de beugel kan, 
vervuilingen b~voorbeeld. Maar ook of bepaalde stoffen wel of 
niet gevaarl~k z~n. 
Kortom, vragen over de eigen (leef)omgeving. W~ ~llen wanneer 
nodig zaken doorspelen naar b~voorbeeld de gemeente. Nee, op 
alle vragen en opmerkingen zullen w~ mogel~k ook geen antwoord 
weten. Desnoods laten we ons inlichten door het landel~k 
milieu-meldpunt. Daar is heel wat kennis aanwezig." 

UIT liRD-VE.t.UWS /)Ac;Bw<lD 

FE 13/J. 19 90 
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De eerste dag van màart kwam een 
groepje van 9 leden b~ elkaar om te 
luisteren naar een inleiding van Henk 
Menke over de grootste plantenfamilie, 
die van de Composieten of samengesteld
bloemigen. Ietwat st~ve namen voor een 
kleuren- en vormenr~ke familie, varië
rend in grootte van metershoge Zonne
bloèmen tot Madeliefjes en nog kleiner 
spul. Aanschouwel~k materiaal in de 
vorm van Madeliefjes, Klein Hoefblad 
e.d. stond op tafel. Henk had een piek-. 

Bloemen determineren 

f~~begeleidende tekst met tekeningen en een uitgebreide 
determinatietabel voor de in onze streek voorkomende 
Composieten gemaakt. 
Een serie dia's van Composieten in binnen- en buitenland 
sloot dit gedeelte van de avond af. 

"PLAN t-1 I:.. I'\ 
In mei en juni wordt een aantal excursies met de leden van de 
groep gehouden, mede om soorten te leren kennen. 
Aangezien de leden practisch allemaal overdag kunnen, z~n ze 
op vier ochtenden door de week gepland en wel: 

ll april \ 

9 mei ~~,·.·,__,: 21 mei en ' 
13 juni 

Voor b~zonderheden, zie het programma voorin dit blad. 

De bedoeling is in de eerste plaats de zgn. AA-soorten te 
noteren. Dat z~n 105 soorten die gemakkel~k te herkennen of 
te determineren z~n. Dit in het kader van een inventarisatie
ronde van het FLORON, een landel~ke organisatie te vergel~ken 
met het SOVON-onderzoek voor de vogels. 
Zowel individueel als in excursieverband worden deze soorten 
op een z.g. streepl~st genoteerd. 

Voor wie ook noteren willen zijn AA-streeplijsten en eventueel 
ook de gebieden, waar geinventariseerd moet worden aan te 
vragen b~ Henk Menke, tel. 05780-13010. 
Hieronder volgt nog eens de AA-l~st. 

De Plantenwerkgroep. 
i Waternardbci 

Aardaker Dalkruid Heemst, Echte Klokjesgenûaan Pinksterbloem Watcrdrieblad 
Moerasspirea 

Plomp, Gele Watergenliaan Addezwcxtcl Dauwnetel Heggernnk Koekoeksbloem, Echte Moerasviooltje 
Adelaarsvaren Dondcrlcruid 

Poelruit Waternavel 
Heksenkruid, Groot Koningsvaren Muskuskruid 

Aronskelk, Gevlekte Dophei, Gewone Helmbloei!J. Rankende Korenbloem Rietorchis Waterviolier 
Muurleeuwebek 

Beekpunge Dollerbloem Hemelsleutel Kraaihei Muurvaren 
Wespenorchis, Brede 

Beemdkroon Dubbelloof Hengel Krnbbcsc heer Slangekruid Wildebenram 

Blauwe knoop 
Nagelkruid, Geel Slangewortel Waterlelie, Witte 

Egelboterbloem Hulst Kruisbladwalstro Ogentroost. Rode 
Bosaardbei Engels gras Uzcrhard Kruisdistel, Echte Speenkruid Wederik, Grote 

Bo.o;andoom Lamsoor 
(incl. Late) SpringUllld, Groot Zandblauwtje 

Gagel, Wilde Jeneverbes Ogentroost, Sûjve Sûnkende gouwe 
Bosanemoon Ganzebloem, Gele Kamperfoelie, Wilde Lidsteng 

Zeealsem 

Bosbes, Blauwe Grasklokje Lis. Gele 
Orchis, Brede Struikhei Zenegroen, Kruipend 

Ilosbes, Rode 
Kattestaart, Grote Orchis, Gevlekte Tongvaren Zonnedauw, Kleine 

Grondster Keverorchis, Grote Look-zonder-look 
Boterbloem, Grote 

Pasûnaak Valeriaan, Echte Zonnedauw, Ronde 
Guichelheil, Rood 

Kikkerbeet 
Margriet Penningkruid Valse salie Zoutmeldc, Gewone Brem Hazepootje Marjolein, Wilde 

Klaverzuring, Witte Pijlkruid Veenpluis Zulte Brunei, Gewone Heelblaadjes Moerasandijvie Pimpernel, Grote Walstro, Geel Zwanebloem 



De Vogelwerl<;:groep heeft op een bijeenkomst op 
22 febr~ari j.l. de lijnen voor de toekomst 
uitgezet. De 8 aanwezige leden kwamen tot de 
conclusie onze aktiviteiten als volgt te gaan 
organiseren. 

Individuele aktiviteiten, zoals inventariseren 
voor het Sovon-projekt "schaarse en zeldzame 
broedvogels". Hierbij inventariseert ieder één 
of meerdere kwart atlasblokken. Er zijn echter 
nog wel wat "witte vlekken" op de kaart. Wie 
interesse heeft om ook mee te doen, kan kontakt 
opnemen met Jules de Vries, tel. 05788 - 3176. 
Speciale projekten, die door één of een paar 
leden worden opgetuigd. Wie zich tot zo'n akti
viteit voelt aangetro·kken, kan er aan deelnemen. 
Op dit moment is dat de inventarisatie van kolo
ni.es huiszwaluwen. 
Frans Bosch is daar al mee bezig. Hij publiceerde 
daar over in ti atuurklanken. Wie belangstelling 
heeft, belt hem onder nummer 05780 - 20313. 
In het najaar en winterseizoen volgt inventari
satie naar het voorkomen van de klapekster. 
~ader bericht daarover volgt nog. 

We besloten niet mee te doen aan het onderzoek 
naar raamslachtoffers. Dit omdat we om een aantal 
redenen zo'n onderzoek niet zien zitten. 

Verder spraken we af, dat er per jaar één geza
menlijke aktiviteit zal zijn. Voor dit jaar is 
dat inventarisatie van weidevogels in het toekom
stig ruilverkavelingsgebied, globaal gelegen 
tussen Apeldoorns Kanaal en IJssel. Na de eerste 
gezamenlijke inventarisatie kan iedereen op zijn 
eigen houtje aan de slag. De resultaten worden in 
de herfst met elkaar doorgenomen. 
Die eerste inventarisatie (eigenlijk gebieds
verkenning) is op dinsdag 17 april. We vertrekken 
dan om 19.00 uur bij de bakker aan de Houtweg in 
0 ene. 

We zullen twee keer per jaar bij elkaar komen om 
gegevens en ervaringen uit te wisselen. De najaars
bijeenkomst in vastgesteld op 9 oktober a.s. 

Jul es de Vries 

----- o/ 

2\ 
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GRINTWEG 273, WAGENINGEN. TELEFOON 08370-24224/11220 FAXNUMMER: 08370-24180. 

ORANJETIP-ACTIE 

De Vlinderstichting zet zich in voor beheer en behoud 
van de vlinderstand. Na een succesvolle inventarisatie 
van het Oranjetipje in de Achterhoek in 1989, zullen 
dit jaar gegevens over deze vlinder worden verzameld 
in de gehele provincie Gelderland. 

Vanaf Koninginnedag 30 april a.s. (een toepasselijke 
startdatum) tot en met Pinksteren (4 juni) wordt ieder
een verzocht uit te kljken naar dit fraaie vlindertje. 
De vlinder is goed te herkennen aan de oranje vleugel
toppen van het mannetje. Als U de opvallende manne
tjesvlinder ziet is het zaak goed op te letten o~ ook 
de minder opvallende vrouwtjes in de buurt zljn. 
Het vrouwtje lljkt op een Klein Koolwitje, maar ze 
heeft net als de mannetjesvlinder geelgroen gevlekte 
ondervleugels. De vlinder kunt U vooral aantreffen 
langs bosranden en weilandjes waar Pinksterbloemen 
groeien. 

Er komen speciale formulieren,waarop plaats, aantal 
en andere bljzonderheden kunnen worden aangegeven. 
Blj de formulieren hoort een kaart waarmee men de vlin
der kan herkennen en die tevens algemene informatie 
geeft over gedrag, biotoop enz. 
Uiteraard zljn ook andere vlinderwaarnemingen van harte 
welkom. 

Nadere inlichtingen blj Els Koopmans, Bongerdplein l, 
8162 AW Epe, tel. 05780-12083. 
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''VL!IY!Jf.I?VR/f/Y!JfL ~K ~ë !-ILëR '' 

EEN INITIATIEF VAN DE MILIEUGROEP N.O.VELUWE 

In januari heeft de Milieugroep N.O.Veluwe middels een 
gevormde commissie een inventarisatie gestart naar het voor
komen van vlinderr~ke terreintjes in de gemeenten Hattem, Heerde 
en Epe. 
Er is een vragenl~stje + kaartmateriaal aan een aantal mensen 
gestuurd, waarvan wordt aangenomen dat ze in onze streek vlin
derr~ke plekjes (bermen, brandsingels, heideterreinen, hooi
landjes e.d.) hebben opgemerkt. De meeste kaartjes z~n al b~ 
de initiatiefnemers terug. 

Het is echter best mogel~k dat er onder lezers van dit blad 
nog lieden z~n, die ook een vlinderr~ke plek weten. Het gaat 
vooral om natuurl~ke biotopen, niet inffirste instantie om 
bloementuinen, hoewel de laatste wel een aanw~zing kunnen z~n 
voor een nab~liggend gunstig terrein, vooral waar het minder 
algemene soorten betreft; Even een seintje en U kr~gt een 
kaartje toegestuurd. 

Doel van dit onderzoek is, te komen tot gerichte adviezen aan 
overheidsinstanties (zoals b.v. gemeenten, R~k), particulieren 
en Stichtingen om zonodig tot een vlindervriendel~k beheer 
in hun beheersgebied te komen, of dit beheer nog te verbeteren, 
waar het beslist beter kan. 

De Vlinderstichting zal nadat de terreinen bekend z~n, ge-
vraagd worden deskundige adviezen te geven. 

We kunnen best nog wat aanw~zingen gebruiken. Vooral van het 
stuk tussen Wapenveld en Hattem en nog wat noordelijk daarvan 
is te weinig bekend. 
Eind maart sluit de inzending van gegevens. 

Milieugroep N.O. Veluwe 
waarin o.a. vertegenwoordigd de plaatsel~
ke Milieuzorg-verenigingen, de KNNV en de 
Bekenstichting). 

corr. adres: Mevr. A.Meintema, 
Lindenoord 28 
8172 AL Vaassen. 

De b~en zoemen rond hun woning 
en werken aan een ntver plan 
z~ zorgen voor de zoete honing 
wij maken er een potje van. 

Toon Hermar~s. 
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©~~~ lfll~~~ 
[fN ~~~~~ 1f[Effl~ 
Er is het afgelopen jaar al veel 
geschreven over het inrichten van 
insectenvriendel~ke tuinen. Dat 
betrof dan meestal een "vlinder-

' 

vriendeljjke" tuin. Voor veel mensen is het begrip nóg beperkter 
nl. een tuin waar veel kleurige dagvlinders op af komen. Dag
vlinders vormen een zeer kleine groep van het grote, soorten
r~ke insectenr~k, ja zelfs van de vlinderfamilie. 

Dezelfde mensen, die zo graag·die zomerse fladderaartjes zieh, 
schrikken vaak van een "nachtuiltje"of "motje" dat hun huis bin
n~n v~iegt op een zomeravond, om maar niet te spreken van andere 
dlertJes als mieren, oorwormen, wespen, bladluizen en allerlei 
ander lastig gebroed! 

Binnen de K.N.N.V. liggen de accenten wat anders, althans, 
dan hoop ik. 

Behàlve de dagvlinders z~n er tal van andere, zeer interessante 
en b~ nader bek~ken ook stuk voor stuk fraaie insecten, die 
onze tuinen kunnen bevolken. 
Het is een lust om te zien hoe verschillende soorten b~en, hom
mels, zweefvliegen en wespen op onze tuinbloemen nectar ver
zamelen. 
Op warme februaridagen vliegen er al dikke aardhommels rond, 
allemaal overwinterende koninginnen die een holletje zoeken om 
er een paar celletjes in te bouwen voor hun eieren. Naarmate 
het seizoen vordert, ontwikkelt zich hier een hele hommelstaat. 
Dat betekent, dat we niet alle beschutte zonnige hoekjes in 
onze tuin in het voorjaar rigoreus moeten kaalharken en omspit
ten. E~n vernield hommelnest betekent het vernietigen van een 
hele generatie hommels. 

Ook het fanatieke uitharken van mos dat in een grasgazon staat, 
heeft al menig hommelnest verstoord; vooral de mooie Moshommels 
worden dan het slachtoffer. 

De zandige bodem van de meeste tuinen in onze streek is heel 
geliefd bij allerlei gravende insecten. In de rubriek "in mijn 
tuin gezien" in dit blad kunt U er meer over lezen. 
Op de televisie zjjn schitterende films te zien over rupsendoders, 
spinneridoders, zandloopkevers en wat niet al meer. Haast niemand 
weet echter dat veel van die wonderljjke diertjes vlak bjj huis 
kunnen voorkomen~ Oplettendheid, geduld en een goede loupe 
zullen ons als speurders in eigen tuin telkens weer verrassingen 
bereiden. Je moet er gewoon op verdacht zijn! 

Maar nu wat de dagvlinders betreft: 
Soorten als Kleine Vos, Dagpauwoog, Citroenvlinder, Knollewit
je, Koolwitje, Klein Geaderd Witje, .Atalanta en in gunstige 
jaren ook de Distelvlinder kunnen in elke dorps- en stadstuin 
verschijnen. 



Vooral in juli, augustus .en september bezoe~en ze graag de 
bloemr~ke .tuinen. Specia~l in beschutte, tonnige hoek~n komen 
ze af op Afrik.aant jes, Marjolein, Thijm, Dopheide, Rode Dophei
de, Struikheide, Sedum, Aster, Ruddleya en ·enkelbloemige 
Dahlia. · 

In februari en maart komen overwinterende soorten als Kleine 
Vos, Dagpauwoog en Citroentje en Gehakkelde A~relia op Crocus, 
Erica carnea eri vroegbloeiende Mahoniasoorten af. We hebben 
dat dit merkwaardige jaar heel mooi kunnen zien. 

Een ander vlindertje dat al vr~ vroeg verschijnt is heel 
lichtblauw. Het is het Boomblauwtje, vroeger Vuilboomblauwtje 
genoemd. 
Voedselplant van de rups is de Vuilboom, een wilde struik van 
onze bosranden. Maar ook op Hulst en Klimop kunnen de rupsen 
opgroeien. Vandaar dat dit aardige Blauwtje geregelde gast 
in onze tuinen is. 
De Zomergeneratie voegt zich weer b~ de andere zomervlinders. 
Daar komt soms het rearusblauwtje b~, als er bermen in de 
buurt z~n met klaversoorten. 

De voedselplanten van de rupsen van Kleine Vos, Atalanta en 
Dagpauwoog, Brandnetels, zijn zelden ver weg. Bovendien z1jn 
de ze soorten erg mobiel. Echte cultuurvolgers zijn het Knolle
witje en het Koolwitje. Moestuinen bieden voedsel voor de 
rupsen. Ook in het wild groeiaride verwanten van de Kool worden 
gebruikt. Ondanks de felle bestr~ding door de mens, z~n er 
massa's van deze witjes in onze tuinen te zien. 

Ik heb me alt~d afgevraagd, waar de Oranjetipjes, die aardige 
witte vlindertjes, waarvan de mannetjes een helder-oranje 
vleugeltop vertonen, toch vandaan komen. Ze bezoeken elk 
jaar in april/mei onze dorpstuinen. Hun rupsen leven van 
jonge vruchten van Pinksterbloemen en Look-zonder-Look. 
Pinksterbloemweiden worden steeds schaarser door o~twatering 
en bemesting van hooilanden, Look-zonder-Look is in onze.omge
ving vr~ schaars. 
Wat betreft onze eigen tuin is het niet zo'n probleem, omdat 
zowel Pinkerbloemen als Look- zonder Look er in ruime mate 
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in voorkomen. Ze mogen ook rustig zaad vormen en worden niet 
"opgeruimd". Maar haast niemand heeft zo'n tuin met wilde 
planten. Nu las ik in het laatste nummer van het blad "vlinders" 
dat ook eieren gelegd worden op de Judaspenning. De Oranjetip
rupsjes vreten dan van de jonge vruchten (penningen) van deze 
algemene tuinplant. Een voordeel voor de rupsjes is dat men 
van de Judaspenning de vruchten meestal niet afknipt, omdat 

ze zo leuk in droogboeketten staan! 
De rupsjes van het Oranjetipje ver
laten als ze volwassen z~n hun voed
selplanten om te verpoppen in een 
nabijzijnde struik o.i.d. 
Komen daar onze tuin-Oranjetipjes 
vandaan? Dan kunnen we een wezenlijke 
b~drage leveren aan de uitbreiding 
van deze aardige ~lindersoort! 

Een ander mooi vlindertje dat al ge
noeg heeft aan een warm plekje t~gen 
een haag of bosje, is het Bonte 
Zandoogje. Het versch~nt elk jaar al 

n .... q:>s oran)e_ti~ in april in onze tuin. Op bloemen 
zagen we het nooit. 
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Het donkere vlindertje, versierd met crêmekleurige stipjes 
en oogjes, leeft als rups op allerlei grassen. Wie geen 
enkel hoekje gras kans geeft tot volwassen, bloeiende planten 
op te groeien en in de buurt ook geen "wild" gras heeft, zal 
dit aardige vlindertje niet gauw in de tuin zien. Dit geldt 
eigenl~k voor veel soorten die meer aan hun territorium ge
bonden z~n. Als de voedselplanten van de rups ver weg groeien, 
komen de vlinders niet in onze tuinen, hoeveel kleurige en 
geurige bloemen we ook aanbieden! 

Een vlindervriendel~k beheer van plantsoenen en parken, dat 
veel wilde planten en grassen een kans geeft, is de beste 
manier, om ook andere vlindersoorten in onze tuinen te 
lokken. Dat geldt zeker ook voor tal van nachtvlinders! 

DiERENBEUL f 

HUL 

Uit: "Het Lokvogelt je" 
afd. Lelystad KNNV. 

Els Koopmans-Grommé. 

- - - - - - \3 U IDtl..M E.l::5 

Somsis het beter niet te veel ruchtbaarheid te geven aan 
b~zondere waarnemingen. Eén van deze voorbeelden is de 
Buidelmees langs de Knard~k. In de hoek Knard~k/Oostvaar
dersd~k maakte begin mei een Buidelmees een nestje aan een 
wilgetak. Op een dergel~ke plaats bl~ft dit uiteraard niet 
onopgemerkt. Grote aantallen vogelaars hebben dit kunstige 
bouwwerk bewonderd. Tussen de vele bladeren was dit nestje 
moeil~k meer te zien. Begin juni helemaal niet meer •••• 
Controle leerde dat het door een niet-natuurliefhebber uit 
de boom was gehaald. Verzamelaars ••••• 

Weinig succesvol waren ook de broedpogingen van enkele 
Steltkluten in het buitenkaadse deel van de Oostvaarders
plassen. Eind mei werden hier minstens 6 nesten verlaten. 
Mogel~k kapot getrapt door koeien of paarden of verlaten in 
de periode met zware regenval. Nadien waren de Steltkluten 
nog af en toe langs het Kitsstrandje te zien·---·· 

Nico D~kshoorn, juni '89 



Een vo§jg_en een koekoek 

Gisteren was er een vosje in m~n tuin. Ik stond er doodstil 
naar te·k~ken en zag, hoe z~ in haar hol verdween. 
Zo, w~ hebben weer, als elk voorjaar, een vossehol in de tuin, 
dacht ik. En vast wel meer ook! 
Met een warme zonnige aprildag ~k ik alt~d naar ze uit. Z~n 
vossen dan geen nachtdieren? 
Nee, deze beslist niet; de vosjes die we in onze tuin hebben, 
zijn nl. insecten. Andrena fulva heten ze. Het zijn een soort 
graafb~tjes. De w~fjes hebben een prachtige vosrode pels en 
vallen daardoor direct op als ze door je tuin vliegen. Ze 
hebben het vr~ druk. Ze moeten, kersvers uit hun winterver
bl~f,onder de grond, waar ze van eitje, larve en pop eindel~k 
volwassen b~ werden, meteen weer voor nageslacht zorgen. 

Dat betekent dat een vrouwtje, na bevrucht te z~n door een man
netje (dat ziet er veel minder kleurig uit) een holletje met 
z~gangetjes gaat graven. Ze bouwt er wat celletjes in en dan 
gaat ze honing en stuifmeel verzamelen van de bloemen rondom. 
Als een celltje vol is, wordt er één eitje op gelegd en gaat 
ze het volgende celletje vullen. Haar kindaren ziet ze nooit 
rondvliegen, want als haar eiervoorraad uitgeput is, sluit 
ze het holletje en sterft. 

Als alles volgens plan verloopt, d.w.z. het in het Fluwelen
graafb~engeslacht "voorbedachte 
~lan, komen de jonge b~en het vol

....... --· 

gend jaar te voorsch~n. Maar zo 
gaat het vaak ook niet. 
Er vliegt in dezelfde periode n1. 
óók een ander b~tje rond. Het l~kt 
eigenl~k meer op een klein wespje. 
Het heeft op het slanke l~fje een 
geel-zwart strepenpatroon en het 
dribbelt nèt zo driftig rond als 
wespen wel doen. Grappig z~n de 
voelsprietjes. Het is een Koekoeks
b~tje. Het kan zelf eigenl~k niet 
zoveel. Het graaft geen eigen hol, 
het maakt geen cellen, het verza~ 
melt geen voedsel voor haar broed. 
Het zoekt alleen naar de holletjes 
van de Andrena's, de Fluwelen graaf
b~en en legt vóór deze hun hol af
sluiten, haar eigen ei op de voed
selvoorraad die voor de Andrenaba
by's bestemd is. 
Ze zwerft daartoe van vossehol naar 
vossehol. Het geslacht heet dan 
ook Nomada. 

In elke tuin op de zandgrond kunen we Andrena's (vosjes) en 
Nomada's (koekoeksb~tjes) verwachten. Voorwaarde is natuurl~k 
wel, dat de tuin niet elk voorjaar rigoreus omgespit of open 
geharkt wordt! 

Els Koopmans-Grommé 



Een zeer luxe veerboot vervoerde onze greep, een amateur
symfonieorkerst uit Apeldoorn plus familieleden,naar 
Sheerness aan de Theemsmonding. We genoten van de zeereis 
tljdens een stralende octoberdag. 
Blj het luieren in de zon aan dek, zag ik plotseling een vlin
der vliegen. Hij kwam vanuit zee en verdween ergens tussen de 
reddingvesten. Wat was het geweest? Ik dacht ineens aan terug
trekkende trekvlinders die in volle zee wel eens landen op 
lichtschepen net als uitgeputte trekvolgels dat doen. 

ij 
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Toen de zon achterwolken schuilging en we 
de beschutting van de salon opzochten, vond 

·· _:::_:Lk een vlinder met opgeklapte vleugels rus .... 
J: tend achter de reling. Het was een Atalanta, 
. die zich rustig liet oppakken. Even later, 

in een bierglas gevangen, werd h~ door de 
verbaasde reisgenoten bewonderd! Een vlinder, 
die de zee overvliegt, daar had men nog 
nooit van gehoord! . 
Zondagavond in de bus in Nederland, hoorde 
ik, dat één van onze groep ook op de terug
reis vlinders had gezien. Uit haar gedetail
leerde beschrljving meende ik te kunnen op

maken, dat het twee Distelvlinders geweest moesten zljn. Weer 
van die trekkers van Engeland naar het vasteland dus! Twee 
waarnemingen waarop ik niet had durven hopen. 

De zee leverde verder aan waarnemingen troepen Zilver- en 
vooral veel Mantelmeeuwen en Kokmeeuwen op, die niet te ver 
van de kusten boven het kielzog de boot volgden. Een prachtig 
gezicht was het, zo van bovenaf hun vliegkunsten te kunnen 
bewonderen! Natuurlljk waren we gespitst op de trek van Jan 
van Genten. Zowel op heen- als terugreis werd er één gezien 
op volle zee! 

Dit werkweekendje Londen bood nog meer verrassingen. We werden 
ingekwar~ierd ~lj een secretaris .van de afdeling Milieu van het 
Departement en lange moeilljke gesprekken over hun polJution 
en onze vervuiling vulden de vrlje uurtjes in zljn huis in de 
Londense voorstad Sutton. 

Interessant was ook de voor hen doodgewone aanwezigheid van 
vossen in de tuin. We hadden wel eens iets gelezen over 
de honderden, misschien wel duizenden vossen die in Londen 
huizen, tot midden in de stad. We hadden echter niet verwacht 
er tljdens deze 2 Londense dagen mee geconfronteerd te zullen 
worden. Toen we 's avonds echter langs een bouwterrein 
liepen op weg naar "de uitvoering"~zagen we een mooie vol
wassen vos over de pas gestorte betonvloer wandelen, midden 
in de stad, een vreemd gezicht! 
Ze leven volkomen van afval, afvaldieren en •••• huisdieren 
VEtn de mens. 

De tweede zoogdierenontmoeting was in het prachtige park blj 
Rampton Court. Daar liepen Grijze EelrJJ.oorntjes rond, naar ik 



Eekhoorn:_ in Engeland plaatselijk Grijze eekhoorn: ingevoerd uit 
vervangen door 'grijze eekhoorn. Noord-Amerika. · 

meende een vari~teit van de gewone bruine soort. Iets wat de 
tuinbaas, die ons begeleidde óók meende. "Alle eekhoorns zijn 
hier grijs" zei hij "alleen op het eiland Wight rr:oet de bruine 
soort voorkomen". 

Toen we echter in het Jamespark vlak bij Buckingham Palace wé'er 
een aantal van deze leuke Gr~ze Eekhoorntjes zagen, die voor
namel~k op de grond rondrenden en handtam waren, ging ik toch 
tw~felen. De mooie pluimstaarten hadden een lichte rand langs 
de onderzijde en ze klommen geen enkele boo:rr; in. 
Waren dit niet de Grey Squirrels, de Gr~ze Ee~~oorns, eens 
uit, naar ik meen, Amerika geimporteerd? In de zoogdierengids 
thuis bleek het inderde.ad deze soort te zijn. Waar de Grijze 
Eekhoorn in Engeland voorkomt, is b~na overal de bruine ver
dwenen. De verspreidingskaart jes geven dit zeer duidelijk weer. 

Wat ook ieder die in de natuur geinteresseerd is in Londen zal 
opvallen, is de aanwezigheid van de Canadese Ganzen. Ze zitten 
in troepjes tussen de Zwanen op de kaden langs de Theems en 
bevolken de parken. Het zijn verwilderde ganz;en, die, hun naam 
zegt het, ·uit Canada geimpcrteerd zijn. Dit was al in de l7e 
eeuw. Ze vormen nu een grote wilde populatie in Engeland 
(20 000 in 1976). 
In de Atlas van de Nederlandse vogels wordt er uitgebreid over 
bericht. W~ zien in strenge winters in Nederland, vooral aan 
de IJssel Canadese Gan zeL als wintergasten. 
Ze komen niet uit Canada en ook niet uit Engeland, maar uit 
Scandinavi~. Daar heeft men de soort in 1929 uitgezet. De 
wilde populatie daar bedroeg in 1975 al 15000 exemplaren! 
Ook in Nederland worden Canadese Ganzen in gevangenschap 
gehouden. Ontsnapte exemplaren hiervan 
komen in ons land nu ook al to·t b~oeden. 

Even een hljkje buiten ons centinent 
bezorgde ons dus, behalve waardevolle 
vrj endschappel~ike en culturele con
tact en ook leuke natuurhistorische 
belevenissen. 

Els Kooprrans-Grommé 
oct. 1989 

. --------
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Het rivierenlandschap is m~n favoriete landschap. Niet in de 
laatste plaats omdat ik hier getogen ben. Als ik uit de nor
male routine wil breken, dan ga ik over de d~ken r~den. Ik 
vind dat een prachtig landschap. B~ het rivierenlandschap heb 
je allerlei schalen. 
De d~k zelf, maar je hebt ook de schaal binnend~ks van de be
bouwing. Je weet hoe groot een boomgaard ongeveer is, je weet 
hoe groot een weiland is, hoe groot een koe is, hoe groot een 
paard is, hoe groot een kerk ongeveer is. 
En buitend~ks heb je de rivier als een duidel~ke andere 
schaal met kribben die die schaal nog een keer verf~nen, en 
dan heb je nog de overkant waar ook weer bebouwing staat, 
kerktorentjes o.a. 
Je hebt da~r een prachtige ruimte, die is opgebouwd uit bouw
stenen. Die kun je allemaal overzien en in je geest inplanten 
en je kunt de vertes bepalen. Bovendien is er het kronkelen 
van de rivier en het kronkelen van de d~k, waardoor je niet 
meer weet of je zelf beweegt of dat het landschap rolt. 
De rivier bepaalt de richting en bovendien is die richting 
weer onderverdeeld: een brug die er doorheen sn~dt; een heel 
hoge hoogspanningsmast, soms de zon die erboven staat, soms 
een vlucht eenden. Die maken er allemaal tekeningen in. 

In het rivierenlandschap, ik idealiseer het niet, is het land
schap van een zuivere schaal, die als een harmonische keten 
in elkaar gr~pt. Van het kleinere uitzicht naar het grotere 
uitzicht, van de kleine verte naar de grotere verte. Koeien 
bepalen de schaal mede. Zoals in het Wapenvelderbroek een 
vlucht ganzen de vertes mede tastbaar maakt. Je kr~gt dan iets 
dat je visueel beheersen kunt, wat je kunt snappen. 

Het rivierenlandschap is één geheel. Er is een rust in. Als 
je droomt van een landschap waarin mensen hun harmonische 
plaats weten, dan is dat voor m~ het rivierenlandschap. Ja, 
dat is niet overal zo, maar er z~n nog stukken waar dat alle
maal nog wel op elkaar past. 
Want ik weet als Nederlander hoe weinig we nog hebben. Ik 
realiseer me ten volle hoe klein ons land is en hoeveel mensen 
er wonen. Het landschap is zo op .• K~k, de natuur ~s in Neder
land een randversch~nsel geworden, een genade die je af en 
toe even overkomt. 
Als je in de Oostvaardersplassen gaat genieten dan bestaat 
een deel van het genot uit het feit, dat je weet dat het el
ders niet kan. De aantasting van het landschap b~ ons gaat 
nog steeds onverdroten voort. Tot er ergens in de 2lste eeuw 
een.wanhoopskreet zal opgaan van: "wat hebben we in hemels
naam gedaan?'' 



NATUUR IN NEDERLAND 

Natuur is in Nederland iets dat je kT·ampachtig vast moet hou
den. Natuur is in Nederland nog een extraatje wat je als je 
geluk hebt nog kunt meemaken. Ik ben een Heerdenaar, ik besef 
dat terdege voortdurend opnieuw. 

.3\ 

MUn kinderlUke plezier in vogels of in merkwaardige bomen of 
in plantjes, is· ingegeven door de gedachte: "Kijk, dat is er 
nog, dat kan er nog zijn". Dus mijn relatie tot de natuur: is 
als Heerder landschapsbewoner inderdaad een heel krampachtige. 
Natuur spreekt niet vanzelf meer. 

DIJKVERZWARING 

De dUkverzwaring schokte me aanvankelUk zeer. Nu hoop ik, dat 
dat op den duur wel weer sleets zal worden. Als ik nu langs 
de dijkverzwari.ngen rijd, dan krijg ik daar natuurlUk wel een 
klap van. Doch ik aanvaard aan de ene kant, dat mensen moeten 
leven en dat nieuwe samenlevingen nieuwe eisen stellen aan · 
het landschap. · 
Dat moet ik wel ervaren, want ik ben niet wereldvreemd. Ik 
leef nu en ik realiseer me dat. Maar veel ervan zie ik met 
het grootste leedwezen aan, of het nu allemaal nodig is of 
niet. 
Aan de weg over de verzwaarde dUk zie je dat er zwaar en veel 
verkeer over komt. En ik accepteer dat die mensen ergens heen 
moeten, maar ik blUf met een dubbel oog hljken en bedenk wat 
daar allemaal vernield is, onvoorstelbaar. 
Ik heb dat landschap heel goed gekend. Zeker, er komt een 
generatie na mU, die niet meer weet wat daar gebeurd is. Maar 
daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik leef nu en ik denk 
nu en tot denken behoort dat je je eigen verleden met je mee 
blijft dragen. 

PLAN OOIEVAAR 

~ORQ_YOOR__]2!;_NATUUR 

Ik geloof dat je oneindig veel zorg moet besteden aan hoe 
je het landschap aanpakt, want we moeten beseffen, dat we 
maar zo weinig hebben. Veranderingen zUn ook zo moeilUk terug 
te draaien. Toch moeten gemeentebesturen, want dat zUn vaak 
dekeerste opdrachtgevers, op een gegeven moment afwegingen 
ma en. 
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Want in het ons toebedeelde leefgebied kan niet alles. 
Dan gaan er· dingerr verloren, die we niet meer terug kunnen 
krijgen. 
Het treft mjj wat een boze reacties êr dä.n van de boeren af 
komen op een aantal voorgenomen plannen. 
Terwjjl aan de andere kant boeren zich er propagandistisch op 
beroepen dat zjj zo goed voor het landschap zorgen. Mjjn waar
nemingen bevestigen dat niet. De diepe ontwatering, het la
ten leeglopen van mesttanks in de sloot. Ik ben geen deskun-
dige, maar ik kan zien dat dat niet goed is. · 
Dus de gemeentebesturen moeten hun taak doen en ook néé 
durven zeggen. Want het is levensgevaarljjk om de natuur als 
iets aparts te zien. Dat kunnen wjj ons niet veroorloven. Dat 
leidt tot reservaten. 

BESERVATEN 

Reservaten zjjn aardig, maar stellen niets voor. Niet het park, 
maar een beheerd land, het héle land. Dus deze beslissings
opdracht moet je niet aan particulieren overlaten. De ge
meentebesturen moeten een visie hebben en van daaruit beper
kingen stellen. 
Je moet het landschap blijven zien als het grondgebied dat 
ons is toebedeeld, niet door God, maar door de historie en 
dat moeten we zuinig en spaarzaam beheren. Ik ben niet tegen 
economische ontwikkelingen, behalve als die rampen gaan ver
oor zaken, dan zeg ik: "dat gaat niet door". 

J:QLITlEK 
En het is beangstigend te constateren dat het de politieke 
partjjen zjjn die voortdurend met de toverwoorden als arbeids
markt en weet ik veel, steeds maar weer, op zichzelf wel 
aardige visies, beknotten: levensgevaarljjk. 
Milieu is niet een toegevoegde waarde in de politiek. Milieu. 
is het ver zamelwoord voor hoe we met di.t landschap zullen om
gaan in de toekomst. Men moet het hierover in de politiek eens 
worden. Als het bjj vriendeljjke uitsplitsing van belangetjes 
bljjft, dan winnen de andere belangen. Dat zul je zien. 
GA,NZEN \1/~ 

~~~~ Als ik ergens heimwee naar heb, dan is 
het naar prehistorische landschappen. 
Ook om naar mensen van toen te hljken, 
maar vooral ook om de wolken vogels 
nog te zien. Maar natuur is een snel 
wegterend randverschjjnsel aan het wor
den. Ook in het rivierenlandschap. 
De ganz~ van het Wapenvelder- en het 
Vorchterbroek en van de uiterwaarden, 
die veel voor mjj betekenen. 

~ ~ :lf(·~i~. 
.. - ~-

Mjjn jaar wordt een beetje gemaakt door 
het uitkjjken naar de ganzen in de win
ter. Die ganzen zjjn soms overstelpend 
in aantal. Maar ik realiseer me terwjjl 
ik er naar hljk, heel erg goed dat het een bedreigend iets is. 
Zullen die er over honderd jaar nog zijn, of zijn ze dan ook 
letterljjk verziekt. Dat weet ik niet. 
Dus als ik in de winter over de djjk rjj en ik zie dat paarsige 
jjs i~ het winterlicht en ook die vluchten ganzen, dan weet ik 
dat lk goed moet kjjken, want misschien zie je het nooit meer. 

R. Heideveld. 

I 
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Vermesl voteren vat nu? 
VERMEST WATER EN WAT NU? 

In een door m~ gekocht en direct weer weggegooid tuinv~verboek
je stond het zo simpel: als de v~ver verandert in een groene 
algensoep, dan gooi je er gewoon "merk x" in en binnen de kortste 
keren is je water weer glashelder ••••• 
Dat daarna binnen de kortste keren dezelfde ellende weer terug_ 
komt als je de algenplaag op deze manier "oplost" vermeldde het 
boekje niet. Dat er van het verhaal over de oorzaken van de 
algenplaag ook weinig klopte, deerde de schr~ver bl~kbaar ook 
niet. 
Jammer,, maar zo simpel ligt het niet met die algen, niet in 
een tuinv~vertje en zeker niet in beken, sloten, kanalen en me
ren, waar zoveel méér zaken een rol spelen. 

Het verhaal begint met een toename in het water van voedings
stoffen voor planten, m.n. nitraat en fosfaat. Deze stoffen 
komen in het water terecht vanuit rioolwaterzuiveringsinstalla
ties, vanuit overstorten van het riool, van ongerioleerde be
bouwing in het buitengebied, van overbemeste landbouwgrond, 
door industriële lozingen, via de lucht en door inlaten van 
vervuild water uit b.v. de IJssel. Vooral de landbouw vormt in 
Gelderland in dit opzicht een probleem. Dat het hierb~ vaak om 
forse toenames van meststoffen in het water gaat zien we b.v. 
in de Hierdense beek, waar in 1960 nog 2 mg fosfaat per liter 
gemeten werd en nu 30 tot 50 mg per +iter. 

In beken gaan door de toename van voedingsstoffen de hogere 
planten harder groeien, waardoor er vaker geschoond zal moeten 
worden. Op sloten vormt zich vaak een dicht kroosdek. 
Tegel~kert~d verdw~nen allerlei gevoelige planten- en diersoor
ten, de levensgemeenschappen verarmen. 

In kanalen, meren en plassen zijn het de algen die hun kans 
gr~pen. Het water verandert in een troebele groene soep, met 
daarop vaak dikke pakketten draadalgen (flap). 

Zwemmers kunnen onder water niet meer zien 
waar ze tegenaan zwemmen en dieren als de 

.~~~~)i~Otter en de Snoek kunnen onder water hun 
prooi niet meer vinden. De aantallen van vis
soorten die· zich in troebel water goed kun
nen voeden, zoals de Brasem, nemen toe 
(verbraseming). De onder water groeiende 
hogere planten kr~gen niet genoeg licht 

~ BRA S~\'4 _r--... meer en verdwijnen. De algen (m.n. Blauwalgen) 
scheiden soms giftige stoffen af • 

. Het resultaat is een blauw/groene drab waarin nog maar weinig 
planten- en diersoorten overleven. In zulk water treden 
's zomers met zonnig weer (en daardoor explosieve groei van 
algen) sterke zuurstof-schommelingen op. In de vroege ochtend 
kan dan een tekort aan zuurstof ontstaan, waardoor de vissen 
doodgaan. In het Apeldoorns kanaal b~ Heerde-Wapenveld is dat 
de afgelopen jaren verschillende keren gebeurd. 
In het uiterste geval bl~ft er slechts een stinkend, rottend 
dood water over. 

Wat een ellende, wat doen ze (én we) daar nou aan? 
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MAA:J2,EEGELEN 

Een duurder woord voor vermesting is eutrofiëring. In dit arti
kel wil ik bespreken wat er gedaan wordt om de eutrofiëring 
tegen te gaan. 
Dit probeert men door maatregelen te treffen die uiteindelijk 
leiden tot minder algenbloei in het water. Dit kan b.v. door: 
- aanpak van regionale mestoverschotten in de landbouw 
- maatregelen bij de industrie 
- verwijderen van fosfaat uit afvalwater, o.a. op rioolzuiverings-

installaties (zgn. "derde trap" in het zui veringsproc es) 
het gebruik van fosfaatvrije wasmiddelen 

- aanpak van verspreide lozingen 
- doorspoelen van vermest water met schoner water van elders 
- verwijderen van fosfaatrijk slib van de bodem van het water 
- biologische maatregelen. 

Aangezien voor elk water de situatie weer anders is, wordt in 
de practijk vóór er iets ondernomen wordt, eerst een onderzoek 
gedaan. Men meet dan nauwkeurig waar stoffen als nitraat en 
fosfaat vandaan komen en in welke hoeveelheden. Uit dit soort 
onderzoeken is steeds weer gebleken dat meestal een combinatie 
van verschillende maatregelen nodig is, een "integrale aanpak". 

Het Rijk heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld voor het 
uitvoeren van een aantal proefprojecten. 
Hierbij moet begeleidend onderzoek uitwijzen of er daadwerkelijk 
resultaat geboekt wordt. 
Ook in onze omgeving worden enkele van zulke projecten uitge
voerd. 

APELDOORNS KANAAL 

In het Apeldoorns Kanaal ten noorden van Heerde treden 's zomers 
nogal eens vissterftes op als gevolg van algenbloei. Een be
langrijke oorzaak was hier de aanvoer van veel fosfaat en ni
traat door de Grift. Deze voedingsstoffen kwamen in de Grift 
terecht o.a. vanuit de rioolwaterzuiveringsinstallaties van 
Heerde en Epe. Op deze zuiverin~en is men nu gaan defosfateren, 
d.w.z. met behulp van chemicalien wordt het fosfaat uit het 
water gehaald. Tegelijkertijd zijn de lozingen van een aantal 
wasserijen aangepakt. Hierdoor is de hoeveelheid fosfaat in 
het Kanaal-water gedaald. Ook sterke algenbloei in de zomer 
komt minder vaak voor. 
Hierin spelen echter meer dingen een rol. Niet alleen de hoe
veelheid fosfaat maar ook b.vo de hoeveelheid zonneschijn en 
hoelang het water in dit deel van het Kanaal verblijft bepalen 
nl. hoe hard de algen groeien. Wel is de zuurstofhuishouding 
in het noordelijke deel van het Kanaal verbeterd en er zijn de 
laatste jaren geen vissterftes meer opgetreden. Het doel dat 
men voor ogen had, een even goede waterkwaliteit als elders 
in het Kanaal, is echter nog niet bereikt. 

Marjolein Koopmans. 

Uit: Blad van het I.V.N. 
afd. Apeldoorn. 



Vereniging Milièuzorg · gemeente Epe 

secretariaat: Officiersweg 50, 8162 ED Epe, tel. 05780-21129 

een greep uit het ;oor'lel-"'s/o9 !989 

1989 is op milieugebied in de gemeente Epe een heel bewogen 
jaar geweest. Het meest in het oog springend was ongetw~feld 
de ontdekking van een nieuwe grote bodemverontreiniging op het 
industrieterrein het Eekterveld in Vaassen. Deze ontdekking 
leverde wel een heel navrant bew~s van het falen van het mi
lieubeleid in de gemeente Epe. Voor ons als vereniging Milieu
zorg was dit gevál de befa~mde druppel, die de emmer deed over
lopen. In juli werd besloten om het periodiek overleg met het 
gemeentebestuur op te schorten tot na de verkiezingen van 21 
maart 1990. Het vertrouwen in een positieve opstelling van de 
verantwoordel~ke wethouder na een reeks van b~eenkomsten was al 
niet groot meer, na deze affaire was het absolute nulpunt be
reikt. Onze kritie~ op met name het gemeentel~k hinderwetbeleid 
en nog meer de opschorting van het periodiek overleg veroorzaak
te in politiek Epe een flinke deining. Deze deining had nog een 
zodanige omvang, dat er speciale openbare commissie vergadering 
voor belegd werd. Jammer was echter, dat de "milieudeskundigen'' 
van de verschillende part~en deze gelegenheid niet aangrepen 
om het gemeentel~k milieubeleid eens flink onder de loep te 
nemen. Men beperkte zich tot het vr~wel collectief roepen hoe . 
jammer dat het was, dat het periodieke overleg met onze vereni
ging was opgeschort. Voor onze vereniging natuurl~k een hele 
eer, maar het milieu was beter afgeweest met een zorgvuldige ana
lyse van het gevoerde milieubeleid. Inmiddels hebben wij besloten 
het overleg met de gemeente weer te hervatten, vooral omdat de 
politieke part~en die ons ook aan dit overleg geholpen haddden, 
er om vroegen. 

Ook de aluminiumfabrieken in Vaassen vroegen weer flink veel 
aandacht. Ook hier was de oorzaak b~ het gemeentebestuur te vin
den. Langdurig wachten met het geven van beschikkingen op de 
hinderwetaanvragen, vervolgens ook nog inadequate voorschriften 
aan deze beschikkingen verbinden, betekende voor ons weer veel 
werk aan de winkel. Tegen de beschikkingen was het noodzakel~k 
om beroep aan te tekenen. Door de Raad van State werd in november 
de verleende vergunning aan deAlu-Vaassen B.V. van tafel gescho
ten. Onjuiste gegevens in de aanvraag waren de oorzaak. 

P.V.C. was het afgelopen jaar een veel gebruikte afkorting in 
onze vereniging. P.V.C. staat voor polyvinylchloride en is het 
milieu-onvriendel~kste lid uit de kunststoffamilie. Vandaar dat 
een aantal landel~ke(milieu)organisaties een campagne tegen de
ze plasticsoort is gestart. W~ hebben ons als vereniging erbij 
aangesloten. In samenwerking met afdelingen van huisvrouwenver
enigingen probeerden wij en proberen w~ het P.V.C.-gebruik döor 
middel van voorlichting, p~rspublicaties e.d. in Epe te vermin
deren. 
Het waterbeheersingsplan Ernst van het Waterschap Oost-Veluwe, 
dat afgelopen jaar gepubliceerd werd betekende ons inziens een 
aantasting van de Smallertse Beek en haar kwelgebieden. De akties 
die we tegen dit plan gevoerd hebben, resulteerden er in, dat de 
provincie, als toezic~thouder _op .het waterschap, het waterschap 
dwong om met een meer natuurvriendel~ke versie van dit plan 
te komen. 
De voorlichtingspoot van onze vereniging (Milieukompasgroep 
Epe) heeft zich het afgerlopen jaar duchtig geweerd. Diverse 
voorlichtingsmiddagen en -avonden werden gegeven. Ook werd een 
deel van het aangeschafte voorlichtingsmateriaal een aantal 
keren aan scholen uitgeleend. 
Naast vorengenoemde onderwerpen werd in 1989 ook aandacht be
steed aan het conciliair proces, verschillende gevallen van 
bodemverontreiniging in onze gemeente, de afsluiting van zand
wegen, Stilema, de gezonde voorjaarsbeurs, de campagn~ 
"Vrijwilligerswerk in natuur en milieu" en de rondweg J.n Vaassen. 



STICHTING TOT BEHOUD VAN DE 

VELUWSE SPRENGEN EN BEKEN 
U \T b-\E.I: 

Met genoegen kunnen wij terug~ JAARVERSLAG l9S9 
Zl. en op de viering van het ·1 · · ·----·· zal worden waarbij natuur- en tienJ·arig bestaan van onze ' .. . . .· __ ... ___ . _ _ _ . landschap meer aandaC{ht kr1J-
s~1cht1ng '-·. ---·--. ~ __ gen. In dit verband is een 
~--=-~ -__ · -- Belangr7J ke vraag - - stelling bij een onlangs ver
~l_!j"ft: _"_HEf3 __ b~re1~~-n we _onze __ schenen proefschrift inter-
doelstelling, n.l. het her- essant: "Wie nu ruilverkavelt, 
stel en behoud van de rijkdom moet straks het landschap ras-
aan flora en fauna in en taureren". Het wordt tijd, dat 
-~~-r:'9~~~~~ b~_!<~n?," men bij de gebruikelijke agra-
.E~n èantal ont~ikkelingen rische rendementberekeningen 
vraagt daarbij onze aandacht. als gevolg van de verbetering 
In de eerste plaats het in van de waterhuishouding, de 
1989 verschenen "Natuurbe- post "schade aan de natuur"~-:--:--------------
leidsplan", een beleidsvoor- opneemt. . /) Wij hopen in ieder geval, dat 
nemen van het ministerie van - --:: - - - -- - - - - - -- · · de restauratie en de beheers
landbouw en visserij met als ~Ziet er. naar u~t • dat . en onderhoudsplannen voor de 
hoofddoelstelling: "duurzame blJ de bele:dsvormlng, zoal~ sprengen en beken zodanig 
instandhouding, herstel en va~tgelegd ln het Natuur~e- zullen worden opgezet, dat 
ontwikkeling van natuurlijke leld~plan en het Waterhuls- recht gedaan wordt aan de 
en landschappelijke waarden". houdlngsplan Gelderland, de uitspraak in het Natuurba-
Aan die w·aarden worden vier beken en beekdalen een . leidsplan n .1. beken en beek
aspecten onderscheiden: eco- ~laats wordt to~gek~nd, dle dalen vormen belangrijke bouw
logische, aardkundige, cul- ln overeenstemml~g 1~.m~t de tene~ voor de ecologische 
tuurhistorische en de bele- grote waarden, dle ZIJ ver- .oofdstructuur in Nederland. 
vingswaarden. tegenw?ordigen. Milie~~ an is er nog perspectief 
Met betrekking tot de ecolo- educatle kan er toe blJdra- oor de sprengen en beken van 
gische waarden wordt hoge gen, dat een ieder zich van e Veluwe. 
prioriteit gegeven aan o.a. die waarden terdege bewust I 
~eken en beekdalen. Beek- wordt. 
dalen worden beschouwd als 
belanÇirijke _b().LJ~-~~e~_en voor 
de ecologische hoofdstructuur 
omdat ze nog potentiële (zeer 
hoge) waarden herbergen, dus 
goede natuurontwikkelings
mogelijkheden bieden en na
tuurlijke verbindingswegen 
in het landschap vormen. 
Vermindering van overbemes
ting en het voorkomen van in
grepen in de waterhuishouding 
zijn daarvoor noodzakelijke 
randvoorwaarden. 

et herstel van_de _j/El_luws_e_ 
sprengen en beken is de af
ge-lopen, jaren nauwelijks op 
g~ng gekomen. Van de beschik· 
bare f 2.5 miljoen is slecht: 
f 35o.poo.- ofwel 15% benut. 
Oor~aak is, dat.de dienst 
Milieu-, Natuur- en Faunabe
heer van het ministerie van 
landbouw meer aandacht voor 
de flora en fauna in en rond 
de beken wilde, terwijl het 
waterschap Oost-Veluwe prio
riteit gaf aan verbeteringen 
die meer agrarische belangen 

Een derde onderwerp is de aan- ienden. 
vraag van landbouworganisaties et subsidie-object is nu 
in de gemeenten Epe, Apel- erbreed tot beek èn beekdal, 
doorn, Twello en Voorst voor aardoor zowel natuur- als 
herinrichting van een gebied endbouwbelangen beter kunnen 
groot 10.000 ha. De "landbouw" orden gediend, zo is de ver-
hoopt op ruilverkaveling, achtinÇI. 
waarbij de landbouw een hoofd-
rol speelt, maar verwacht 
wordt, dat het landinrichting _ 
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Bet ere bescherming Gelderse das Begrazing Veluwe
zoom definitief 

In het overgrote deel van Gelderland loopt het aantal dassen steeds verder achteruit. 
Dat is de droevige boodschap van het Gelderse Dassenberaad in de "Dassen nota voor de 
Provincie Gelderland", die dit najaar uitgekomen is. De notamaakt nogeens duidelijk dat 
de das in zijn voortbestaan bedreigd wordt .. De verslechtering van het milieu in het alge
meen en de schadelijke ontwikkelingen in de leefgebieden van de das in het bijzonder :tijn 
daar de oorzaken van. 

Vijf jaar (tussen 1982 en 1987) ex
perimenteerde Natuurmonumenten 
met begrazing met Schotse hoog
landers op Veluwezoom. Het ging 
om een gebied van 170 ha bos en 
heide. Sinds kort is die begrazing 
definitief geworden. Achttien hoog
_ landers zijn nu ingezet om een ge
bied van liefst 1600 ha op Veluwe
zoom en in het Delerwoud te be
grazen. Een en ander betekende 
een uitbreiding van de kudde met 
zeven dieren. Die werden in no
vember jl. aangevoerd. 

L! IT :\-\F_T VELLt.vJf. ~ULLËTIN 

Van alle bedreigingen waar ons grootste in 
het wildlevende roofdieraanbloot staat, is het 
gemotoriseerde verkeer de grootste boosdoe
ner. Zo werden bijvoorbeeld in 1988 op de 
Gelderse wegen m_instens 82 dassen dood
gereden; drie jaar daarvoor waren dat er "nog 
maar" 43. Naar hetaantalslachtoffers dat niet 
gemeld wordtkan menslechts gissen. 
Een andere grote bedreiging van de dassen
srand-in Gelderland grofweg geschat op 600 
- is de verdwijning en de aantasting van ge
schikte leefgebieden. De oorzaken daarvan 
moeten onder andere gezocht worden in de 
woningbouw, de aanleg van nieuwe wegen, 
het oprukken van de intensieve landbouw, het 
kappen van bomen en hetopruimen van dood 
hout, het verdwijnen van struiken, stroperij 
enversroringvanderust. 
De Gelderse Dassennota laat het echter niet 
alleen bij een opsomming van knelpunten, 
maar geeftook een langelijst met(mogelijke) 
oplossingen. Ze is in feite een veelomvattend 
reddingsplan voor het behoud en herstel van 
de dassenstand in Gelderland. Het plan bevat 
dan ook een duidelijk actie-gericht uirvoer
ingsprogramma, waarin precies staat aange
geven waar welke maatregelen nodig zijn en 
doorwie ze moeten worden uitgevoerd: 
Rijk, provincie, gemeenten, terreineigena
ren, grondgebru.ikers enz. 
Zo pleit het Gelders Dassenberaad voor de 
aanleg van een kleine honderd dassentunnels 
onder en enige tientallen kilometers dassen
kerend raster langs autowegen. Daar is in de 
komendevijfjaar in totaall,5 miljoengulden 
voor nodig, aldus het Gelders Dassenberaad 
dat bestaat uit vertegenwoordigers van Rijk, 
provincie, landbouwschap en van organisa
ties op het gebied van natuur- en wildbeheer. 
Bij het in ontvangst nemen van heteersreex
em plaarvan de nota herinnerde gedeputeerde 
mevrouw Stigcer eraan, dat de provincie reeds 
het nodigedoet eer bescherming van de das en 
zijn leef gebied. Zij doet dat zowel in de vorm 
van subsidies alsook dooruitdrukkelijk reke-

Di'C. '6lq 

ning re houden met de aanwezigheid van das
sen bij het nemen van planologische beslissin
gen. Zo verleent de provincie subsidies voor 
de aanleg van dassentunnels en heeft zij mede 
met het oog op de aanwezigheid van een grote 
dassenpopulatie de helft van de aankoop van 
her landgoed Majuba nabij Epe gefinancierd 

(zie ook het anikei "De naruur in goede han
den" elders in dit blad). In tegenstelling tot 
andere delen van Gelderland, neemt her aan
tal dassen op de Veluwe roe. Dat is des te ver
heugender, omdat in de integrale deelplan
nen die de provincievoor het Nationaalland
schap Veluwe maakt op verschillende ma

nieren rekening wordt gehouden met het be
houd van geschikte leefgebieden voor de das. 
De plannen moeten onder andere leiden tot 
eenduurzaam behouden tot kwaliteitsverbe
tering van de naruur, en dus ook van de 
dassens rand. Waakzaamheid blijfteeheer ge
boden,ookvoordeVeluwe. 

Aangeharkt 

De nu permanente begrazing heeft 
meerdere doeleinden. Het tegen
gaan van vergrassing van bos en 
vooral heide. De ontwikkeling van 
een bostype waarin natuurlijke ver
jonging een kans krijgt. Bovendien 
leveren de dieren een bijdrage aan 
een meer geintegreerd beheer van 
bos en heide. De scherpe grenzen 
tussen beide terreintypen worden 
heel geleidelijk door Natuur
monumenten weggehaald. Er 
wordt op sommige delen van de 
Veluwe gestreefd naar een half 
open landschap waarin bos en hei
de geleidelijk in elkaar overgaan. 
Het graasgedrag van de Schotse 
hooglanders kan daarbij een handje 
(of liever een tandje) helpen. 

LilT: 
Het zand op het wildviaduct bij Terlet over rijksweg 
A-50 wordt regelmatig aangeharkt. Dit om de spo
ren van dieren goed te kunnen opnemen. Zo krij
gen de beheerders van Natuurmonumenten de ge
legenheid de uitwisseling van wild tussen het Natio
naal Park Veluwezoom en het Delerwoud in beeld 
te brengen. De resultaten vallen niet tegen. Edel
herten en wilde zwijnen, maar ook vossen, marters 
en dassen maken regelmatig van het wildviaduct 
gebruik. 

NATt...lLI R. 
B E-1-\ouo 
fE-BI?. Jgo 

De dieren hebben hun weg over de snelweg dus 
inderdaad weten te vinden. Het wildviaduct is een 
investering die wel degelijk resultaat oplevert. Te
recht dat de natuurbescherming voor meer van de
ze voorzieningen pleit. O.m. op het landgoed 
Boerskotten bij Oldenzaal, een terrein van onze ver
eniging waar straks helaas de A-1 richting Duitsland 
door komt te lopen. 
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De juistheid van de waarnemingen is voor de verantwoording van 
de waarnemers, dat waren deze keer: 
Agnès Herwe~er-Smit=AHS, Teunette Riphagen= TR, Jonnie Velthuis= 
JV, Wim van Waveren Hogervorst= vWH, Otto v.d.Broeke= OB, Els 
Koopmans-Grommé=.EKG, Mev.A.Ebens-Witkamp= EW, Mevr. Witkamp= W, 
Babette Elsinghorst=EB • Hr. Rempt, Mevr.Riphagen, Hr Nieuwenhuis. 
Hr. Fortuin, Hr.Riezebos, Mevr.Colomb~n 

\/OGE..LS 

Aalscholver 

6/l 2 ex. vliegend IJssel. TR+JV 
Welsum. 

12/2 3 ex.ontgronding Kievitsveld.EKG 
Appelvink 

ll/1 l ex.bang roerloos tuin zuidrand 
Epe. vWH+OB 

Bergeend 

21/2 Marle uiterwaarden. OB 
Boomklever 

20/2 Tongerenseweg Epe. OB 
Bonte Kraai 
l/2 

23/2 

l ex.Flevopolder tussen Harderwijk 
en Utr. brug. OB , 

l ex.Bremerberg bos Flevopolder. OB 
Braamsluiper 

23/2 Bremerbos,Flevopolder. OB 
Brandgans 

10/2 enkele ex.bij Kolganzen,Kievits
landen. AHS 

Brilduiker 
6/2 Zeker 20 ex. C'+ «.?. Heerderstrand.EKG 

24/2 _1 paartje Veer Olst/Houtweg.EKG 

Buizerd 
4/2 ca. 12 ex.boven Petrea. lex. 

strijdt met Raaf. EW 

Carolina eend 
23/2 Zalk (via onbekende). OB 

Casarea 
l4~aartje. Vijver Elburg 0. Hr Fortuin 

Canadese Gans 
}6.71--rä~uiterwaarden IJssel Welsum. 

TR+JV 
Dodaars 
Ï0/2 2 ex. Wetering Wapenveld. EW 

Fuut 
20/2 paartje Kievitsveld. EKG 
20/2 Marle. OB 
Geelgors 
22/2 2 d"volop zingend.Petrea. BE 

Glanskop 

5/2 l ex. Epe, Norelholtweg. W 
Groenling 

9/l tuin Epe. OB 
.,Groene Specht 
22/2 Welna. OB 
25/2 Zandenbos,Nunspeet.OB 

Grote Bonte Specht 
22/2 Welna. OB 

Q.Q.l!gplevier 

10/2 40 à 50 ex.Kievitslanden Flevo
polder, AHS 

23/2 Kievitelanden Flevopolder. Grote 
groep. OB+EKG. 

Goudvink 
19712 3 fi'+ 2 ~tuin Wapenveld. EW 
12/ 2 l exd'tuin Epe. AHS 

Grote LJ,jstiT 

2/2 Wapenveld,ook in groepjes 
zwervend. EW 

Gr.Q..l;&_Zaagbek 

6/l 5 ex. IJssel bij Welsum. TR+JV 
9/2 l ex ~Wetering Wapenveld. EW 

20/2 2 ex. ~+d'Hoogwater,Marle. EKG 

Grutto 

21/2 zeker 100 ex.Marle. OB+EKG 
Hegg~ 

12/2 Opvallend veel zingend ex. 
dorp Epe.Zee-r zacht weer,13oc. 
vWH+EKG 

Kleine Bonte Specht 

20/3 Tongerenseweg/Taxandria. OB 
Knobbelzwaan 

10/2 150 ex.Tussen Knardijk+Zeewolde.AHS 
Koperwiek 

4/l 2 ex.samen met ca.65 Kramsvogels. 
Veenweg Epe. TR+JV 

Kuifeend 

6/l ca. 200 ex.Uiterwaarden Welsum. TR+JV 
21/2 Veel bij Veessen. OB 
23/2 Zalk (veel ex.). OB 

l::!illsm 
9/l tuin Epe. OB 



Nachtzwaluw 

zomer 1989 en voorgaande jaren Haelberg 
bij Zuidweg. Hr Rempt 

Nijlgans 

21/2 4 ex. Oene. OB 
Raaf 

4/2 
25/2 

2 ex. Hoge Berg,Petrea W1veld.EW 
Zandenbos Nunspeet. OB 

Scholekster 

21/2 2 ex. Marle. OB+EKG 
Smelleken 

6/2 met prooi,tuin Epe. EKG 
(dezelfde week in tuin Harderwijk) 

Smient 

13/l ca.60 ex.IJsseldijk Veessen.TR+JV 
2/2 ca. 40 ex.Marle. OB 

Sperwer 

winter d''regelmatig in tuin Wapenveld.BE 
4/2 Petrea Wapenveld. EW 

Steenuil 

4/2 roept 's avonds,Wapenveld. EW 

.§i]§_j_~ 

4/l 

6/l 
6/2 

21/2 

ca. 100 ex~ in Zwarte Els,Veenweg 
Epe. TR+JV 

ca. 100 ex. IJssel,Welsum. TR+JV 
ca. 25 ex. Heerderstrand. EKG 
ca. 50 ex. Oene IJssel. EKG 

Torenvalk 

26/2 paartje in oude duivenkast,Tongeren
seweg, Epe. EKG 

Turkse Tortel 

2/3 paartje met 2 jongen,Hattem (na 
alle storm nest niet uitgewaaid!) 
Hr Riezebos 

Veldleeuwerik 

ll/2 
22/2 

Vink 

zeker 3 ex. zingend Renderklippen. W 
Welna, zang. OB 

l/2 eerste slag, Epe. vWH 
Vlaamse Gaai 
22/2 lex. met jong!! OB 

Watersnip 

Z!§J:!glijst§l: 
26/2 v.olop zingend,Schotweg Epe.EKG 

Zilvermeeuw 
23/2 Zalk'. OB 
Zwartkop 
28/2 Cf tuin Pelzerpark Epe. AHS 
Zwarte Zwaan 

l ex. hoog water Marle. EKG 

3g 

21/2 
3/3 l ex. IJssel tussen Veessen/Wapenveld. 

Mevr. Overman. 

f' L A 1'--1 T E.. N 

Botanische Crocusjes 

18/1 bloei eerste ex. in t~in. EKG 

I 1'1 S E.ICfE.N 
Citroenvlinder 
5/2 130c. zon.l ex.tuin Epe. EKG 

Gehakkelde Aurelia 

22/2 tuin Epe. Mevr. Colombijn 

HoningbiJ 
5/2 volop:Reinigingsvlucht. Wapenveld.EW 

dito Epe. EKG 

Kleine Vos 
5/2 130 zon. l ex.tuin Epe. EKG 

Mestkever 

25/2 2 ex. Zandenbos Nunspeet. OB 

N u hoor ik dat een rotskrui
per is gesignaleerd in Am-~ 

sterdam. Op 13 novembèr werd·." 
hij voor het eerst gezien in het.-_ 
kunstmatige rotslandschap van· ..... 
universiteitsgebouwen in Buiten- · .. 
veldert. Kennelijk bergen de ru- · 
we betonblokken in hoekjes en 
gaten voldoende insecten om in 
het levensonderhoud van een 
rotskruiper te voorzien. 

21/2 2 ex.Hoogwatervluchtplaats Marle.EKG+OB 
Wilde Zwaan 

Nooit eerder is in Nederland de 
aanwezigheid van een rotskrui
per vastgesteld. De dichtstbij
zijnde broedgebieden liggen in 
Zuid-Duitsland. In het najaar 
plegen de vogels uit te zwermen, 
maar toch nooit noordelijker dan 
de Eifel of, in een hoogst uitzon
derlijk geval, de Ardennen. Nu 
dus opeens helemaal in Amster
dam. 

13/l 30 ex. IJssel Veessen. TR+JV 
,IJsvogel 

5/2 l ex.Tongerensebeek.Land v.Jonker 
(via krant.)Hr Nieuwenhuis Overdag fladdert en kruipt de 

vogel rond in de omgeving, 's 
nachts trekt hij zich terug achter 
een van de neonletters van het 
hoofdgebouw: VRIJE UNIVER
SITEIT. Zijn voorkeur gaat 
daarbij uit naar de eerste R, de 
R van rotskruiper. 

LilT or: 1'\.R,c. 

Nov.' dq 



:Iissci-J.·:_en her:i.nr:.eren jul!ie je V'J.n vori~:: ja::::r nn_; rle 1-.;_nder - vJ·incter
~edstr~d ter gelesenbeid van het vlinderjanr? I!et leek cte re~AI tie een 
leuk idee or:J in het vervol c el\ j:cu1r een keer iets voor I·;inc'eren ~Ln 

nntuurklanken te zetten waarmee jullie aan de slac kunnen. nnt hoeft 
n"3. tuurlijk niet per sé een wedstri.id te ?.ijn. Het is ej_G'enl'j: vee 1 leuker 
o.:J ·.•!·•.t je ~ema<1kt hebt direld o:1 je kamer te kunnen han[;en. D·-nro'.~ 

deze keer een ~obile. Omdat de reda~tie no;nl w~t onderwernen tecen-
1; :a:-:1 die ''let '!later te rnaken hadden, kwamen we bij vissen terecht. 'Je 
honen d~t jullie dat ook leuk vinden. 
De vissen die hier staan afG'ebeeld, bestaan echt (~e meeAte zHn zel~
Zi:l .. -~.:1; alleen de :::->itvis is "d.;:;emeen a'ln de zeekust) 1 ··1o.::.r 2e :as; 
n1tunr1 'J~ ook zelf bedenken 'N':lt voor kJ eur ,le ze Geeft. 
Nu, veel Jlezier ermeeL en laat no3 eens weten hoe het Ge~or~en is. 

m.:.SCHIU J'JI NG 

Je l1ebt nodic;: ~rleurpotloden of stiften, l~jm, schrJ.iU" 1 huton (v."1'1 enn 
oude brintadoos o.i.d.), wit teken·•anj_er, n · .ld en rlr-':1."\d 

- "'!:ll-;: de vj_:=;sen 0'' l~arton. Als je stuk k:trton ni.et ;::.-root _;enoe,·; is, 
k_n~i;, je eerst de vissen o:) de stiiJ~lelll,jntjes los V.'J.ll el!··wr, :~od::tt 

je ze o::J l~leL1e stukjes karton kunt ::•lal<ken. 
- ;'\ls het ~~a:rton niet w:Lt i-3 1 ~·lak je aan de achterkar_t wit tel~enYl~ier. 
- J:ni·) d.e o··>;:::e_')lalde vissen nu uit. 

'I'e: en o:J è,e uchterl:ant oo>. een oocje en een z'jvin. 
- :.leur dan de vissen a~n beide kanten. 

?h;en1 de 4 !:leine vissen één voor één voorzichtig tussen 2e dtü;,: en 
w'.lsvinL;·er om te kijl:::en waar je het draadje ercloorheen "lOet ~ril·l en 
(zo(1at ze recht han.:;en). Zet daar met :Jotlocd vast een ,'3t-i 1je. 

- geel nu naald en draad, ?rik een caatje waar de sti~jes staan, en 
:Ja·>.lc a'ln de Lt- kleine vissen een lanr;e drF.~ad vast ·:,et een knoo;je. 

- Op de haai staan al 4 sti)pen aan de 
onderkant. Haak hier ook gaatjes in 
.net de naald en haal de 4 draden er
doorheen 1 :·mar knoop ze no,:; ni.et v·JSt. 

- Lee cle hrni :•l:ü op tafel en lee de 
visjes er z6 on~er dat ze niet tecen 
eJ \ao.r nankomen: dus op verschilllende 
gfstanden van de haai. 

- Trek nu de draadjes strak en knoop ze 
vast. 

- Eoud de haai bovenaan tussen du:i.!1l en 
·.v'·.-ïsvi;_l,ser voorzichtig vast o;:l te J ij
' en aan,,eer h1j in evenwicht h.an;:;t. 
~et dnar ~eer een stipje met JOtlood 
e' maak het laatste g·aatje.-
?evesti~ hier de 00hangdraad, en j~ ~ob:Lle is 
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