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MEI - AUGUSTUS 1990 

Inhoud 
Voorwoord 
Stuurpraat 
Progranuna 
Oranjetipje 
IJsheiligen 
Gesprek over Kievitsveld 
Plantenwerkgroep 
Langs een mooi dijkje 
De eerste lente 
Een zeldzame vondst 
Oregano 
Een warm plekje 
Bibliotheeknieuws 
Voorjaarsimpressie 
Waarde van waarnemingen 
Reuzebereklauw 
Onder zei 1 ... 
In mijn tuin gezien 
Stadsvos 
Storingsplant 
Knoppergal 
Vermest water 
Knotwilgen 
Waargenomen 
Milieuzorg 
Werkgroepen 

Els Koopmans-Grommé. 
Bestuur. 
Bestuur. 
Tussen heuvels en rivier. 
P. Groen 

Ria Engberts. 
Dik Koopmans. 
Inecka Stuve. 
A. Sieders. 
Kruidje-roer-me-wel. 
Els Koopmans-Grommé. 

R. Heideveld. 
Els Koopmans-Grommé. 
Jan Mol. 
B. Koster. 

Uit NRC. 
Henk Menke. 
W. van Soest. 
Anita. 

Jan Polman. 
Bestuur 

Losse bijlage : ATTENTIE (zomerwaarnemingen) 

Copy voo~ het nummer van 

SEPTEMBER/OKTOBER 

verwachten wij voor 15 augustus 1990 

OP EEN KIKKER 

In Waterland zat b~ een plas 
een kikker in het natte gras. 
Hij sprak: "Ik ben, hoe kan het anders, 
geheel omringd door waterlanders 
en toch heb ik nog alt~d niet 
begrepen hoe je ze vergiet." 

Kees Stip 
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Het is altijd moeilijk een redelijk nummer van Natuurklanken 
uit te geven, dat voor zo'n lange tijd moet dienen, namelijk 
mei, juni, juli en augustus. 
De redactie had gelukkig nog wat in portefeuille, waarvan het 
meeste nu geplaatst is. Natuurlijk zijn er ook nieuwe stukken. 

We hopen dat onze trouwe medewerkers, maar ook nieuwe 
schrijvers, weer voor een gevulde portefeuille zullen zorgen. 
Het seizoen zal zeker inspiratie genoeg opleveren, ook voor de 
tekenaars onder onze leden! 
Notities tijdens Uw vakantie gemaakt leveren misschien een 
stukje voor het november/december nummer. 

De werkgroepen kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, terwijl 
het aanbod van afdelingsexcursies zeker voor "elck wat wils" 
biedt. Noteert U e.e.a. nu in Uw agenda? 
Of een excursie voor U geschikt is kunt U altijd informeren bij 
de excursieleider of de secretaris. 
Ook voor degenen die vervoersproblemen hebben is altijd een op
lossing via deze bron te vinden. 

Nog iets naders over de inhoud : 

Het Knoppergal-artikeltje van W. van Soest heeft een tweede 
vervolg gekregen. 
Verscheidene leden hebben heel wat "in hun tuin gezien" (vaste 
rubriek). Wie volgt? 
Er zijn excursieverslagen, een pagina van Milieuzorg en vele 
belangrijke mededelingen. 

De redactie wenst U een goede en zonnige zomer. 

Als nieuw medewerkster bij de redactie van Natuurklanken meldde 
zich spontaan aan : 

MICKY HASELHOFF-MARSMAN uit Epe. 

Zij heeft meteen het typewerk overgenomen van Agnès Herweyer, 
die door een ongeluk tijdelijk dit omvangrijke werk niet kan 
doen. Als Agnès weer opgeknapt is (ze gaat gelukkig goed 
vooruit!) zullen ze samen dit werk voortzetten. 

Voor het noteren en verwerken van de WAARNEMINGEN heeft 

INECKA STUVE 

haar werkkracht beschi~baar gesteld. Waarnemingen moeten dus in 
het vervolg naar haar adres gestuurd worden, dat is : 

De Rolders 8, 8191 RH Wapenveld, 
tel. 05782- 2830 



Als U bij de stuurpraat aangeland bent heeft U de pagina met de 
adressen die U nodig zou kunnen hebben al gezien. Indien U deze 
pagina met de vorige Natuurklanken heeft vergeleken, heeft U 
kunnen zien dat er toch een aantal wijzigingen in de diverse 
rubrieken is opgetreden. Dit zou dus als een positief resultaat 
beschouwd kunnen worden. 
Als we bovenaan bij de redactie beginnen, zien we dat Micky Ha
selhoff-Marsman zich als nieuw lid bij de redactie geschaard 
heeft. Zij heeft als medewerkster in de redactie al de nodige 
ervaring in het typen van de copy op kunnen doen, nu Agnès Her
weijer-Smit als gevolg van een ongeluk, dat in een klein hoekje 
zit, haar been brak en voorlopig niet haar werkzaamheden kan 
verrichten. Agnès, van harte beterschap. 
In de rubriek bestuur valt als allereerste op dat de plaats van 
voorzittter nog steeds vacant is. Ook de afgelopen jaarvergade
ring heeft nog geen voorzitter opgeleverd. 
Wat verder opvalt is dat Oetie Slot-Batteram afscheid heeft ge
nomen als bestuurslid. Haar functie als organisator van de af
spraken en correspondentie met de sprekers van de lezingen, het 
regelen van de beschikbare ruimte op de juiste datum in de Eper 
Gemeentewoning en het ontvangen en inleiden van de sprekers 
wordt voorlopig overgenomen door Marianne Faber en indien nood
zakelijk door een van de andere bestuursleden. 
Oetie, nogmaals van harte bedankt voor je inzet voor de afde
ling Epe/Heerde. 
Als tweede nieuweling in het bestuur zien we de naam van Jan 
Hofstede verschijnen. Ook hij is op de afgelopen jaarvergade
ring als lid in het bestuur gekozen. Voorlopig bestaat ZlJn 
functie uit het verlenen van hand- en spandiensten op de plaats 
waar dat nodig is, hoewel de tijd die hij daaraan zou kunnen 
besteden als gevolg van gezinsuitbreiding nog weleens wat krap 
zou kunnen uitvallen. 
Beide bestuursleden zijn tijdens de laatste bestuursvergadering 
op 3 april van het reilen en zeilen van de afdeling op de 
hoogte gesteld. 
De afdeling heeft in samenwerking met de NBC en enkele leden 
contact gehad met de gemeente omtrent milieuvriendelijk bermbe
heer en met vlinder- en insektenvriendelijk natuurbeheer. Ook 
is er, samen met andere natuur- en milieugroepen, een welkomst
brief aan de nieuwe watergraaf aangeboden, waarbij erop wordt 
aangedrongen dat het waterschap Oost-Veluwe bij het beheer reke
ning houdt met natuur en milieu. 
De natuurpaden worden door Dik en Els Koopmans nagelopen en de 
mankementen worden aan Henk van Woerden doorgegeven, zodat deze 
hersteld kunnen worden. 

Het bestuur wil Herman Slot, die verder geen enkele functie bin
nen de afdeling bekleedt, van harte bedanken dat hij door wil 
blijven gaan met het aan de plaatselijke pers bekendmaken van 
de lezingen en de excursies. · 
Nu we het toch over lezingen en excursies hebben, kijkt U ook 
eens in het programma. Er zijn vast en zeker lezingen en excur
sies bij die U interesseren. Het is niet noodzakelijk dat U eem 
deskundige op een of ander gebied bent om aan een excursie mee 
te doen. Er zijn altijd wel leden aanwezig die op vragen een 
antwoord kunnen geven. U weet natuurlijk ook wel dat er geen 
domme vragen bestaan, maar alleen domme antwoorden. 

ó. 



4 
VOO~ UW' AGtNDA: 

P~O~~AMMA 
VAN \v'ANDEL\NGE.N"eUU'R~ll:.s, LE.'Z.ING-E.t-\ E..NZ. 

Zaterdag 
12 mei 

Donderdag 
17 mei 

Zondag 
20 mei. 

Maandag 
21 mei 

Vrijdag 
1 juni 

Zaterdag 
9 juni 

GEWESTELIJKE THEMADAG in de'POLDER ARKEMHEEN bij 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 ook 
op het programma. 
Zie voor nadere bijzonderheden de uitgebreide mededeling 
op blz. 9 van het maart/april-nummer van Natuurklanken. 

Vertrek Epe : Bij Albert Heyn om 8.30 uur. 

DIA-LEZING OVER HET HASBRUCH. 
(In plaats van de eerder aangekondigde lezing over Bel
gië, etc., welke vervalt). 
Het Hasbruch is een in Duitsland, nabij Osnabrück gelegen 
Middeneuropees Oerwoud-restant. 
De Heer W.K. Mulder, die in het gebied uitermate bekend 
is,zal ons aan de hand van dia's een indruk geven van dit 
fraaie landschap met zijn eeuwenoude bomen. Zowel flora 
als fauna zijn rijk vertegenwoordigd in dit gebied. 
Het is o.m. bekend om het voorkomen van de Middelste Bon
te Specht. 

Plaats : Eper Gemeentewoning, Stationstraat Epe. 
Tijd : 20.00 uur. 

VROEGE VOGELEXCURSIE NAAR DE MIJNTJES, onder leiding van 
Adri Hottinga. .------
Ons excursiedoel ligt vandaag bij Terwolde. 
Het circa 25 ha. grote natuurreservaat "De Mijntjes" be
staat uit een aantal vroegere kleiputten, omgeven door 
rietkragen e.d., en Elzen- en Wiigenvegetatie. Door de 
rustige, min of meer geïsoleerde ligging zullen de vroe
ge vogels onder onze leden weer een groot aantal andere 
vroege vogels te zien en te horen krijgen. 

Vertrek : Epe, bij Albert Heyn om 6.30 uur. 
Vaassen, A.B.N. om 6.45 uur. 

PLANTENEXCURSIE NAAR HET KLOOSTERBOS BIJ WAPENVELD. ------- --.-
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 het witte hek van Het Gelders 
Landschap in het Kloosterbos (brug over het 
kanaal ter hoogte van Restaurant Het Mussen
nest, rechtdoor het bos in). 

N.B.! 
De aangekondigde Vleermuis-inventarisatie VERVALT. 
Zie 22 juni en 6 juli. 

INSEKTENEXCURSIE bij de Visvijvers în Vaassen, 
o.l.v. Henk .van Woerden. 

Vertrek : Epe, bij Albert Heyn om 13.15 uur, of 
Vaassen, Trafostation aan de Zwarteweg, 
om 13.30 uur. 



Maandag 
11 juni 

Woensdag 
13 juni 

Vrijdag 
15 juni 
(uitwijkda
tum 22/6) 

Zaterdag 
16 juni 

Vrijdag 
22 juni 

Vrijdag 
6 juli 

Zaterdag 
7 jul i 

AVONDFIETS-EXCURSIE naar de omgeving van de KANAALDIJK, 
ter hoogte van HET VEMDE, onder leiding van Els Koopmans. 
We vestigen daar onze aandacht op vogels, planten en in
sekten. 

Vertrek 18.45 uur, hoek Heerderweg/Vemderweg. 

PLANTENEXCURSIE NAAR SLOOTJES EN BERMEN IN HET VOSSEN
BROEK bij ZUUK. 
Voor leden van de plantenwerkgroep en andere geïnteres
seerden. Flora en loupe meenemen. 
Werken met de streeplijst van de AA-soorten en afronden 
onderzoek vorig seizoen. 

Vertrek : brug over het Kanaal bij Zuuk, om 9.30 uur. 

NACHTVLINDERS KIJKEN, 
ling N.W. Veluwe. 

(samen met Vlinderwerkgroep afde-

Vanavond en vannacht hopen we in de tuin van de familie 
Koster gezamenlijk naar nachtvlinders te kijken. 
De tuin ligt in een afwisselende omgeving : bos (Tonge
ren), weilanden, akkers, houtwallen en moeras, zodat aan 
de voorwaarden voor een grote variatie aan vlinders wordt 
voldaan. 
Onder leiding van Evert Venhuizen uit Harderwijk gaan we 
met - behulp van een speciale lamp en "stroop smeren" -
kijken of we wat meer aan de weet kunnen kome~ over de 
nachtvlinders in onze streek. 
Mochten op 15 juni de weersomstandigheden erg slecht zijn, 
dan verschuift deze "happening" naar vrijdag 22 juni. 
Houdt U dus s.v.p. beide data vrij (bij twijfel bellen : 
05780 - 12083). 
Hopelijk komen zowel onze leden als de nachtvlinders in 
groten getale opdagen, zodat het een in alle opzichten ge
slaagde avond wordt. 
Loupe, glazen, potjes, boekjes, netje, zaklantaarn, kruk
je, notitieboekje en vooral warme kleding en een broodje 
voor de nacht meenemen. Bij goed weer wordt het al gauw 
na twaalven! 

Plaats 
Tijd 

Oostravenweg 3 (bij hoek Rauwenhofweg). 
Vanaf 22 uur. 

N.B. :De aangekondigde Insekten-excursie vervalt. 

VLEERMUIZENINVENTARISATIE in omgeving EMST. 
Opgeven bij Frans Bosch, tel. 05780- 20313. 

Vertrek : Parkeerplaats Kievitsveld om 22.00 uur. 
Duur excursie tot ca. 24.00 uur. 

VLEERMUIZENINVENTARISATIE in omgeving Vorchten. 
Opgeven bij Frans Bosch, tel. 05780- 20313. 

Vertrek : Albert Heyn Epe om 21.30 uur, of 
Kerk Vorchten om 21.45 uur. 

INSEKTENEXCURSIE langs de Oude Spoorbaan, 
voor leden van de insektenwerkgroep en wie nog meer wil
len komen. 
Bekeken wordt een stuk tussen Heerde en Wapenveld. 
Boeken, potjes, loupe, netje meenemen. 

Vertrek : Centrum Heerde (bushalte) 13.30 uur, 
(auto of fiets). 
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Zaterdag 
18 aug. 

Zondag 
9 sept. 

Zaterdag 
22 sept. 

VLINDEREXCURSIE naar bloemrijke bermen bij de Stakenberg
se heide (ongeveer tussen Vierhouten en Leuvenum). 
Ook voor plantenliefhebbers is dit een interessant gebied 
en ook zij zijn welkom! 
Meenemen : boeken, potjes, loupe, netje. 

Vertrek (auto's) Albert Heyn in Epe om 13.00 uur. 
Bij ongunstig weer bellen met 05780 - 12083. 

EXCURSIE NAAR HET VON GIMBORN-ARBORETUM in Doorn. 
De tuinen van dit arboretum werden oorspronkelijk aange
legd door de bekende inktfabrikant Max von Gimborn. 
De tuin is inmiddels in eigendom en beheer bij de Univer-
·siteit van Utrecht. Het park herbergt een schat aan bomen 
en plant~n uit vele delen van de wereld. 
Bovendien is het terrein alleen al door de afwisselende 
aanleg met vijvers, brugjes en doorkijkjes een bezoek 
meer dan waard. 

U dient zich uiterlijk 26 augustus aan te 
melden bij Wim Bijlsma, tel. 05780- 14482. 

Bij voldoende deelname hopen we met een bus te kunnen 
gaan. Van de deelnemers wordt dan een kleine bijdrage ge
vraagd. 

Vertrek : Epe : 9.00 uur bushalte Albert Heyn. 
Vaassen : 9.15 uur A.B.N.C. (IJsbaan). 

De excursie zal de hele dag duren. 

PADDESTOELEN in Tongeren, (halve dag). 
Zoals gebruikelijk (het is niet de eerste keer dat we 
hier komen!) hopen we in dit geaccidenteerde en afwisse
lende terrein weer een groot aantal soorten paddestoelen 
aan te treffen. · 
We hebben Albert Sieders weer bereid gevonden om bij twij
fel over de naam van onze vondsten uitsluitsel te geven. 
Gezien zijn kennis op dit gebied zal dit in verreweg de 
meeste gevallen geen problemen geven. 

Vertrek : Kruispunt Tongerenseweg/Le Chevalierlaan, 
Epe, om 9.30 uur. 

De Werkgroep voor Botanie en Ecologie 
"De IJsselstreek" (KNNV) 

houdt op 30 juni en 18 augustus inventarisatie-exc~rsies langs 
de· benedenloop van de Schipbeek (van de uitmonding 1n de IJssel 
bij Deventer tot Bathmen). 

Serieuze botanisten welkom! 

Deze inventarisatie vindt plaats op verzoek van het Consulent
schap Natuur, Milieu en Faunabeheer. 

Beide dagen vertrek van de Beestenmarkt in Deventer 
(d.i. de grote parkeerplaats aan de Brinkgreverweg achter het 
N.S. Station), om 9.30 uur. (3/4 dag). 

- ' 
I 
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Hieronder vindt U vier lijstjes; voor elke zomermaand één. 
Voor elke maand staat er een aantal planten en dieren in, die 
iedereen die erop let in die maand in onze streek kan zien of 
horen. U kunt voor Uzelf aanstrepen welke U opgemerkt heeft. 
Sommige vragen enig snuffelwerk in boekjes, maar dat maakt 
het zoveel te interessanter. In de bibliotheek van de K.N.N.V. 
en in de Openbare Leeszaal is wel literatuur op natuurgebied 
voorhanden. 

Mei 

Gierzwaluw 
Wielewaal 
Koekoek 
Grutto (jongen) 
Boompieper 
Boomleeuwerik 
Spotvogel 

Eekhoorn 

Meikever 
Oranjetipje 

Margriet 
Blauwe bosbes 
Stinkende gouwe 
Dalkruid 
Smeerwortel 
Waterviolier 
Koekoeksbloem 
Grove Den (bloei) 
Beuk (bloei) 
Kleine brandnetel 

Jul i 

Huiszwaluw 
Visdiefje (trek) 

Wezel 

Dagpauwoog 
Atalanta 
Heideblauwtje 
Sabelsprinkhaan 
Vliegend hert 

Hagedis 
Rugstreeppad 

Speerdistel 
Kruisdistel 
Adderwortel 
Wederik 
Zwanebloem 
Engelwortel 
Korenbloem 
Dovenetel 
Waterdrieblad 
Klaproos 

1 
G\ cl c\U. 

Vlorte.l 

Redactie. 

Juni 

Zwartkop 
Rietzanger 
Kleine karekiet 
Bergeend 
Kievit (jongen) 

Egel 
Hermelijn 

Zandloopkever 
Mierenleeuw 
Hooibeestje 
Bruin zandoog je · ·--
Kokerjuffe~~~ 
Adder k - - ~ 
Ha ze 1 worm okujc...Hu 

Waterranonkel 
Helmkruid 
Brandnetel (bloei) 
Dopheide 
Vossebes 
Zaaddoosjes Crocus 

Augustus 

Kauw 
Turkse tortel 

Bosmuis 

Distelvlinder 
Landkaartje 

Kleine vos }!1]-.~:-
Vuurvlindertje -i/,-/ 
Rode bosmier 

Boerenwormkruid 
Jaccbskruiskruid 
Adelaarsvaren 
Bereklauw 
Vlas leeuwebek 
Struikheide 
Duivelsnaaigaren 
Watergentiaan 
Pastinaak 
Hop 

Vliegenzwam 
Hanekam 





Let op het Oranjetipje 
Zo tegen koninginnëdag plegen in veel tuinen en menig 
plantsoen oranje tulpen, violen, voorjaarsviolieren en 
wat er al niet meer aan oranjekleurige bloemen ge
kweekt wordt, te bloeien. Al die door de mensen zo goed 
berekende bloeitijden dreigen dit voorjaar door de war
me maartmaand niet zo bestte kloppen. Maar dat maakt 
het tuinieren juist boeiend. De natuur is altijd weer an
ders! 

Grappig is dat de enige dag
vliD,der met echt oranje in de 
vleugels toevallig meestal 
omstreeks 30 april vliegt, 
maar dat deze ook al vroeger 
is verschenen. In midden
maart vlogen de eerste Oran
jetipjes, zoals deze vlindertjes 
heten, al rond. 
Hetoranjetipjeiseenwitvlin
dertje met een spanwijdte van 
ongeveer 4,2 cm. Aan de top
pen van de witte voorvleugels 
draagt het een fel-oranje vlek, 
aan de voorrand keurig afge
biesd met een smal zwart 
bandje. Het oranje is ook bij 
een voorbijvliegende vlinder 
heel goed te zien. Het oranje 
komt alleen bij de mannetjes 
voor. De wijfjes lijkennet wi
tjes. Alleen de achterzijdevan 
de achtervleugels is merk
waardig gevlekt met een soort 
zwart-groenig blokjespa
troon. Datzelfde patroon 
hebben de mannetjes ook. 
Men noemde ze om deze teke
ning vroeger wel Peterselie
vlinders. Rustende Oranje
tipjes met opgeklapte vleu
gels hebben er. een prima 
schutkleur aan. 
Oranjetipjes zijn voor op
groeien van hun rupsekinde
ren afhankelijk van bepaalde 
voedselplanten. Eén ervan is 
de Pinksterbloem. Ook deze 
kwam dit jaar vroeger dan 
normaal in bloei. De Oranje
tipjes reageren voor het uit de 
pop komen blijkbaar op de
zelfde serie warmteprikkels 
als hun voedselplanten!. Dat 
luistert ook heel nauw, want 
het vrouwtje moet de eitjes op 
de plant leggenvoordat uit de 
bloemen de vruchten gaan 
groein. De rupsje_; leven na
melijk vooral van de jonge 
vruchten. 

MERKWAARDIG 
Er is nog een plant van de zelf
de familie (de familie van de 
Kruisbloemigen) waar eieren 
op gelegd worden. Dat is de 
Look-zonder-Look. · Het 
komt nu net in bloei. De merk
waardige naam dankt de 
plant aan de sterke uienlucht 
(denk aan bijv. Bieslook) die 
vrij komt als de bladeren ge
kneusd worden. Het is echter 
helmaal geen uiesoort. We 
vinden het Look-zonder
Look op niet te arme grond 
aan bosranden en houtwal
len. Nóg zo'n familielid van de 

Pinksterbloem is de Judas
penning met zijn dieppaarse 
bloemen. Ook op deze in me
nige tuin groeiende plant 
schijnt het · Oranjetipje een 
enkele keer eieren af te zetten. 
Dat we elkjaar wel Oranjetip
jes in onze tuin zien is geen 
wonder want alle drie de 
voedselplanten groeien er 
volop. Een Oranjetipje nectar 
zuigend uit de paarse Judas
penning-bloemen is een 
hoogtepunt waar we welk 
jaar met spanningnaar ui tkij
ken. De vlinder bezoekt ook 
wel andere tuinplanten voor 
honing, zoals Arabis en 
Aubriëtia (ook Kruisbloemi
gen). 

OPROEP 
In Gelderland komen geluk
kig nog vrij veel Oranjetipjes 
'voor. Maar hoeveel dat er on
geveer zijn en waar ze voorko
men weet men niet precies. U . 
heeft wellicht ook al in deze 
krant gelezen dat de Vlinder
stichting in Wageningen een 
oproep heeft gedaan om me- , 
dewerking van iedereen die 
de natuur een goed hart toe-' 
draagt om Oranjetipjes diel 
men ziet te noteren. Deze. 
soort is gemakkelijk te her-; 
kennen. Als u uw waarnemin-' 
gen wilt insturen (ook één en-\ 
kel exemplaar kan al belang-, 
rijk zijn) kunt u vanaf konin
ginnedagterecht bij de VVV's, 
de openbare bibliotheken en 
de Rabobanken. U kunt daar 
een invulformulier en een 
mooie prentbriefkaart met 
het Oranjetipje erop gratis af
halen. Belangrijk is het ver
melden van dè preciese 
plaats, de daturn en het aan tal 
exemplaren. Dè actie duurt 
tot en met Pinksteren (112 
juni). Uw gegevens kunt u 
rechtstreeks naar Wagenin
gen sturen, maar u kunt deze 
ook, liefst scb..;fteliik, mel1 
den aan onefpr~~~ 
po)JSient~adf't"... · Wij zorgen 
dari dat ze ter plekke komen. 
We rekenen zeker op de mede
werking van velen uit onze 
vaste lezerskring. 

Corres}18ndent!..&dres 
KNNV Ve~niging voor Veld
biologie 
afdeling Ep.e/Heerd,e 
BongerdpLAn 1 8162 A W Epe 
m 05780?12083. 
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Naarmate in het voorjaar de dagen langer en de nachten korter 
worden, gaat de verwarming van het land door de zon het steeds 
meer winnen van de afkoeling 's nachts. De temperaturen lopen 
over het geheel genomen geleidelijk op. Dit geldt zowel voor de 
etmaalgemiddelden als (vooral) voor de dagelijkse maxima. 
Nu is er een groot verschil tussen het land en de zee; De zee 
heeft een grote "thermische traagheid". 
Terwijl op het land de ontvangen zonnewarmte overwegend aan de 
bovenste aardlaag ten goede komt, wordt op zee eenzelfde hoe
veelheid zonnewarmte door roering van golven en getijstromen 
met de diepere waterlagen gedeeld, zodat het oppervlak maar 
langzaam warmer wordt, veel langzamer dan het landoppervlak ... 
In april is het water van de Noordzee tegenover onze kust 8°, 
in mei 11° en in juni nog maar 14° gemiddeld. Vooral overdag 
ontstaan hierdoor grote temperatuurverschillen tussen land en 
zee. Tenslotte kunnen deze verschillen te groot worden. 
Hoezo te.groot? 

Wanneer in de atmosfeer op korte horizontale afstand een groot 
temperatuurverschil optreedt, roept dit een circulatie in het 
leven, die een nivellerende tendens heeft. 
Op kleine schaal kan zich dit al voordoen wanneer bijvoorbeeld 
op een zonnige dag in mei met weinig wind de kuststreek van 
Noord- en Zuid Holland flink wordt opgewarmd, terwijl het 
zeewater vlakbij nog maar 11 à 12°is. Op het land ontwikkelt 
zich dan een opstijgende beweging van de warme lucht, met als 
gevolg dat ter vervanging lucht van overzee wordt aangetrokken: 
de zeewind. Daardoor gaat in zo'n geval ge luchttemperatuur aan 
de kust ineens sterk dalen - soms wel 10 - terwijl de zeewind 
soms ook nog plotseling mist vanuit zee aanvoert. 

Op grotere schaal kan in de lente de temperatuurtegenstelling 
tussen het al min of meer opgewarmde vasteland van West Europa 
en de nog koude Noordzee oorzaak zijn, dat zich op de Noordzee 
in de koudere en dus zwaardere lucht een hogedrukgebied vestigt. 
Gezien de wisselvalligheid van ons klimaat met trekkende de
pressies is dit natuurlijk geen blijvende toestand, maar het 
komt in deze tijd van het jaar betrekkelijk vaak voor. 
Het gevolg voor ons land is een relatief grote frequentie van 
noordwesten- tot noordenwinden onder invloed van zo'n hogedruk
gebied, juist in de lente. Het is duidelijk dat zoiets ons een 
aantal koele dagen bezorgt en de algemene stijgende tendens 
van de temperatuur in het voorjaar tijdelijk afremt. 

Op nog grotere schaal tenslotte gaan oceanische fronten en de
pressies een rol spelen. Lange tijd kan zo'n front tussen aan 
de ene kant lucht van polaire (arctische) oorsprong- en aan de 
andere kant warmere lucht ~an gematigde en zuidelijke origine 
heen en weer golven met de west - oost trekkende oceaandepres
sies. Maar af en toe in het voorjaar komt er een moment dat het 
evenwicht tijdelijk grondig verbroken wordt en er achter een 
depressie om een regelrechte invasie van zeer koude lucht van 
hoge breedten over de oceaan naar onze gewesten komt, met zware 
buien, vaak gepaard met (natte) sneeuw, hagel en soms onweer. 
Klaar het nu 's avonds op, dan kan er nog flinke . nachtvorst 
optreden. Zo'n koude-inval komt elk voorjaar wel enkele malen 
voor. Natuurlijk niet op vaste data, maar om de gedachten te 
bepalen bijvoorbeeld eind maart, tweede helft van april, half 
mei en half juni. 



De kou-inval in mei heeft naam "IJsheiligen" gekregen, naar de 
heiligen Mammertius, Pancratius, Servatius en Bonifacius, 
welker naamdagen op 11 tot en met 14 mei vallen. 
Je kunt het natuur! ijk oo_k omdraaien en stellen dat deze vier 
hun naam van "IJsheiligen" te danken hebben aan het feit dat zo 
omstreeks de periode 10 - 20 mei vaak nog zo'n kou-inval plaats 
vindt. 

De in juni vaak nog optredende soortgelijke terugval in tempe
ratuur draagt de naam "schaapscheerderskoude". 
Na 20 juni is het dan als regel afgelopen met zulke invasies 
polaire kou en kan zomerwarmte zich ontwikkelen, al kunnen we 
met veel westenwind nog best koele dagen krijgen. 

De Noordiee bereikt pas in augustus zijn hoogste temperatuur 
î7° gemiddeld dicht onder de kust en in de Waddenzee wat meer. 

P. Groen. 

GESPREK OVER KIEVlTSVELD MET RECREATIESCHAP. 

De eerste ontgrondirigsplas bij Vaassen is al in gebruik voor de 
recreatie (het z.g. Emstergat). 
De tweede ontgrondingsplas in het Kievitsveld wordt de komende 
jaren ingericht voor recreatie. 

Omdat er de afgelopen jaren hier vanzelf een waardevol natuurge
bied is ontstaan, richtte de K.N.N.V. zich in een brief tot het 
Recreatieschap, met het verzoek een gesprek te mogen hebben 
over de toekomst van dit nu waardevolle natuurgebied, en wel 
hiervoor : 

-Er broedt jaarlijks op wisselende plaatsen een kolonie Oever
zwaluwen; 

-door de ruigte die op de hopen afgeplagde grond is ontstaan 
is het zeer vlinderrijk; 

-op het kale, zeer schrale zand langs de oever heeft zich een 
prachtige, in Nederland langzamerhand zeldzaam te noemen, ve
getatie ontwikkeld, met mossen, stekelbrem en al een enkele 
pol struikheide en dopheide. 

Het is daar ideaal voor allerlei-gravende insekten. 

De vier afgevaardigden die be~in mei dit gesprek hadden (Henk 
van Woerden, Henk Menke, Adri Hottinga en Els Koopmans) kregen 
de indruk dat men zeker oog heeft voor de natuurwaarde van het 
gebied rond de plas en dat men hiermee werkelijk rekening zal 
houden. Er werd ons beloofd ons van de plannen op de hoogte t~ 
houden en ons blijvend in het gesprek te laten deelnemen. 

Naast de inrichting van de nieuwe plas kwam ook het beheer van 
de aangrenzende visvijvers ter sprake. Hier wil men zeer voor~ 
zichtig te werk gaan en het handhaven van een natuurlijk broek
bos bevorderen, o.a. door geleidelijk de populieren te verwij
deren. 

Tenslotte werden door Henk Menke nog opmerkingen gemaakt over 
het aan te leggen fietspad over de voormalige spoorbaan. Ook 
hier wil men rekening houden met de natuurlijke rijkdom. 

Hoopvolle geluiden dus! 



Na de boeiende lezing over composieten 
op 1 maart jl. was er nu (11 april) gele
genheid om weer eens buiten te kijken. 
We verzamelden daarvoor aan de Sprengen
weg in Epe, bij het huis van Gerda van 
Sloten. Nadat we haar prachtige tuin be
wonderd hadden, liepen we richting oude 
spoorlijn. 
Doel van deze excursie is het inventari- Bloemendetermineren 
seren van de flora langs een deel van 
het oude spoorwegtracé. 
Deze inventarisatie wordt bijgehouden op 
plantenlijsten met daarop meer dan der-
tienhonderd van de meest voorkomende soorten. Deze planten kun
nen op de (computer)lijsten worden aangestreept. Niet het aan
tal van de voorkomende planten is hierbij van belang, maar de 
verscheidenheid van soorten die in een bepaald gebied aanwezig 
ZIJn. Per vierkante kilometer wordt één lijst gebruikt. Over 
het hele land betekent dit het invullen van 33.000 lijsten. 
Door dit elke zoveel jaar te herhalen kan een goed beeld worden 
verkregen van de ontwikkeling van de flora in Nederland. 

"Pi\ 'L ~«:) e... 
Qa..v-e lC r'd u h te.ra. 

c't ~e...V"~ c.e.ci.c. 

Maar goed, voor vanochtend hadden we 
slechts een deel van het spoorwegtra
cé gepland. Dat zelfs dit niet in een 
ommezien geklaard is had ik (als leek) 
niet verwacht. 
Zeer groot was het aantal soorten op 
de plaats waar voor jaren nog een 
spoorweghuisje stond. Zelfs vruchtbo
men, zoals een pruimeboom, hadden de 
tand des tijds doorstaan. 
Veel verwondering was er over'het aan
tal planten,maar nog meer bewondering 
mijnerzijds voor het gemak waarmee de 
deskundigen onder ons de planten wis

~ ten te herkennen. Zelfs zonder bloem 
·~ k l.t;,eka....J... of nauwelijks blad wisten ze de plan-

~ e. ~ · ten hun naam te ontfutselen. 
~~;,--~\-\e~ Behalve de hiernaast getekende Pilzeg

ge kwamen we o.a.nog de volgende plan
ten tegen : 
Akkerhoornbloem, Braam, Framboos, Ran
kende Helmbloem, Siberische Postelein, 

Schapezuring, Amerikaanse Vogelkers, Krenteboompje (fraai in 
bloei), Vuilboom, Muizenoortje, Vogelpootje, Hondsdraf en Lig
gend Walstro. 

WC\...\c.\-.-o 

.S~x ~1-~le 
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Aan het eind van de ochtend werden we nog aangenaam verrast 
door de voorjaarszon. 
Hopelijk zullen onze volgende bijeenkomsten op 9 mei, 21 
op 13 juni a.s. (zie programma) eveneens droog en 
worden. 

mei en 
zonnig 

Ria Engberts. 

I/. 
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D E R U Ï N E N I J E N B E E K I N Z I C H T . 

We waren blij, dat we de Veluwse Bandijk even aan de 
lijzijde konden afdalen, om in de luwte van een bosje te 
speuren naar allerlei planten, die nog behoorden tot het 
subeentrope district, dat hier zijn noordelijkste uitlo
pers vindt. Muskuskruid en Aronskelk lieten hun bloemen 
zien en excursieleider Henk Menke vertelde op treffende 
wijze, hoe de vliegjes in de Aronskelk bruiloft vierden, 
zeer ten voordele van de zo op het oog weinig gastvrije 
plant. 

We waren die morgen vlak bij Deventer begonnen bij De 
Worp, waar tot vérrassing van de kleumende excursiegangers 
het Zomerklokje in bloei stond. En dan te bedenken, dat 
het ~enteklokje zich nog moet laten zien. Ondanks de fris
se wind kon je toch overal zien, dat we een uitzonderlijk 
vroeg voorjaar beleven, de Geelsterren en de Krenteboomp
jes zijn al uitgebloeid, de Pinksterbloemen staan in volle 
bloei. 

Op De Worp zijn we niet lang gebleven. We probeerden 
daarna om onze voertuigen te parkeren bij het kerkje van 
Wilp, maar de klootschieters waren ons voor. Goed, we zijn 
toch op de Veluwse Bandijk gekomen en voor velen was dat 
een nieuwe ervaring. Een prachtig landschap ontrolt zich 
aan de verbaasde leden. En Henk kende die dijk. Het "Haze
broodje" of Kleine veldbies was het eerst plantje,· waar we 
bij stil stonden en al gauw kwamen we nauwelijks meer 
vooruit. Carex verna, Jacobskruiskruid, Zandraket, Klein 
hoefblad, Knolboterbloem, Speerdistel, Zilverschoon, 
Speenkruid, Herderstasje, Kattedoorn van vorig jaar, fas
ciaties van de Paardebloem, zelfs al bloeiende grassen als 
Vossestaart hielden ons vast. Onthou dat het Biggekruid 
een platliggende rozet heeft. Met dit ellebogenwerk weet 
hij de andere planten uit z'n buurt te houden. 

Willen we nog eens kijken bij de ruigte aan de zuidoost
kant van de bandijk? Braam en Brandnetel vormen een luwte 
voor verscheidene andere planten, zoals Kleefkruid, Paarse 
dovenetel, Akkerhoornbloem en Ruw vergeet-mij-nietje. De 
weiden staan vol Madeliefjes, de boeren zullen wel minder 
tevreden zijn met Akkerdistel en Ridderzuring. 

Aan de bosrand waren de Sleedoorns op die achtste april 
al uitgebloeid, de Krentebamen waren ook al over h~n 
hoogtepunt heen. De kweekvorm van de Kamperfoelie was niet 
alleen fraai, maar rook ook nog lekker. Dat zal je van de 
Stinkende gouwe niet zeggen. 

De overstapjes over het prikkeldraad werden sportief ge
nomen en daarna loop je nog een tijdlang langs de IJssel, 
door een fraai landschap, een enkele Paasbult er in, op de 
ruine Nijenbeek aan. En juist toen we daar aankwamen ging 
een zwerm Kauwen luid krijsend de lucht in. Het was voor 
een Sperwer, die verscheidenen van ons goed hebben kunnen 
waarnemen. Niet de chauffeurs, die naar Wilp mee terugre
den om de andere auto's op te halen. Maar die werden daar 
ontvangen door de Harmonie, die op deze schrale zonnige 
Palmpaasmorgen een vrolijk deuntje op de openbare weg ten 
beste gaf. 

En zo keerden 
hun haardsteden 

dertien tevreden excursiegangers weer naar 
terug. 

Epe, 18 april ~990. 
Dik Koopmans. 
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... als d;f de eenLe lenle voo dejarer; neqeoéig ;5 ..... 

Op 21 maart, de eerste dag van de eerste lente van de jaren ne
gentig, maak ik een wandelingetje achter camping Le Roptai in 
Ave et Auffe, in de Ardennen. 
Het is een prachtige zonnige dag, de vogels zingen uit volle 
borst (vraag me niet welke, want aan de vogelwerkgroep kom ik 
pas toe in de jaren 2000). Een opgepoetste mestkever schommelt 
wat slaperig over het pad. Tegen de helling bloeien Sleedoorn, 
Kornoelje en Wilde Pruim. 
Op de grond is heel wat te zien. Daar bloeit me wat! Wilde Nar-
cis, Ranonkel, Viooltjes. Even ruiken ........ ja, zowaar Maarts 
Viooltje, een heerlijke geur is dat. Even verderop een plek met 
Ruig Viooltje, 
Kijk, zowaar Kroontjeskruid en wat hoger Stinkend Nieskruid. 
Het Bosbingelkruid staat ook al dapper te bloeien. 

Ik daal af door een klein weitje. Madeliefjes, Paardebloemen, 
Hondsdraf en Paarse Dovenetel. Vlakbij de grond- ik had het 
bijna gemist - Gewone Ereprijs en Muur. Herderstasjes ontbreken 
hier ook niet. Als ik nog even achterom kijk geven al die kleu
rige bloemen het weitje een feestelijk aanzien. 
Verder naar beneden, de zachtglooiende helling af naar een 
stroompje. Hier doet de Witte Dovenetel zijn best om het bijen
volkje te lokken. 

e.-1'\tUve~;Je 
~rj.oo& 

Speenkruid schittert met honderden gele sterretjes, de bloem
blaadjes glanzend gepoetst om het gouden zonlicht te weerkaat
sen. Hier bloeit een polletje Klein Hoefblad en bij het water 
Kleine Veldkers. Iets verderop, ik keek er al naar uit, zie ik 
ze staan, op lange stelen ...... Pinksterbloemen! 
Ik ga op een boomstronk zitten om te genieten van alles. De zon, 
de flora. Wat een paradijsje! 
Zou die vogel, die zo luidkeels voor begeleiding zorgt een kool
mees zijn? 

Inecka Stuve. 



, 
Eind maart werd ik door Els Koopmans verrast met enkele donker
grijs/bruine bekervormige zwammen, die zij - dan·k zij de oplet
tendheid van Dik Koopmans - had gevonden langs het Van Manenpad 
in Tongeren. Daar stonden de onopvallende, soms half in de 
grond verborgen bekertjes bij tientallen langs en op het schel
penfietspad, op een plaats waar de heide ophield en het dennen
bos begon. 

Op het eerste gezicht leek de paddestoel veel op de bokaalzwam 
(Helvella acetabula), die in de bossen van Oost-Flevoland wordt 
gevonden. Enkele jaren_geleden kwam deze laatste Helvellasoort 
massaal voor in de Flevopolder. · Het is een beker- of kelkvor7 
mige donkerkastanjebruine paddestoel, drie tot acht centimeter 
in doorsnee, met een korte, witte geribbelde steel, waarvan de 
ribbels doorlopen tot halverwege de beker. Het binnenste van de 
beker, hymenium genoemd, waar de sporen worden gevormd, is 
glad; de buitenkant is enigszins don3ig-poederig. 

De bokaalzwam van het Van Manenpad zag er bij nader onderzoek 
enigszins anders uit. De kleur was donkerder, meer grijsbruin. 
en het hymenium was bijna zwart. De grijze buitenJ<ant werd 
naar de steel toe geleidelijk bleker. De witte. gekamerde steel 
was korter en dikker dan bij de polderbokaalzwam en zat groten
deels onder het zand verborgen. 
Ter~ijl bij Helvella acetabula de rand van de beker meestal re
gelmatig en gaaf is, hadden de paddestoelen van het Van Manen
pad een enigszins gekartelde, soms diep ingesneden rand en 
oudere exemplaren waren vaak onregelmatig van vorm. 
Een belangrijk verschil met de bokaalzwam was ook, dat de rib
bels van de steel niet doorliepen op de beker. MicroE:copisth 
onderzoek bracht aan het licht, dat de ellipsvormige sporen ge
middeld groter waren dan bij de polderbokaalzwam. Ook de stand
plaats was verschillend : in de polder vooral bij loofbossen en 
hier aan de rand van een dennenbos. 

A. v.d. Berg en ik gingen een paar dagen na de eerste vondst 
een kijkje nemen aan het Van Manenpad en vonden langs het schel
penfietspad over een afstand van circa vijftig meter meer dan 
honderd exetnp 1 aren van onze bokaa 1 zwam. 
Na microscopisch onderzoek en met behulp van de liter2tuur over 
de He 1 vella's. kwamen we tot de conc lus te dat de bokc' :1l zwam van 
het Van Manenpad de zeldzame Helvella Leucomelaena was. 
Voorlopig nog zonder Nederlandse naam, maar door ons voor het 
gemaJ< aangeduid als de "Van Manenpadbokaal". 



Er komen in Nederland zo'n achttien soorten Helvella's voor, 
waarvan een dertiental in de polderbossen. Voorzover wij weten 
is Helvella Leucomelaena oog niet in de.pdlder gevonden, maar 
alleen bekend van enkele plaatsen uit Zuid Limburg en de duin
streek, op kalkrijke, lemige bodem en onder dennen. 

Literatuur: 

Die Gattung Helvella (1988). 
Breitenbach en Rränzlin, Pilze der Schweiz, bnd I 1981. 
Maas-Geesteranus Pezizales d/1 1967. 
Phillips - Paddestoelen en schimmels van West Europa (1981). 
Arnolds Standaardlijst van Nederlands Macrofungi (1984). 
Tjallingii Fen D. Totaallijst van paddestoelen in de N.O. 

Polder en a. en Z. Flevoland (1981). 
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Alb. Sieders. 

P.S. Attent geworden op het voorkomen van kalkminnende padde
stoelsoorten langs onze Veluwse schelpenpaden, ontdekte ik op 
16 april ook een bekerzwamachtige Helvellasoort. nu langs het 
fietspad van de Boerweg, dichtbij de Gortelse heide. Deze was 
duidelijk bruiner dan de soort Helvella leucomelaena, hierboven 
als vondst beschreven. De adering van de steel liep door tot 
halverwege de rand van de beker : Dit was de eveneens hi er·boven 
beschreven Bokaalzwam Helvella acetabula.: een determinatie d:ie 
door Albert Sieders bevestigd werd. De groeiplaatsen van beide 
soorten waren identiek. namelijk aan de rand van een schelpen
pad. half onder het zand en met Grove Dennen volop aanwezig. 

Wéér een leuke vondst voor de Veluwe. 

Els Koopmans. 
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(WILDE MARJOLEIN) = 
Oregano vulgare 

Weer een .kruid dat al eeuwenlang ge
bruikt wordt, zowel in de keuken 
als medicinaal. De naam komt uit het 
Grieks: Oros = berg, en Ganos = 
versiering. Zoals alle aromatische 
kruiden moet Oregano -hoe romantisch
b~ opkomende maan gezaaid worden. 
Het is een zonaanbidder met in juli 
of augustus mooie purperkleurige 
bloemenpluimen. Een echte b~enplant. 
Oregano heeft een heerl~ke pittige 
geur, die je doet dromen van zonover
goten landschappen en strakblauwe 
luchten, kortom het zonnige zuiden! 
In de tuin heeft Oregano het erg naar. 
z'n zin, maar .in potten gr.oeit en bloeit 
het er lustig op los. Wel een flinke bloem
pot nemen van zo'n 30 cm doorsnee. Niet zo 
erg diep: ongeveer 20 cm. is genoeg. Een beetje 
kalk in de grond is f~n voor de Oregano. Voor het gebruik 
van verse blaadjes plukken we de toppen van de plant; dan 
maakt de plant weer nieuwe z~takjes en wordt steeds bossi
ger. Stekken moet in de zomer gebeuren~ maar scheuren (d.i. 
de wortelkluit met zachte hand in tweeen trekken en weer op
potten) doen we in het voorjaar. Tegen de winter (in oktober) 
helemaal terugsnoeien en dan geleidel~k steeds meer afdekken 
tegen de vorst. Neem van die laatste oogst een stek om te 
laten groeien als kamerplant, zodat je 's winters ook nog 
verse blaadjes kan gebruiken. Omdat er vóór de bloei wordt 
geoogst, moet je minstens twee Oreganoplanten hebben, 
want de bloemen z~n heel decoratief en •••••• eetbaar. Om te 
drogen, snijden we de plant in juli zo 1 n 6 cm. boven de grond 
helemaal af. Liefst voor 10 uur in de morgen, dan is het 
meeste aroma in de blaadjes. Als het weer een beetJe meezit, 
kunnen we in oktober weer oogsten. Drogen in bosjes op een 
luchtige plek in de schaduw. B~voorbeeld in de gang of het 
trappenhuis. 
Wat gaan we ermee doen? De mogel~kheden z~n legio; In de 
keuken gebruiken we het b~ alle soorten vlees (ook wild). 
Ingeklopt oflos meegebraden geeft Oregano het vlees een extra 
zuidel~k smaakje mee. Het kan eigenl~k overal b~ gebruikt 
worden: soepen, ragouts, sausjes, bonenschotels, pizza's, 
vis- en eiergerechten. Maar Oregano moet in alle gerechten 
waar tomaat in verwerkt wordt. Oregano en tomaal z~n onaf
scheidelijk! Een heerlijke kruidenmelange is Oregano gemengd 
met Basilicum. In kleine beetjes fijnwrijven in de vijzel en 
mengen. Heerl~k in goulash of spaghettisaus! 

In huis gebruiken we Oregano als strooikruid·. Aan het Engelse 
hof was vroeger een speciale kruidenstrooier (scentman) in 



dienst om onder de tap~ten van het paleis onder meer Oregano 
te strooien voor de lekkere geur. Met onze vaste tap~ten is 
dat wat lastig maar een zakje gedroogde Oregano maakt een 
muffe lade weer fris en geurig. Volgens de overlevering ver
jaagt Oregano slangen en mieren. Dus houdt Uw buurman 
slangen of wordt U geteisterd door mieren in de voorraadkast
dan weet U wat U te doen staat! Strooien maar. 
Griezeliger is het gebruik van Oregano in de Middeleeuwen. 
Het werd toen gekweekt in kloostertuinen omdat Oregano krach
ten in zich zou hebben om de duivel te verjagen. Het werd 
om die reden gebrand t~dens het folteren van vrouwen b~ 
heksenprocessen. Zodoende zouden ze geen hulp van de duivel 
kunnen kr~gen. Brrr gauw iets aardigers, hoewel ••••• 

In de vorige eeuw maakten Karmelieter monniken een zogenaam
de Spiritus Aromatica, wat in de spreektaalal gauw Spiertjes 
van Kaatje genoemd werd. Dit drankje werd dames toegediend 
b~ flauwtes en duizelingen, waar z~ door hun vreesl~k nauwe 
eersetten veelvuldig last van hadden. Het rec~pt was uiterst 
geheim, maar bleek uiteindel~k te bestaan uit een mengsel 
van Oregano, mirtebessen, kaneel, kruidnagels, korianderzaad 
en een ferme hoeveelheid alcohol. Geen wonder, dat vele dames 
er min of meer aan verslaafd raQ.kten en zodoende al b~ de 
geringste emotie elegant ineen zegen! 

W~ gebruiken gewoon Oreganothee als we verkouden zijn of ma
ken voor een "verstobde" neus een zalfje: 1 ons ongezouten 
boter mengen met 3 eetlepels f~ngewreven Oregano (in de ~s
kast bewaren). Gewoon in de neus smeren. Het kan zelfs ge
bruikt worden voor heel kleine kinderen. Wie een ligbad 
heeft, moet eens een zakje gedrooge Oregano gemengd met een 
schep havermout uit dat oude pak in de keukenkast onder de 
stromende kraan in het bad hangen. Het badwater wordt dan 
als z~de zo zacht ••• en bovendien is zo'n bad een prima reme
die tegen vermoeidheid, spierp~n en rheuma! 

Tot slot gaan we olie (of az~n) geuriger maken met Oregano. 
Neem een fles zonnebloemolie en stop daar verse Oregano in. 
Zet op een vensterbank in de zon en schud twee maal per dag. 
Na een week ruiken of de geur al sterk genoeg is. Zo niet
zeven en met weer verse Oregano laten trekken. Na twee weken 
is het zeker goed. Zeven en de kruiden daarb~ goed uitkn~pen. 
In schone fles doen met etiketje. Gebruik: Het vlees voor 
de barbecue hiermee insmeren en t~dens het roosteren strooit 
de oprechte lekkerbek dan nog wat gedroogde Oregano op het 
vuur! De olie gebruiken we ook voor de groene sla erb~ die 
U kunt vervolmaken met een versiering van rode Oregano
bloemetjes. Met wat sausjes (waar ook weer Oregano in ver
werkt kan worden), wijn en stokbrood heeft U een geurig af
scheid van de zomer. Zet nog een kransje van Oreganobloeme
tjes op Uw haar. Die maken, volgens de oude Grieken, dat U 
Uw hele avond in vrolijkheid z.ul t doorbrengen! 

Uit: De Plantage-Hortus 
sept. 1988. 

Kruidje-roer-me-wel. 
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een varm p/ek;·e op 
de helde 

l1'let veel sex 
Daar waar de bedekking met heideplanten niet zo dicht is, op de 
wat kale plekken met slechts wat Buntgraspolletjes, mos en Dop
heide, daar vind je de aardigste plekjes om te zien wat er 1n 
de heide leeft. Vooral als het dan ook nog een zonnige beschut
te plek is. Zelfs in begin september is dat nog interessant. 
Meestal zijn er wel wat gaatjes in de grond, van bijvoorbeeld 
Spinnedodertjes. drukke graafwespjes met een zwart-rood lijf. 
Hele kolonies zijn dat soms. Andere gaatjes zijn van Zandloop
kevers, Mestkevers, Graafbijtjes en Mieren. 
Ik ga op zo'n plaats graag even zitten kijken. Soms doet een 
watervlug hagedisje dat ook, maar meer met de bedoeling er een 
lekker insektenhapje te verschalken. 
Als er een zandig kantje half verscholen gaat onder de vegeta
tie, heb je kans in die beschutting de kleine vangtrechtertjes 
van de Mierenleeuwlarven te vinden. Het zijn zuiver ronde kuil
tjes in het losse zand, variërend in grootte van één tot circa 
vijf centimeter. Omdat het zand los moet blijven. mag er geen 
regen op komen. 

Als je veel buiten bent en dat kon in de afgelopen zonnige 
zomer - leer je zulke plekjes kennen en kom je er graag terug. 
Toen ik begin september op mijn geliefde "stekkie" bij de Ren
derklippen zat. ontdekte ik een paar. leuke dingen wat betreft 
insektengedrag. 

Eerst vloog er een wat vreemde, bruinige vlinder uit de hei op. 
Het leek wel een beest met heel veel vleugels. Toen ik het dier 
voorzichtig besloop. bleken·het twee parende Heidevlinders te 
ZlJn. Dagvlinders die al parende opvliegen had ik nog nooit 
gezien. Libellen zie wel vaak al parende rondvliegen. Verschei
dene keren gingen de Heidevlinders samen op de wieken! 

Even later zag ik nog iets merkwaardigs. 
Er waren nogal wat Vuurvlindertjes, die dag. Eén zo'n oranje 
juweeltje liep over een zandig stukje, met zeer snel trillende 
vleugeltjes, terwijl een ander Vuurvlindertje erachteraan liep, 
zorgvuldig ongeveer vier centimeter afstand houdend en zonder 
met de vleugels te trillen. Het voorste vlindertje moest een 
wijfje zijn, dat aangaf paringabereid te ZlJn, en degene die 
volgde een mannetje, want nadat dit spel ongeveer een minuut 
had geduurd. vloog het voorste vlindertje een eindje weg en het 
mannetje volgde haar tot in eenheidstruik en daar paarden ze. 

Later op de Hoge Heide zag ik dit paringa
ritueel van de Vuurvlindertjes nog een keer. 
Echt iets om op te letten. de komende zomer 
Ook de Hooibeestjes, bescheiden uitziende. 
kleine vlindertjes, waren d~e dag goed ver
tegenwoordigd. Telkens vloog er één uit de 
vegetatie op. Vaak ging zo'n Hooibeestje 
dan even op de grond zitten zonnen. Maar eigenlijk nooit met 
opengeklapte vleugeltjes, zoals de Vuurvlinders graag doen. 
Daardoor krijg je zelden de mooie oranje bovenkant van de vleu
gels te zien. Alleen een duidelijk oogje op de achtervleugels 
geeft wat kleur aan het rustende vlindertje. 

Dit voorjaar in de Franse Cevennen, waar de Hooibeestjes eind 
april al volop rondvlogen, hadden we ontdekt hoe fel zo'n klein 
Hooibeestje zijn territorium verdedigt. Elke andere vlinder, of 



dit nu een Groentje, een Oranjetipje of een forse Citroenvlin
der was, werd verjaagd. Vanuit een vast plekje in het gras 
stoof het Hooibeestje op de "indringer" af en slaagde er meest
al in deze te verjagen. Verder patrouilleerde het Hooibeestje 
geregeld langs de Buxusstruiken en dennetjes heen en weer over 
een afstand van zo'n zeven à acht meter. 
Zouden de Hooibeestjes op de Veluwe dat ook doen? Even opletten 
bevestigde dat vermoeden. Ook de Nederlandse Hooibeestjes ble
ken te patrouilleren en anderen te verjagen. 

Het blijft boeiend om een uurtje op een interessante plek door 
te brengen, zeker als je dan, zoals ik dit jaar,een sprinkhaan 
met blauwe vleugels ziet vliegen : de zeldzame Blauwvleugelige 
Sprinkhaan! 

' ' 
- - .. ; 

Els Koopmans-Grommé. 

B) BL \ OTl-IE_E_K N lE.UVS 
DRIE AANWINSTEN . 

. DE VISSEN VAN NEDERLAND. 

Dr. H. Nijsse en Dr. S.J. de Groot. 
Alle soorten, met afbeeldingen en bijzonderheden (volledig). 

WILDE ORCHIDEEEN VAN EUROPA, deel I en II. 

J. Landwehr. 
Prachtwerken. Alle soorten in kleurenaquarellen met hun de
tails afgebeeld (volledig). 

FOSSIELEN VERZAMELEN. 

A.E. Richter. 
Thieme's zakboekje van goede kwaliteit. Veel illustraties. 

Denkt U voor Uw vakantie qok even aan de volgende boekjes : 

VOGELGIDS. 
R.T. Petersen e.a. 
Alle Europese vogelsoorten (5e druk).-

GEBIRGSFLORA IN FARBEN. 
E. Launert. 
1275 planten uit Europa's gebergten. Veel platen. 

WILDE BLOEMEN. 
Roger Philips e.a. 
Meer dan 1000 afbeeldingen van wilde planten (in Europa) 

en nog veel andere boeken : 
Gratis te leen voor leden. 
Bellen met 05780 - 12083. 
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VOORJAARS lf1PT-<E551l 

Elk voorjaar is het opnieuw spannend of onze trekvogels de weg 
weer hebben kunnen vinden, naar onze streken. Ook nu weer? 
Het is 's morgens, de 17e maart. 
Ik stap op de fiets om een rondje vogelskijken te maken. Het 
weer is prachtig; je kunt wel zeggen te mooi voor de tijd van 
het jaar. 

Ik ben nog maar nauwelijks op weg, of de Kieviten op de meens 
stuiven de lucht in, kwaad over de aanwezigheid van de vreemde
ling in hun gebied. Ook andere vogels in de omgeving worden op 
mijn aanwezigheid attent gemaakt, want opeens komt er een eend 
met zijn kop over de slootkant uitkijken. 

Ik rijd weer verder, nu langs de Evergunnedijk, richting Plak
kenweg. Dan hoor ik boven me twee jagende Grutto's. Luid roe
pend vliegen ze achter elkaar aan; een prachtig gezicht. 
Weer wat verder hoor ik het jubelen van de Wulp. Deze vogels 
zijn al een hele tijd terug. In januari kon je ze al horen. 
Toch vreemd, de aanwezigheid van deze vogels in deze streek. 
Van oorsprong komen ze van de drogere heidevelden. Misschien is 
de huidige lagere waterstand in de weidegebieden er wel de oor
zaak van. In elk geval is deze gracieuze vogel een verrijking 
van het weidegebied. 

Net voordat ik linksaf wil slaan, hoor ik in het dichte struik
gewas de heggemus zingen. Dit vo-
geltje zingt een prachtig liedje; 
h~t is de gehele winter te horen, 
net als dat van het Roodborstje. 
Hoe de Heggemus aan zijn naam is 
gekomen is niet duidelijk; hij 
hoort·helemaal niet tot de Mussen, 
sen, maar tot de Nachtegalen, wat 
nog enigszins in zijn liedje is te 
horen. 
Eenmaal op de Plakkenweg hoor ik 
een luid gesnater boven mlJ. Een 
grote vlucht Spreeuwen trekt over. 
Ook deze prachtig glanzende vogels 
zoeken hun broedgebieden weer op. 
Ik sla nu rechtsaf, de Kavelweg 
op. Meteen in de bocht hoor ik het 
eentonig roepen van de Koolmees en 
nu ik goed luister ook het zachte, 
maar wat melodieuzer zingen van 
de pimpelmees. ~e.~~ernlAJje 
Even verderop zit in de wei een 
troep roeken, duidelijk te herken-
nen aan de lichtgrijze ring om de 
snavelbasis. Dit zijn waarschijnlijk exemplaren van de kolonie 
op Vosbergen. 
Even later, nog iets verderop, wordt mlJn aandacht getrokken 
door een tweetonig lied]e. Terwijl ik van de fiets stap hoor ik 
het weer. Hier is geen vergissing mogelijk : dit is de Tjiftjaf; 
hij roept zijn eigen naam. 
Dit kleine bruine vogeltje is uiterlijk gemakkelijk te verwar
ren met de Fitis, maar de zang maakt vergissing onmogelijk. De 
Fitis zingt een liedje dat laag begint en hoog en zacht eindigt. 
Het geeft je echt een voorjaarsgevoel : de Tjiftjaf is terug! 



Wanneer je zo fietst, val je van de ene verrassing in de ande
re. Opnieuw hoor ik een heldere zang. Ik kijk om me heen, maar 
kan nog niets vinden. Opeens zie ik, bovenop een paal van een 
hooiberg, een Zwarte Roodstaart. Deze zingt uit volle borst, 
als altijd op een hoge plaats, zodat hij zijn territorium goed 
kan overzien. Een prachtig vogeltje, glanzend antraciet-zwart, 
met een vlammend rode staart. Vandaar de naam. 

De ochtend wordt steeds interessanter. Wanneer de behuizing op
houdt, kom je in een ruim weidegebied. Dit kun je aan de samen
stelling van de vogelfltan,j merken. Er vliegen veel Kieviten, 
Grutto's, Wulpen en Scholeksters. Deze laatste ZlJn eigenlijk 
strandvogels (bijvoorbeeld op de eilanden), maar de laatste ja
ren veroveren ze langzaam het binnenland. 

Opeens wordt mijn aandacht afgeleid door een trillend en indrin
gend geluid. Ik kan het nog niet thuisbrengen en ik zie ook 
niets. Het geluid zwelt steeds sterker aan, en uan zie ik, heel 
hoog in de lucht, als een stipje, de Veldleeuwerik. 
Tijdens het zingen stijgt dit typisch weidevÓgeltje steeds ho
ger en hoger, tot het nog maar nauwelijks te zien is. Als je al
leen naar de zang luistert, kan je dit vogeltje verwarren met 
een ander typisch weidevogeltje, de Graspieper. Maar deze laat
ste vliegt niet zingend omhoog, hij zweeft zingend naar beneden, 
om op het hoogst van zijn zang tussen het gras te verdwijnen. 
Het geluid van de Veldleeuwerik doet het mooie weer nog mooier 
worden. 

Dan wordt mlJn blik getrokken door een bonte vogel. Ik pak mijn 
kijker en zie dat het een Bonte Kraai is. Deze heeft kennelijk 
nog geen zin om terug te gaan; wil nog genieten van het extreem 
mooie weer. 
Vogelkundigen beweren dat deze vogel ZlJn broedgebieden elk 
jaar meer naar het westen verlegt, maar mijn waarnemingen beves
tigen dit niet. De laatste jaren neem ik ze steeds minder waar. 
Maar ja, misschien ligt dat aan mij. 

Bij het verder fietsen is het geluid van weidevogels sterk aan
gezwollen. Het lijkt of alle aanwezige vogels in de lucht zijn. 

De Kavelweg maakt een scherpe bocht naar rechts. Als je goed 
kijkt, zie je dat de weidegrond veranderd is; hij bestaat hier 
uit veen. Het is ook te merken aan de vogelsoorten, want ineens 
zie je veel meer Eenden en een paartje Nijlganzen. 
Deze ganzen komen van oorsprong uit Azië, maar dit zijn nakome
lingen van uit gevangenschap ontsnapte exemplaren. Deze soort 
handhaaft zich goed in ons klimaat, ja, breidt zich zo explo
sief uit, dat het zelfs een verstoring voor de toekomst kan be
tekenen. 

Plotseling hoor ik door alles heen een vreemd blatend geluid. 
Het lijkt op het mekkeren van een geit, maar er is in geen vel
den of wegen een geit te zien. Wel enkele schapen, maar die 
liggen rustig te herkauwen. 
Weer hoor ik het geluid, nu vlak boven me. Ik heb de vogel in 
mijn kijker gevangen en zie dat het een Watersnip is. Deze pro
duceert dit geluid. Hij doet het door, met gestrekte vleugels, 
loodrecht naar beneden te duiken, waardoor de buitenste staart
pennen gaan trillen en dit nu veroorzaakt het blatende geluid. 
Het maakt je blij er nog een te zien en dan niet op een briefje 
van honderd. Vroeger moeten ze hier veel voorgekomen zijn, voor
al in Veessen en omgeving. De oudere mensen noemen ze hier nog 
bij de streeknaam, "Règ'ntuter". Deze naam stamt af van het 

feit dat de watersnip veel baltst als er regen op komst is. 

~I 



Met een warm gevoel vervolg ik weer mlJn weg. Bij de Evergunne 
aangekomen meen ik links van mij, in de populierenbossen, een 
tuinfluiter te horen, de tuinfluiter met zijn melodieuze, wiele-
waalachtige zang. Maar zeker weten doe ik het niet omdat ik hem 
niet weer opnieuw hoor. Nou ja, het is ook mooi geweest. 

Bij de Kerkdijk aangekomen sla ik rechtsaf, richting Apeldoorns 
Kanaal. Van daar fiets ik langs het kanaal richting Hoorn. 
Ik zie geen vogels meer op een paar Fazanten na. die ter hoogte 
van de sluis, aan de rand van de elzenbo~jes lopen. Zeker door 
de jachtcombinatiè hier losgelaten en aan de jacht ontkomen. 

Voldaan fiets ik richting huis, opgetogen over de opgedane waar
nemingen. 

R. Heideveld. 

Dat verschillende instanties en onderzoekers blij kunnen ZlJn 
zijn met onze waarnemingen, blijkt uit drie r~cente gevallen. 

Tijdens een lezing over Ooievaars door Dick Jonkers van het 
R.I.N. bleek ons, dat hij van allerlei waarnemingen van deze 
vogels kaartjes met trekroutes e.d. maakte. Wij stuurden hem 
alle bekende Ooievaarwaarnemingen uit ons afdelingsarchief op 
en hij was ons zeer dankbaar. 

Tijdens de landelijke Vlinderdag in maart van dit jaar in Wage
ningen bleek ook de behoefte aan waarnemingen van bepaalde 
sprinkhaansoorten, waaronder de Blauwe duinsprinkhaan. Puttend 
uit mijn eigen aantekeningen kon ik enkele oude en nieuwe waar
nemingen van deze warmteminnende soort opsturen. 

Onze Trekvlinder-waarnemingen worden dankbaar ontvangen bij het 
bureau van de Heer Lempke in Amsterdam. 

Tenslotte werkten de waarnemingen van leden van onze insekten
groep en anderen mee aah de totstandkoming van de At.las van de 
Nederlandse Dagvlinders, die vorig jaar uitkwam; voortdurend 
worden er.gegevens over zoogdieren als Dassen en Vleermuizen 
voor het landelijk onderzoek doorgegeven door de zoogdierenwerk
werkgroep. en de waarnemingen van vogels gaan naar de landelij
ke SOVON. 

Met andere woorden : vergeet niet Uw waarnemingen te noteren 
en door te sturen. ' 
Even plaats, aantal en datum opschrijven, dus. 

En vergeet. U vooral de Oranjet.ipjes niet.! 

Els Koopmans-Grommé. 
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Een reus, die men hoe langer hoe meer 
aantreft is de Reuzebereklauw (Heracleum 
mant igazzianum), ·een plant afkomstig uit 
de Kaukasus, waar hij groeit op vochtige 
halfbeschaduwde plaatsen, op humeuze 
grond. Men kan zich niet voorstellen, dat 
hij tijdens de Floriade in 1972 nog 
zeldzaam was. Nadien heeft hij zich met 
razende vaart over Nederland uitgebreid. 
De plant is tweejarig. Hij vormt in het 
eerste jaar een rozet van reusachtige 
drie- tot vijftallig ingesneden bladeren, 
waaruit zich het volgend jaar de tot 
drieëeneenhalve meter hoge bloemstengel 
ontwikkelt. De bloeiwijze bestaat uit een 
samengesteld scherm, zo groot als een wa
genwiel, met talrijke wat kleinere ZIJ
schermen. Werkelijk een heel indrukwek
kende plant, die daarom, wegens zijn 
sierwaarde, de weg naar onze tuinen 
gevonden heeft. Ook uitgebloeid en ge
droogd is hij decoratief. 
Maar pas op, het is. een verraderlijke 
schoonheid. Gaat men namelijk de plant 
bijsnoeien, omdat hij op ZIJn plek meer 
ruimte innam dan men verwachtte, dan komt 
er sap vrij. Dit sap bevat een stof. die de 
huid overgevoelig maakt voor ultraviolet 
licht.Er ontstaan dan meer of minder grote 
blaren op de aan het sap en de zon 
blootgestelde huid. Zelfs na maanden kan 
men nog zien waar de blaren hebben_gezeten, 

want de huid wordt gepigmenteerd! Heeft men bij het opruimen 
van het snoeisel veel sap op de huid gekregen, dan kan zeer 
hoge koorts optreden en in sommige gevallen is zelfs zieken
huisopname noodzakelijk gebleken. 
Na acht tot tien dagen zijn meestal de ergste gevolgen, de 
blaren, genezen. 

De schadelijke stof in het blad is een coumarine, een bloed
verdunnend middel dat veel in de geneeskunde wordt gebruikt ter 
voorkoming en behandeling van trombose en bij nabehandeling van 
een hartinfarct (geneesmiddel Marcoumar). 

U loopt dus door het sap geen allergische huidontsteking op, 
(zoals na aanraking van Primula obconica bijv.), maar een zoge
naamde phyto-photo-dermatitis (= plant-licht-huidontsteking)' 
die heus niet ongevaarlijk is. 

Jan Mol. 

Uit De Wilde Flora van 
de Hofstad. 

N.B. Ook Pastinaak, gewone Bereklauw, Wijnruit en Vuurwerkplant 
hebben bovenstaande eigenschap, maar in veel mindere mate. 

.t3 
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Een vacantie plannen in eigen land is vaak een risico. 
Dit jaar was dat niet het geval. De voortekens waren gunstig 
en het verdere verloop van de zomer was boven verwachting. 

Ons reisdoel was Friesland en we gingen er heen met onze 
zeilboot. Op 8 augustus verlieten we Urk met als bestemming 
Lemmer. We hadden het weerbericht goed uitgeluisterd. En dat 
is nodig ook, want het IJsselmeer is een gevaarl~k vaarwater. 
Het was rustig weer, daarb~ viel het op dat het IJsselmeer 
tussen Urk en Lemmer zo groen was als kerriesoep, allemaal 
algen. Geen best teken voor de kiAali te i t van he.t water. 
's Nachts verbruiken die algen extra zuurstof en dat geeft 
problemen voor de vissen. Ook zijn we op het IJsselmeer wel 
eens overvallen door horden kleine mugjes, die we later met 
een bezem van het dek moesten vegen. 

Zeilen is een hobby met vele facetten. Die worden veelal 
behandeld in de vakliteratuur, die verplicht aan boord moet 
z~n. Er z~n hoofdstukken over het' weer, onweer, storm en al
les wat daarbij te pas komt. Verder over navigatie, bakens, 
vaarwater, veiligheid en wat niet al. Het leven aan boord 
is echt een wereld op zich. Wie daar eenmaal de smaak van te 
pakken heeft, raakt er nooit op uitgekeken. 
Een zeiler moet ten allen t~de self-supporting zijn. Bemanning 
en schip zijn soms letterlijk een speelbal van de golven. 
Op de boeg van m~n schip heb ik twee Albatrossen (Mallemokken) 
gesch~!.lderd. Op het IJsselmeer en de Waddenzee zijn ze vaak 
in de golven gedoken: ze waren in hun element mag je dan wel 
zeggen. 

De horizon vaart met je mee en wat een wolken zijn er boven 
de kim te zien, juist in Friesland. Die prachtige wolken
partijen doen me denken aan de schilderijen van Hollandse 
landschapschilders, die soms meer wolkenluchten dan landschap
pen schilderden. 



De eerste dag meerden we af aan de rand van het Tjeukemeer. 
Een van de grootste meren van Friesland, een beetje eng door 
restanten van een kerkhof op de bodem. Daar moet je niet met 
je schip op komen; vandaar dat het misschien een van de rus
tigste meren is van Frieland. Sp~tig is verder dat steeds 
meer rietkragen w~ken voor beschoeiing. 

M~n zoon beklaagde zich vaak dat er zo weinig vogels te zien 
waren. Dat was ook wel begrijpelijk. De vogeltrek moest nog 
komen, hoewel Koekoek en Wielewaal het wel voor gezien 
hielden. De broedvogels maken de balans op en tanken in alle 
rust b~ na de afmattende broedperiode. 

Vier dagen later doemde het "konijneneiland" op in de Fluessen. 
Zoals. de Veluwe het 11 logeeradres" van honden genoemd is, kun 
je dit opgespoten eilandje dezelfde benaming geven voor tamme 
konijnen. Friese gezinnen op zeilvacantie brachten hier hun 
huisdieren naar toe ennu wemelt het van de kon~nen. Erg leuk 
voor jonge. kinderen. Natuur is er op dit eiland niet te 
vinden, wel al een trekkende Boomvalk en overvliegende Wulpen. 

Is er veel natuur om de Friese meren? In vergel~king met N.W. 
Over~ssel is Friesland kaal. De meren z~n meestal plassen 
temidden van weilanden~ De Goingar~pster Poel en het Sneeker
meer plus omgeving vormen een uitzondering. Er z~n meer riet
part~en en weilanden die in het voorjaar b~na onder water 
staan en dus weidevogelreservaten zijn. We ontmoetten er nog 
een Friese vogelaar, die onze afdeling best eens wil tippen 
waar eencentraties trekvogels z~n in voor- en naseizoen. 
Naam en adres: Koos Jager. S.v.d. Vegtstr. 58, Akkrum, 
05665-2731. 
Nab~ Grouw is het merengebied van de Princenhof en dat heeft 
veel weg van de Wieden b~ Giethoorn. Een bezoek aan dit ge
bied bewaren we alt~d tot het laatste, als toetje. 
Onze boot met een diepgang van 80 cm. kan in alle hoeken ko
men. Met alleen een zeil op dr~ven we door smalle vaarten 
tussen het hoge riet, dan weer zeilen we over spiegelgladde 
meertjes. Hier is alle denkbare moeras- en waterplantenflora 
te vinden, hoewel die moeil~k bereikbaar is. 
Een oase van groen en blauw en net als de wolken, dr~ven je 
zorgen voorbij. 

's Avonds als ik afs],uit, dobbert er een Stormmeeuw vlakbij 
de boeg; misschien aangetrokken door de afbeelding van de 
Albatros, wie zal het zeggen. 
En zo nemen we afscheid van Friesland. Enige Valken scheren 
om onze boot. Maar dat z~n dan wel zeilboten van het type 
"Valk". De Friezen zeilen hiermee onder alle weersomstandig
heden, desnoods met dubbelgereefd grootzeil. 

Zilvermeeuwen, Mantelmeeuwen, Stormmeeuwen en Dwergmeeuwtjes 
doen ons daarb~ uitgeleide op Waddenzee en IJsselmeer. 

B. Koster. 



ll Over alle bloemen die. haast zes weken te vroeg bloeien zal ik 
niet schrijven. Eén curiositeit wil ik vermelden : in de voor
tuin stond Longkruid, dat daar niet goed groeide. Dus ik plant
te een deel ervan in de achtertuin, waar het beter ging. Al
leen wat te veel zon. 's Middags lagen vaak de blaadjes plat. 
Nu bloeit het al dagen uitbundig, echter met roze bloemen, ter
wijl ik haast zeker wist dat het felblauw bloeide. 
De oude stek, echter, die steeds in de schaduw staat, bloeit nu 
pas en, ja hoor : felblauw! 

Eind februari bezochten Mezen al de nestkasten. Nu vliegen ze 
in en uit. Ook de Bonte Specht zat ijverig aan zo'n kastje te 
pikken. Bij nader inzien besloot hij toch maar zelf een nest te 
hakken. Gelukkig maar! Vorig jaar had-
den Boomklever's zich erin genesteld, 
met alle gevolgen van dien. Ze hadden 
de ijzeren ring rond het vlieggat los
gepikt en een grote kloof gemaakt tus
sen dak en muur. En dat terwijl er een 
kast hangt voor dit soort vogels, ge
maakt volgens tekening.Maar daar kijkt 
geen vogel naar om! 
Typisch is het, dat we al in ongeveer 
twee jaar hier geen Vlaamse Gaai of 
Ekster meer hebben gezien. Volgens ons 
komt dat doordat de Kraaien steeds 
meer oprukken. Er is een kolonie vlak 
in de buurt. En ja hoor, ook bij ons 
gaan ze "op de snavel" met de Buizerd. Boomkleiier 
(Er vliegen er hier drie rond). En de 
Buizerd "neemt de vleugels" 
Zo bang is die anders niet. Bij de buren pikte hij eens zo de 
haan uit de tuin, terwijl wij buiten stonden te praten. De 
buurvrouw gaf een schreeuw, maar het was al te laat. Hij liet 
de haan wel vallen, maar die was al dood. 

Een andere grote vogel die hier regelmatig rondvliegt is de 
Reiger. Dwars doór het bos vliegt hij, laag, van de ene naar de 
andere vijver, op zoek naar kikkers e.d. 

Wist u dat het in de Heerdersprengen krioelt van de Bruine 
Kikkers ( ... of Padden)? Ze liepen niet en ze sprongen niet, en 
geluid maakten ze evenmin. Het water leek wel kikkersoep. 

Hoewel er van allerlei voor de ramen hangt gebeurt het van tijd 
tot tijd dat er een vogel tegen het raam vliegt. Je raapt ze 
als dood op. In het najaar nog, een Goudhaantje; zijn kopje he
lemaal scheef. Ik raap ze op en warm ze in mijn handen. Vaak 
hebben ze alleen maar een shock en komen toch weer bij kennis. 
Na ongeveer een half uur vliegen ze dan monter weer weg. 

Een Eekhoorn brengt ons vaak een bezoek. Op zijn gemak struint 
hij het hele gazon af. Onze poes volgt hem in extase. Ze pro
beert hem te besluipen en te bespringen, maar heeft geen schijn 
van kans. Toch vangt ze in het voorjaar jonge konijnen; die 
zijn argelozer. 



En wat vond mijn man van de week achter een struik? Een Wezel
tje! Dood, met een wond aan de rug. Vermoedelijk door de kat 
gepakt. Het was een jong, zo groot als een rat,met een mooi wit 
buikje. Het is wel vroeg voor jonge wezels, maar alles is dit 
jaar vroeg! 

Overigens zijn er mensen die vinden dat we de kat binnen moeten 
houden, als er jonge vogels zijn. Maar wij zijn van mening dat 
Eksters, Vlaamse Gaaien, Kraaien, Buizerds en Eekhoorns grotere 
gevaren zijn voor de vogels dan onze poes. En die sluit je toch 
ook niet op? 
Zij is een stukje van de natuur, net als alle andere wezens. 

D. Luesken-Burger, 
Renderklippenweg 5, 
8162 NC Epe. 

][Een Fiti~ of Tjiftjaf (ik ben een leek) vloog vanmorgen te
gen miJn raam en viel op het platje. Daar bleef hij/zij zeker 
Vijf minuten wezenloos, in elkaar gedoken zitten. 

Toen kwam een tweede vogeltje (partner) erbij, keek naar het 
gekwetste beestje, "snavelde" even, maakte kleine vleugelbewe
ginkjes, "danste" twee keer om het eerste vogeltje heen en hip
te toen weer naar het eind van het platje. 
Het zieke diertje deed nog niets; keek wel even op, maar het 
kopje zakte weer weg. 

Na een paar minuten kwam het tweede vogeltje terug en het ron
dedansje begon opnieuw. Nu keek het zieke diertje op en hipte 
even mee. Het gezonde vogeltje ging weer naar het eind van het 
platje en wachtte .. En ja hoor, ze kwam! 

Samen hipten ze naar een conifeer en even later vlogen ze sa
men in de boom. 

Verteld door A. Linden-Hovius, 
Pelzerpark 33, 
Epe. 

JUNI IS EEN LIED 

De diepblauwe lucht 
en helderwitte wolken, 
en de rimpeling in 't water 
van licht en wind en zon, 
en het tere groen van de bomen 
en alles; 

alles is eenheid zonder woorden 

en alles zingt, 
alles zingt van de zomer! 
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Begin september 1988 hipte 
een Lijster in de achtertuin 
rond, die anders gekleurd 
was dan de bekende "Holland
se" lijstersoorten. 
De kopvorm was iets langwer-

.Piger dan bij de merel, de 
zanglijster of de grote lijs-
ter, en ook minder hoekig 
naar de snavel toe. Hals en 
kop waren bedekt met vaal
bruine veren; de vleugels 
gaven in gesloten rusthou
ding voor de helft van de 
oppervlakte een vaalbruin
zwarte driehoek te zien. 
De bewegingen van het dier 
waren veel trager dan van de 
merel. 
Zeer schuw was de lijster 
bij het zien van mensen. 
Na enige dagen ging hij/zij 

in het vogelbadje. spetteren. Bij nadering van mannetjes- en 
vrouwtjesmerel deed het de snavel wijd open bij gestrekte hals. 
Toen viel de langwerpige kop-halsvorm extra op. De beide me
rels trokken zich terug en op volgende dagen kwamen ze alleen 
als de vreemde lijster er niet was. 

Een dia maken was niet mogelijk. Bij het zien van beweging ach
ter de ramen was het dier snel weg. Na enige weken kon de bal
kondeur open, als er maar niemand te zien was. Vermoedelijk was 
het dier geen mensen gewend. 

Eindelijk kon er - gehurkt in de douchecel- tweemaal een dia ge
maakt worden. By de tweede keer keek de lijster omhoog en vloog 
weg. 

Na vijf à zes weken vertoonde de lijster zich niet meer. Na de 
eerste nachtvorsten zag ik ongeveer anderhalve kilometer verder 
een dode lijster met dezelfde tekening in een tuin liggen. 

In 1989, omstreeks half september, was er weer een lijster met 
dezelfde tekening in de achtertuin. Even traag tijdens het hip
pen, even onverdraagzaam tegen de merels die hier regelmatig 
komen nestelen. Nu was de lijster na ongeveer vijf weken weg. 

Beide dieren, in 1988 en '89, maakten een gezonde indruk en 
hadden een glanzend verenpak. 



Uit: URBAN FOXES door 
Stephen Harris 
Whittet Books 1987. 
ISBN 09 054834 72. 

MISVERSTANDEN 

/)e ,,ftads vos " 
(z1e ortiAe/ VcJOI"jaonde- nr. ) 

Om de steeds weer oplaaiende disputen over het al dan niet ac
cepteren van vossen binnen de bebouwde kom kort te sluiten, is 
het zinvol te k~ken naar hoe de situatie zich heeft ontwikkeld 
in de Engelse steden. Harris geeft in vele korte, bondige en 
prettig leesbare hoofdstukjes informatie over vr~wel alle fa-

. eetten van de stadsvos, zoals: familieleven, voortplanting, het 
opgroeien van de jonge~, voeding, sociale interacties en terri
torialiteit. Ook rekent h~ af met de vele misverstanden die nog 
bestaan over de vos als het sluwe boosaardige creatuur der duis
ternis. Zo bl~kt h~ in steden niet voornamel~k te leven van 
pluimvee en zangvogeltjes, maar vooral van allerlei mensel~k 
afval (in Bristol voor 70% ). 
De vos is ook niet, zoals zo vaak wordt gedacht, de moordenaar 
van on.ze ·huiskat ten; beide dieren mijden elkaar en gevechten 
vinden slechts sporadisch plaats. 

Uit uitgebreide enquêtes bl~kt dat de Engelsen inmiddels aan de 
hab~heid van vossen gewoon z~n geraakt en deze doorgaans niet 
meer als hinderlijk ervaren. Ze zijn het verschijnsel zelfs gaan 
appreciëren, mede dank zjj de BBC. In 1979 werd het 11-delig 
live-programma "Foxwatch" op 'de beeldbuis gebracht over het wel 
en wee van een jong vossengezin, dat zich afspeelde onder de 
vloer van een huis. 

Vossen worden in Engeland nog slechts incidenteel bestreden door· 
enkele gemeentel~ke instanties en dan nog alleen op grond van 
een klacht, waarna meestal protesten weerklinken van buurtge
noten die hun vos willen houden. 
Deze kostbare vossenbestr~ding (~ 70 per vos) heeft geen enkele 
zin, daar elk leeggeschoten territorium onmiddell~k door een 
andere, zwervende, vos wordt opgevuld. De redenen voor een 
klacht bl~ken overigens nogal triviaal: een vernield bloem
perkje, opgegraven tulpebollen, omgegooide vuilnisbakken of de 
vermissing van een, kennel~k niet goedomheinde kip. Harris 
wjjst erop dat vossen verspreiders kunnen z~n van hondsdolheid 
(Rabies). Maar omdat Engeland vr~ is van rabies kan hjj de 
vrees voor deze ziekte afdoen met het benadrukken van de 
strenge quarantainemaatregelen ten aanzien van ingevoerde dieren. 
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Een telefoontje : "Weet U dat er hier 
in de buurt orchideeën groeien? Zomaar 
langs de weg!" Zulke berichtjes kregen 
wij vrij geregeld, maar vroeger vaker 
dan de laatste jaren. 
Meestal waren bewoners van-Rozenhof of 
Eper Veste de melders. En als de 
vinder of vindster de soort niet 
kende, konden we altijd ongezien met 
zekerheid zeggen, dat het om de Breed
bladige Wespenorchis ging. De Breed
bladige Wespenorchis is onze algemeen
ste orchideeënsoort. maar omdat alle 
andere inheemse soorten in voorkomen 
variëren van vrij- tot uiterst zeld
zaam, is "algemeenste" hier een rela
tieve aanduiding. 
Dat je hem wat vaker kunt tegenkomen 
dan de andere soorten heeft hij, denk 
ik, te danken aan het feit dat hij 
niet kieskeurig is, wat zijn bodem
eisen betreft. Duinzand, klei, veen, 
leem, Veluwezand. kalk, hij kan in 
principe op allerlei gronden groeien. 
Maar echt veel zie je hem toch niet. 
Om zijn aanwezigheid eens preciezer te 
weten heb ik mijn verzameling streep
lijsten-per-kilometervak eens doorge
lopen. In de rond vijftig lijsten kwam 
ik hem vijf keer tegen. Dat viel me 

niet mee. En -maar dat geldt voor helaas erg veel soorten· -ik 
heb de indruk dat ik hem steeds minder zie. 
Hoe het komt dat een plant die blijkbaar zo weinig aan een 
grondsoort gebonden is, toch zo weinig gevonden wordt? Er zijn 
blijkbaar andere factoren die beslissen waar hij groeit. 
Een daarvan is dat onze orchis graag in een beetje schaduw 
staat. Een andere dat hij, als heel veel van ZIJn familieleden; 
voorkeur heeft voor wat beweging in zijn milieu : van tijd tot 
tijd omgewoelde grond, bijvoorbeeld. 
Ik ken hem dan ook vooral als wegbermplant en dan vooral in het 
overgangsgebied tussen het agrarische land en het natuurgebied. 
Vooral langs de randen van bossen die vroeger cultuurland waren 
(zoals de omgeving van Rozenhof, bijvoorbeeld) en waar de grond 
dus wat verrijkt kan zijn, voelt hij zich goed thuis. 
Maar er is nog een factor die maakt dat onze Wespenor chis, net 
als al zijn familieleden. toch niet overal groeit. 
Een familietrekje is dat zijn zaden uiterst fijn zijn. 
U weet wellicht dat een zaad eigenlijk een heel klein plantje 
is met een voorraadje voesdel in de vorm van een of twee 
zaadlobben. Dat voorraadje is genoeg om een worteltje en de 
eerste blaadjes te laten groeien. Maar orchideeënzaadjes be
staan soms uit maar enkele cellen. Er is dus geen sprake van 
reservevoedsel. Orchideeënzaden moeten om te kiemen hun eerste 
voedsel van elders zien te krijgen. De leverancier is een schim
melsoort. Voorwaarde voor een nieuwe wespenorchisplant is dus. 
dat het zaadje in contact komt met een schimmeldraad. En hoewel 
de orchiedeeën hun zaad in enorme hoeveelheden produceren en de 
grond doorweven is met schimmeldraden, wordt aan deze levens
voorwaarde blijkbaar toch maar spaarzaam voldaan. Veel orchi
deeën blijven ook als volwassen plant met hun schimmel verbon-



den. Wellicht- is dat ook zo bij de Wespenorchis en het' zou een 
mooi voorval uit mijn kindertijd verklaren. 
Als tienjarig jongetje mocht ik van onze grote tuin in Vaassen 
een stukje als plantentuintje inrichten. De Breedbladige Wes
penorchis groeide toen nog veel in die buurt en toen ik ergens 
de plant met de opvallende, dichtbebladerde, gebogen stengel in 
het voorjaar boven de grond zag komen, plantte ik een polletje 
over, met een flinke kluit. Hij overleefde de operatie niet. 
Een maand later wiedde mijn vader een groentebedje en vond daar 
een vreemde plant met opvallende gebogen stengels ...... Hij was 
daar spontaan verschenen. 
Later heb ik zulke ervaringen ook van anderen gehoord. De 
schimmeldraden floreren bliJkbaar uitstekend in zandige, losse, 
niet of nauwelijks bemeste tuingrond die ooit bosgrond was. De 
laatste melding die de afdeling kreeg betrof een groeiplaats op 
een boererf in Ernst, bij wijze van spreken midden in het grind! 
Zoals gezegd, veel orchideeen voelen zich thuis in een milieu 
dat - vooral door men~elijk toedoen - verstoord wordt. Vandaar 
de wat denigrerend lijkende titel van dit artikel. 
Het vreemde is (en ik ontkom daar zelf ook niet aan), dat je al 
botaniserend het woord "orchidee" toch anders uitspreekt dan 
"paardebloem". Op een excursie een groepje Breedbladigen tegen
komend, heb ik me wel eens verbaasde of zelfs gehinderde re
acties op de hals gehaald, als ik zei : "0, dat is een sto
ringssoort." 
Maar de voorstellingen die we ons bij het woord orchidee maken 
zullen wel ingegeven zijn door de bekende pracht van de buiten
landse soorten. Bij elke bloemist vind je daar tegenwoordig al 
een paar mooie voorbeelden van. Vergeleken met die extravagante 
kleuren- en vormenrijkdom ogen onze inheemse soorten vaak heel 

bescheiden. Maar ondanks die uiterlijke verscheidenheid is het 
grondplan van de bloem in de hele, zeer grote orchideeenfamilie 
(die achttienduizend soorten omvat), opmerkelijk uniform. 
In de nogal onopvallende bloem van onze eigen Breedbladig~ Wes
penorchis, die hoofdzakelijk groen is met een beetje rood in de 
kroonbladen, is dat schema goed te herkennen. 
Zoals het merendeel ·Van de eenzaadlobbigen hebben orchideeën 
drietallige bloemen. Er zijn duidelijk drie kelk- en drie 
kroonbladen te herkennen. Met de stampers en vooral met de 
meeldraden gaat.dat wat moeilijker. De Wespehorchissenbloem 
heeft stuifmeelklompjes zitten op een soort kleverig voetje en 
de bedoeling is dat bezoekende insecten bij hun duik in de 
bloem die kleefschijfjes op hun kop meekrijgen en bij een vol
gende bloem het stuifmeel aan de stempel afstrijken. Dat sys
teem van klevend stuifmeel hebben, weliswaar met variaties, 
praktisch alle orchidee~nsoorten gemeen. 
Wespenorchissen zijn er, haast vanzélfsprekend, in soorten. 
In kalkgebieden kom je de Bruinrode weleens tegen, van de Breed
bladige te onderscheiden aan zijn kleurrijke bloemen. 
De Moeraswespenorchis is bij .ons vooral een ku stbewoner, die 
zich in vochtige duinpannen en moerassen thuisvoelt. Hij heeft 
wat grotere, mooie paarsig-met-witte bloemen. 
En bij onze "gewone" Breedbladige, met zijn opvallende goed her
kenbare verschijning, worden in zijn grote verspreidingsgebied, 
dat vrijwel heel Europa en een flink deel van gematigd Azi€ om
vat, talrijke vormen onderscheiden. 
Maar in ons kleine hoekje van dat grote gebied spelen die 
verschillen geen rol. 
En tenslotte : als U de Breedbladige Wespenrochis weer eens te
genkomt, horen wij dat graag van U. 

Henk Menke. 
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Voordederde keer: DL KNOPDLI<GA).!IÎ 
Bij de K.N.N.V. is goede raad niet duur! 

Met de reactie van Els Koopmans en Henk Menke op mijn verhaal
tje over deze gal in het najaarsnummer 1989 van Natuurklanken 
was ik heel bl1j. 
Terecht stelde Henk Menke de vraag : "Hoe overwinteren de lar
ven?" 
Aanleiding was mijn te voorbarige conclusie, om de opening die 
in deze gal voorkomt te verklaren door aan te nemen dat de Gal
wesp dan wel uitgevlogen zou zijn. Het Gallenboek (niet in mijn 
bezit en derhalve niet geraadpleegd) geeft hierover duidelijke 
informatie. En de tijd van uitvliegen van jonge Galwespen is in 
het voorjaar. 
De goede raad van Henk Menke om in het voorjaar een aantal gal
len nog eens beter te bekijken, heb ik opgevolgd. (Beter met 
opzet onderstreept). 

24 februari : stralend mooi weer, echt weer om de 
voorjaarsbeurt te geven. De bijen vlogen druk op de 
Crocussen en de Gele Kornoelje; gewoon een feest om 
kijken. 

tuin een 
bloeiende 

naar te 

Ik zat op een krukje naar de bijen te kijken, die al concur
rentie kregen van de Aardhommel, toen ik op de grond een aan
tal "rotsjes" zag liggen van de KnoppergaL Sommige gallen za
ten nog op de eikedopjes, sommige zaten op de eikels. De mees
te hadden echter hun gastheren vaarwel gezegd. Een aantal ver
zamelde ik en die probeerde ik met mijn snoeimes door te snij
den. Vergeet dat maar; zo hard als eikenhout. 
Maar ik zag meer. Op verschililende met gallen bezette eikels 
ontdekte ik in de bast van de eikel een gaatje met een een dia
meter van anderhalf à twee millimeter. Bij het openen van de 
eikel kwam al heel gauw tussen de zaadlobben een larfje tevoor
schijn, dat blijkbaar leefde van die zaadlobben. Die larf zat 
in een in de zaadlob uitgevreten trechtertje, dat aan de boven
zijde was opgevuld met een geelbruin mul (de excrementen). 
Meer eikels met dezelfde perforatie waren echter leeg en soms 
tot aan de wortelpunt met mul opgevuld. Gooide je ze in'het wa
ter dan dreven ze. Gave eikels doen dat niet. 

Omdat het larfje nog leefde en het Gallenboek vermeldde dat de 
Galwespen in het voorjaar uitvliegen, dacht ik aanvankelijk dat 
ik de larven van de Galwesp had gevonden. Maar ik zat er weer 
naast! Dit raadsel werd opgelost op een bijzonder geänimeerde 
en gezellige bijeenkomst van de insektenwerkgroep. 
De gevonden perforatie was niet het werk van de Knoppergalwesp, 
maar werd veroorzaakt door de larve van een Snuitkever, de 
Eikelboorder (Curvulio glandium), een aan de Hazelnootboorder 
verwante kever. Deze komt vooral in de zuidelijke en centrale 
gebieden van Midd.en-Europa voor. Naar het noorden toe wordt hij 
zeldzamer. Het voorkomen van deze kever in ons land is verbréid. 
Op vele plaatsen is hij op eiken bepaald niet zeldzaam. 

' '• 
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Echter, de vraag of de Knoppergalwesp in het voorjaar uit de 
cocon komt was nog niet opgelost. Na het bovenvermelde onder
zoek in de tuin nam ik een aantal gallen mee in huis en legde 
die in de vensterbank boven een verwarming. Enkele dagen daar~ 

na zag ik volkomen toevallig in een van die gallen wat bewegen. 
Het bleek een pissebed te zijn, ongeveer vijf à zes millimeter 
larig. Die peuterde ik eruit en toen bleek in de ruimte in de 
gal een ongeveer vijf millimeter lang coconnetje te zitten, met 
daarin een op uitvliegen staand Galwespje. Dat was de Knopper
galwesp, Andricus quercuscalicis (Burgsdorf). 
Omdat het coconnetje iets aangevreten was kon de pissebed als 
veroorzaker van die vraat worden bestempeld, een menina die 
door een gedegen insektenkenner is bevestigd. 

Al met al weer eens een degelijke kennismaking met één van de 
vele aspecten waaraan Moeder Natuur nog zo rijk is. 

W.v.Soest. 

NATUURBOEKEN IN WANDELWINKEL. 

Tot onze grote vreugde ontdekten wij dat de Wandelwinkel, Berg
kerkplein ~ 7422 EN Deventer zeer goed voorzien is van 
boeken op natuurgebied. 
Vogel-, planten- en insektengidsen uit allerlei landen, ook 
heel verre. 
Natuurlijk kun je er ook allerlei kaarten en wandelgidsen kopen. 
De moeite waard er eens binnen te lopen! 

MILIEU-TIPJES. 

1. Weiger een plastic zak om iets wat al goed verpak~ is. 
2. Neem gebruikte plastic zakken mee als U gaat Wl~kelen of 

"markten" en laat die vullen in plaats van U een n1euwe plas
tic zak te laten aanbieden. Dat scheelt de helft in plastic! 

y 
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DEEL ~ ACTIEF BIOLOGISCH BEHEER. 

In de vorige Natuurklanken is ingegaan op de oorzaken van ver
mest water en de maatregelen die hiertegen genomen zijn. 
Dit deel gaat over hoe we, door direct en gericht in te grijpen 
in een voedselweg, de nare gevolgen van het vermeste water kun
nen oplossen. 

Fosfaatverwijdering in rioolwaterzuiveringsinstallaties, fos
faatvrij wassen, minder mestgebruik in de landbouw, het draagt 
allemaal bij tot het verminderen van de algengroei in het water. 
Maar als dit de oplossing is, waarom blijft ons water dan zo 
groen, ook in de gebieden waar dergelijke maatregelen zijn ge
troffen? Wat verhindert het herstel? 
Het antwoord lijkt simpel : verlaging van de fosfaatbelasting 
vermindert weliswaar de groei van de algen, maar herstelt niet 
onmiddellijk het evenwicht in de levensgemeenschap.Hoe zit dat? 
Laten we de voedselrelaties in het water eens langslopen. 

Een te grote hoeveelheid algen 
in het water maakt het water 
troebel. Het licht dringt niet 
meer door tot op de bodem en wa
terplanten verdwijnen. De Snoek, 
gebonden aan deze waterplanten, 
verdwijnt ook. Witvissoorten, zo
als Brasems, profiteren van de 
afwezigheid van zo'n belangrij
ke roofvis en nemen sterk toe in 
aantal. 
Omdat het zo belangrijke bodem
voedsel (muggelarven) voor de ve
le Brasems onvoldoende voorràdig 
is, gaat de Brasem over op het 
eten van Watervlooien. De algen, 
gewoonlijk opgegeten door Water-
vlooien, kunnen nu vrijwel onbe
lemmerd groeien. Hierdoor wordt 

het water troebel, het licht dringt niet meer door tot op de 
bodem en waterplanten verdwijnen. Enz. enz. enz. 

Op deze manier is het ecosysteem van meren en plassen in een 
vicieuze cirkel geraakt. Het moet een flinke schop krijgen om 
hier weer uit te komen. Om het ecosysteem die flinke schop te 
geven, moeten de roofvissen terug die de Brasem in toom houden. 
Je kunt dit doen door veel roofvissen, als Snoek en Snoekbaars, 
uit te zetten en/of door (bijna) alle Brasems uit een water te 
vissen. 
Beide ingrepen moeten tot gevolg hebben dat er minder op water
vlooien wordt gejaagd, waardoor deze zich weer helemaal kunnen 
storten op het eten van algen. Het water kan dan weer helder 
worden. 



Het verwijderen van Brasem heeft nog een ander voordeel. Door 
de uitklapbare (harmonika-achtige) bek kan de Brasem diep in de 
bodem doordringen. Hierdoor wordt er veel bodemslib omgewoeld. 
Het water wordt dan niet alleen van de algen troebel, maar ook 
nog eens door het opgewervelde bodemslib. 
Uit onderzoek blijkt dat er heel goede resultaten geboekt kun
nen worden met actief biologisch beheer. 

Toch is het resultaat lang niet altijd blijvend. E~n of twee 
jaar na de ingreep is het water weer net zo troebel. De oor
zaak is in zulke gevallen, dat er nog te veel fosfaat in het 
water zit, waardoor opnieuw algenbloei optreedt en de levens
gemeenschap weer in dezelfde vicieuze cirkel terecht komt. 
Conclusie is dan ook dat actief biologisch beheer heel veel mo
gelijkheden biedt, maar alleen, als er gelijktijdig ook wat aan 
de oorzaak van het vermeste water wordt gedaan. 

DUS GEWOON FOSFAATVRIJ BLIJVEN WASSEN! 

Anita. 
Stagiair Zuiveringsschap Veluwe. 
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De juistheid van de waarnemingen is voor de verantwoording van 
de waarnemers. Dat waren deze keer : 
Egbert de Boer=EdB, Frans Bosch=FB, Otto v.d.Broeke=OB, Mevrouw 
A. Ebens-Witkamp=EW, Pier Groen=PG, AgnGs Herweijer-Smit=AHS, 
Dik Koopmans=DK, Els Koopmans=EKG, Josette Koopmans=JK, Teunet
te Riphagen=TR en Jannie Velthuis=JV, Inecka Stuve=IS, Ria de 
Vos=RV, Mevrouw Witkamp=W, Henk van Woerden=HvW, Babette El
singhorst=BE. 
Familie Dijkshoorn. 

Vrij oude en nieuwe waarnemingen werden van alle kanten 
ingezonden. 
Van de vlinderwaarnemingen zijn alleen zeer vroege of bijzonde
re opgenomen. De andere vlinders staan ingeschreven in het 
Dagvlindersarchief. 

N.B. Alle vlinderwaarnemingen worden qenoteerd en zijn 
dus belangrijk voor het streekonderzoek! 

Na dit nummer wordt deze rubriek overgenomen door 

Mevrouw Inecka Stuve, 
De Rolders 8, 
8191 RH Wapenveld, 
tel. 05782 - 2830. 

Wilt U haar dus de nieuwe waarnemingen toesturen? 

WAARNEMINGEN. 

\Y~<&IEILS 

Appelvink 
26/3 roepend in boom Oud Apeldoornseweg, 

Vaassen. EdB. 
Beflijster 
27/2 1 ex.omg.heide Rollenkoot, Vaassen. 

Fam.Dijkstra. 
Bergeend 
22/2 5 ex. Marle. EW. 
16/4 2 ex. Olster Veer binnendijks. EKG. 
Bonte Kraai 

1 ex. Wapenveld. BE. 
Boomleeuwerik 
25/2 1e waarneming Tonnenberg, 
3/3 Petrea heitje, 

12/3 Zwolse bos, heide Heerde/Wapenveld, 
alle EW. 

16/3 Welna. FB. 
25/3 Tongerense Heide, resp.} EKG. 
~9/3 Hoge Heide,bij Epe. 
Brilduiker 

2/4 2 0' + 2 f Welsum. plasje aan de 
dijk, en 

2/4 2 ex. 1!' + 1 ~, beide TR/JV. 
16/4 paartje, plasje Welsum. EKG. 
Boomvalk 

In 1988 en '89 gebroed in buurt No
relholtweg Epe. W. 

Carolinaeend 
23/2 Zalk (via onbekende) OB. 
7/4 1 ex . .$? parkvijvertje Epe. EKG. 

Casarea 
7/4 2 ex. bij 't Oever IJssel. EW. 

Dodaars 
3/3 3 ex. plas Welsum. EdB. 
4/3 2 ex. idem. TR/JV. 

Geelgors 
23/2 Zang. Petrea. EW. 

~ci~~} 2 zangposten Dellenweg. W. 

Grauwe Gans 
22/2, Ca. 50 ex. Marle. EW. 
Groene specht 
16/3 Lichttorenweg Epe. EKG. 
17/3 . 

114 } N1ersen. PG. 

Groenpootruiter 
17/3 1 ex. Welsum. TR/JV. 
Keep 
16/4 enkele ex.tussen vinken, Feithenhof, 

Epe. EKG. 
Holenduif 
april paartje in uilennestkast Niersen. 

PG. 
Kievit 
21/3 Tongerense Heide. Territoriumgedrag 

en 
8/4 paartje Tongerense Heide, beide FB. 



Klapekster 
25/3 biddend, Heide Tongeren. EKG. 
Kleine bonte specht. 

2/4 Vemderweg Epe, en } EKG. 
2/4 Vosbergen Heerde. 

14/4 Kroondomein ZW van Niersen. PG. 
Kolgans 
22/2 4 ex. Marle. EW. 
Mandarijneend 
20/3 paartje op dak Lagerstraat en Ever

gunne Heerde. EW. 
22/3 paartje, in boom bij Gemeentehuis, 

Epe. HvW. 
18/4 tuin Pelzerpark Epe Centrum. AHS. 
Nonnetje 
23/2 3 paartjes, Marle. EW 
Nijlgans . . 
30/3 paartje Visvijvers Vaassen. HvW. 
16/4 Welsum, paartje met jongen. EKG. 
Ooievaar 
14/4 tussen Nijbroek en Terwolde. RdV. 
16/4 idem in weide; niet schuw. 

(1 ring). EKG. 
Patrijs 
17/3 8 ex. bouwland Broek (Oene) en 
24/3 1 ex.Houtweg Oene, beide TR/JV. 
Raaf 
1/4 Oranjeweg t.h.v. Woesterweg; werd 

tweemaal door zwarte kraai achter
volgd (2 verschillende kraaien) 

17/4 2 ex. boven Burgerenk Epe. 
Beide waarnemingen : FB. 

Slobeend . 
3/4 5 ex. (2 t + 3 ~) Terwolde. TR/JV. 

Sperwer 
25/2 Tonnenberg Heerde. EW. 
maart geregeld boven Epe dorp. EKG. 

2/4 Oude Spoorbaan. N.van Zwarteweg 
Vaassen'. HvW. 

Torenvalk. 
12/3 Weerthofweg + Vorchten. EW. 
Watersnip · 

3/4 2 ex. Welsum. TR/JV. 
Wulp 

1/4 Gortelse Heide. PG. 
Zomertaling 
24/3 minstens 10 ex. plas Oene en Vees

sen. EdB. 
Zwarte roodstaart 

1/4 Papenstraat Epe. TR/JV. 
1/4 Papenstraat Epe. FB. 

Zwarte zwaan~ 
~1 ex. Marle. EW. 

IPII...A\!NlT!E!N 

Kraaiheide 
16/3 bloeiend (zeer vroeg) Welna. PG. 
Sleedoorn 
20/3 bloeiend (zeer vroeg). MotketeL PG. 

Speenkruid 

19/2 bloeiend (zeer vroeg). Niersen. PG. 
Voorjaarshelmbloem 
30/3 aan Achterdorperweg Ernst. EdB. 

\Yil...D!NID!E!RS 
Atalanta 

9/4 tuin in centrum Zwolle. EKG. 
Bont zandoogje 
30/3 tuin in Epe. EKG. 
Driedoornmestkever · 
25/3 Van Manenspad Epe. EKG. 
Gehakkelde aurelia. 
18/3 tuin Epe. EKG. 
18/3 tuin Norelholt Epe. W. 
Kleine parelmoervlinder 

2/4 tuin Wapenveld. IS. 
Meikever 
22/4 tuin Bongerdplein Epe. EKG. 
Oranjetipje 

7/4 tuin, centrum Zwolle. JK. 
Rups Veelvraat 
20/1 actief kruipend Tongerensehei. FB. 

IPA\IDIDIES1T4:>!Eil...!EIN 

Bokaalzwam (Helvella acetabulal 
16/4 langs schelpenfietspad nabij hek 

Feithenhof aan de Boerweg, Epe. EKG. 
Helvella leucomelaena (soort bokaalzwam) 
25/3 Kalkminnende bekerzwamachtigsoort. 

Langs schelpenpenpad! Massaal Van 
Manenspad Epe. Zeldzaam! 
Zie artikeltje hierover in dit 
blad. 

Z4:>4:>«;1DO !E!R!EIN 

Hermelijn 
16/4 Nijbroek over de weg. EKG. 

!R!EIPlTO!Eil...!E!N 

Adder 
29/3 2 ex. Z.O.hoek Tongerense heide PG. 

Via waarnemer Gelders Landschap. 

NAGEIZOMEt~ WAARNEMINGEN. 

IiRA.ArHALS 
24/4 i ex.Boen1eg Langeweg, TR/Ji! 

vta.k voordal . di.t nummer ter perse zou ga.a.n berei.kten ons nog 
lvee va.a.rnem1.ngen, te veten: 

30/4 ar ol~ qeLe k"' i.ks l~a.rt, VMI Zuuk < Ba.~ptke Terpst.ra.> 
!5/!5 !5 Oo1.eÇ>a.a.rs, De FLesse, Wenurn <Mv F1.Lmer> 
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Vereniging Milieuzorg gemeente Epe 

Secr.: Officiersweg 50, 8162ED Epe. Telefoon: 05780-21129 

n da:t. milieu en poll1:1ek. o"f rnoe1: da.1: ? 

De raadsverkiezingen liggen alweer ruim een maand achter ons. Over de gevolgen van deze verkiezin-
gen willen wij als Vereniging Milieuzorg gemeente Epe even stilstaan, omdat de zorg voor het milieu in 
een gemeente nu eenmaal gemaakt en gebroken wordt door het gevoerde politieke beleid. 

,, 

Deze keer deden in Epe twee partijen mee, D66 en Groen Links, die In de zittende raad waren vertegen
woordigd. Na de verkiezingen bleken de burgers, krachtig geholpen door de loterij van de restzetels, 
twee D66-ers en net geen Groen Linkser te hebben gekozen in de nieuwe raad. Duidelijk ook dankzij 
de restzetels zijn de andere zetels zo verdeeld dat er geen verandering komt in de samenstelling van 
het College van B&W.. CDA, Nieuwe lijn, PvdA en WO leveren elk een van de vier wethouders. 

Natuurlijk is het zowel voor het "grijze " als voor het "groene " milieu van belang welke, partij , en 
zeker welke persoon, de portefeuille van Ruimtelijke Ordening (ja, die van de bestemmingsplannen) en 
welke die van Openbare Werken ( de club van het afval, van de bestrijdingsmiddelen en van het milieu) 
gaat beheren. 

Daarnaast is het belangrijk, ook voor KNNV-ers, wat er in het gemeentelijk Beleidsprogramma 1990-
1994 komt te staan over natuur en milieu. Dit programma bevat alle plannen en voornemens waar de 

partijen ,die in de raad gekozen zijn, het over eens zijn geworden . 
In het vorige Beleidsprogramma was Milieu ondergeschoven bij Volksgezondheid. 
Heel ouderwets (ooit was in Nederland het Milieuministerie ondergebracht bij Volksgezondheid) en 
tekenend voor de manier waarop door het vorige College van B&W het milieu werd afgedaan? 
Wij zijn in ieder geval benieuwd wat de afgelopen Eper milieutrammelant (zoals de kwelgebieden
afbraak, de Waterschapszucht tot droogleggen, de dubbelvervuiler en galvaniseerder Breden in Vaas
sen en het deels daarmee verband houdende passieve Hinderwet- en Hinderwetcontrolebeleid ) voor 
lering heeft opgeleverd bij de politici. ' 
Het contrast tussen de gemeente Epe en Heerde (waar onze KNNV-afdeling opereert) op het gebled 
van milieubeleid is alleen maar groter geworden en Milieuzorg kijkt regelmatig met jaloerse blik rich
ting Heerde waar gemeentebestuur, ambtenaren en de Milieugroep Heerde steeds weer tot verras
sende Initiatieven en activiteiten komen. 
De Vereniging Milieuzorg gemeente Epe Is van plan College en gemeenteraad actief en nadrukkelijk te 
gaan volgen op het gebied van milieubeleid. 
Doordat er een echte oppositiepartij in de raad en een net niet in de raad zit, verwachten wij daarin 

niet alleen te staan. Bovendien rekenen wij er op, dat ook alle KNNV-ers, die meer willen dan alleen 
maar vermindering van flora- en fauna-assortiment (moeten) waarnemen, ook mee willen helpen met 
opletten dat het komende gemeentelijke beleid (ja, ook van de raad) ook eens gunstig voor het milieu is. 
Ook al Is politiek vaak onbegrijpelijk voor niet-politici, de beslissingen over beleid worden door de pollti
cl genomen. "Wij" zullen ons moeten inspannen om hen (op tijd!) te overtuigen van en te informeren 
over de gevolgen van een bepaald beleid voor het milieu·; 
Hoe meer "signalen .uit de samenleving" (zoals het In politiek dialect wordt gezegd), hoe beter er wordt 

I 

geluisterd. Alvast bedankt namens het milieu. 

Namens Milieuzorg, Jan Polman. 

girorekening 1963127 



WAARNEMnGEN 
Contactpersoon 

... 

Els~-GI:amé Bon lein 1 8162 AW 
Tel. 05 80-120é3 Epe 

U wordt verzocht uw waam~ ~' ~teerd en 
voorzien van plaats volgens hêt séhéma m de rübriek: 
waarnemingen voor de 9PÇ)6g9VeJl sluitingsdatum van de kopij bij 
Els ingelével:d te hebbèfi. 

zcx:x;oiEREN WERKGROEP 
Contactpersoon Frans Bosch 

· Eikelkamo 65,.. 8162 ZK Epe 
Tel. 05180- ~0313 

L-~ /,:.=:.(, . 

Indien u belAngstelling voor z~e:ren heeft en grpag een 
steent je bi jdräagt:: in ae kennis Cmtrent de aanwezJ.gheJ.d en de 
verspreiding van de zoogdieren kunt u contact of11em:m net Frans., 

PADDESmELEN 

Er is OQ het ~lik ~ddestoelen wer~. Indien u 
echter aenkt bJ.jzonde:ré estcelen gevonden te hebben kunt u 
alti]'d contact nnnQYII:m rrèt: 

~.c--·ÄÏbert Sieders 
Sch~traat 133 8162 WP Epe (,)(\ 
Tel. 05780-13612 I V . 

va;ELWERKGRQEP 
Contactpersoon Jules de Vries 

Koek~ 48t. 8171 VH Vaassen 
Tel. 05788-3170 

Indien u neent zich nuttig te kunnen naken of indien u intel:esse 
heeft in vogels kunt altiJd contact op nem:m net Jules. 

FIDRON 
Contactpersoon Henk Menke 

Schotakker 38Ó 8162 JE, Epe 
Tel. 05780-13 10 

. .rot. 

~f 

In NATURA heeft u al verschillende artikelen over het FIDRON 
pmject kunnen lezen. Indien u mee wilt werken aan dit p:roject 
noet u contact op nem:m net Henk.. · 

PI.ANl'ENWERKGREP 
Contactpersoon Rob Hobbelink 

Eoerh~ 17 8161 ru Epe 
Têl. 05780-128~5 I 

Indien u zich g~ voelt an van alles wat an u heen groeit 
en bloeit op naam te brengen is het verstandig an contact. net 
Rob op te nem:m. 

INS~EP 
Contactpersoon ~ès Herweijer-Smit 

Pêlz~k 3~., 8162 GA, Epe 
Tel. 05780-1.j703 

Indien u het intemssant vindt an vlinders OQ naam te brengen en 
deze aan de v l.inderstichting door te geven öï indien u graag 
insecten bestudeert en aan excursies en huiskanerbi jee:nKansten 
deel neemt, wordt het tijd an contact net Agnès op te nem:m. 
Ivm ziekte van Agnès neant Els I<ooptans deze taken voorlopig 
over. 

SSIE .u.:al\.L".I..U:~\.A.&Eve'".ll".U.line D:revi 'n-Di 'kstra 
Wissels~ 7g~ 81~2 RN, Epe 
Tel. 05780-12613 

Heeft u interesse en eneJ;"gie an uw handen uit de 'll'OUWe11 te 
steken voor het onderhoud van een paar kleine stukjes land waar 
de natuurbeschenningscarmissie de veran~rding voor heeft, 
neem dan eens contaët op net Eveline en misschien krijgt u nog 
wel neer dingen te horen waanree u zich nuttig kan naRen. 


