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VooR t../OOR]) 

kleine vuurvlinder, 

Toen wij de laatste hand legden aan de vorige Natuurklanken, 
hadden we het gevoel zeeën van tijd te hebben voordat een vol
gend exemplaar onze redactionale aandacht weer zou vragen. Maar 
wat ging hij weer vlug, die mooie zomer! 

Wij zijn erg blij- dat Agnès Herweijer in zoverre hersteld is 
dat ze de redactievergaderingen weer kan bijwonen en successie
velijk haar vertrouwde werkzaamheden op gaat vatten. 

De vakanties zullen er nu wel grotendeels opzitten. Elders 
in dit blad kunt 1U een oproep vinden voor ~en die hun belevenis
sen via dit blad met anderen willen delen. Herinneringen laten 
zich het makkelijkst opschrijven als ze nog vers zijn, dus pakt 
Uw pen en papier ..... 

U zult verder nog een losse bladzijde aantreffen met een 
overzicht van gewijzigde Nederlandse plantennamen, zoals die in 
in de nieuwste flora's zijn opgenomen. Het zal wel even wennen 
wezen. 

Het leek ons een goede zaak Natuurklanken te· benutten om de 
"Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken" nog eens 
extra onder Uw aandacht te brengen. Nog beter zou het zijn als 
het hierin afgedrukte aanmeldingsformulier U ertoe zou bewegen 
U als begunstiger op te geven. 

Wij hopen dat er in het Programma veel activiteiten staan 
die U aanspreken, en dat U er in groten getale aan zult deel-
nemen. 

Redactie. 

~-= -~-~---~---~ 
BELANGRIJK! 

Enkele jaren geleden namen WlJ van de Heer en Mevrouw Jans
ma de ledenadministratie van de KNNV over. Nu zij tevens stoppen 
met de werkzaamheden voor de Uitgeverij, zullen wij ook deze 
taak van hen overnemen. 

Uit het feit dat nog steeds post voor de ledenadministratie 
in Hoogwoud aankomt, blijkt wel hoezeer dit adres ingeburgerd is 
bij de leden en de abonnees. Dat is ook goed te begrijpen na zo
veel jaar service van Nel en Gerrit Jansma. 

Vanaf 1 juli 1990 kunt u terecht op het volgende adres : 

Stichting Uitgeverij KNNV, 
Isidorusweg 21, 
5624 KD Eindhoven. 
Tel. 040 - 440.139. 

Postgiro : f3028 t.n.v. Sticht.Uitgeverij KNNV, Eindhoven. 

Bankrekg.: 86.21.68.910, Verenigde Spaarbank, Eindhoven. 

Familie Houniet. 



Donderdag 
27 sept. 
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VOO~ UV AGE.NDA: 

P~OGrfèAMMA 

DIA-LEZING door de Heer W.N.J. van Ursem. 
Het onderwerp van deze avond zal zijn: de flora en fauna 
in België en West Duitsland. Buurlanden die in onze ver-

- _ . eniging niet z6 vaak aan de orde zijn geweest. 
, ~ G~zien. _he~ . feit dat de desbetreffende. geb~eder:t re 1 at ief 
~ d1chtb1J ZlJn gelegen, levert het m1ssch1en 1deeën voor ·' ~-'1-Î;::::-/: een korte (of lange} vakantie. 
~~-1- · De natuur in het algemeen en de geologie van beide landen 
~ ---...komen deze avond ter sprake. 

· . Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat. Epe. 

Zaterdag 
22 sept. 

Tijd : 20.00 uur. 

EXCURSIE PLANTENWERKGROEP, 
naar de omgeving van de Weteringen Oostelijk van Heerde. 
Er zal vooral aandacht worden besteed aan de oever- en wa
terplanten. 

meebrengen. Als het kan fiets 
Vertrek : 9.30 uur van de Bonenburgerbrug over het 

Apeldoorns Kanaal. Tot ca. 12.00 uur. 

PADDESTOELEN IN TONGEREN, (halve dag). 
Zoals gebruikelijk (het is niet de eerste keer dat we hier 
komen!) hopen we in dit geäccidenteerde en afwisselende 
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 ZlJn kennis op dit gebied zal dit in verre~eg de 
meeste gevallen geen problemen geven. 

Vertrek Epe, bushalte Albert Heyn 
Kruispunt Tongerenseweg/Le Ch~yalierlaan 

We hopen om ca. 13.00 weer terug te zijn. 

9.15 uur 
9.30 uur 

Zaterdag VOGELEXCURSIE. georganiseerd door het Gewest IJsselstreek. 
29 sept. Op deze, hopelijk mooie, septemberdag gaan we onder lei-

- _ ding van Ton Bode naar een vogelgebied bij uitstek, name-
-~~~ lijk Schiermonnikoog. Er wordt gevaren met de boot van 

~·~9.00 uur uit Lauwersoog. Terug met de boot van 18.00 uur. 
__ . ···.:L.:,.:: ~Dat betekent : · 
_,:'-~i'-~!.·.; Vertrek uit Epe, bushalte A.H. om 6.30 uur uiterlijk! 
"'·-·---~ 'dl Aanmeldingen voor deze excursie v66r 22 september aan 

." ~ 
;. :! • •· Jan Hofstede, te 1.. 05788-3187 

waar U ook nadere inlichtingen kunt krijgen. 

Zaterdag PADDESTOELENEXCURSIE IN NUNSPEET_:_ 
6 okt. Vandaag gaan we weer op zoek naar Paddestoelen. 

,, In het hele land organiseert de KNNV deze dag paddestoelen-,u 
~J , excursies. Het excursiedoel ligt voor deze keer binnen de 
~ -~~~ gemeente Nunspeet. Het uiteindelijke excursieterrein ligt 

11!, _ ~nog niet definitief vast. want de Heer Bonhof hoopt de ·-· n ~week. voorafgaande aan de excursie de omgeving nog eens te 
~ ~~verkennen en ons naar de op dat moment meest interessante 

-.c:rf'''"'G· gebieden te begeleiden. 



Er zal 
gelet. 

speciaal op enkele goed herkenbare soorten worden 

Vertrek Epe, bushalte A.H. (auto) 
Verzamelpunt Nunspeet bij op/afrit Rijks
weg 28, aan de Noordwestzijde (Nunspeetse 
kant) 

Terugkomst : ca 13.00 uur. 

9.00 uur 

9.20 uur 

Dinsdag NAJAARSBIJEENKOMST VAN DE VOGELWERKGROEP. 
9 OKT. Vanavond zullen de resultaten van het afgelopen seizoen 

· ~orden besproken. Tevens zal alweer vooruit worden geke
.~-' J ken naar de plannen voor het volgend seizoen. Uiteraard is 

11r/ / iedereen, dus niet alleen de leden van de vogel werkgroep, 
~~/ van harte welkom. 

?-{·I_____ P~~ats: Eper Gemeentewoning. 
i TIJd : 20.00 uur. 

Donderdag 
11 okt. 

DIA-LEZING door de Heer H.A. van der Aa uit Baarn. 
Onder de titel "Paddestoelen en schimmels. een ecologische 
benadering." 

0 
c ·~ Het lijkt ons een welkom vervolg op de beide padde

!oo100~·1) stoelen-:-exc~rsies, om ook vanuit bovengemelde benadering 
~~~~~~ met de Intrigerende wereld van de paddestoelen en schim
~-~ mels kennis te maken. 

_f......._ ~ Plaats: Eper Gemeentewoning. 
~ ·

1
1 Tijd 20.00 uur . . ,., ~ 

I 

VOGELTREK-EXCURSIE NAAR DE MANDJESWAARD. Zaterdag 
27 okt. ,.,..---, ~ In dit ten Noorden van Kampen gelegen uiterwaardengebied 

~~ 
... ~V ~f" 
~· ..:::-. 
-·~ 

-· . - ......./" 

woensr" 
31 ok 

Zaterdag 
3 nov. 

hopen we naast de vele gevederde wintergasten ook een groot 
aantal deelnemers te kunnen waarnemen. De excursie staat 
onder leiding van Bert.en Rowan Koster, zodat we verzekerd 
zijn van een goede toelichting op de waarnemingen. 

Vertrek: Epe, bushalte A.H uur. 7.00 uur . 
Heerde, bushalte centrum Heerde: 7.15 uur. 

Verdere inlichtingen: Bert Koster. 

INSECTENWERKGROEPAVOND. 
Onderwerp: Overzicht van waargenomen dagvlinders 
(lijstjes meenemen). 
Verder inleiding door één van de deelnemers over nog nader 
te bepalen onderwerp. Ook niet-groepsleden zijn welkom. 
Even bellen met de gastvrouw. 

Plaats: Familie Herweijer, Pelzerpark 3, Epe. 
Tijd : 20.00 uur. 

V.V. ~Vertegenwoordigende Vergadering) van de landelijke 
KNNV in Zwolle, dus dichtbij. 
Beha 1 ve d_e afgevaardigde van de afde 1 ingen en werkgroepen 
is ieder lid welkom op dit jaarlijks gebeuren. U kunt dan 
zien en horen wat het hoofdbestuur en diverse. landelijke 
commissies allemaal voor ons organiseren. 
Het begint om 10.00 uur en eindigt ca. 17.00 uur. 

Plaats: Gebouw Oasterenk Zwolle. hoek Singel en Boeren
danserdijk nabij PEe-station) 



r;. 

HUISKAMERBIJEENKOMST VAN DE PLANTENWERKGROEP. 
Er zal iets verteld worden over de specifieke kenmerken 
van enkele plantenfamilies. Verder is er gelegenheid dia's 
te laten zien, o.a. van planten waarvan men de naam wil 
weten of waar men enthousiast over is. 

Plaats: Huis van de familie Remmelts, Knibbelakker 50 
te Epe. 

Tijd 20.00 uur. 

Donderdr DIA-LEZING door de Heer B. v.d. Brink uit Noordeinde (Gld) 
8 nov. Het onderwerp van vanavond is in twee delen gesplitst. In 

~--J) · het eerste deel van de avond zal worden ingegaan op het 
---......__~_vogelleven langs de Britse kust. Aan de hand van fraaie 

----:; 1~ dia's zullen we kennismaken met vogels die hier in het ge-
heel niet, of slechts sporadisch worden waargenomen. 

Donderdag 
29 nov. 

Na de pauze zullen we door middel van een tweede diaserie, 
getiteld "Met de zwaluwen mee naar.Botswana", kennis nemen 
van de problemen waarmee "onze" zwaluwen op de trekroutes 
worden geconfronteerd. 

Plaats: Eper Gemeentewoning. 
Tijd : 20.00 uur. 

DIA-LEZING door de Heer H.D. van Bohemen. 
Het onderwerp van vanavond is "Natuur en landschappen van 
arctische streken". De leden die ook aanwezig waren bij 
een eerder door hem gehouden dia-lezing over de Falkland-

-~ 1~ :... ei landen en South Georgia weten dat het spreekwood "Goede 
\ ""1_,- wijn behoeft geen krans" ook van toepassing is op deze 

spreker. Voor de anderen kan gezegd worden dat de unieke 
1' ~ ~~ beelden uit de ijzige Poolwereld eigenlijk niet gemist mo-

~ Jgen worden. . 
, ::::.:- ;? Plaats: Eper Gemeentewon1ng. __ r ::::. Ti j d : 2 0 . 0 0 uur . 

Donderdag AVOND VOOR EN DOOR DE EIGEN LEDEN. 
13 dec. Op deze avond kan ieder lid zijn beste dia's, tekeningen, 

vondsten, e.d. aan de medeleden laten zien. Het is een 
echte verenigingsavond, met uitwisseling van allerlei 
interessante vakantie- en andere ervaringen van het afge

---lopen jaar. Het is een avonà voor iedereen; ook als U 
niets te "bieden" heeft, bent U welkom. 

_}Als U dia's wilt vertonen, wilt U dat dan even opgeven bij 
' --"" 

Henk van Woerden, 
Vuurdoornstraat 104, 
8171 XH Vaassen, 
tel. 05788- 5390, 

dit voor het indelen van de programma's. 

Plaats: Eper Gemeentewoning. 
Tijd 20.00 uur. 

----~-----~--------------~-----N--------------------------------------
In plaats van 

,--...!....,_".. /? 

~ .. (~') 
HERFSTVAKANTIEDAGEN L~~ 

wordt een ~ 
VAKANTIE VAN ENKELE DAGEN IN HET VOORJAA~~~~ 

door het bestuur yoorbereid. ~~R 
Plaats en tijd nog niet bekend. 



Ook voor het bestuur z~Jn de afgelopen paar maanden een 
periode van vakantie geweest. Er hebben zich geen schokkende 
dingen voorgedaan en de eerste vergadering heeft net plaats 
gevonden als u deze Natuurklanken in uw bus vindt. 
Er heeft namens de afdeling een vergadering met het 
recreatieschap plaats gevonden over het beheer van de 
visvijvers in Ernst. Het resultaat hiervan is dat er in ieder 
geval kontakt met de afdeling wordt gehouden indien er 
wijzigingen in het huidige beheersgebeuren plaats vinden. De 
mogelijkheid bestaat dat er een wand wordt gemaakt als 
nestelmogelijkheid voor oeverzwaluwen. Dit is echter nog in 
onderzoek. 
In het bestuur is een verdeling gemaakt van de taken welke 
door Oeti en Herman Slot werden verricht. Het regelen van de 
afspraken met de sprekers en het bespreken van de zaal is 
overgenomen door Marianne Faber en het doorgeven van excursies 
aan de plaatselijke pers zal Jan Hofstede op zich nemen. 

In deze eerste Natuurklanken na de vakantie kan een ieder wel 
weer wat van zijn gading vinden. Het bestuur heeft geprobeerd 
een programma samen te stellen waarin voor elk lid wel iets 
aanwezig is. 
Het bestuur hoopt dan ook dat de lezingen en excursies iets 
beter bezocht worden dan vorig seizoen. 
Heeft u nog ideëen over lezingen of excursies aarzelt u niet 
deze aan één van de bestuursleden door geven zodat hiermee bij 
het samenstellen van een nieuw programma rekening kan worden 
gehouden. 

WELKOM. 

De volgende nieuwe leden werden ingeschreven: 

Evelien van den Berg - Holsteijn, 
Hommelbrink 6, 
8051 PV Hattem. 

Mevrouw I.L.M. Nierig, 
Hogeweerd 27. 
8162 CN Epe. 
De Heer G.A.M. Rutten, 
Stationsstraat 25, 
8171 BV Vaassen. 

Dora Zimmerman 
Postbus 79, 
8180 AB Heerde. 

De Heer Geert Jan Kok, 
Kooiweg 6, 
8181 PB Heerde. 



l 
WAT DEED DE INSECTENWERKGROEP? 

Tijdens het afgelopen seizoen heeft ieder individueel goed 
rondgekeken. Eén excursie werd gemaakt. 

Van een Nachtvlinder-avond vindt U elders blad het verslag. 
De resultaten op het gebied van de notatie van Dagvlinders 

worden in ,het januari/februari-nummer bekend gemaakt. 
Babette Elsinghorst en Ep de Haan (m.m.v. Els Koopmans, Laura· en 
Otto v.d. Broeke) liepen wekelijks een vaste route - .in overleg 
met de Vlinderstichting vastgesteld - een zogenaamde Monitoring
route. Een zeer leerzaam werk om vlinders en ook hun waard- en 
nectarplanten te leren kennen. 

Informatie over verdere activiteiten bij het contactadres 
(zie blad met werkgroepen). 

VAN Of:. PLANTE.N'w'E~KG'ROF- p 
Na een bloemrijk seizoen werd de 

eerste huiskamerbijeenkomst gehouden. 
Er werden tientallen planten bekeken 
en op naam gebracht, voornamelijk soor
ten uit de uitgebreide familie van de 
Samengesteldbloemigen <-Composieten), 
waaraan ook in het voorjaar al aan
dacht werd besteed. Voor het volgende 
seizoen staan de Schermbloemigen op 
het programma. 

Er werd een afspraak gemaakt voor .m«~«~mnm 
een OCHTENDEXCURSIE,op vrijdag 14 sep-
tember (liefst op de fiets) in het ge-
bied van de Weteringen, oostelijk van Heerde. Vertrek 9.30 uur 
Bonenburgerbrug, 
en voor een HUISKAMERBIJEENKOMST op 7 november, waarop de 
specifieke kenmerken van de verschillende plantenfamilies aan de 
orde komen; 
Dia's van planten, al of niet bekend, kunnen meegenomen worden. 
De laatste bijeenkomst wordt gehouden ten huize van de familie 
Remmelts, Knibbelakker 50 te Epe en begint om 20.00 uur. (Zie 
ook progranuna) . 

Wie ook wil meedoen kan contact opnemen met de Plantenwerk
groep (zie het blad met de werkgroepen) . 

~ 
L'1JTJl tlRSTf Z011lR VOGELS 

AL /Nc;E.Lf..VERD? 



NACHTVLlHDL.RS {een v~rs1a'j· 
van de Insektenwerkgroep KNNV Epe/Heerde). 

Vrijdagavond 15 juni was er bij de familie Koster. Oost
ravenweg 3 in Epe. een vlinderavond. 

Evert Venhuizen uit Harderwijk had er een aantal U.V.- en 
menglichtlampen opgesteld en op een bijliggend laken moesten de 
vlinders neerstrijken. 

Helaas. het weer was zeker niet best (veel te koud!) en het 
bleek ook nu weer dat de vlinders dan slecht op de vleugels ko
men. Spijtig, want er was toch een redelijke belangstelling voor 
deze vlinderavond. Uit Harderwijk, Nunspeet en Epe/Heerde waren 
ongeveer vijftien enthousiastelingen komen opdagen. 

Het fraaie terrein heeft zeker meer te bieden dan de oogst 
vam deze avond. Totaal verschenen er twee soorten Pijlstaarten. 
vijftien soorten Uilen en achttien soorten Spanners. Verder nog 
ongeveer tien soorten microlepidoptera. Erg mager dus. maar toch 
waren er soorten bij die minder gewoon zijn. Zoals de prachtige 
Leucodonta bicoioria (wit met oranje vlekken) en een heel fraai 
groen Spannertja - Comibaena bajularia. De rups hiervan leeft op 
Eik. 

Het is trouwens toch niet zo dat alles wat 's nachts vliegt 
bij voorbaat grauw en donker getekend moet zijn. De mooie Tien
uursvlinder. wit met veel zwarte stippen. en een andere Beer
vlinder. de Tijgervlinder - geel met een aantal zwarte vlekken -
lieten zich ook bewonderen. 

l..t.\..\(.Ot>ON TA ~1C.OLOR\A 

C C> M I 13 A~ MA 8 A J U LA R \A 

De twee Pijlstaarten kwamen vrij vlug na het invallen der 
duisternis en hadden. zoals begrijpelijk, veel belangstelling. 

Het verschijnen van de Lindepijlstaart was te verwachten; er 
staat hier een aantal Lindebomen. 
Ook de fraaie Populierpijlstaart was aanwezig. Deze pijlstaart 
is trouwens in heel Nederland algemeen. 

Al met al was het toch pas half twee dat er opgebroken werd. 
maar toen was het aanvliegen wel geheel afgelopen. 

Het smeren van een aantal bomen leverde helaas helemaal 
niets op. 

Het zal zeker de moeite waard zijn, om de lichtvangst in dit 
fraaie biotoop nog eens te herhalen. 

Da'nk aan de f ami 1 ie Koster voor de heer 1 i jke koffie. Hieraan 
konden we ons ook nog verwarmen! 

B. van Aartsen. 



Op die schitterende mei-morgen waren 
ca. 25 personen vroeg aanwezig om geza
menlDk iets te zien/horen te krDgen 
van de avifauna in en rondom de voor
malige viskweekvDvers bD het Kievitsveld 
(tussen Ernst en Vaassen). 
Dank üj de gevarieerde begroeiÏng van 
dit vrD vochtige stukje natuur -eigenlDk 
midden in het agrarische cultuur land

schap- vormt het een klein dorado voor zangvogels. 
Zowel in kwantiteit (véél territoria van bepaalde soorten) 
als in verscheidenheid. 
De "boekhouding" gaf op het moment van afblazen precies 50 
soorten aan! 
En daarbD waren voor de vele geÏnteresseerde luisteraars 
best wel enkele niet-alledaagse waarnemingen. Zoals een Wiele
waal (heel even gehoord), een Boompieper (vermoedelDk een 
doortrekker), een Paapje (waargenomen door een groepje vroeg
aanwezigen op de locatie), een vDftal Oeverlopertjes, een 
Fluiter (nèt terug), enkele zingende Grasmussen (prachtig 
voor telelens en verrekDker), de Grauwe Vliegenvanger (in 
onze regio bepaald niet meer zo algemeen), een Rietgors. 
Voor weer andere soorten betekende onze excursie de eerste 
kennismaking in 1990. 
Dan denk ik aan: Koekoek, Tortelduif, Tuinfluiter en (jawel: 
dit jaar zéér laat en in verontrustend weinig exemplaren) 
Boerenzwaluw. 

De alom gehoorde opmerking tijdens de excursie was: "wat een 
heerlijk rustig stukje natuur (ondanks de aangrenzende recrea
tie-plas) en wat een rijkdom aan vogels." 
Reden te meer om uiterst zuinig te zijn in dit agrarisch ge
bied met deze paar hectaren vochtige singels en broekbosjes. 
Meestal rDden WD er onoplettend aan voerbij op onze tochten 
naar verdergelegen gerenommeerde vogelterreinen. 
Die morgen kwamen velen tot de ontdekking, dat op steenworp
afstand van onze dorpen, veel, erg veel te genieten valt •. 
Van vogels, maar ook van onze inheemse flora en vlinders. 
Daar werden WD op geattendeerd door meewandelende deel
specialisten. Bedankt daarvoor Henk van Woerden! 
Tot slot: met enige oplettendhei.d lukt het rond de voorma
lige kweekvDvers door de seizoenen heen zo ropd de honderd 
vogelsoorten te determineren. Broedend of fouragerend of 
zomaar overtrekkend! Toch best wel leuk, zo dichtbD! 
Vandaar de door mD gekozen locatie. 1 

Excursie-gids 
Wim van Waveren Hogervorst. 

P.S. Redactie: De voormalige visvijvers worden 
nu beheerd door het Recreatieschap, dat 
zich bewust is van de grote natuurwaarde 
van het terrein. 



\0 

FONTEINKRUIDEN EN KOKERJUFFERS_ 
.1 IN 1'\YN TUII'I C.[Z.\[1'{ I iA___);.. 

In onze vijver groeit een Fonteinkruid, 
U weet wel, dat zijn die waterplanten met 
groenige bloeiaren. Er staat een hele 
reeks soorten in de flora. Ze variëren 
enorm in uiterlijk: hun bladeren bijvoor
beeld lopen uiteen van ondergedoken gras
achtige sprieten tot drijvende eivormige 
modellen. De beginnende plantenliefhebber 
Waagt er zich meestal niet aan, en verge
vorderde floristen vinden het altijd een 
moeilijke groep. 
Het verhaal wil, dat een Fonteinkruiden
specialist van landelijke bekendheid -hij 
kent bij wijze van spreken in Friesland 
van elke plas, sloot en vaart de fontein
kruiden- in Brabant werd geconfronteerd 
met vormen in stromend water, die hem ver
twijfeld deden uitroepen: "Ik kan net zo 
goed weer helemaal opnieuw beginnen!" 

Ons Fonteinkruid groeit al een paar jaar in de vijver. Waar 
het vandaan gekomen is weet ik helaas niet meer. He·t vormt, vaak 
al in de winter, mooie lichtgroene rozetjes van dunne, haast 
doorschijnende, smalle bladeren met gegolfde randen. Wat zoek
werk in de flora deed me bij Gekroesd fonteinkruid uitkomen. 
Erg zeker was ik er niet van. Het bloeide niet en meestal ZlJn 
bloeiende of vruchtdragende planten veel beter te determineren. 
Maar hij voelde zich in onze vijver goed thuis; hij breidde zich 
uit en bloeide dit jaar voor het eerst. 

Vroeg in dit voorjaar vond ik in de vijver Kokerjuffers met 
een opvallend kokertje: dik, kort, stekelig, groen. Die stekel
tjes bleken bij beter kijken uit korte, aaneengeplakte uitstaan
de stukjes stengel te bestaan. Wat het voor soort was, weet ik 
.niet 

Goede vrienden gaven me op miJn verjaardag een nieuwe 
KNNV-uitgave: "De Nederlandse Breedbladige fonteinkruiden." De 
schrijver is D. v.d. Ploeg, de man van wie hierboven sprake was. 
Voor geïnteresseerden is het een allerplezierigst boek met-goede 
tekeningen, foto's, verspreidingskaartjes en heel duidelijke 
vergelijkingen tussen de verschillende soorten. 

Weer eens in dat boekje bladerend vond ik ineens die 
stekelige Kokerjuffer afgebeeld! Dat was aanleiding om toch nog 
maar eens goed naar mijn Fonteinkruid te kijken. Een stukje -met 
vruchtjes- uit de vijver gevist, gedetermineerdmet de flora en 
ja, het was de soort waarbij de Kokerjuffer was afgebeeld! 
Ons Fonteinkruid blijkt nu Rossig fonteinkruid te zijn (Potamo
geton alpinus), een niet zo algemene soort die vooral langs de 
randen van de diluviale zandgronden groeit. Van dat ro$sige dat 
de plant soms heeft (en in elk geval bij het drogen krijgt) is 
in onze vijver niets te merken. 

Uit het boekje blijkt nog dat de soort in haar verschillen
de groeistadia nogal van uiterlijk verandert. Vondsten in de na
tuur zijn momentopnamen en kunnen zodoende gemakkelijk tot ver
keerde determinatie leiden. Flink uitgegroeide planten produce
ren een dek van gesteelde, drijvende bladeren, maar daar is in 
de vijver na drie jaar nog nauwelijks iets van te zien. 
En zonder het boekje dat al die verschijningsvormen beschrijft 
was ik, denk ik, nooit verder gekomen dan "waarschijnlijk Ge
kroesd fonteinkruid." 



Op dit moment vraagt de lezer zich af wat 
die Kokerjuffer nu met dit alles te maken 
heeft. :.) 
Wel, het plaatje bracht me onverwacht op 
het goede spoor. Maar het boekje vermeldt 
nog dat de Kokerjuffer haar koker bouwt 
van de vruchtjes van het Rossig fontein
kruid. 
In de VlJVer bloeide hij dit jaar voor 
het eerst en de stekeltjes van het koker
tje zijn, zoals gezegd, duidelijk stukjes 
st enge 1. 
Maar is deze Kokerjuffer helemaal aange
wezen op Rossig fonteinkruid? 
Van de levenswijze van het insect zou ik 
nog wel wat meer willen weten. 

Henk Menke. 

De afbeeldingen ZlJn overgenomen uit het 
in dit artikel vermelde boekJe. 

Een och\: endje KI oo~l:er bos 
o.l.v. Hehk Menke. 

Een interessant ochtendje voor plan· 
tenfreaks, want er is heel wat te zien 
in het Kloosterbos. 

Plantgeografisch gezien ligt 
bos in het fluviatiele district, 
het bevat ook een stuk Veluwerug. 
door is een rijke variatie aan 
ten ontstaan. 

het 
maar 

Daar
plan-

ll 

We vonden o.a. de Veelbloemige Salomonszegel en de Stekelva
ren, zowel de brede als de smalle. Ze zijn van elkaar te 
onderscheiden door de schubben op de bladsteel, die van de 
smalle stekelvaren lichter bruin van kleur zijn. De bladen van 
deze soort zijn veelal kleiner en smaller en ze staan meer om
hoog. Het groen is ook lichter. 

Lijsterbes, Vliegden, Berk en Krentenboom , en op de bodem 
Bochtige smele, zijn heel typerend voor het Veluwse bos. 

Even verderop vinden we Hengel, een halfparasiet die groeit 
op de haarwortels van de Eik. 

Dan komen we langzamerhand terecht bij de dijkflora Look 
zonder look, Scherpe boterbloem, Kleefkruid, Akkerkool, enz. De 
streeplijst wordt bijgehouden. 

In het wat vochtigere deel vinden we o.a. Robertskruid, Va
lèriaan, Kraailook en Klein springzaad. 

Maar helaas, de tijd vliegt voorbij en de plicht roept ~eer, 
terwijl alles nog lang niet is bekeken. 

Misschien een andere keer? 

Mariet v. Gelder. 
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[ I ti t1Yl'ITU IN Crl..Z IE.N TI.\ 
EEN BEHANGER IN HET HEKSENKRUID. 

Opnieuw ontdekten we deze zomer, zoals zoveel jaren hieraan 
voorafgaand, merkwaardige ronde gaatjes in verschillende blade
ren in onze tuin. Eerst in het dunne blad van de Noorse esdoorn. 
dat er nu nog grilliger uitzag dan het van nature al doet met al 
zijn inhammen. Andere jaren zaten ze ook in de roos en ook uit 
enkele blaadjes van de Gouden regen waren keurige rondjes gesne
den. steeds langs de bladrand. Maar de meeste van deze randper
foraties zagen we dit jaar in de blaadjes van het Heksenkruid. 
een wild plantje dat in onze tuin elk jaar weer verschijnt (zie 
tekening) . 

We wisten ook wie die mooie 
rondjes uitknaagt. Dat is een Be
hangersbijtje, een wilde bijen
soort. Het gebruikt de rondjes om 
er haar nestje mee te bekleden. 
dat ze onder een steen of in een 
andere holte bouwt. Ze kit dan al 
die rondjes aan elkaar als een 
soort sigaartje. In dit nestje 
legt ze haar eitjes. die ze van 
voedsel. in de vorm van stuifmeel 
en nectar. voorziet. De larfjes 
leven in zo'n nestje tot ze vol
wassen zijn. 
Enkele keren zagen we haar bezig 
op de bloemen. om dit voedsel te 
verzamelen en ik kon haar zelfs 
even vangen om haar beter te 
bekijken. Aan de merkwaardige hou~ 
ding tijdens het vliegen en krui
pen is de Behangersbij goed te 
herkennen. Ze noudt namelijk 
haar achterlijf schuin omhoog en 
zo zie je ook duidelijk de geel-
behaarde buik. soms nog geler 
door het verzamelde stuifmeel. 

C.P.ATJfl DOOA. llH 8&."-AMC.t.R)IItl 
C.lr'\.o\A.M,.T 'C1 1-'LW'ilHI<QUII) 1•\ E.M 

C.OUOf_t< RI:-C.U'\ (1\ 

Hoe het bladrondjes knippen in ZlJn werk gaat zagen we pas 
deze zomer voor het eerst. na jaren opletten! 

Het Heksenkruid groeit vlak naast de plek waar we met mooi 
weer buiten zitten. Het zat vol gaatjes, oude en verse. zuiver 
ronde maar ook ovale. We waren dus attent op het behangers
bijtje. Zouden we haar nu werkelijk eens aan het werk zien? 

Tijdens een kopje koffie buiten. ~idden juni, zag ik haar 
ineens komen aanvliegen. Alles ging toen heel snel : ze landde 
op een bladrand van het Heksenkruid, en begon meteen een rondje 
uit te knagen, met de kaken vooraan het vrij grote kopje.Voor ik 
echt goed gezien had hoe het ging, was ze alweer weg met haar 
rondje, hoog over de muur naar de- buurtuin. Zou ze terugkomen? 
J~ hoor, na ongeveer drie minuten stortte ze zich weer op het 
Heksenkruid. Nu kon ik de tijd opnemen en beter kijken. Ze beet, 
al. rondlopend. in de tijd van zeven seconden haar cirkeltje uit, 
rolde het al werkend meteen tot een wijd kokertje tussen haar 
poten op en weg was ze weer. Dit herhaalde zich met gelijke tus
senpozen nog drie keer en daarna zagen we haar die dag niet meer. 
meer. 



Maar na ongeveer een week kwam ze weer op het Heksenkruid. 
nu fanatiek ovalen uitknagend. Doordat ze telkens over de muur 
van de buren vloog, hebben we haar niet kunnen volgen tot haar 
nest. Waren die ovalen bedoeld voor de laatste afwerking van 
haar ~inderwieg? Misschien hebben we een volgende zomer ook met 
het v1nden van een nestje geluk. 

_Let eens ~p of u ook een Behangersbijtje in de buurt heeft. De 
typ1sche gaatJes verraden haar aanwezigheid. 

Els Koopmans-Gromme. 

De C~rotte S~uv~ge van de Ardèche 
is wel sauvage (wild)~ maar geen 
Carotte (peen). Daar kwamen we na 
lang zoeken achter. 
Na de mededeling van "onze boer" in 
de Ardèche. dat die Carottes 
Sauvages begin juni hele opper
vlakten van de kale rotsplateaus 
wit kleuren. wilden we namelijk 
toch ook weten hoe deze fraaie. 
plant precies heet. Hij ruikt zeer 
duidelijk naar worteltjes. dat wel. 
en een peenwortel heeft hij ook. 
Opvallend zi_jn de zeer grote 
kroonblaadjes die aan de buitenste 
bloempjes van ·het scherm als vlag
getjes uitsteken. Een veld vol van 
deze gepavoiseerde bloemschermen 

OQ.\.AVA C.A.At\Div-I.DR.-' oP sTQ.l:loA>L~~t.Q.t'\ is een hee 1 fraai gezicht. 
Voor wie die plant ook opmerkte of nog zal opmerken, zijn 

naam (gevonden in Taschenatlas der Schweizerflora van Edouard 
Thommer. nota bene een Zwitserse flora!) is Orlaya grandiflora. 
Klinkt wel mooi! 

Els Koopmans. 

N.B. 
Zoals mlJ 1s gebleken kan het bovengenoemde (volledige) Zwit
serse flora'tje, dat uit louter plaatjes bestaat. met duidelij
ke nadruk op de belangrijke kenmerken. veel raadsels oplossen, 
ook in de Mediterrane gebieden! 
Onder de toevoeging "eingeschleppt" komt veel in Zwitserland of. 
aangrenzend gebied voor. 
Daarnaast kun je voor beschrijvingen en determinatie gebruiken : 
Binz : Schul- und Excursionsflora ftir die Schweiz. Deze is voor 
"grensgevallen" iets minder uitgebreid. 
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Wie over de IJsseldijk rijdt ter hoogte van 

sen. ziet aan de overkant ~an de rivier. bij 
steenfabriekcomplex Fortmond. een uitzichttoren. 
toren is daar niet voor niets gebouwd. 

het dorp Vees
het voormalige 
Deze uitzicht-

Door minister Braks van Landbouw. Natuurbeheer en Visse
rij is in 1989 het veelbesproken Natuurbeleidsplan vastgesteld. 
In dit plan worden de voornemens omschreven ten aanzien van een 
nieuw beleidsplan. de zogenoemde natuurontwikkeling. Hiermee 
wordt beoogd nieuwe natuur te creëeren in gebieden. die zich 
daarvoor lenen. 

De waterrijke gebieden in ons land hebben daarbij de voor
keur. Als eerste project in Nederland is gekozen voor de 
Duursche Waarden bij Wijhe. In de Duursche Waarden is circa 100 
hectare eigendom van het Staatsbosbeheer. Het hele gebied wordt 
als natuurreservaat beheerd. nadat door het afgraven van klei 
en het winnen van zand door particulieren grote delen van de 
uiterwaardgraslanden verdwenen waren. Na de vergravingen ont
stonden spontaan Wilgenbossen en ruige moerasvegetaties. 

Aalscholver' 

ONTWIKKELING. 

De Wi.lgenbossen met Meidoornstru
welen zijn erg belangrijk voor 
talloze vogelsoorten. zoogdieren 
en vlinders. Belangrijke broedvo
gels zijn : Aalscholvers. Blauwe 
reigers. Buizerds en Boomvalken. 
Gedurende de winterma~nden maken 
vele duizenden Kol- en Rietgan
zen gebruik van slaap- en rust
plaatsen in de Duursche Waarden. 
U zult zich afvragen waarom juist 
de Duursche Waarden uitgekozen is 
als natuurontwikkelinga project. 
aangezien het in feite al een 
rijk gebied is voor vogels. 
Belangrijke voorwaarde is dat na
tuurontwikkeling pLaatsvindt op 
staatsterreinen. zodat particulie
ren geen schade ondervinden. 
Een tweede voorwaarde is dat het 
riviersysteem een vrije invloed 
heeft op het milieu in de uiter
waarden. En dit was niet het ge
val in de Duursche Waarden, aange
zien de zomerkade een vaste blok
kade vormde tussen de IJssel en 
het reservaat. 

Wat zijn nu de voorwaarden voor de natuur in de uiterwaarden? 
Voor veel vogelsoorten ontstaat een nieuw gebied doordat het 
water van de rivier de IJssel vrij in en uit kan stromen. omdat 
er een gat in de zomerkade gemaakt is. 
Na het afgrayen van klei en zand. wat in 1989 plaatsgevonden 
heeft. is de natuur aan zijn lot overgelaten. Alleen met behulp 
van grote grazers. zoals paarden en runderen. wordt de vegeta
tieontwikkeling beperkt. Omdat de natuurlijke processen minder 
afgeremd worden. zullen zich struwelen ontwikkelen langs de 
uitgegraven slenken. 

Voor veel zeldzame vogelsoorten is deze ongerede ontwikke
ling erg gunstig. Het valt te verwachten dat zich zeldzame 
soorten zullen vestigen die nu niet meer in de IJsseluiterw~ar
den aanwezig zijn: Grauwe gans. Grote karekiet. IJsvogel, Grau-
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we gors, Kwak, Koereiger en Grote zilverreiger. 
Ook voor andere diersoorten, zoals voor Vleermuizen, ont

staan gunstige woongebieden. Vleermuizen ZlJn gebonden aan 
kleinschalige landschappen met goede plekken waar ze overdag in 
donker kunnen rusten en waar ze hun jongen voort kunnen bren
gen. In het oude steenfabriekcomplex zijn' de ovens dicht
gemetseld, maar er zijn voor de vleermuizen openingen aanwezig 
om overdag in de oude ovens te verblijven, of zelfs te over
winteren. 

Kleine zoogdieren, zoals Hermelijn, Wezel en Bunzing, zijn 
ook gebaat bij extensieve beheersvormen, aangezien het voedsel
aanbod in natuurterrein veel hoger is dan in normale agrarische 
gebieden. Wellicht dat ook de Otter, en in de verretoekomst 
de Bever, weer langs de IJssel waargenomen kunnen worden. 

Niet alleen de diersoorten hebben een rol gespeeld bij de 
ontwikkeling van het nieuwe natuurgebied in de Duursche Waar
den, maar ook de plantengroei. De plannenmakers zijn er vanuit 
gegaan dat zoveel mogelijk de oorspronkelijke plantengroei zich 
moet kunnen ontwikkelen. Vooral is bij het vergraven van de 
uiterwaarden veel aandacht besteed aan de de opbouw van de 
bodem. In de natte delen kunnen zich allerlei wilgensoorten 
vestigen. Gaan we van laag en nat naar hoog en droog, dan kan 
een gevarieerd uiterwaardenbos met Zwarte populieren, Elzen, 
Vogelkersen, Iepen, Sleedoorns en, op de hoge droge delen, 
Eiken, Beuken en zelfs Linden en Haagbeuken ontstaan. 

We komen terug op de uitzichttoren tegenover Veessen, die 
de aanleiding vormde voor dit artikel. 
Het Staatsbosbeheer heeft de toegangsweg naar het steenfabriek
complex gewijzigd en aan het einde van het pad een·uitzichtto
ren gebouwd. Iedereen kan de toren beklimmen en genieten van 
het schitterende uitzicht dat men heeft over de IJssel en Vees
sen. Vroege vogelaars en personen die de koude niet deren kun
nen gedurende de wintermaanden overtrekkende ganzen waarnemen. 

Naast deze toren zal ook· een vogelobservatiehut worden ge
bouwd, die de mogelijheid biedt om voedselzoekende Eenden en 
rietvogels van dichtbij te bekijken .. 
Tevens kan met in de informatieboerderij De Zoogenbrink te Olst 
een indruk krijgen van de ideeän die geleid he~ben tot dit 
natuurplan~ In de expositieruimte is een unieke natwatermaquet
te geplaatst, zodat U kunt zien wat voor ·invloed het water op 
de uiterwaarden heeft. 

De KNNV heeft met belangstelling de ontwikkeling gevolgd 
en is bijzonder verheugd dat via de vogelkijktoren iedereen mee 
kan genieten van de natuur in de uiterwaarden. 
Dit geldt echter ook voor de fraaie uiterwaarden van Vorchten 
en Veessen. 

Mocht U bijzondere waarnemingen hebben, dan kunt U die 
melden bij onderstaand adres : 

Vereniging voor Veldbiologie, 
p/a Schotakker 38, 
8162 JE Epe. 

A. Hottinga. 
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Met enig plezier en verwachting had ik mij opgegeven voor de 
Ploronweek in Drenthe. Maar toen het zover was, eind juli, had 
ik weinig zin om het zalig nietsdoen van stralende zomerdagen in 
een uitbundig bloeiende tuin een week op te geven. 

Het aansluiten in de file vakantiegangers v66r de hekken van 
het immense vakantiedorp "Het land van Bartje" bij Borger ver
grootte de animo ook al niet. Was dit nu een ambiance voor een 
werkweek van dertig floristen? 

Maar wanneer je verwachtingen op nul staan kan de werkelijk
heid alleen nog maar meevallen. Een uur later stond het tentje, 
was ik voorzien van een fiets en schaarde me bij de langzamer
hand binnenkomende andere deelnemers. 

Floron had een 8-persoons bungalow gehuurd. Die deed, behal
ve als onderdak voor een aantal niet-kampeerders, dienst als 
eet-, studie- en ontmoetingsruimte voor het hele gezelschap. Het 
blinde vertrouwen dat de leiding had in het weer werd niet be
schaamd. Hoe het had gemoeten als de regen ons een avond naar 
binnen had gejaagd is een vraag die gelukkig niet beantwoord 
hoefde te worden. 

Met hetzelfde optimisme regelde kampleider Eddy Weeda het 
huishoudelijk gebeuren. Er was maar één regel: ontbijten om half 
acht. Hij zorgde voor de fourage en de kokerij, en verder moest 
alles zichzelf regelen. En ook dat optimisme werd niet be
schaamd: na een dag wennen liep alles vrijwel op rolletjes. 
Tussen het schrijven aan deel 4 van de Ecologische Flora (ver
schijnt v66r Sinterklaas!) en uren determineerwerk 's avonds, 
vond Eddy in het klaarmaken van de sla en het roeren in de soep 
de ideale ontspanning. 

Wat deden we daar in Drenthe? "Hokken", inventariseren van 
plantesoorten per vierkante kilometer. Dat is de taak die Floron 
op zich heeft genomen. Drenthe werd gekozen om een aantal witte 
plekken in te vullen, die de al jaren actieve groep Drentse flo
risten nog had opengelaten. Daar hoorden ook de veenkoloniën 
bij; geen streek waar floristen zich enthousiast op storten. 
Eddy had de verkenning van dat gebied, gesierd met namen als 
"Tweede Exloërmond". in het begin van het kamp gepland. Heel 
psychologisch: iedereen was blij dat land van wijken en mon
den, waar de stank van gier afgewisseld werd met die van bestrij
dingsmiddelen, te kunnen ruilen voor de akkers. weiden en bossen 
.van het Drents plateau. 
Toch leverden de veenkoloniën langs wegbermen en (nog) ~iet met 
landbouwafval volgestorte sloten meer- en andere soorten op dan 
je zou verwachten. Een voorbeeld: sloten vol Blaasjeskruid. 

Maar het Drents plateau, hervormd door ruilverkavelingen, 
met in plaats van krànkelende beekjes rechte watergangen van 
standaard breedte en diepte, was toch ook geen ideaal landschap. 
Vooral niet als je het vergeleek met de topografische kaarten 
van vóór de ruilverkaveling. 
Die - nu veelal drooggevallen
watergangen waren wel goed 
begaanbaar, en ze leverden nog 
aardige vondsten op, als Dwerg
bies, Waterpostelein en zelfs 
nog Bronkruid. 
Maar de laatste dag mochten we 
nog even proeven aan echte onbe
dorven blauwgraslanden: bloemen
weiden, doorsneden met houtwal
len langs sloten. 



We werkten in groepjes van ongeveer vier personen: een 
excursieleider die de kaart en het invullen van de streeplijsten 
in de gaten hield; één of twee gevorderden en een paar enthousi
aste beginners. De groepjes werden elke dag anders samenge
steld. Het systeem werkte prima. De excursieleiders hadden er 
ook voor te zorgen dat de beginners ervaring konden opdoen met 
determineren. Er kon zowel met Nederlandse- als met Latijnse 
streeplijsten worden gewerkt. Uitgangspunt was dat iedere geïn
teresseerde, ongeacht zijn of haar kennis en ervaring, mee moest 
kunnen doen. 

's Avonds werden de moeilijke soorten gedetermineerd, onder 
soms heftige, maar altijd genoeglijke discussies. Niet altijd 
werden de "keien" het eens, wat Eddy dan tot filosofische be
schouwingen over de betrekkelijkheid van het soortbegrip leidde. 

Iets van competitie is ook floristen niet vreemd. Iedereen 
was altijd nieuwgierig naar de soorten die de anderen bij elkaar 
gestreept hadden. 

De veenkoloniën leverden rond honderd soorten per hok; het 
plateau rond de honderdvijftig en de vakken op de overgang tu~
sen Hondsrug en Hunzedal brachten scores van ver boven de twee
honderd soorten. 

De week ging snel voorbij. Het was- los van het leuke maar 
soms toch inspannende werk - heerlijk om hele dagen buiten te 
zijn, veel te fietsen langs de prachtige paden, waar Drente zo 
~ijk aan is, en het landschap biedt veel te genieten. 
Maar je moet er niet aan denken hoe grondig een ruilverkaveling 
de sporen van cultuur en natuur uitwist, die het resultaat zijn 
van een eeuwenlange ontwikkeling. Dat lot hangt ook ·het Oost
veluwse agrarische landschap boven het hoofd! 

Op weg naar huis deden we Orvelte aan. Het was intussen weer 
heet geworden. Daar gingen we, als compensatie van de ruilverka
velingsschade, honderd jaar terug in de tijd: we aten ons brood
je in de schaduw van een houtwalletje aan de rand van boekweit
akkertjes en roggevelden vol korenbloemen, wikke en kamille. 

Henk Menke . 

. ' 
ZOU ONZE. NAAM OOK VERAMOf-140 ZYM '? 
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een interessante VGàrnemuÎg 
zonnetje op het gras
in het Zwitserse Berner 

We genoten van het prach
sneeuw bedekte bergtoppen 

Mijn vrouw en ik zaten lekker in het 
veld voor onze vakantiewoning in het 
Oberland gelegen - plaatsje Meiringen. 
tige uitzicht op de imposante, nog met 
van de Engelhörner. 

We hadden net een praatje gemaakt met onze gastheer over 
zijn mooie land. 

Plotseling was hi~, gewapend met stoffer en blik, weer in 
onze nabijheid en veegde met een snelle beweging iets op uit het 
gras. Hij liet ons zien wat het wás. Er bevond zich een ongeveer 
vijf tot zeven centimeter groot beest op het blik, dat daar wat 
rondkroop. Zoiets hadden we nog nooit gezien. Een griezelig ge

val. Zo te zien een groot 
insekt met zes poten, waarvan 
de twee voorste deden denken 
aan de voorpoten van een mol, 
maar natuurlijk veel kleiner. 
Een grote kop met voelsprie
ten en aan het met schild
vleugels bedekte achterlijf 

twee uitsteeksels als van een oorworm. De kleur was zwart, aan 
de kanten uitlopend naar donkerbruin. Nogmaals,we vonden het een 
griezelig geval. 

Onze gastheer was ingenomen met zijn vangst, want deze bees
ten waren erg schadelijk voor het gazon. Dat zag er nu redelijk 
uit, maar had er eerder slecht bij gelegen. Hij had in de laat
ste tijd al ongeveer twintig van deze dieren gevangen, maar had 
dan ook een bestrijdingsmiddel gestrooid. "Werrenköder gegen 
Maulwurfsgrillen", een "Umweltfreundlich" middel, maar de Maul
wurfsgrillen gingen er wel dood van. 

Later zagen we nog eens een exemplaar. 
Ons Duitse woordenboek vertelde daarna dat we te doen hadden 

met hadden met de Veenmol (Gryllotalpa gryllotalpa), een insekt 
dat tot de familie van de sprinkhanen en krekels behoort. 

Het opzoeken in naslagwerken leerde ons dat de Veenmol een 
ondergronds levende krekel is, die in heel Europa, en in zuide
lijke streken plaatselijk talrijk, voorkomt. Hij graaft gangen 
met zijn verbrede voorpoten en voedt zich met plantewortels en 
in de bodem levende insekten. Omdat hij ook wortels van o.a. 
gras en groenten aanvreet is hij 'een "Schädling" en wordt daarom 
bestreden. 

In een klein natuurmuseum in Meiringen zag ik nog tw~e opge
prikte exemplaren waarvan er een vleugels had. In verhouding tot 
de lichaamslengte waren de driehoekige vleugels klein. Ook hier 
leerde een naslagwerk dat de vlucht van Veenmollen moeizaam is, 
en dat ze tegen allerlei voorwerpen aanvliegen en dan op de 
grond vallen. Ze zijn aan de oppervlakte vrij onbeholpen en 
graven zich als het mogelijk is weer gauw in. 
Het mannetje laat vanuit zijn onderaardse gang een sjirpend ge
luid horen, dat veroorzaakt wordt door het over elkaar strijken 
van de vleugels. Het wijfje legt meer dan driehonderd eitjes, 
die na drie à vier weken uitkomen. De larven overwinteren in de 
bodem en veranderen in het voorjaar in volwassen insekten. 

Men ziet dat ook op een vakantiereis een plotselinge kleine 
gebeurtenis tot een interessante waarneming kan leiden. 

,JO':Y~~ WerrehkötJefJ, . , .. . ·: .· 
·! .,,t qeqen.MIJUJWiJffsitrllleh: 

H.H. Damman. 



AANWINSTEN 

Twee zeer waardevolle boeken zijn toegevoegd aan onze 
afdelingsbibliotheek, te weten: 

l. De Grote Enc;y_g_1opaedie der Fossielen door Votjech Turek. 
zeer uitgebreid, veel illustraties (foto's) en goede 
beschrijvingen. 
F~n om Uw vacantievondsten in op te zoeken! 

2. Moths of the British Isles door B.Skinner. 
H~t determineerboek voor älle engelse (en practisch alle 
nederlandse nachtvlinders. Geen micro's). 
Voor wie de naam wil weten van elk nachtvlindertje. 
Aan een nederlandse naaml~st voor zover ze nederlandse 
namen hebben, wordt gewerkt. 

Schroomt U niet, bel 05780-12083 en U kunt e.e.a. inzien en 
eventueel lenen! 

ATALANTA, DISTELVLINDER, GAMMA UILT JE 

drie bekende trekvlinders. 

Heeft U een van deze drie soorten of alle drie deze zomer gezien 
en weet U nog waarJen zo mogelijk ongeveer wanneer. dan zou 

Henk van Woerden 
Vuurdoornstraat 104, 
8172 XH Vaassen 

dit graag door middel van een briefje van U horen. 
Deze gegevens gaan naar Amsterdam. in verband met het al jaren 
lopende Trekvlinderonderzoek. 

DIs TË.L VL I r-t..DE R. 
De distelvlinder is een gerenommeerde trekvlinder 
uit het Middellandse Zeegebied, die hier;lwee 
generaties kan voortbrengen. De eieren warde'} . 
vooral afgezet op jonge distelplan ten. 



Gelezen in : "De maakbare natuur", de Volkskrant van 
9/6 1990 en in het blad "Vlinders" van de 
Vlinderstichting. 

Een project voor het her-introduceren van 
twee Pimpernelblauwtjes. 

Uitvoerenden : Irma Wijnhoff en Ivo Hae
makers van de Landbouwuniversiteit te Wa
geningen - 1990- . 

Kosten betaald door het Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, plm. 
f. 150.000,- . 

Op een daartoe geschikte biotoop, vochtig grasland, vooral 
veenachtig, kunnen voorkomen de vrij zeldzame Grote pimpernel 
-Sanguisorba officinalis-, de zeldzame Spaanse ruiter en de Blau
we knoop -Succisa pratensis-, een kaardebolachtige (vrij alge
meen) . 

Tussen de weilanden met koeien in Noord Brabant ligt zo'n 
biotoop. Hierin zouden de vlindersoorten het Pimpernelblauwtje 
-Macul inea teleius- en het Donkere pimpernelblauwtje - Macul inea 
nausithous -kunnen leven. 

De laatste van deze vlindersoorten ZlJn gezien in 1972, op 
een biotoop, vernield door de aanleg - ondanks protesten - van 
de camping Het Elfenmeer, (gem. Herkenbosch bij Roermond). 

De vlinders zijn klein en bruin-blauw, en komen voor op de 
lijst van met uitsterven bedreigde soorten in Europa. 
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Voedselplant voor de rups, de Grote pimpernel, schijnt door 
het tijdstip van bloei invloed te hebben op het uit de pop komen 
van de vlinder. De vlinder legt de eieren tussen de bloemen van 
de aarvormige bloeiwijze. De rupsen kruipen naar binnen voor 
voedsel. Na drie vervellingen laten ze zich vallen: ze zijn dan 
enige millimeters lang. 

Op de grond kunnen ze meegenomen worden door een roodgekleur
de knoopmieresoort. Het Pimpernelblauwtje wacht op de Myrmica 
scabrinodis en het Donkere blauwtje op de Myrmica rubra. 
De mieren pakken de rupsen, die dan een door mieren geliefde 
zoetigheid uitscheiden: In de kolonie eten de rupsen het miere~ 
broeds~!. (Bij een andere mierescort ontdekken de mieren in kor
te tijd de fopperij en werken de rups het nest uit). 

Als de rups na de verpopping in het mierennest een vlinder 
is geworden, haast ze zich door de gangen het nest uit, ontvouwt 
de vleugels en gaat naar de Pimpernelbloemen om eieren te leggen. 

Wijnhoff en Haemakers zullen dit jaar in Zuid-Polen, van de 
twee soorten samen, tweehonderd vrouwtjes en veertig mannetjes 
vangen en in koelboxen meenemen. De eerste nacht_ in Nederland 
worden ze, i.v.m. gewenning, onder een net gezet en na losgela
ten zijn hebben de vlinders gelegenheid tot paring en eieren 
leggen. 

De maximale levensduur voor de vlinder is tien dagen. 
Wijnhoff heeft ontdekt dat in de biotoop van de Pimpernel 

ook de juiste mieresoorten voorkomen 
Het noodzakelijk onderzoek en de grote kennis die voor zo'n 

herintroductie nodig zijn, maken het geen werk voor leken! Een 
interessant, maar ook moeilijk experiment, dat hopelijk slaagt. 

Ep de Haan. 

VRUCHTEN EN BLOEMEN AAN ~~N 

Dat zag de familie Colombijn in Epe. 
Tot hun verbazing ontwikkelden zich aan hun volop vrucht

dragende Appelboom, in midden augustus, talrijke bloemen. Een 
vreemd gezicht. Zouden de warme zomerdagen dit verschijnsel ver
oorzaakt hebben? 

Wie van de lezers zag ook iets dergelijks? Het zou interes
sant zijn als U dat in de volgende Natuurklanken meldde! 

Zelf zagen we het na een droge periode bij de Blauwe bosbes. 
Die had vruchten en bloemen in juli en daardoor plukten we ook 
in september nog bosbessen. 

Rode bosbessen bloeien altijd de hele zomer door. 

Red. 
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#IJ /i) jj !EJXl lfJ llJl IJ R!l /j)g JfJ!) M !l ~ W@ /liJ 
Onze gastvrouw, Mevrouw Oiseau, op het plateau hoog boven de 

wijnvlaktes die langs de Middellandse zeekust in Frankrijk 
liggen, zei, het al: "Hierboven botsen de koele lucht van de At
lantische Oceaan en de warme zuidelijke stromingen met elkaar. 
In dit jaargetijde hebben we daardoor veel onweer." 

Onweer in ons verblijf in Bois-Bas, hoog boven het stadje 
Minerve in Zuid-Frankrijk (bij helder weer zie je de Pyreneeën) 
betekende ook: kaarsen en zaklantaarns gereedhouden, "want meest
al slaat het licht uit," voorspelde de Heer Oiseau. Dat gebeurde 
ook prompt die avond. 

Een direct gevolg van die storing was een tochtje, de volgen
de avond, met Ciseau (oud-voorzitter van de Ornithologische Ver
eniging in Parijs!) en zijn twee kinderen, "naar beneden". Daar 
moest het pompstation weer op gang gebracht worden. 

Het werd een tochtje dat ons heugen zal. In een aftandse, 
roestige Landrover met rammelende deuren, die niet best meer 
sloten, en propvol met allerlei rommel, als gereedschappen, oude 
touwen, blikken, vuile lappen, plus nog 'Ons vijven erin, begon 
de tocht dwars over een pas geploegd veld. Het lag vol 
aardbon-ken en grote keien. Eerst moesten de fraaie rijpaarden, 
trots van de familie, nog even opgejaagd worden, om te voorkomen 
dat ze door het open hek ontsnapten. ·Toen croste de "auto" 
links- rechts zigzaggend door het veld. Eenmaal op de "weg" 
gekomen werd het nog erger. Die weg had de eigenaar zelf 
aangelegd, met behulp van zes ton dynamiet. De Landrover 
zigzagde met scherpe bochten de steile rotshelling af, hotsend 
en botsend over de grote keien en het steenpuin van de weg 
zonder wegdek. We koers-ten regelrecht op het riviertje de Cesse 
af. dat daar door een diep ravijn stroomt. De gedachte dat 
Ciseau zijn beide jonge kinderen ook aan dit blijkbaar gewone 
ritje waagde, gaf ons moed bij het nemen van de scherpe bochten 
boven de afgrond. waarbij de chauffeur af en toe nog een voor 
ons interessant plantje door het raampje heen plukte ook! 
"Vroeger liep hier alleen een steil paadje naar beneden," 
schreeuwde hij boven het lawaai uit, "ze noemden het Sentier 
des morts." Dodenpaadje dus. Dat sprak boekkdelen! 

Op een paradijselijk plekje beneden. waar de laatste zonne
stralen nog net de Cesse ber~ikten, werd de pomp die het huis 
boven van water voorziet, weer op gang gebracht. 

Opvallend was dat we tijdens de
ze monsterrit op de bezonde steile 
rotsen vol bloemen voor het eerst 
in deze vakantie Distelvlinders za
gen. Het waren er vele tientallen, 
kennelijk een trekactiviteit van 
deze uit Afrika afkomstige soort. 
door het beschutte dal naar het 
noordwesten. De dagen daarna zagen 
we ze overal verschijnen, tot ter 
hoogte van Langres tijdens onze 
thuisreis nog. Wel hadden we al 
genoten van de vele Koningspages en 
Koninginnepages. Atalanta's en Koli
brivlinders, die op de bloeiende 
Budleya in de tuin zaten. (In Neder-
land heb ik tot nu toe, midden juli, ~ONIH~s~AG! 
nog geen Distelvlinder gezien!) 

Een van de voorgaande dagen wandelden we langs een pad dat 
over het plateau loopt waar de Boerderij Bois-Bas op ligt, dwars 
door de garrigue wildernis. Garrigue is de Franse naam voor een 



mediterrane begroeiing met lage en halfhoge struiken, bomen en 
planten. Het is eigenlijk een restant van het vroegere oerbos, 
een woud met veel groenblijvende loofbomen en nàaldhout dat bij
na overal langs de zuidelijke berghellingen v~n het Middelland
se zeegebied voorkwam. Door roofbouw, beweiding met schapen en 
geiten en opzettelijk afbranden is een wilde, lage vegetatie ont
staan. Veel Jeneverbes, onze gewone soort en ook een soort met 
zeer grote rode besachtige vruchten en fijne lichtgroene schub
betjes in plaats van naalden aan de takken, de Phoenicische Je
neverbes (Juniperus phoenicea). 

Massaal groeien er groenblijvende eikesoorten. Een lage 
soort met kleine, hulstachtige blaadjes, die ze in Frankrijk de 
Chêne Kermes noemen (Quercus coccifera) en een meestal hoger 
groeiende, ook al stekelige soort die er veel op lijkt, de Chêne 
vert (Quercus ilex), bijvoorbeeld. 
Een andere altijd groene struik is de Buksboom. 

Overal slingert zich heerlijk geu
rende Kamperfoelie doorheen. Er 
zijn hier twee soorten die bij ons 
in het wild niet vookomen. De twee 
blaadjes vlak onder de bloemtros 
zijn tot een soort schoteltje ver
groeid; de Etruskische kamperfoe
lie, die je in ons land wel veel 
in tuinen ziet en de wat fijnere 
Lonicera implexa~ die ze wel 

.JE 1'"\E.\Jr.t~tle~ "Garrigue kamperf oe 1 ie" noemen. 
Verscheidene soorten Thijm geuren om ons heen en overal 

bloeien de schitterende grote bloemen van de twee Cistussoorten. 
Een roze soort met bloemen van 5 cm. doorsnede, die wel uit ge
kreukeld papier lijken te zijn gemaakt, met een geel hartje in 
het midden, geeft de toon aan. Het is de Cistus monspeliensis, 
naar de nabij gelegen stad Mentpelier genoemd. 
De witte Cistus die we hier zien is Cistus albidus, met bloemen 
van 2 à 3 cm. doornsnede. Ze zijn beide naaste familie van het 
Zonneroosje. Je vindt er altijd meeldraadvretende kevers in! 

Opvallend in het zuiden op rotsachtige plaatsen is een he
melsblauw "bloempje op een hoge kale stengel. Het lijkt wel een 
bies met blauwe bloemen. Ook hier is het weer aanwezig op de 
zonnige plekken. De plant heet AphylJantes monspeliensis. Het is 
een lelieachtige. 

Er is in deze wildernis ook een kleine Esdoorn met een drie
lobbig blad, die Acer monspessulanum heet, en zo ZlJn er nog wel 
meer planten, waarbij Mentpelier in de naamgeving is verwerkt. 
Deze stad ligt ook in eenzelfde· soort_gebied. 

We zijn eigenlijk op zoek naar 
de vijf dolmen, door onze gastheer 
aangeduid op·de kaart. SoiiUllige van 
deze dolmen, hunebedachtige pre
historische graven, blijken hele
ingestort. andere nog vrij gaaf : 
een heuveltje van losse stenen. 
daarop een bouwsel van twee platte 
staande stenen,en een grote dek
steen erop. Hier komen tegenwoor
dig komen bijna nooit mensen, maar 
de hele streek met zijn hoogvlak
ten, gorges en grotten zit vol res
ten van prehistorische mensen. Hoe 
hebben ze hier geleefd? Voor arche-. 
ologen moet Zuid Frankrijk een' 
s'chatkamer zijn! 

Ä( E.R. 
t"'l 0 1"\ 5 ~ e S ~ L1 I-Jl. ti Ll M 



We lopen over het woeste plateau waar stenen vol kleine kalk
fossieltjee liggen. Het soms moeilijk te herkennen paadje voert 
langs de diepe kloof van de Cesse, die nu ver onder ons voor
bijstroomt. De rivier verdwijnt ergens bij Minerve, om onder
gronds in de kalkbodem door te stromen en elders weer op te dui
ken. Cesser is ophouden. 
Het uitzicht is adembenemend mooi. Goed is te zien dat we op de 
zuidelijke uitlopers van het Massif tentral staan. Dat is het 
zeer oude gebergte waarin ook de Tarn ZlJn gorges uitgeslepen 
heeft en waarin veel noordelijker de bekende tertiaire vulkanen 
(o.a. de Pui de DOme) liggen. Hier is het een golvende hoog
vlakte van woeste garrigues, door het diepe rivierdal als met 
een mes in stukken gesneden. In deze onherbergzame streken was 
in de oertijd voor de mensen wel veel eetbaars te vinden. De 
jacht, in Frankrijk nog steeds een heilig huisje, leverde toen 
vast veel op en overal om ons heen geuren nu nog de kruiden : La
vendel, Rozemarijn, Thijm, Wilde uiensoorten. 
Dit alles overdenken we als we op de deksteen van een dolmen ons 
broodje eten. 

Onze gastvrouw, die veel van planten weet, vertelde ons over 
de weelde aan wilde tulpjes, kleine narcisjes (Jonquilles o.a.) 
en andere bol- en knolgewasjes die hier in maart en april 
bloeien. Nu vinden we ook nog planten die dank zij hun onder
grondse water- en voedselreservoirs de hete zomers overleven. Er 
staat veel Vogelmelk te stralen met zijn witte sterretjes, 
Graslelies wuiven in de zachte bries op het plateau; de 
Kuifhyacinthen zijn er bijna uitgebloeid. 

We vinden ook een merkwaardige 
plant, duidelijk familie van de le
lieachtigen, met een lange, wat ge
bogen stengel, die een vracht aan 
klokvormige bloempjes draagt. Door 
hun groenig-roze kleur vallen ze 
niet erg op. 
Na veel snuffelen,thuis, kwamen we 
achter ZlJn naam. uiteraard geen 
Hollandse: Dipcadi serotinum. 

Een grijzig aandoende plant, 
struik eigenlijk, bloeit alom met 
een massa witte bloemtrosjes. Over-

-- al waar we later in onze vakantie 
wilde begroeiing van kalkbodems 

---- zien, komen we hem tegen. Het is 
een vlinderbloemige, met blaadjes 
in vijf delen. Zijn naam duidt dit 
laatste al aan: 

Doricnium pentaphyllum. 
Een zeer opvallende vlinderbloemige is op de kalkbodems ook 

de Spaanse Brem met grote gele bloemen. · 
Tot de grootgroeiers onder planten hoort hier een wolfsmelk

soort : Euphorbia characias, een houtige plant met grote trossen 
decoratieve bloemetjes. Hij is in dit warme gebied nu bijna uit
gebloeid. 

In het herbarium van de tienjarige zoon van de Oiseau's 
vinden we de naam van een metershoge plant met schermen groenige 
bloemen, nog in knop. De hele plant ruikt naar klimop. De lang
werpige bladen zijn wat .leerachtig. Het moet zijn: Buplèvre 
ligneu. een Goudschermsoort dus. Zo kan je met vragen en zoeken 
langzamerhand achter de namen komen van enkele van de zeer vele 
nieuwe planten die je hier tegenkomt. 

Voorgaande jaren zagen we op de zuidelijke kalkvlaktes in de 
buurt telkens een forse plant staan met knoppen in keurige eta-



ges boven elkaar gerangschikt. Ge~n idee wat het was! Nu vinden 
we hem hier in volle bloei met etages grote gele lipbloemen. Het 
blijkt een Phlomis te zijn, de Phlomis lignitis. een prachtplant. 

Overal zingen vogeltjes in de struiken, sommige bekend, an
dere evenzovele vraagtekens voor ons. Nachtegaal, Grasmus, Tuin
fluiter, Zwartkop, Roodborst en Roodborsttapuit zijn te herken
nen en ook de mooie Klapekster hoog op zijn uitkijkpost. 

Volgens onze gastheer, vogelman bij uitstek, komen Dwerguil, 
Oehoe, Hop, Bijeneter en zelfs de Scharrelaar hier voor. "Ik heb 
de Bijeneters dit jaar nog niet gehoord," zegt hij. 

Die avond komt een jongeman een jonge Bosuil brengen, op de 
weg gevonden. Samen fabriceren we een kooi om het dier te 
herber- gen. We herkennen dit alles! Dit adres lijkt op 
Bongerdplein 1 in Epe! 

Later in mei zien we in de Cevennen op een avond zeker 
veertig Bijeneters een slaapplaats zoeken in de struiken van een 
kalkhelling. Duidelijk nog trek, want de volgende dag zijn ze 
allemaal verdwenen! , 
De Hop zien we ook enkele malen. 

Voor het iedereen duizelt van de namen stop ik dit zeer sum
miere verslag over een zeer rijk gebied. Onze gastvrouw wacht 
ons met een grote pot "tissane de sauges", kruidenthee van Salie. 

Een bezoek aan deze streek, de Minervois, de Zuidrand van de 
Mentagnes Noirs, uitlopers van het Massif Central in Frankrijk, 
staat voor ons zo mogelijk weer op het programma van een voor
jaarsvakantie in Frankrijk. 

Els en Dik Koopmans. 

Informatie: 
Bois-Bas ligt N.N.W. van Carcassonne, noordelijk van Lézignan
Corbieres, 11 km. van Minerve in Zuid-Frankrijk. Het ligt op de 
oostelijke uitlopers van de Montagne Noir·, Michalinkaart nr.83, 
pli 13. 
Het is een zgn. Chambre d'HOte-adres, waar men kan logeren, 
wandelen, paardrijden. Er is ook een kleine camping-à-la-ferme 
bij. Zonder auto nauwelijks bereikbaar. Er loopt wel een wandel
route over-. 

UW VAKANTIE-ERVARINGEN OP SCHRIFT. ft) 
~/? 

Dat zal, als U meewerkt. de hoofdinhoud van het november/de-
cember nummer van Natuurklanken vormen.~ ~- ~ 
Zoals elk jaar verwacht de redactie belevenissen, ontdekkingen 
-van kleine anecdotes tot complete beschrijvÎngen~waarin na
tuurbelevingen centraal staan, te ontvangen. Ons eigen land 
biedt al zoveel belangwekkende zaken, dat U voor zo'n verhaal 
niet persé over de grens moet zijn geweest. Een voorproefje 
vindt U al in dit blad. 

U-beleeft al schrijvende Uw vakantie nog eens en U helpt Uw 
medeleden aan een vakantiebestemming voor het komend seizoen. 

Denkt U ook nog even aan een bijdrage voor de rubriek "In 
IDlJn tuin gezien"? 

COPY VOOR HET NOVEMBER/DECEMBER NUMMER ONTVANGT 
DE REDACTIE GRAAG VOOR HALF OKTOBER. 
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Schade en winst door zware storm van 
25 januari 
De zeer zware storm die op donderdag 25 januari over ons land raasde, blies op de terreinen van 
Het Geldersch Landschap ongeveer 11.000 m3 hout omver. In heel Gelderland was dat naar 
schatting 190.000 m3 en landelijk ca. 400.000 m3• 

Voor onze stichting wil dat zeggen dat een hoeveelheid ter grootte van tweederde deel van de 
jaarlijkse houtoogst is gestreken. 
Er is vooral veel deuglas en grove den omgewaaid, maar eveneens veel oude beuken, ook in 
lanen. De inlandse eik kwam er over het algemeen wat genadiger af. Opvallend is dat de bomen 
vooral "dunnings'gewijs", dat wil zeggen hier en daar een boom, en in soms langgerekte stroken 
sneuvelden, maar dater-met uitzondering van 4 hectare lariks op voormalige landbouwgrond 
op de Sysselt- geen kapvlakten van enige omvang zijn ontstaan. 

de dikste knotwilg 

D e viering van hetiS-jarig bestaan 
in oktober 1989 van de Stichting 

Knotwilg Heteren stond in hetlicht van 
"de opsporing van de zwaarste en oudste 
knotwilg van Gelderland". Deze aktie, 
die gevoerd is onder de zusterorganisa
ties op het gebied van landschapsbeheer 
in Gelderland, heeft geresulteerd in een 
lijstje van vijf opmerkelijke knotwilgen: 
1. lieteren (uiterwaarden) 5.59 m 
2. Wilp (uiterwaarden) 5.15 m 
3. Beuningen (binnendijks) 5.88 m*) 
4. Laren (binnendijks) 4.61 m 
5. Dodewaard (binnendijks) 3.82 m 
*)zie bij beschrijving nr. 3 
De getallen geven de omtrek weer, 
gemeten op een hoogte van 1.20 m. 

Beschrijving van de vijf veteranen: 
De dikste knotwilg van Gelderland 
staat in Heteren!! 
Wij troffendezeknotwilg in 1974 aan in 
de uiterwaarden van Heteren. De boom 
was één van de eerste knotwilgen, die als 
gevolg van de maatschappelijke milieu
bewustwording in 1974 door vrijwilli
gers is geknoL De holle stam, waarin 
vuurtjes waren gestookt, droeg vier af
zonderlijke knotten, die ongeveer twee 
meter buiten de stam uitstaken. Deze 
knotten werden gedragen door afzon
derlijke, de stam volgende, groeibanen. 
Op deze knotten stonden als het ware 
bomen van 28 jaar, met een diameter van 
ongeveer 30 cm. Na deze zware bomen 
in '74 van de knot te hebben gezaagd, is 
de boom direct weer uitgelopen, zij het 
niet zo krachtig als jongere exemplaren. 
De 2e en 3e beurt volgde met tussenpo
zen van vijf jaar. De stam is nu duidelijk 
verzwakt en zou nu niet meer in staat zijn 
de kroon van 1974 te dragen. Wijdenken 
dat deze oude knotboom nu gedurende 
10 à 15 jaar weer de kans moet krijgen 
om groeibanen teontwikkelen. We hopen 

daarmee ook de gesloten ring, die de 
holle stam tot voorkort vormde, weer te 
laten vergroeien. 

De knotwilg van Wilp is de mooiste 
knotwilg van Gelderland! 
Waarom? Omdat die boom mogelijk 
ongeveer 50 jaar niet meer geknot is. De 
geweldige boom staat tussen enkele 
kwijnende knotten in de Wilpse uiter
waard. Deze boom, die veel overeen-
komsten vertoont met die van Heteren in 
1974, laat de sterk vergroeide en ver
strengelde groeibanen zien. De dikte
groei -scheuren in de bast laten zien, met 
welk deel van de knot ze corresponde
ren. De holle kern zit vol met strooisel, 
dat door fijne worteltjes lijkt te worden 
vastgehouden. De groeibanen hebben 
nu de oorspronkelijke afzonderlijke 
knotten met een omwalling verbonden 
tot een stevig gesloten stam cirkel. Naar 
aanleiding van ervaringen met de Hete
rense nestor zou eèn besluit van "hoe 
verder met deze boom?'' eendeskundig 
advies rechtvaardigen. Begrijpelijk is de 
twijfel bij de actiegroep: het opnieuw 
knotten van de boom heeft nu geen enkele 
urgentie. 

De meest gehavende dikste knotwilg 
van Gelderland staat in Beuningen! 
De boom maakt deel uit van een groep 
van vijf bomen langs een kavelsloot. De 
bomen zijn door vreterij van paarden en 
brand zwaar beschadigd. De stam van 
het voorgedragen exemplaar vormt geen 
gesloten cirkel. De opening beslaat vele 
tientallen centimeters. Door de vaste 
meethoogte (1.20 m) komt deze boom 
inclusief de opening tot de grootste 
omtrek. Deze boom laat zien hoe de 
groeibanen langs de gebleekte, afgevre
ten en verkoolde gedeelten lopen. De 
boom leentzich vooreen experiment om 
de verbroken stamcirkel te herstellen 

Lli't: C1e.-\de.rs la"ld . 
.sc.ha.r 
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door stekmateriaal uit de kroon in te 
planten in het deel van de verdwenen 
cirkel. 

De laagste dikste knotwilg van Gel
derland staat in Laren! 
De vastgestelde meethoogte valt hier 
geheel in de knot De boom is interes
sant. omdat hij duideliJK de verzwak
king toont na de coup ongeveer vier jaar 
geleden. De vraag is of de afstervende, 
nu bast afstotende, groeibaan tijdig wordt 
vervangen door de zich thans ontwikke
lende groeibanen. De stamcirkel loopt 
het grootste risico op het punt, waar de 
zwaarste takken zijn afgezaagd. 

De dikste, gedurende minstens 100 
jaar best onderhouden knotwilg van 
Gelderland staat in Dodewaard! 
De boom op het erf van de heer van 
Maanen in Dodewaard wordt, zo blijkt 
uit overlevering van vader op zoon, 
regelm2tjg geknot. De stam heeft nooit 
gebrand, is toch hol en gevuld met strooi
sel. Op de knot groeien ook andere plan
tensoorten. Afzonderlijke groeibanen op 
de stam zijn minder of niet herkenbaar. 

uï'l: de 6e.lcierse-
1'1 ,·[i e.Ll kv-a."' 1:-
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Ue vorigjaar gestarte actie om de 
jacht op 11 onschadelijke vogel
soorten te beëindigen heeft veel 
reacties opgeleverd. Van de ruim 
700 gemcenten hebben inmiddels 
285 zich achter het standpunt van 
Vogelbescherming geschaard, 100 
handhaafden de jacht op trekvogels 
en de overige namen het voor ken
nisgeving aan of moeten nog reage
ren. 
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De juistheid van de waarnemingen is voor de verantwoording 
van de waarnemers. Dat waren deze keer : 
Tj.Asd-Tjarda van Amsterdam,FB-Frans Bosch, EW-Anca Ebens, MF•Ma
rian Faber, PG-P.Groen, EqH-Ep de Haan, MH-Mick Haselhoff, AHS
Agnès Herwijer-Smit, Ke=Mevr.Kelly, DK=Dik Koopmans. EKG=Els 
Koopmans-Grommé, MK ~Marjolein Koopmans, HM=Henk Menke,IM=Idske 
Mulder, SRG-Suzan Remmelts-Geerling, TR&JV-Teunette Riphagen en 
Jonny Veldhuis, vWH-J.W.v.Waveren Hogervorst, W-Mevrouw.Witkamp, 

I 

HvW-Henk van Woerden, 
? Boeswinkel; Mevr.Bossenbroek; Hr.Bultrnan; W.Dijkshoorn; Hr.Van 
Lennep; E.Murris; O.Slot-Batterman; J.Verrney. 

Ingezonden waarnemingen die U niet in deze rubriek aantreft 
zijn wel genoteerd. 

Blijft U vooral alle vlinderwaarnemingen noteren voor het 
Dagvlinderarchief. 

Kijkt U de komende maanden eens speciaal uit naar gallen. 
U vindt bij deze waarnemingen een aantal reacties op het ar

tikeltje van Henk Menke over de Breedbladige wespenorchis. 
De Kwak en de moedervos met jongen vindt U ook niet vaak in 

onze lijst. 
Let U ook eens speciaal op het Zandblauwtje, dat steeds min

der waargenomen wordt. 
Waarnemingen voor het volgende nummer naar : 

Mevrouw Inecka Stuve, 
De Rolders 8, 
8191KH Wapenveld. 
Tel.05782- 2830. 
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VOGELS 

Aalscholver 
21/7 Pakt visje uit Apeldoorns 

kanaal tussen Wapenveld en 
Hattem. IS. 

Appelvink 
20!7 Dood op terras. huis ZW Epe. 

SRG. 
Beflijster 

8!6 weiland Niersen. PG. 
Bergeend 
19/5 Paar met 4 juv. Uiterwaarden 

bij Welsum. FB. 
Blauwe reiger 
30!6 13 ex. touragerend langs 

plas bij voorm. kweekvijvers 
Ernst + 1 pr.nestelend. vWH. 

Boomvalk 
23/6 Alarmerend, Renderklippen, 

417 
15/7 
2!8 

Epe. vWH. 
Kievitsveld. FB. 
2 ex. Tongerense hei. PG. 
2 ex. Petrea, baltsend roe
pend. EW. 

Braamsluiper 
13/7 Met bek vol insekten bij 

drinkbak in tuin Wapenveld. 
EW. 

Brilduiker (!) 
14/6 5 ex. in plas achter Oene. 

Alle bruine kop en grijs 
lichaam. Witte vleugelvlek 
goed te zien in vlucht. 
Jongen of ~~· TR&JV. 

Buizerd 
8/7 2 jongen roepend rondvlie

gend tussen Niersenseweg en 
motketel. PG. 

12/7 2 jongen (groot), bedelend, 
in Den. Petrea dichtbij Mo
lenweg. EW. 

22/7 6 ex. miauwend boven omge-
ving Woesterberg. SRG. 

Carolinaeend 
22/4 Beek bij Zuukerviaduct. FB. 
Fluiter 

Dit jaar overal in de bos
sen. EW. 

Gierzwaluw 
29/7 7 ex.Lagestr.Wapenveld. EW. 
Grasmus 
20/5 1 ex.langs de Weetering 

(Ziebroekseweg). EW. 
14/6 1- ex. o" Natuurreservaal 

achter Wel sum. TR&.JV. 
Grauwe vliegenvanger 
juni/ jul i. 

Nestelt en broedt op dakje 
Mezenkast Niersen. PG. 

Groenling 
1/6 Jongen in tuin Wapenveld. 

bedelend. EW. 
Groenpootruiter 
11/8 Roepend boven Epe dorp. 

EKG. 
Grote ~ kwikstaart 
26/7 1 ex.~. in weiland bij 

pont, richting Olst.TR&JV. 
Havik 
29/6 Tonnenberg (ook 26/41. 

EW. 
Huiszwaluw 
31/7 Vele, bij boerderij (onder 

dak) Papenlandseweg en 
Marle. EW. 

--~ ~~~v,ocoeto 
Keep ~ .>' 

8/7 Tuin Wapenveld. IS. 
Kleine bonte specht 
Pasen Uilenkast, Nie~sen. PG. 

id. Norelholtweg Epe. W. 
Kleine bonte specht 
21/4 1 paar, roepend, Wiemanstr. 

Ernst. FB. 
Kleine karekiet. 
~Riet, natuurgebied achter 

Oene. TR&JV. 
Koekoek 
12/5 Vliegt roepend over tuin 

in Wapenveld. EW. 
8/6 In boomtop natuurgebied 

achter Oene. TR&JV. 
Kwak (!) 
8!6 In struik/boom natuurgebied 

achter Oene. TR&JV. 
Lepelaar 
21/7 3 ex. overvliegend bij 

Oenergat (viswater vlak 
achter Oene. Gestrekte nek 
en uitgestoken poten. 
TR&JV. 

Ni j !gans 
31/7 2 ex. Marle. EW. 
Oeverloper 
30/6 1 ex. langs plas bij voorm. 

kweekvijvers. vWH. 
11/7 Langs oever meertje tussen 

Oene en Terwolde. Maakte 
tijdens lopen knikkende be
wegingen. Opvallende vleu
gelstreep in vlucht. TR&JV. 

Oeverzwaluw 
30/6 Kolonie zanddepót Kievits

veld Ernst telt 15 nestgan
gen. vWH. 

Ooievaar 
12/6 Kievitsveld. Hr, v.Lennep. 
Patrijs 

5/5 2 ex. Middelbeekse Allee, 
Oene. HvW. 

Paapje 
5/5 Tongerense heide. 4 o"+ 1 ~ 
5/5 Kievitsveld. beide FB. 

Rietgors 
8/6 2 ex. Natuurgebied achter 

Oene. TR&JV. 
14/6 2 ex. met vier jongen in 

rietkraag natuurgebied 
Oene. TR&JV. 

Roodborst 
1/5 Jongen in nest ZW Epe. SRG. 

Sperwer 
30/6 "Sluipt" door achtertuinen 

Zwartelandstr. Epe. vWH. 
Sootvogel 

8/6 Jongen zaten in riet en wer
den door ouder gevoerd. Na
tuuraebied achter Oene. 
1 ex~ met 4 jongen. TR&JV. 

26/6 Zingt in tuin Wapenveld. 
EW. 

Staartmees 
2/5 Jongen uitgevlogen uit nest 

Wapenveld. EW. 
Steenuil 
14/6 Overdag dak boerderij a/d 

IJsseldijk achter Oene, 
richting Welsum. TR&JV. 

Stormrileeuw 
2717 Langs Weetering op paaltje. 

EW. 

\ 



Tureluur 
20/5 6 ex. Fietspad Gene-Wapen

veld. FB. 
Tjiftjaf 
24/5 Waarsch.juv. Gaat op groe

ne rok zitten. EW. 
Visdief 
14/6 4 ex. boven plas achter 

Welsum. natuurreservaat. 
TR&JV. 

Watersnip 
11/7 2 ex. Vloog vlak voor voe

ten waarnemers op- en zig
zaggend weg. TR&JV. 

Wielewaal 
20/6 2 ex. bij de Hertenkamp. 

J. Vermey. 
Winterkoninkje 
23/7 2 jongen tuin Wapenveld. IS. 
Witgat je 
21/4 Kievitsveld. FB. 
30/6 1 ex. alarmerend langs plas 

bij voorm. kweekvijvers 
Ernst. Gedurende voorjaar 
meermalen waargenomen. 
vWH. 

4/7 Kanaal t.o. Peppelweg. 
6!7 2 ex. op weilandplas Vos

bergen. beide waarn. FB. 
26/7 1 ex. langs oever meertje 

natuurreservaat achter Oene 
richting Veesen. TR&JV. 

IJsvogel 
1/5 Overvliegend Bergweg Nier

sen. W. Dijkshoorn 
30/6 Vissend in vijvers bij 

Venzfabriek. Broedgeval? 
vWH. 

11/7 1 ex. op tak lang3 meertje 
tussen Oene en Terwolde. 
TR&JV. 

Zwarte specht 
23/7 Gehoord. gezien. Woont in 

vak 13 Zwolse Bos. EW. 
Zwartkop 
6/6 Tuin Wapenveld. Drinkt uit 

vijver. EW. 

ZOOGDIEREN 

Bunzing 
11/8 Visvijvers 
Haas 

Ernst. H':W. 

mei/ 
jul i 

Vos 
3/7 

Wezel 
10/7 

Verschijnt elke avond op 
grasveld aan bosrand Nier
sen. PG. 

Moeder spelend met twee 
jongen, 's morgens 7.30 u. 
Wapenveld. IS. 

Visvijvers Ernst. E. r-.lurris. 

REPTIELEN EN AMFIBIEEN 

Adder 
27/4 Scherpenberg Epe (lengte 

50 cm.) MF. 
Hazelworm 
5/5 Welna. DK. 

28/5 Bergweg bij Niersen. PG. 
6/6 2 ex. dood na maaien gras

veld. PG. 
3/8 in grasveld achter huis Nier

sen. PG. 

2.g 
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VISSEN 

Zeeprik 
20/6 IJssel bij Deventer in fuik 

visser Frank Koomen (krant
teber i cht) . 

INSEKT EN 

Argusvlinder 
5/8 Bergweg, Niersen, en 

15/8 bij huis Niersen. beide PG. 
Atraxus marginata = Lomaspillis 

marqinata. 
27/7 Nachtvlinder, tuin Wapen

veld. IS. 
Avondrood 
juli Volwassen vlinder in stal. 

bOQ~Qerij Paalbeekseweg, Epe. 
eind juni/beg.augustus : 

rupsen op Fuchsia in tuin. 
Hessenweg Hattem. Idem Eekwal 
Heerde. Beide HM. 

Cantharis rustica 
6/5 1 ex.op Fluitekruid in tuin 

in Wapenveld. IS. 
Criocephalus rusticus 
12/8 Soort boktor waarvan de la~

ve in dennenout leeft. 
Epe. in serre. MH. 

Distelvlinder 
3!8 3 ex. Visvijver Ernst. HvW. 

10/8 Eerste exemplaar in Epe. 
EKG. 

~~j~ ) Alle op Budleya, Pelzer-
2318 J park. B.Smit, AHS. 

27/8 1 ex. Belvédèreweg Epe. MH. 
Hageheld 
28/7 2 ex. o~en o, terrein kwe

kerij V.d.Spek te Heerde. 
O.Slot-Batterman. 

Heodes tityrus - Bruine vuurvlinder 
5/5 (SnelVliegende vuurvlinder) 

in tuin Wapenveld. IS. 
Hoornaarwesp 
13/6 1 ex. Excursie Plantenwerk

groep. 
Idaea rusticata 
27/7 Nachtvlinder, tuin Wapen

veld. IS. 
Kommavlinder (Hesperia 'Comma) 
12/8 Flinke populatie Elspeter 

heide in berm Stakenbergse
weg. Op Knoopkruid. EKG. 

Langsprietmotje Adela reaumurella 
24/4 goudglanzend/groene vleu

geltjes. Massaal op oude 
spoorbaan bij Zuuk en ·in tuin 
Norelholtweg. EKG en W. 

Meikever 
6/5) 

11/5J In tuin, Vaassen. HvW. 
21/5 
Oranjetip 

1/5 1 ex. bij Geelmolenbeek. 
PG. 

Piramidevlinder Amphypyra pyramidea 
11/7 1 ex. n tuin Wapenveld. IS. 
Pterophorus pentadactylus (Vedermot) 
27/7 In tuin Wapenveld. IS. 
Rheumaptera subhastata (Vlinder) 
30/4 1 ex. Niersen. PG. 
Rood Weeskind (nachtvlinder). 
juli 3 ex. in Epe.AHS. IM, EKG. 
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Roodbont Heideuiltje 
1/8 Op Bonenkruid in tuin ZW 

Epe. SRG. 
Rozenkevers 
20-23 Op deze vier zonnige dagen 
mei massaal zwermend boven 

grasveld. PG. . 
Standkruidvlinder (Klein groentJe) 

Adscita statices 
20/5 Rollekootse hei. Overdag vlie

gend nachtvlindertje. PG. 
Tauvlinder 

3/5 1 ex. Norelholtweg Epe. W. 
5/5 1 ex.Vierhouterbos. EdH. 

22/5 1 ex.Vierhouterbos (via 
krant).Ke. 

30/5 1 ex. Motke.tel Niersen. HvW. 
Vliegend hert 
3/7 Doo~ Oranjeweg, Gortel.FB. 

Vuurvlindertje 
6/5 1 ex. Bergweg Niersen. PG. 

Weidebeekiuffer {Agrion splendens) 
19/7 Libellesaart met bij de o~o~ 

een blauwe vlek op de vleu
gels. Visvijvers Ernst. HvW. 

Wespenboktor 
17/6 1 ex. Rauwenhofweg Epe. 

E.de H. 

PLANTEN 
Bosla.thyrus 
12/8 Volop bloeiende plant ach

ter zwembad De Wijerd. bij 
snelweg. EKG. 

Breedbladige wespenorchis 
juli Kanaaldijk Heerde, tuin. 

Boeswinkel. / 
id. Ugchelen Apeldoorn tuin 

MK. 
Ook elders in Ugchelen. 

15/7 Hoge Weerd, weg door bos 
Epe, en Van Manenspad Epe, 
beide HM. 

20/7 Tuin Belvédèreweg Epe. HM. 
31/7 Fietspad Belvédèreweg Epe. 

HM. 
Dauwnetel 
juli Vaassense Binnenweg. Ernst. 

HM. 
Gele Honingklaver 
mei/ Groot aantal Niersense
juli weg. PG. 
Grasklokje 
23/7 Heitje Zwolse Bos (neemt 

toe). IS. 
Hondsviooltje 
23/7 Heitje Zwolse Bos (neemt 

af). IS. 
Klein wintergroen 

juli Dellenweg Epe. Tj.Asd. 

Klimop waterranonkel 
15/8 Spoorsloot bij Horsthoekerweg 

Heerde. HM. 
Koningsvaren 
28/6 Zwaluwenburg 't Harde. Ex

cursie IJsselacademie. 
Korenbloem 
juli Langs akkerrand Leeuwerik

weg in Epe. Hr.Bultman. 
Korensla 
juli Hoge Weerd plantsoen. 

FB. 
Kruipbrem 
23/7 Heitje Zwolse Bos (stab'iel). 

IS. 
Liggend hertshooi is in 1990 in 
het Zwolse Bos niet meer gevonden. 
Muizestaart 
28/6 Zwaluwenburg 't Harde. Ex

cursie IJsselacademie. 
Rapunzelklokje · 
9/8 Kloosterhoekweg, Welsum, 

EKG. 
Scherpe fiinstraal. 
juli Van Manenspad Epe. HM. 
Stekelbrem 
23/7 Heitje Zwolse Bos (sta-

biel). IS. 
Warkruid 
13/8 Rollekootse hei. PG. 
Wilde thijm 
23/7 Heitje Zwolse Bos (neemt 

af). IS. 
Zandblauwtje 
juli Veldweg Schaveren (neemt 

sterk af!l. HM. 

PADDESTOELEN 

Stinkzwam . 
3/6 explosie van tientallen 

exemplaren in motketel 
Niersen. PG. 

Zwavelzwam 
9!6 Groot exemplaar Noord in

gang motketel Niersen. PG. 
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~~)SYMPOSIUM 
BLADEREN IN DE NATUUR 

aanvang: 10.00 uur 

Het programma is nog niet definitief, maar de 
volgende sprekers hebben reeds toegezegd te 
zullen spreken: 

Midas Dekker 

Arno van Berge Henegouwen 

Hein van Bohemen 

Peter van Zonneveld . . 

De lezingen worden gebundeld en zijn 
verkrijgbaar voor f 1 0,00. 

organisatie: Stichting Uitgeverij KNNV 
MUSEON 

datum: vrijdag 16 november 1990 

plaats: Museon, Den Haag 

kosten deelname symposium: f 25,00 

lunch: f 15,00 

bundel symposiumteksten: f 10,00 

Inlichtingen: 

MUSEON/afd.biologie 
Rob Schouten 
070-3514181 tst. 416 

St. Uitgeverij KNNV 
Paul Kernmeren 
030-314797 

NATUURBOEKENMANIFESTATIE 

op 17 en 18 november 

Museon, Den Haag 

Maak kennis met de schrijvers, illustratoren en 
natuurfotografen van natuurboeken! 

In het MUSEON zal in het weekend van 17 en 
18 november een tentoonstelling plaats vinden 
met de originele illustraties uit natuurboeken. 
Er is een doorlopend filmprogramma met films 
van J.P. Strijbos, de eerste "Haagsche" 
natuurfilm tot en met de modernste natuurfilms, 
zoals Supersense van de BBC. 

Voor jong en oud organiseren het Museon en 
de St. Uitgeverij KNNV tal van activiteiten, 
waaronder een tekenwedstrijd, excursies naar 
natuurgebieden en lezingen over natuurboeken. 

Tijdens de manifestatie is er een uitgeversmarkt 
waar een overzicht van de in Nederland 
verkrijgbare natuurboeken te zien zal zijn. 

a: 
::::> 
::::> 
I
<( 
z 
w 
0 
z 
z 
w 
a: 
w 
0 
<( 
....J 
r::D 

~ 
::::> 
Cl) 

0 a.. 
~ 
>
(/) 

~ 
0 
0 
a: 
I
Cl) 
w 
> 
<( 
CJ 
a.. 
0 

c 
Q) 
c 
0 en ..... 
Q) 
a. 

-Q) 

E 
E 
0 
~ 

c 
Q) 

E 
:::J 

en 
0 
a. 
E 
>. en -Q) 
..c 
c 
Cl3 
Cl3 

Q) 
Q) 

"'0 

E 
Q) 
Q) ..:: 
c > 

Q) 
~ E ·- -... 
<i ..:: 

..c ...., "'0 

Q) 
"'0 
c 
:::J 
.0 -0-. o-.... 

- :::J 
0::::~ ,...._ 
-....."' z 
x Q) 

."'0 

!: 
c 

CQ) 
0>'-_a> 
_c"'O 
u"' §Dl 

::::::..E 
O:::J 
0 ëi5 -o 
U") a. ,....E 
....... >. 
X(J) 

.a> 
-~ 
-E 

-Q) 
Ea> 
.~0 
en= 
0 . 
a.> 
E> 
>-ó en -c oa> 
032 

-:::J 

~Cl 
....... 
x 

-~ "'-"'"' E~ 
Q)_g 

Cl-
'-C 
O>Q) 
>-oen 

CJ) ~~ 
c ·- 2 
c .oE 

Q) Q) Q):::J 
..c ·-"'0 c ~ en 

0 en 0 Q) co en 0 0 - Q)Q. - "'0 Q) - Cl3 - -oE ..... en Cl3 
Q) c 

"'0 0 Q) Cl3 Q)>. 
Cl3 a. a. - ..c I en 



Beken en sprengen: karakteristiek voor de V cl uwe 

De laagland- en kwelbeken. de sprengenbeken en · 
een enkele bronbeek vormen een onmisbaar 
onderdeel van het Veluwse landschap. 
De sprengenbeken zijn in vroeger eeuwen 
gegraven voor het opwekken van waterkracht, 
vooral voor de papierindustrie. 
Voor het behoud van met name deze beken is een 
geregeld onderhoud onontbeerlijk. In het verleden 
werd dit periodiek en kleinschalig uitgevoerd, 
waardoor een rijk dieren- en plantenleven kon 
ontstaan. 
Overigens zijn niet alleen de sprengenbeken, maar 
ook de laagland-, kwel- en bronbeken van grote 
landschappelijke waarde. 

Bedreigingen 

De beken verloederen onder andere door 
watervervuiling - vooral als gevolg van 
overbemesting- en door daling van de 
grondwaterstand, waardoor een aantal beken 
periodiek of permanent droogvalt. 
De sprengenbeken worden·bovendien bedreigd 
door het achterwege blijven van (periodiek) 
onderhoud of het grootschalig uitvoeren van het 
schonen van de beken. Als men aan deze 
bedreigingen geen halt toeroept, gaat het 
bijzondere beekleven verloren. 

De Stichting tot Behoud van de Veluwse 
Sprengen en Beken 

Eind 1979 hebben verontruste natuurliefhebbers en 
beekeigenaren de Stichting tot Behoud van de 
Veluwse Sprengen en Beken opgericht. 

De doelstelling van de stichting is het instandhouden 
._ van de Veluwse sprengen en bekenen zo mogelijk het 

8\ terugbrengen ervan in de oorspronkelijke vorm. 

'0 

Om dat doel te bereiken wordt het volgende gedaan: 
overleg gepleegd met beekeigenaren en over
heidsinstanties ter bevordering van een goed 
beheer en onderhoud van de beken; 
gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan 
waterschappen met betrekking tot de 
onderhouds- en beheersplannen voor de beken 
en sprengen; 
vrijwilligerswerk georganiseerd voor het 
verrichten van onderhoud aan de beken 
buiten waterschapsverband; 
historisch en natuurwetenschappelijk 
onderzoek uitgevoerd; 
lezingen gehouden; 
excursies en tentoonstellingen georganiseerd; 
cursussen en Jessen gegeven; 
een kwartaalblad 'De Wijerd' uitgegeven; 
publicatiés verzorgd. 

De Kopermolen te Zuuk 
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Men kan het werk van de bekenstichting steunen 
door: 

* donateur te worden door het betalen: 
van een jaarlijkse contributie van 
minimaal f. 20,-; 
van een bijdrage ineens van minimaal 
f. 200,-. 

* erfstellingen en legaten 
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WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Mw. Inecka Stuwe 

De Rolders 8, 8191 KH Wapenveld 
Tel. 05782- 2830 

33 

U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en voorzien 
van plaats volgens het schema in de rubriek waarnemingen voor de op
gegeven sluitingsdatum van de kop~ b~ Inecka ingeleverd te hebben. 
ZOOGDIEREN WERKGROEP 
Contactpersoon Frans Bosch 

Eikelkamp 65, 8162 ZK Epe 
Tel. 05780-20313 

Indien U belangstelling voor zoogdieren heeft en graag een steentje 
b~draagt in de kennis omtrent de aanwezigheid en d& verspreiding 
van de zoogdieren kunt U contact opnemen met Frans. 

PADDESTOELEN 

Er is op het ogenblik geen paddestoelen werkgroep. Indien U echter 
denkt b~zondere·paddestoelen gevonden te hebben kunt U alt~d contact 
opnemen met : · Alb t S. d er le ers 

VOGELWERKGROEP 
Contactpersoon 

Scheperstraat 133, 8162 WP Epe 
Tel. 05780-13612 

Jules de Vries 
Koekoeksweg 48, 8171 VH Vaassen 
Tel. 05788- 3176 

Indien U meent zich nuttig te kunnen maken of indien U interesse 
heeft in vogels kunt U alt~d contact opnemen met Jules. 

FLORON 
Contactpersoon Henk Menke 

Schotakker 38, 8162 JE Epe 
Tel. 05780-13010 

In NATURA heeft U al verschillende artikelen over het FLORON-project 
kunnen lezen. Indien U mee wilt werken aan dit project moet U 
contact opnemen met Henk. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon TIJDELIJK: Mariet van Gelder 

Beatrixweg 45, 8181 LD Heerde 
Tel. 05782- 3024 

Indien U zich geroepen voelt om van alles wat om U heen groeit en 
bloeit op naam te brengen is het verstandig om contact met Mariet 
op te nemen. 

INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mw. Agnès Herwe~er-Smit 

Pelzerpark 3, 8162 GA Epe 
Tel. 05780-13703 

~ 
. 

• 
~ 

Indien U het interessant vindt om vlinders op naam te brengen en 
deze aan de Vlinderstichting door te geven of indien U graag in
secten bestudeert en aan excursies en huiskamerb~eenkomsten deel 
neemt, wordt het t~d om contact met Agnès op te nemen. 

NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon Mw. Eveline Drev~n-D~kstra çj;J~ 

Wisselseweg 78, 8162 RN Epe · · .. :(dj 
Tel. 05780-12673 ~~ J_, 

Heeft U interesse en energie om Uw handen uit de mouwen te steken 
voor het onderhoud van een paar kleine stukjes land waar de natuur
beschermingacommissie de verantwoording voor heeft, neem dan eens 
contact op met Eveline en misschien krijgt U nog wel meer dingen te 
horen waarmee U zich nuttig kan maken. 


