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D \E. U NODIG KU 

REDACTIE NATUURKLANKEN 

Pier Groen Niersenseweg 34, 8171 RG Vaassen 
Mw.Els Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1,8162 AW Epe 
Wim B~lsma, Ballastputweg 9, 8162 EN Epe 
Mw.Idske Mulder Norelholtweg 9, 8161 NA Epe 
Mw.Agnès Herwe~er-Smit,Pelzerpark 3, 8162 GA Epe 
Mw.Mick Haselhoff-Marsman,Belvédèreweg 3,8161AW Epe 

BESTUUR. 

Voorzitter Vacant 
le secretaris Henk van Woerden (Correspondentie + 

exc.) Vuurdoornstraat 104, 8171 XH 
Vaassen 

2e secretaris Wim Bijlsma (notulen + pers) 
Ballastputweg 9, 8162 EN Epe 

Penningmeester: Mw. Idske Mulder 
+ leden adm. Norelholtweg 9, 8161 NA Epe 

Leden Mw. Yvonne Roelants 
Sprengenkampweg 4, 8171 RL Vaassen 
Mw. Marianna Faber 
Officiersweg 127, 8162 NR Epe 
Jan Hofstede 
Vuurdoornstraat 84, 8171 XH Vaassen 

Tel. 
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11 

11 

11 

11 

11 
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05788- 3849 
05780-12083 
05780-14482 
05780-20640 
05780-13703 
05780-21410 

05788- 5390 

05780-14482 

05780-20640 

05788- 1919 

05780-27167 

05788- 3187 

CONTRIBUTIE F. 35.00 per jaar. Huisgenootloden F. 10.00 per jaar 
Rekening van de penningmeester: 
Postbank: 989945 
ABN Apeldoorn 53 13'41 542 
beide tnv KNNV Epe/Heerde 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP VOOR l NOVEMBER VAN HET LOPENDE LIDMAATSCRAPSJAAR 

Tekenwerk 

Typewerk 
Lay-out 
Druk 
Voorpagina 

VOOP. 

Gerda van Sloten, Mie~ Haselhoff, Ans Voest, Susan 
Remmelts-Geerlings, Els Koopmans, Inecka Stuve, 
tdske Mulder 
Mick Haselhoff-~arsman en Agnès Herweljer-Smit 
Redactie 
Roel Pannekoek 
Mick Haselhoff-Marsman 
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I Nt-\OU [) 
l. Inhoud 
2. Voorwoord Redactie 
2. Nieuwe leden Bestuur 
3. Programma (Lezingen & excursies)Bestuur 
6. Werkgroepen: Natuurbescherming, 

Insecten, Planten 
7. Stuurpraat Bestuur 
8. Raadsels oplossen in de Lubéron.Gerda van Sloten 

12. R~gen ••. een belevenis Dik Koopmans 
15. Een wandelingetje boven 

Collioure Inecka Stuve 
17. Koud en buiig (Kerry,ZW.Ierland)Henk Menke 
20. Bibliotheeknieuws 
21. E.en excursie met "Les Natura-

listes d 1Ariège" Dik Koopmans 
23. Gedichtje: Een ram.. A. Pola 
24. Het verhaal van de Bisses Susan Remmelts-Geerlings 
27. Verzoek oude boekenkast. Bestuur 
28. Verrassingen in de Ardèche Els Koopmans-Grommé 
30. Rubriek "In mijn tuin ge zien": 

I. Van alles gezien D.Luesken-Burger 
Ir.Dapper Els Koopmans-Grommé 

32. Vaarwel Cantharel (ver-slag) Ans Voest + Micky Haselhoff 
34. Dertig jaren IJsvogel Jan F.L. van Duinen 
35. Wie zag dit ook? (Horzel-

vlinder) Els Koopmans-Grommé 
36. Vogelexcursie Mandjeswaard 

(verslag) Rowan en Eert Koster 
38. Nabloei (reactie op vorig ar-

tikeltje) W. van Soest 
39. De "Knotwilgen" W. van Soest 
40. Van de Oostvaardersplassen •••• Redactie 
41. Knipsels Pier Groen 

1 

42. 10000 ha beschermd voor vogels J. Knupken (van Vogelbescherming) 
44. Milieu-uitvo~ringsplan van Epe Jan Polman 

Ver.Milieuzorg Gem. Epe. 
45. Waarnemingen I. Stuve 

RECTIFICATIE PLANTENLIJST 
In de losse plantenlijst, dje in het vorig num
mer biJgevoegd was. zit een hinderlijke fout. 
Bij de V staat Voor iaarshe lmkr·uid. Dit moet zijn 

- VoorJaarshelmbi9em .. 
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NPV~M&~R-DLC~MB~R 1990 
Het is echt herfst geworden na al die warme, zonnige dagen. 

Velen van ons zijn geregeld buiten geweest, getuige de uitge
breide waarnemingenlijst achterin dit blad. Ook ih het komende 
seizoen is er in de natuur nog veel te beleven. 

Excursies (let op de befaamde Nieuwjaarswandeling op zondag 
6 januari in Wapenveld!) en lezingen wisselen elkaar af om onze 
kennis te verrijken en ervaringen uit te wisselen. Werkgroepen 
blijken ook in de winter actief te zijn. Gaat U eens met ze ken
nismaken! Ze zijn minder geleerd dan U denkt! 

In dit -speciaal hiervoor bestemde- nummer van Natuurklan
ken vindt U verslagen van ervaringen van eigen leden, in de va
kanties opgedaan. 
Op donderdag 13 decembe,r kunt U, door middel van dia's, foto's, 
vondsten, tekeningen, etc., anderen van Uw belangwekkende ont
dekkingen van het afgelopen jaar laten genieten. Iedereen is 
welkom, ook wie niets "te bieden" heeft. U kunt met dit alles 
Uw voordeel doen, met het oog op Uw plannen voor 1991. 

In dit verband wijzen WIJ U ook op ons landelijk blad, 
Natura, waarin in december al de reizen en kampen voor 1991 aan
gekondigd staan. (Voor bergkampen is snelle aanmelding geboden!) 
Onze bibliotheek bevat ook verslagen van zulke reizen en kampen, 
voor als· U zich nader wilt oriënteren. 

Voor de rubriek "In mijn tuin gezien" verwachten wij veel 
inzendingen. Immers: wat is gemakkelijker dan met de kijker ge
wapend vanuit de warme kamer naar buiten te kijken of, na het 
"winterklaar" maken van de tuin, ·wat opvallende zaken vast te 
leggen? 

Redactie. 

ALS NIEUW LID HETEN WIJ WELKOM: 

MIA LEURS 
ST.CATHARINAWEG 30, 

8161 VS EPE 
TEL.05780 - 15584. 

!RECTIFICATIE/AANVULLING! 

In de rubriek "Nieuwe· leden" van de vorige Natuurklanken was 
de voornaam van Mevrouw Zimmerman verkeerd vermeld. 
Het moet zijn: 

Doris Zimmerman. 
Adres: Burgemeester Schorerlaan 11, 

8181 XL Heerde. 
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VOO'R UW' AGE-NDA: 

P~OG-WlAMMA 
VAN \-/ANDEL\NGE.N_,E.~U'RSll:S, LE.21N~E.t-\ E..N'Z. 

Woensdag 
14 nov. 

VriJdag 
16 nov. 

AANDACHT VOOR NATUUR EN MILIEU OP HET BOERENBEDRIJF. 

TiJdens deze, door de Milieugroep Noord-Oost Veluwe geor
ganiseerde lezing zal er ~orden ingegaan op de huidige te
genstelling tussen natuurlijke belangen en de ontwikkelin
gen in de landbouw. 
Eeuwenlang bestond er grote harmonie tussen landbouw, na
tuur en milieu. 
Genoodzaakt door economische factoren is er in de na-oor
logse jaren sprake van een ontwikkeling naar grotere en 
goedkopere produktie die de eertijds aanwezige fraaie har
harmonie wreed verstoort. Landbouw en natuur staan nu he
laas veelal op gespannen voet met elkaar. 
Ook veel boeren betreuren deze ontwikkeling en Zoeken naar 
mogelijkheden de harmonie te herstellen. 
Door bemiddeling van het Centrum Landbouw en Milieu te 
Utrecht is Jaap Honing. die veehouder is. bereid gevonden 
een lezing te houden en discussie aan te gaan over dit on
derwerp. 

Plaats Dorpshuis Heerde. Van Meurslaan 3. Heerde. 
Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang: gratis. 

DIT GAAT ONS ALLEN TER HARTE KOMT MET VELEN 

SYMPOSIUM "BLADEREN IN DE NATUUR". 
in Den Haag. 
en 

Za.+ Zo. NATUURBOEKENMANIFESTATIE, , 
17/18 nov. Museon. Den Haag. 

Zie voor beide bovenstaande landeliJke evene
menten de [3peciale convocatie 

. 6n h a.t.\.l.l. se.\ot.j <1\<..t) 

3 

Donderdag DIA-LEZING door de Heer H.D. van Bohemen. 
29 nov. Het onderwerp van vanavond is "Natuur en landschappen van 

arctische streken". 
De leden die ook aanwezig waren bij een eerder door hem ge·-

~ houden dia-lezing over de Falklandeilanden en South Georgia 
~ Trr.~ ~· weten dat het spreekwoord "Goede wijn behoeft geen krans" 
- -~~\ .- ook van toepassing is op deze spreker. Voor de anderen kan 

1 ~?~r;c~gezegd worden, dat de unieke beelden uit de ijzige Poolwe
Q-."~.~reld eigenlijk niet gemist mogen worden. ' 

'--r_ .... >.,_~- Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. Epe. 

:0. aodlZ r- dag 
6 nov. 

Tijd : 20.00 uur. 

INSEKTENWERKGROEPAVOND. 
Inlichtingen: tel. 05780- 13703. 



Donderdag 
13 dec. 

Zaterdag 
15 dec. 

AVOND VOOR EN DOOR DE EIGEN LEDEN 
Op deze avond kan ieder lid zijn beste dia's, vondsten, te
keningen, e.d. aan de medeleden laten zien. Het is een eCh
te verenigigngsavond, met uitwisseling van allerlei inte
ressante vakantie- en andere ervaringen van het afgelopen 
jaar. 
Het is een avond 
den" heeft, bent 
Als U dia's wilt 

voor iedereen; ook als U niets "te bie
U welkom. 
vertonen, wilt U dat dan even opgeven bij 

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

dit in verband met het indelen van de programma's. 
Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd 20.00 uur. 

WERKDAG NATUURBESCHERMINGSWERKGROEP (hele dag)/ 
Plaats: Hoek Rauwenhofweg/Oostravenweg, Epe. 
Tijd : 9.30 uur. 

;~· ... 1:~-~:f.___,_ (Zie elders in dit nummer). 

Zondag NIEUWJAARSWANDELING IN WAPENVELD 
6 jan. 

Onze traditionele Nieuwjaarswandeling wordt deze keer ge
houden in Wapenveld. 

~~~~'n We zullen hier een door Babette Elsinghorst uitgezette rou
~~te volgen en na afloop gezamenlijk een kopje koffie dringen 

-...;~~--- en "bijpraten". 
[ 11

-. De wandelaars vertrekken om 

(~ 14.00 uur bij Restaurant Wagenvoort, Groteweg 24, 
te Wapenveld. 

Ze zijn na ± twee uur weer terug bij het restaurant, waar 
ze met de niet-wandelaars samenkomen. 

DIT IS EEN ECHT FAMILIEGEBEUREN VAN ONZE AFDELING. 

Het bestuur hoopt dus een groot aantal leden te kunnen be
l~ groeten. 

(~ Vertrek: Epe (naar Wapenveld) met de bus van 13.40 uur 
~ ~.::__, (centrum). 
~ Heerde (naar Wapenveld) met de bus van 13.50 uur 

(centrum) . 

Zaterdag 
21 jan. 

Donderdag 
24 jan. 

Wandelaars worden om 14.00 uur bij het restaurant verwacht. 
Zij die niet wandelen om 16.00 uur. 

OPGAVEN ZO SPOEDIG MOGELIJK BIJ DE SECRETARIS! 

............... ~ 
INSEKTENWERKGROEPAVOND. [~.. met PLANTENWERKGROEP 
Inlichtingen: te 1. 05780 - 13703 .) ) "Insect en plant" 

~ ..... ~~ 
DIA-LEZING OVER DE CAMARQUE. 
Deze avond hoopt de Heer S.W.M. van Aalst uit Heesch ons 
het een en ander te vertellen en te laten zien over resp. 
van de Camarque met het omliggend gebied. 
Dit franse natuurgebied grenst aan de Middellandse Zee en 
maakt deel uit van de Rhone-delta. Het herbergt vele bij 
ons zeldzame vogels, zoals Flamingo's, Steltkluten, Kleine 
zilverreigers, Koereigers, diverse roofvogels, Bijeneters, 
enz. enz. 



Zaterdag 
2 febr. 

Zaterdag 
9 febr. 

Donderdag 
14 febr. 
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Ook de planten- en insektenwereld van dit deels zoet-. 
deels zoutwatermilieu zal uitgebreid aan bod komen. 

Plaats~ Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd : 20.00 uur. 

EXCURSIE NAAR "HET GREVELD". o.l.v. Henk van Woerden. 
Op deze -hopelijk stralende -morgen brengen wij een be
zoek aan Het Greveld. een heideterrein met omliggend bos
gebied, gelegen bij de aansluiting van het Van Manenspad 
op de Gortelseweg. Wat we te zien krijgen is uiteraard af
hankelijk van de weersomstandigheden, maar gezien de aard 
en ligging van het terrein is er voor iedere natuurliefheb
ber voldoende te beleven. De excursie zal ongeveer drie 
uur duren, zodat wij rond één weer thuis kunnen zijn. 

Vertrek:~ Albert Heyn (bushalte), 8.45 uur. 
Degenen die per fiets of op eigen gelegenheid naar het be
ginpunt van de excursie willen gaan, worden om 9.00.uur op 
de kruising Oranjeweg/Gortelseweg verwacht. 

WERKDAG NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE, ~~~ 
Jeneverbesterrein, Vaassen (hele'dag). ~ 
Aanvang 9,30 uur (zie elders in dit blad) <cÇ-~~"~· 

DIA-KLANKBEELD "EEN BEEK STROOMT WAARHEEN HIJ WI~ 
Op deze avond wordt stilgestaan bij de beken in de omge
ving van Winterswijk. 

Î
nÎ De Heer J. Korentamp heeft een Dia-klankbeeld samengesteld 

over de fauna en flora rond de hier aanweziqe regenbeken. 
,-:c~ ~~ Ui teraard zal ook het fraaie landschap in dëze streek uit-

7 J ~::~t" voer ig worden be 1 i cht. 
V Ij l;~~ Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. Epe. 

t-~-- Jç;:) Tijd 20.00 uur. 

Zondag EXCURSIE NAAR DE IJSSEL BIJ WELSUM, o.l.v. Aad Hottinga. 
24 febr. Ons excursiedoel is dit keer de eomgeving van Welsum. 
bi-~~ We vind~n hier, tussen ~e ~ijk en d~ _rivier. een grote, 

~-~~~~ .... voormalige zandput. waarin 1n deze tiJd van het Jaar veel 
~~-~-.../~t watervogels zijn te vinden. 
~~ J Ond~r leiding van Aad Hottinga hopen we veel "wintergas
~· ~ ten", maar ook andere vogelsoorten aan te treffen. 

Zaterdag 
2 maart. 

Vertrek: Epe, Albert Heyn bushalte, 8.30 uur (auto's). 
Ontmoetingspunt: Kruising IJsseldijk/Houtweg bij Oene 

om 8.45 uur. 

WANDELEN IN "DE DELLEN". 
Deze wandeling heeft al eerder in het programma gestaan, 
maar moest toen in verband met stormschade en de kans op 
een nieuwe storm worden afgelast. 
Wij rekenen deze keer op betere omstandigheden, zodat we 
om 9.00 uur hopen te vertrekken vanaf de werkschuur van 
het "Geldersch Landschap" aan de Dellenweg, voor een ca. 
twee uur durende wandeling door "De Dellen". 
De Heer Ladewijk Rondeboom. werkzaam bij het "Geldersch 
Landschap", zal ons een en ander vertellen over historie 
en landschap van dit fraaie bosgebied. 
Het ontmoetingspunt vindt U komend vanaf Epe circa ander
halve kilometer voorbij de Hertenkamp. Bij de kruising 
met de Koekenbergweg slaat U rechtsaf. waarna U na onge~ 
veer honderd meter de werkschuur ziet. 
De wandeling duurt drie à drieëeneenhalf uur. 

Vertrek: Epe, Albert Heyn bushalte, 8.45 uur. 
Werkschuur Dellenweg 9.00 uur. 
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Programma landschapsonderhoud van de Natuurbeschermingswerkgroep. 

De opzet is een beetje veranderd. Er wordt gewerkt op 2 hele 
zaterdagen, waarop de werkgroep op een flink aantal deelnemers 
vertrouwt. Daarnaast zijn er 2 hal ~a terdagen voor voorberei-

~!~of- ~ 
dend of afrondend werk. ;;::;~~/ 

Data en plaatsen: ~ "".-- -

10 november (halve dag) Rauwenhoffweg hoek Oostravenweg. Elzen 
dunnen. 

15 december (hele dag) Idem, dunnen en houtruimen. 
12 januari (halve dag) Elspeterweg Vaassen, schonen Jeneverbes

senveld. 
9 februari (hele dag) idem. 
9 maart .reservedat~m. 

De dagen beginnen om half tien. Er is_koffie, en op de hele 
dagen een stevige soep tussen de middag. 
Vooraanmelding gewenst. 

voor de halve dagen 
voor de hele dagen 

Aanmelding en inlichtingen: 

Eveline Drev~n, tel. 05780-12673 
Yvonne Roelants,tel. 05788-1919 

INSEKTENWERKGROEP 

De lijstjes met waargenomen dagvlinders ZlJn ingeleverd. 
In het januarinummer van Natuurklanken hopen wij een overzicht 
te kunnen geven van de soorten die in onze streek zijn waarge
nomen in 1990 

Niet-deelnemers aan de werkgroep, die nog vlindergegevens 
hebben, wordt verzocht deze zo spoedig mogelijk naar Bongerd
plein 1, 8162 AW in Epe op te sturen, opdat ze mede verwerkt 
kunnen worden. 

Do l:n.\_c:>r.dagavond §. D.ec.ember en maandagavond 21 januari zijn 
er weer huiskamerbijeenkomsten. Inlichtingen hierover bij 

Agnès Herweijer, 
tel.05780- 13703. 

Enige huiskamerbijeenkomsten "om ons te verdiepen in verschil
lende plantenfamilies" staan op het programma van onze groep. 
Bij het klaarmaken van dit blad zijn hierover de volgende 
data bekend: t 

Ma. 21 jan. samen met de 
Insectengroep:"Plant en 
insect." 

Ma. 18 jari. De familie 
van de Schermbloemigen. 
en meenemen vroege bloei
ers. 

Inliichtingen: 
Mariet_ van Gelder 
tel. 05782- 3024 

Plaats en t~d nog niet bekend 
kend 



DENK EN PRAAT GERUST MEE! HET PAROOL IS: 

VOOR DE LEDEN DOOR DE LEDEN 

De mooi zomer van 1990 ligt inmiddels weer achter ons. Ho
pelijk heeft iedereen met volle teugen genoten van de naluur 
om ons heen en wellicht ook op verder weg gelegen locaties. 

Misschien heeft U iets moois of interessants wat U wilt 
laten zien. zelfs al zijn de vakantiefoto's of -dia'i nauwe
lijks ingeplakt, resp. gesorteerd. Het bestuur moet namelijk 
alweer vooruit kijken naar het volgend voorjaar. om een bij 
de leden in de smaak vallend en gevarieerd lezing- en 
excursieprogramma in elkaar te zetten. 

Een steeds weerkerend onderdeel hiervan is het vinden van 
onderwerpen voor lezingen en terreinen voor excursies of wande
lingen. Indachtig het gezegde "twee weten meer dan één" vragen 
wij onze leden om bepaalde onderwerpen, waarvan ZlJ meer 
willen weten, door te geven aan het bestuur. Dit kan bijvoor
beeld een landstreek, een diergroep of ander onderwerp op na
tuurhistorisch gebied betreffen, maar het is ook mogelijk dat 
U een bepaalde spreker nog een wilt horen. Laat het ons we
ten. dan doen wij ons best om aan Uw wensen tegemoet te komen. 

Overigens zijn er onder onze leden ook wel, die een zoda
nige kennis hebben van een bepaald onderwerp. dat ze zelf een 
avond zouden kunnen vullen. 

Mocht een van bovenstaande. punten op U van toepassing ZIJn 
laat het ons weten! Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor gebie
den die U kent en waarvan U denkt dat ze interessant genoeg 
zijn voor een excursie. Laat ons ook dát weten. Nog mooier is 
het natuurlijk als U bereid bent om de leiding van een derge
lijke excursie op U te nemen, maar dat hoeft niet. 

Wij zijn benieuwd naar Uw reacties en hopen dat het er 
vele zullen zijn! 

VAN 1-1 ET H OOfDBf ~TUUR 
m 0 3 S lit>? - r' <><.of c>/ t $ to,e_/e,YI 

De kadercommissie heeft op veler 
verzoek nogmaals in overleg met de 

Bryologische We~kgroep een 
Mossenweekend 

gepland en wel in het 
Natuurvriendenhuis Morgenrood 

te Oisterwijk. 
Dat weekend zal gehouden worden 

op het weekend van 13 / 14 april 
1991. De prijs bedraagt f 50.

De inschrijvingtermijn sluit op 

~· Opgaven b1j W.H. van den Bosch, 
Griend 31, 3331 GE Zwijndrecht. 

In NATURA verschijnt een 
uitgebreide convo. 

\s.' 

Nadat jarenlang de. 
Weekend- en Reüniecommissie 

paddestoelenweekenden 
organiseerde, zal dit nu in 1991 
door de Kadercommissie gebeuren, 

Dat weekend is gepland op 28 
en 29 september 1991. 

In NATURA zal èen uitgebreide 
mededèling komen, maar u kunt uw 
afdelingsleden er nu al van in 

kennis stellen. 
De inschrijvingstermijn sluit 

op i juli 1991. 



Kc1ödsels oplo.ssen 
fn de 

Nee, puzzleboekjes hoef je 
niet mee te nemen, een paar 
flora's en een loupe z~n door
gaans voldoende, de stof dient 
zichzelf wel aan. Ik moet 
echter bekennen dat ik nog één 
raadseltje, aan het eind, voor 
U heb bewaard, ik kom er niet 
uit. 5 cÁ'\or-F 10~ K V"t>c::>l'\ k ~~'""\cl 
Na het bestuderen van de gids Natuurparken in Frankr~k, 
een speciale ANWB-uitgave, besloten we verlekkerd dit jaar 
met de caravan naar de Lubéron af te zakken. In twee dag
reizen bereikten we dit gebied, dat zo'n 100 km noordel~k 
van Marseille ligt, tussen de Vaucluse in het Noorden, de 
Alpen van de Haute Provence ten Oosten en de Vallei van de 
Durance in het Zuiden. 
Het westel~k gedeelte is laaggebergte. Het oostel~k g~deelte, 
de Haute Lubéron komt tot 1200 m hoogte. 

Het is een landschapspark, vr~ toegankel~k en gesticht met 
het doel het natuurl~k milieu te beschermen en de oude 
plattelandscultuur in stand te houden. Men beweert wel eens 
dat de Lubéron is opgebouwd uit duizend landschappen, hoewel 
het met z~n 130.000 ha een relatief klein park is. Het zuiden 
is' het gebied van vele bergbeken, uitstromend in de Durance, 
met verscheidene imposante kastelen. 
Het oosten is bergachtig, met de daarb~ behorende flora en 
fauna. · 
De streek in het noorden, rond Roussillon en Apt is het gebied 
van de oker en wordt wel de Colorado-Provence genoemd. De 
oker, die je in fel rood, oranje en geel op de zandige hellin
gen ziet is een gevolg van oxydatie. Deze grond bevat veel 
silicium, is tamel~k zuur en je kunt er kalkvliedende planten 
als Struikhei vinden. 
De oker werd in de vorige eeuwen afgegraven, uitgespoeld in 
poelen, die je nog wel tegenkomt, en gebruikt als kleurstof. 
De belangr~kheid hiervan is echter door de synthetische verf
bereiding sterk verminderd. 

voor de eerste week kozen we domicilie in de buurt van Apt. 
De caravan stond onder een beplanting van Steeneiken (Quercus 
ilex) en Donzige eiken (Quercus pubescens). 
De camping heette dan ook "Chênes blancs" zoals men die laatste 
wegens hun donzigheid hier noemt. We keken uit op een laven
delveld, dat half juni juist begon te kleuren en geuren. 
De inventarisatie van onze naaste omgeving leverde al mete~n 
spannende problemen op. De droge stenige grond was begroeid met 
Muizeoor, Wondklaver, Strobloem (Gnaphalia lutea) en kleine al
leenstaande anjertjes. Het bleek de Kleine mantelanjer te z~n 
(Petrorhagia saxifraga),. die daar kaal en bladloos in grote 
hoeveelheid stond. 



Meer moeite gaf de Viltige gamander (Teucrum polium0, een 
kleine gr~sviltige plant, waar nauwl~ks bloempjes aan te 
onderscheiden waren en het Spatel viltkruid (Filago pyrami
data) net z~n w~d-uitstaande, gaffelvormige vertakkingen en 
dichte, okselstandige vruchtkluwen. 

v 
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Het meeste determineerplezier beleefde ik echter aan de 
Vlinderbloemigen. Om te beginnen de Rupsklaver- of Medicago
soorten: je had er de Kleine rupsklaver (medicago minimum) 
met z~n vier kleine prikkelbolletjes, dan een iets grotere 
soort,die ~~n grotere stekelbol dra~gt, de Medicago polymorpha. 
Ook is er de Sikkelklaver (Medicago sativa ssp falcata), met 
echt sikkelvormige vruchten. 
Als de peulen helemaal plat als een dubbeltje in elkaar gerold 
zijn, heb je de "Cirkelronde" medicago gevonden (M. orbtcularis). 

Als leuke echte klaversoort vond ik de Ruige klaver (Trifo-
lium scabrum). De bloemhoofdjes met witte bloempjes staan 
duidel~k in eivormige hoofdjes, de kelktanden z~n stekelig, 
maar nog stekeliger zijn de vruchtkelkjes van de "Ster"-klaver 
(Trifolium stellatum), die k~ken je als rode sterretjes aan. 

De volgende vlinderbloem, en nog steeds op ons eigen terrein, 
heeft me veel hoofdbrekens gekost, tot ik plotseling gewoon 
op een plaatje stuitte yan de Coronilla scorpioides, het 
Schorpioen kroonkruid. Wie had dat gedacht? 
Een kroonkruidsoort, met een enkel geel bloempje, raar gebla
derte, bestaande uit een grote flap en twee kleinere steun
bladen en inderdaad schorpioenachtig dreigende vruchten. 
Ik kende Kroonkruid (Coronilla varia) in Nederland als een 
plant met lieve roze bloemtrosjes en geveerd samengesteld blad. 
Dat groeide daar echter ook wel, evenals het Struikkroonkruid 
(Coronilla emeris), een struik van zo'n twee meter met gele 
bloemen in ~le trosjes. 

Overigens is er nog een vlinderbloem met schorpioenachtige 
vruchten in die streken, namel~k de Scorpiurus muricatus. 
Deze heeft gele bloemhoofdjes, sterk gebogen vruchten met 
zwellingen en heel typisch ongedeelde, langgesteelde eironde 
bladen. 
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Ik zal niet ingaan op de 
soorten Paardehoefklaver, 
Esparcette of Brem, maar nog 
wel de Dorycnium hirsutum 
noemen, een ruig behaard 
gr~zig struikje, met bolrond 
wit-rozig bloemtrosje. Wat 
later vonden w~ z~n familie
lid de Dorycnium per.taphyllum, 
een wat groter struikje (80 
cm) en massa's kleine witte 
bloemtrosjes, wit met zwarte 
kiel en zittende blaadjes. 
Els Koopmans noemt hem in 
het stukje over de Minervois. 

Ook hebben we evenals zij ge
noten van de veldjes met 
Stra.alscherm ( Orlaya grandi
flora) met z~n prachtige 
stralende bloemschermen. 
En nu verlaat ik dus hiermee 
de Vlinderbloemen, om b~ de 
Schermbloemen terecht te 

komen. De Sikkelgoudscherm (Bupleurum falcatum) is namel~k ook 
een typisch zuidel~ke vertegenwoordiger van diezelfde familie: 
Fors, met w]jd uitgespreide gele schermen, sikkelvormige steel
bladen en een wortelrozet van enkelvoudige, b~na evenw~dig
nervige bladen. 

Een heel moeil~k geval was een laag struikje. Aanvankel~k zagen 
wel alleen maar stengels met enkelvoudige, heel smalle blaadjes, 
zoiets als brem. Toen vonden we wat bloei
stengels, kleine groene bloempjes, bestaan
de uit drie bloemdekbladen en daaraan vast
zittend drie meeldraden! Daarna de ontdek
king van loten met een drietallig blaadje. 
Determineren met alle tabellen van de ver
schillende flora's leverde steeds niets op. 
B~ verder zoeken vonden we er ook nog een 
verdroogde bes b~. Uit het feit dat we de 
struik geregeld tegenkwamen stelde ik vast 
dat h~ in de Europese flora moest staan 
en kordaat ging ik die van voren naar 
achteren doornemen. Beginnend b~ de naaldbo
men kwam ik tot m~n opluchting al spoedig 
b~ de Ephedraceae en toen viel alles ineens 
op zijn plaats: Ephedra distachya was de 
naam! 

Wat een boeiend gebied vas het. Langs de we
gen een heerl~ke berm met grote Juffertjes
in-het-groen, b~ honderden. Prachtige donker
rode Allium sferocephalum, een ui-soort die 
in het Nederlands heel toepasselijk Trommel.,.. t h ~ Îs ~a..~..,Q. 
stok genoemd wordt, bossen Duifkruid, vro - r ~c..~n:~.. 
l~ke Klaprozen en heel veel Groot Kaasjes-
kruid, de indrukwekkende gele, pyramidale Vlokkige toorts en 
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en daartussen allerlei bekende en onbekende 
verrassingen. 

En dan de verrukkelijke geuren. Klimmend naar 
de kasteelrulne in St. Saturnin les Apt 
liepen we temidden van de kruidige Wijnruit. 
Ergens anders was het de Tijm, de Marjolein, 
het Barrekruid of de Salie die hun aanwezig
heid verrieden en je dat echt zuidelijk 
vacantiegevoel gaven. 

Ik laat U daar achter, wij vervolgden onze 
tocht nog naar Tour d 1Aigues en de Cevennes, 
maar dat wordt echt te veel. 
Wel zal ik U het onopgeloste raadsel nog 
voorleggen. 
In mijn flora ligt een blaadje dat ik plukte 
van een klimplant in een haag, een blad dat 
ik eerst voor Spekwortel aanzag, maar dat bij 
nadere beschouwing niet was. 

Het klom en glom, was min of meer pijlvormig, maar had stekeltjes 
aàn steel en bladrand, ook geen klimop dus. 
Heeft één van U een idee? 

Gerda van Sloten • 

l.S. ..... een cJrd; woord 

\I Ik zag de plant ook in het mediterrane kreupelhout. 
Vond a 1 s naam: 

Smilax aspera~ 

een lelieachtige. zoals ook de stekelige aspergesoort die 
daar groeie.' 

(Lit. Connaittre et reconnaittre la flore et la végétation 
méditerranéennes. van Guittonneau en Huon. 

Els Koopman.s-Gro~. 

"Een algemeen terug is er niet. Er is enkel 
vooruit, al duizelt het ons voor onbekende 
diepten en verten •• " 

J. Hui zing a in: 
"In de Schaduwen van rr:orgen" 
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o.;., .. een belevenis 

De bus had ons langs. primitieve weggetjes, waarlangs de 
bomen nog niet zijn omgehakt, tot voorbij Stralsund gereden 
in de richting van het Naturschutzgebiet van het eiland 
Bock. In de stille wateren van de ondiepten bij de eilanden 
in de Oostzee overnachten 's nachts de kraanvogels. Wij wa
ren op weg om hun avondvlucht mee te maken. Nog voor we de 
bus uit waren kwam de eerste golf van kraanvogels er aan. 
Overdag fourageren zij op de oneindig lijkende akkers van 
Vorpommern en van het eiland Rügen. Het was een machtig ge
zicht, die lint- en V-vormige formaties aan te zien vliegen. 
Honderden vogels, soms in lange linten van meer dan 200 vo
gels. In de dampige avondlucht klinken hun geluiden en daar
bij doen ze hun latijnsenaam eer aan: "grus grus", op z'n 
Duits uitgesproken dan. D~e van de oude vogels klinkt een 
toontje lager dan dat van de jongen. 

Een eindje verder wachten we op de tweede "Angriff", zoals 
Peter Strunk, onze Duitse begeleider het noemde. En jawel 
hoor, uit de nevelen doemt een spectaculaire zwerm vogels 
op, met langzame vleugelslag, soms glijdend door de lucht. 
Keurige linten of goedgeordende V-formaties gaan over ons 
heen, zeker twintig formaties. Enkele tellen meer dan 100 
vogels, de meeste omvatten zo'n dertig tot zestig stuks. 
Hier en daar wordt verwisseld van plaats, dan is er enige 
onregelmatigheid in de streep, die aan ons voorbij trekt. 
Worden de buiten de formatie vliegenden door anderen tot de 
orde geroepen? Het lijkt er op. 

Maar nog is de trek naar het 
eiland Bock niet voorbij. Een 
derde golf komt over in de 
donker wordende avond. Ook nu 
weer vliegen de kraanvogels 
keurig in formaties. Het 
lijkt wel of familie bij 
familie reist. En zo gaat het 
ieder dag weer. 

·---· 
~------- ...... ;:::;:_~-=--

Overdag verblijven de kranen 
op de mals- en aardappelakkers 
van Vorpommerh~ we hebben ze 
iedere dag zien fourageren. Op 
die zich tot aan de horizon 
uitdeiende velden kun je ze 
goed waarnemen en de telescoop 
van onze afdeling heeft het 
ons daarbij mogelijk gemaakt 
de vogels goed te bestuderen. 
Die kale velden betekenen veel 

K Q./l.t~H vert;~ r ~ 
voor het instandhouden van al wat leeft. ·want ook ganzen 

--

fourageren op die akkers, om de kilometer kom je een buizerd 
tegen en hoeveel ree~n we daarop gezien hebben is niet goed 
te tellen geweest. Over die ganzen heb ik u nog niets'ver
teld. Het waren voornamelijk kolganzen, weinig brandganzen, 
rietganzen, rotganzen en een enkeling heeft ook nog de 
kleine rietgans waargenomen. U moet die zwermen eens zien, 
als er een zeearend over vliegt! 
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En nu, na de kraanvogels komen de ganzen: snellere vleu
gelslag en onregelmatige formaties doen hen, ook al zijn het 
aan de horizon nog dichte wolken vogels, direkt onderschei
den van de kraanvogels. Ook die ganzen komen vanavond in 
duizenden over. Er moeten zich nu in Mecklenburg-Vorpommern 
enkele honderdduizenden exemplaren ophouden. Welk een moge
lijkheden biedt dit uitgestrekte land nog, ondanks de inten
sieve landbouw, die jaarlijks steeds onder andere naam ver
giften over het land uitspreidt. Nu alles in de voormalige 
DDR op de helling staat ·en een goede planologie met oog voor 
natuurbelangen gevaar loopt, hebben wij ons op verzoek van 
Oostduitse natuurbeschermers als KNNV gewend tot de Duitse 
minister van milieuzaken, om het unieke van dat vogelfeno
meen goed in de gaten te houden. 

Maar we zouden het over kraanvogels hebben. Zij gebruiken 
dus het Nöordduitse land als pleisterplaats, nadat hun jon
gen in de moerassen van Noordeuropa groot geworden zijn. 
Want de vogels, die hier worden waa~genomen, blijven hier 
niet, ze trekken eind november, afhankelijk van de kou naar 
warmere oorden en blijven voor het grootste deel overwinte
ren in het zuiden van Spanje. De kraanvogels, die Bengt Berg 
in Egype beschreef, zijn vermoedelijk afkomstig uit Siberi
sche streken, terwijl onze kranen uit de moerassen en toen
dra's van Finland en Kareli~ afkomstig zijn. Het is de moei
te waard om nog eens het vertaal van Bengt Berg te lezen 
over het leven van die kranen in dè noordelijke moerassen, 
het is een boeiend betoog. 

Zoo roeide ik met mijn boot van eiland tot eiland en vond 
het stervende bosch. Het was een gordel van overstroomd 
land, waar het naaldhout hoogerop nog droog en dicht 
stond, maar waar het water de teng~rgebouwde berken in de 
laagte langzaam van 't leven beroofde. En toen ik daar 
wadend de oever bereikte, zag ik hoe zich een paar groote 
vleugels tusschen de rijen bocmen voortbewogen. De 
kraanvogel!" 

En hij vertelt hoe moeizaam een schuilhut werd opgebouwd om 
de vogel op het vlakke nest, dat eigenlijk geen nest is, 
waar te kunnen nemen. Twee eieren, ongeveer een handbreed 
uit elkaar, liggen op wat takken. Het terrein is onbegaan
baar voor vossen en wolven, dat is ook de enige mogelijkheid 
voor de kraanvogels om te kunnen overleven. Ze ruien boven
dien eens in de twee of drie jaar en dan kunnen ze, tot de 
slagpennen weer zijn aangeg~oeid, niet vliegen. Zoiets 
vraagt om ongenaakbaar terrein. In die stille wereld worden 
de jongen geboren. 

De schaal was in twee deelen gespleten en daartusschen 
was het roode jong voor de helft te zien. Toen werd het 
wijfje zeer opgewonden. Het wist nauwelijks op welk been 
het moest staan. Uit de keel van den anders zoo zwijgzame 
vogel drongen - zoo was de kraan in vuur en onrust - ei
genaardige, halfonderdrukte geluiden, die de belangstel
ling in dit merkwaardige kind, dat zoo veel kleiner dan 
de oude vogel zelf was, uitten." 

De volgende morgen zouden wij de vlucht van de kraanvogels 
van de slaapplaats naar de pleisterplaatsen gaan meemaken. 
Om half vier stonden we voor de eetzaal: die vreemde Hol
landse groep had steeds iets bijzonders en ze hielden zich 
niet aan de op de Ferienausweis aangegeven tijden. Maar hoe 
ongewoon dat ook was, het personeel van ons hotel verleende 
de grootst mogelijke hulp en als het niet kon lag dat aan 
"Berlin!" 



Na een lange busrit, het laatste deel over een zeer onge
riefelijke landweg, stappen we in het donker uit bij een ge
maal tegenover het Naturschutzgebiet Grosse Kirr en Oie. Zo 
goed mogelijk strompelen we over het dijkje. Naast ons moet 
zich een rietzoom bevinden. Af en toe wordt de stilte ver
broken door het gesnater van ganzen. Als we verder komen, 
laten ook de kraanvogels zich horen. Het blijkt erg nevelig 
te zijn als het lichter wordt: de zon laat zich niet zien. 
Daar gaat een grote groep ganzen de lucht in, een luid ge
ruis maakt ons er op attent. Maar de vogels vliegen niet 
over, keren weer en vallen weer neer in het gebied van de 
Barther Strom. Ze zijn kennelijk verontrust maar zien nog 
niets in een vertrek naar de akkers van Vorpommern. Dan 
klinkt een luid "kroes-kroes" van een groepje kraanvogels, 
keurig op rij langs ons heenvliegend. Maar het blijft bij 
een groepje. De anderen schijnen er vandaag geen zin in te 
hebben. En dat klopt ook wel, zegt onze begeleider, met mis
tig weer blijven ze wel eens drie dagen op het water. Ze 
kunnen dan zo verzwakt zijn, dat ze tegen hoogspanningsdra
den aanvliegen en dood neervallen. 

Dat opvliegen van de ganzen herhaalt zich nog enkele ke
ren, wij zijn er getuige van dat één keer een zeearend daar
van de oorzaak is. En de massale trek van de kraanvogels? Ze 
hebben het af laten weten deze morgen, meer dan 200 zijn er 
niet ove.rgevlogen. En daar in de verte achter die brede 
rietzoom moeten er duizenden zitten, ze praten regelmatig 
met elkaar. · 

Denk niet, dat we alleen maar 
kou geleden hebben. De baard
mannetjes - en vrouwtjes -
lieten hun geluid horen, zo 
iets van een steentje dat over 
het ijs springt. En natuurlijk 
waren ze daarna goed te zien, 
zich vastklampend aan het 
riet. Aalscholvers waren druk 
in de weer, de smienten floten 
en een velduil had zijn braak
ballen liggen vlak bij die ene 
paal, waar een stinkend dood 
schaap het leven van allerlei 
insecten bevorderde. Zo ver 
waren we blijkbaar van de be-

'' 1\ woonde wereld afgedwaald. 
Maar de kraanvogels lieten verder verstek gaan. Zij bleven 

in de ondiepe wateren van het Naturschutzgebiet en zo tegen 
nalf negen gaven wij er de brui aan. Het bezoek aan het ei
land Darss Zingst leverde ons weinig nieuws wat de vogels be
treft, maar wat is ook dat een schitterend gebied! 

De reiscommissie van de KNNV heeft een uitzonderlijk land 
uitgezocht voor deze herfstvakantiereis, die eerste keer in 
twintig jaar, dat wij geen initiatieven ontwikkelden voor de 
herfstvakantie van onze afdeling. U zou zo iets best mee 
kunnen maken, maar misschien gaan we de volgende keer weer 
samen op reis. 

Dik Koopmans 
Oktober 1990 



Dat ik zo dol ben op het 
determineren van planten 
heeft z~n wortels in. een er
varing uit m~n Middelbare school-
tijd. De ""Jatte His" -lerÇl.ar kwam de klas binner:. e,n legde een 
arm vol bloeiende, wilde planten op de tafel voor de klas. 
H~ liet ons H.H.& T uit onze tassen pakken en samen deter
mineerden we de Witte Dovenetel. 

De volgende les maakte h~ er een soort spel van en moesten 
~e zelf met onze flora zoveel mogel~k planten op naam 
brengen. 
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iNat leerden we kijken en vergelijken! Wat waren we "trots" 
als we de juiste naam hadden gevonden. · 

Aan deze lessen in Natuurl~ke Historie -een heerl~k woord van 
vroeger- moest ik terugdenken, gezeten op een uitgekiend 
picknickplekje OP •• 400 meter hoogte, boven Collioure in de 
Oostel~ke Pyreneeen. 

We waren op weg over de D 86 van Collioure via N.D. de 
Consolation en de ~our de Madeloc naar Banyuls sur Mer. De 

weg stijgt vanuit Collioure snel omhoog met heer
l~ke vergezichten op de C8te Vermeille en de 
~~diterran~e zo blauw, zo blauwl 

In tien minuten ben je uit een toeristisch, druk 
havenstadje terecht gekomen in de uitlopers van 
de Pyrenee~n. Op vele plaatsen lopen er kleine 
bergpaadjes uitnodigend de bergen in. 
T~dens de rit waren de bermen van de D 86 al vol 
verrassingen. Bloemen en nog eens bloemen! Roze 
en wit Zonneroasje teien de hellingen, uitbundig 
bloeiend. 

We vonden een verrukkel~k plekje om neer te 
strijken, onder een vijgeb·o_om. Houtige Lavatera 
en Zeeasterisk, Tondervenkel en een groot plak
kaat geurende echte T~m. Grappige struikjes, die 

Gepluimdè Lavendel bleken te heten. Dit alles 
overgoten met het kruidige aroma van de Maquis

kamperfoelie. Daar zaten we temidden van 
dit alles, met uitzicht op de zee ver weg, 
ons boterhammetje met kaas en appeltje toe 
te eten. Echte Hollanders dat we z~n! 

De zon was warm. Het was eind mej_. We liepen 
een stukje langs de weg om wat in de bermen 
te snuffelen en gingen een klein bergpaadje 



in. Om de bocht, uit het gezicht van 
de ·weg was het "alleen op de wereld". 
Een enorme verscheidenheid aan planten. 
Hagedissen lagen zich te zonnen, vo
gels zongen in de struiken. 

We keerden terug met een handvol 
heerlijks om 1 s avonds te determineren. 

Vlak bij onze picknickplaats stond aan 
de zeekant Groot Trilgras te babbelen, 
de Elfenvingerhoedjes hielden de klok
jes scheef om er maar niets van te 

~ missen, terwijl de Bochtige Toorts als 
:.;t·' een stil zwijgende wachter stond toe 
\ te kjjken. 

1~
1 

1:-i'· 1 s Avonds, terwijl de Tra-Montana 
1 ~ (helaas) om de caravan woei en de (;F nachtegalen het af lieten weten, 

~1 brachten we onze vondsten op naam; 
v\\ Heemstwinde, Pyreneese Hyacinth (was 

:11 ,-- ,.-,., 

~ 
!:......, ') de laatste die nog bloeide), 

/"'""""! ! .J ~ -.,. Vogelnest je, Cypreswolfsmelk, Staak-
wolfsmelk, Steenbreeksilene, Rots-C \/ ~ ereprijs, Kruipend Gipskruid, Kleverig ( ~ / )( 0 Vlas en Rotsnavelkruid. 

( • 1 \ ( \\\lrt}" We bleven nog zitten met een paar 
~ '-/ __ ·-_ J vraagtekens. Planten waar we met 

1 t /\ ~ de boekjes en de flora 1 s echt 

l 5 , \ ~ we een paar dagen later nog 1~ ·\IJ \) niet uit kwamen. Daar maakten 

. -::.::,... ) op de vacantiedia-avond: "0, 
~ "-~ . (·. j / ~ d.ia 1 s van. Wie weet roept iemand 

J <- ( /i;; _) maar dat is de Pimpernelroos, 
\\J Y V lJ dat kun je zien aan de zwarte 

\ 1 rozebottels"! 

'~, 

'l<o+.s nt>wvllP. { 'l.~cL $ 
Inecka Stuve 

Lat~nse namen zijn internationaal, vandaar dat ik ze hieronder 
zet met de (in elk boek weer andere) zgn. Nederlandse namen 
ervoor: 
''Elfenvingerhoedj e'' 
"Houtige lavatera 
"Zeeasterisk" 
"Gepluimde lavendel" 
"Bochtige toorts" 
"Heemst winde" 
"Pyrenese hyacinth 11 

11 .St aakwolf smelk" 
"Kleverig vlas" 
"Rotsnavelkruid" 

= Campanula cochlearifolia 
= Lavatera arborea 
= Asterikus maritimum 
= Lavendula stoechas 
= Verbascum sinuatum 
= Convolvulus altheoides 
= Hyacintbus amethistimus 
= Euphorbia characias 
= Linum viscosurn 
= Umbilicus rupestris 



Een week in Kerry, Zuidwest Ierland. 

Dit jaar zou het dan eindel~k Ierland 
worden. We gingen vroeg in het sei
zoen en we zouden onze Ierse rondgang 
beginnen met een weekje Kerry, in het 
verre zuidwesten. We wisten natuurl~k 
best dat die verre uithoek een hoog 
regencijfer had. Maar voor het v.oor- AAR.t>BE.I BooM 
seizoen, begin juni, waarin het Azoren-hogedrukgebied zich 
nogal eens naar het noorden uitbreidt, gaven we onszelf een 
aardige kans op goed weer. Die hoopvolle redenering klopte 
uitstekend: voor ons vertrek, eind mei, waren er prachtige 
weken geweest, ook in Ierland. Maar op de dag dat we voet aan 
wal zetten in Rosslare sloeg het weer om en het bleef onze 
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hele drie weken lange vacantie wisselvallig, kil en vooral nat. 
En in onze herinneringen aan die eerste Ierse week nemen regen
dagen, bergen met hun ronde koppen in lage wolkenbanken, en 
grauwe rotskusten die steeds maar weer witte sluiers van 
de oceaanbranding over hun schouders hangen, een voorname 
plaats in. 

Maar niet de enige, want om de dag wisselden mistige regenda
gen af met koel weer met buien maar ook opklaringen. Die buien 
speelden rond de bergen een ingewikkeld spel en ik heb nergens 
zulke mooie wolkenluchten gezien als in Ierland. 

De mist en regenvlagen leerden we na een paar dagen aanvaarden 
als een onverm~dél~k onderdeel van het landschap. Des te meer 
genoten we als de zon weer eens even de bergen, de baaien, de 
groene vlakten en de zee hun heldere kleuren teruggaf. 

Daarmee is meteen het 'landschap in het kort beschr~ven. Bossen 
komen in die beschr~ving niet voor. Het westen -het geldt in 
feite voor heel Ierland - is een kaal land. Van oudsher was 
een heel groot deel bedekt met een dikke veenlaag, maar die is 
grotendeels afgegraven - als je electrische centrales met turf 
stookt, gaat het hard. 
(Acties om de laatste venen te redden hebben ook in ons land 
bekendheid en steun gekregen. Eén van onze vacantiegenoten 
smaakte het genoegen om na wat zoeken en vragen het veen te 
aanschouwen waar h~ zelf een stuk van had helpen kopen). 

Op kleine schaal wordt er in Kerry nog turf gestoken. Turf is 
uiteraard ook de brandstof voor huisel~k gebruik en in elk 
dorp snuif je alt~d de karakteristieke scherpe geur van de 
gelige turfrook op. 
Wat moet Ierland met die enorme oppervlakte rotsige ondergrond 
van het afgegraven veen? Bebossing met naaldhout is een mogel~k
heid die hier en daar op grote schaal wordt toegepast. Maar 
voorlopig is het zuidwesten nog een erg kaal landschap. 
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Het zeer nat te, winderige klimaat laat wel natuurlijke bosgroei 
toe. Iets verder landinwaarts vind je bij Killarney op de lagere 
berghellingen vrij uitgestrekte loofbossen. Bossen, rivieren en 
meren z~n daar ondergebracht in een Nationaal Park. Uit het 
boekje dat allerlei facetten van dit uitgestrekte natuurgebied 
(land en water omvatten tezamen ruim 8.000 ha) beschr~ft, bl~kt 
dat die loofbossen vr~wel natuurl~k z~n. Een natuurlijk Iers bos 
bestaat vooral uit Wintereiken, veel Berken en wat minder Taxus, 
Lijsterbes en Esp. Blauwe bosbes, Klaverzuring en "Woodrush" 
(wsch. Bosbies) z~n de belangr~kste soorten van de kruidlaag. 
M~n eigen aantekeningen vermelden ~.a. Hangende zegge, Gevlekte 
aronskelk, Heksenkruid en heel veel Heelkruid. 

De flora van het zuidwesten verder bek~kend ontdek je, hoezeer 
de gematigde temperatuur en de grote neerslag het aspect bepa
len. Varens b~vo nemen een veel grotere plaats in dan b~ ons. 
Soorten die je b~ ons weinig ziet z~n daar heel algemeen: 

·Tongvaren, Zwartsteel , Koningsv.aren. Massaal vonden we er ook 
een grote lichtgroene varen,die erg op onze Mannetjesvaren leek. 
Later bleek dat de Geschubde mannetjesvaren te ~jn; die komt 
ook, al is het weinig, in ons land voor. We moeten maar eensop 
hem letten. 

Sommige, ook ons vertrouwde planten gedragen zich in het andere· 
klimaat ook anders dan b~ ons. 
W~ kennen de Adelaarsvaren als bosplant; in 
Ierland groeit hij massaal in het open veld. 
Veel verlaten ommuurde weilanden z~n ermee 
bedekt. En onze Gele lis, hier een echte 
oeverplant, staat in Kerry overal in de 
wegbermen. 
Die velden en heiden vol Adelaarsvaren ken
nen lezers wellicht ook van Bretagne en 
Cornwall en dat brengt me op een ander 
aspect van de Ierse flora. Er is een aantal 
planten, waaronder heel spectaculaire, 
die in de westel~kste uithoeken van Europa 
groeien: Portugal, Bretagne, Ierland, soms 
Schotland. Een daarvan is de Aardbeienboom, 

zwAr2.i !.TG.f..L de Arbu tus. Veel mensen zullen die trouwens 
wel uit Zuideuropa kennen. 



Een andere is de Ierse Wolfs
melk ( Euphorbia hybern~_a -dat 
laatste woord staat voor Ier
land). 
Dat is een mooie plant van scha
duwrijke grond. Hij lijkt vee·l 
op de Euphorbia polychroma uit 
onze tuinen. ' 
Een derde is het Grootbloemig 
vetblad, met heel spectaculaire, 
violette bloemen. En ook ons 
bekende Schildersverdriet 
(Saxifraga umbrosa) hoort tot 
die groep. Men vat deze soorten, 
met andere, wel samen als 
"lusitaanse flora", naar een 
oude naam voor Portugal. Het 
is aardig om eens na de denken 
over het ontstaan van zo'n ver-. 
brokkeld groeigebied. 
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Het extreme Golfqtroom-klimaat van West Ierland garandeert vr~wel 
vorstvr~e winters. Dat maakt een subtropische plantengroei moge
l~k. Bekend (ook van Cornwall) z~n de Fuchsia-hagen en heel op
vallend moeten in hun bloeit~d ook de met Montbretia bedekte 
muurtjes z~n. De bolletjes van dit lelieachtige plantje hoeven 
niet, zoals b~ ons, 's winters uitgegraven te worden. 

Heel veel groeien daar, in het zoele zuidwesten!l.ook flinke bomen 
met pruiken van lange smalle bladeren en grote gr~zige bloei
pluimen. Palmen, zeg je dan al gauw, maar het leek toch eerder 
een soort Yucca. Onze campingbaas wist de naam: Cordyline, 
afkomstig van Coeur de Lion, volgens hem. Nak~ken thuis leidt 
tot de Agaven-familie, waartoe behalve Cordyline inderdaad de 
Yucca's behoren. 

Ook minder tropische immigranten dragen opvallend b~ tot het 
landschap van Kerry. Hele berghellingen gingen schuil onder de 
bloeiende Rhododendrons. Het eerst zagen we die op het eilandje 
Valentia, op een van de grauwe nevelige regendagen. Valentia? 
Ineens kwam er een herinnering uit m'n lagere school tijd boven. 
Die naam leerde je. Het was het meest westel~ke puntje van 
Europa (behalve IJsland dan, voor de preciezen) en vandaar waren 
de telegraafkabels naar Amerika gelegd. 

C.ROOT Vi:-TSLAt> 

En ja, nog steeds staat er op een lange paal 
een driehoekig oranje bordje met het op
schrift Telegraph Cable. Met als achtergrond 
het brandingsschuim van de oceaan; Newfound
land ligt ruim 3000 km verder. 

Landschap en begroeilng z~n maar één aspect 
van Ierland. De geologie is interessant - b~ 
het vinden van een paar granietkeien aan 
het strand realiseer je je dat ook Ierland 
tot 15.000 jaar geleden onder een ~skap 
lag die allerlei sporen na liet. 
Het aantal prehistorische monumenten loopt 
in de duizenden. Er is de merkwaardige tijd 
van de kerstening van de Keltische bevolking 
en hun missiearbeid in Westeuropa na de 
volksverhWzingst~d. 
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De eerste kerkjes in Ierland waren niet meer dan grote stenen 
b~enkorven. Er is de latere geschiedenis, vol oorlogen, inva
sies, uitbuiting door vreemde heersers, hongersnood en burger
oorlog. De protestantse dictator Cromwell verandere honderden 
katholieke kerken in ruines. Rondneuzen in de Ierse geschiede
nis stemt niet tot vrol~kheid. 

Er is de beroemde Ierse sierkunst, waarvan de karakteristieke 
motieven die nu nog worden gebruikt via Christel~ke en Keltische 
t~d zo op de prehistorische bewoners terug te voeren l~ken. 
En er z~n, om weer heel wat anders te noemen, de pubs, waar je 
achter een pint Guinness de hele avond kunt luisteren naar 
Ierse volksmuziek (live) en soms kunt hljken naar de plaatsel~ke 
volksdansgroep. We hadden het eigenl~k veel te druk om erg veel 
last van die regen te hebben. 

Henk Menke. 

Dankzij een gift van ons lid HELEN LOGEMAN is de biblio
theek sinds vorig jaar o.a. in het bezit van een aantal zeer 
fraaie standaardwerken op plantengebied: 

WILDE PLANTEN I, I I EN I I van V i ctor Westhof .e.a. , 
uitgave "Natuurmonumenten". 

WILDE ORCHIDE~N I en II van J. Landwehr, 
uitgave "Natuurmonumenten". 

schafte de afdeling zelf aan. 

******** 

Voor wie ermee om weten te gaan is er een TELEKIJKER in het 
bezit van onze afdeling. 
In principe is die voor ieder lid beschikbaar om er

1 
één of 

meer dagen vogels mee te bekijken. Hiervoor moet U contact 
opnemen met 

Frans Bosch, 
Eikelkamp 65, 
Epe. 
Tel.05780- 20313. 

Hij kan U ook informeren over het juiste gebruik. 



EEN EXCURSIE MET 2t 

"LES NATURALISTES DARIÈGE 
Daar sta j~ dan zonder behoorlijkd regenkleding in de 

stromende regen, terwijl donderslagen van west naar oost 
over je heen trekken. "Dat duurt hier nooit lang" zei een 
van de deelnemers tegen me, maar na een kwartier ga je er 
aan twijfelen en als na een half uur op die kale helling 
met wat enkele s'chriele eikeboompjes het water uit je 
broek begint te lopen en je bergschoenen half vol water 
staan, ga je wanhopen of er ooit een einde komt aan die 
onweersbui. Dan toch maar verder door het hoge natte gras~ 
langs de honderden orchissen, die je vanmorgen konden ver
leiden tot het maken van foto's. En jawel hoor, net als je· 
na het laatste prikkeldraad bij de auto's komt is het 
droog. 

We waren· zo aardig begonnen. Onze gastvrouw Josette had 
ons met haar vriendin Pascale in contact gebracht, die 
"deed iets aan de natuur." Werkelijk, zoiets hadden we in 
deze afgelegen streek niet verwacht. Pascale, afgestudeerd 
in Parijs, was geheel gespecialiseerd in korstmossen en 
met name kende ze ook de mogelijkheid om kleurige stoffen
verven daarvan te fabriceren. Haar naar de natuur geteken
de kinderprentenboeken worden uitgegeven in Parijs, daar 
heeft ze regelmartig een bespreking met haar uitgever, 800 
kilometer verderop! "Il y a une sortie, le dimanche pro
chaine," had ze gezegd, maar ik begreep eerst niet wat een 
sortie betekende. Nu, dat is een excursie en dat leek ons 
wel om met Franse natuurkenners het veld in te gaan. De 
groep uit het departement Ari~ge is ongeveer zo groot als 
onze afdeling maar die groep bestaat pas sedert 1988. 

Er is een groot verschil in leeftijd en 
dat brengt met zich mee, dat de excur
sies goed bezocht worden. Ook ver
schijnen er regelmatig uitgaven van 
vondsten, netjes in kaart gebracht op 
een systeem, dat op de wereld in zwang 
is, behalve in Nederland, waar we ons 
vastklampen aan uurhokken. · 

Die morgen stonden er vijf en twintig 
mensen op het schilderachtige pleintje 
van Pailh~s en al spoedig waren we on
der het prikkeldraad van een zijdalle
tje van het dal van de L~ze doorgekro
pen. Er wachtte ons een schat aan ver
rassingen, te meer daar in de groep een 
aantal kenners van verschillende disci
plines aanwezig waren. Ik had nog nooit 
een .Serapias lingua gezien, een prachti
ge orchidee met een licht rosebruine 
onderlip. De Serapias vomeracea is nog 
spectaculairder en ondanks de bewolkte 
hemel, het leek toen nog niet op regen, 
lukte het om een aantal fraaie dia's te 
maken met de omkeerring op de gewone 
lens . 
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Een keur aan orchissen hebben we die morgen gezien, ~k 
noteerde: 
Anacamptis pyramidalis 
Orchis militaris 
Orchis morio 

laatste twee 
Ophrys insectifera 
Ophrys scolopax 
Orchis ustulata 
Aceras anthropophorum 
Orchis laxiflora 
Dactylorhiza maculata 
Cephelantera longifolia 
Epipactus atrorubens 
Listera ovata 
Ophrys apifera 
Ophrys fusca 

Hondskruid 
Soldaatje 
Harlekijnsorchis, deze 

hybridiseren gemakkelijk, 
Vliegenorchis 
Snippenorchis 
Aangebrande orchis 
Poppenorchis 

Gevlekte orchis 
Witbosvogeltje 
Bruinrode wespenorchis 
Grote keverorchis 
Bijenorchis 

Ophrys sphegodes Spinneorchis, 
en velen in een aantal ondersoorten. Maar denkt u niet, 
dat er alleen maar orchidee~n te bewonderen waren. Natuur
lijk vind je Braam, Margriet, Gaspeldoorn, Rode klaver, 
Moeras-vergeet~mij~nietje, Biggekruid, gewone Morgenster, 
Pitrus en Kale jonker, Bremraap en al die andere planten, 
die je bij ons ook k~nt tegenkomen. Maar Spekwortel wordt 
al weer iets anders, de Reuzepaardestaart zien we ook niet 
ieder dag en wat te denken van Paardehoefklaver, Vlas, 
Geelhartje en Wondklaver? 

Maar ik zei u al, we waren met verschillende discipli
nes. Dat de vlinderman niet aan zijn trekken is gekomen 
die dag, kunt u begrijpen. Maar goed er was toch nog het 
Coenonimphus pampilus of Hooibeestje, het rearusblauwtje 
en de rups van de Laciocampis querques, de Veelvraat. 
Sporen van de Otter vonden we niet, maar een Gladde slang 
kruiste ons pad. Zeker vijf mènsen maakten aantekeningen, 
er werd beperkt verzameld (geen orchissen) eh enkelen kon
den zich uitleven in fotograferen tot we op het verste 
punt van onze tocht waren en de eerste druppels vielen. 

In de verbouwde boerderij van Pascale lukte het niet om 
boven het fornuis onze kleren goed droog te krijgen voor 
we er weer op uittrokken voor een middagexcursie in de 
buurt van de grot van Mas d'Azil. Behalve de vlinderman, 
was iedereen er, nog een beetje katterig van de verregende 
morgen. I 
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Een ongelofelijke weide, zo 
rijk aan orchissen heb ik zel
den gezien. Deze komvormige 
kalkrijke weide, ligt in de 
Mentagnes Plantaurel, een voor
gebergte van de Pyrenee~n. De 
stenen dolmen stond er wat ver- ~ 

suft bij, wij gingen direkt cY 
weer aan de slag.Maat ik heb 
die middag geen aantekeningen 
bijgehouden en behalve de reeds 
genoemde orchissen herinner ik 
mij alleen nog 
Himantoglossum hircinum, Bokkeno:r.·ch·i.s 
Orchis purpurea Bruine orchis 
Coeloglossum viride Groene nachtorchis 
Limadorurn abortivum Aspergeorchis 
Dactylorhiza majalis Meiorchis 
Dactylorhiza mascula Mannetjesorchis. 
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De eerste Boomkikker, die ik ooit kon fotograferen trof
fen we aan midden in het veld, op wel honderd meter af
stand van de dichtst bijzijnde boom, een beauty! Hij had 
het best naar zijn zin, want inmiddels was het weer gaan 
regenen. 

De excursieleider zei ons later bij een gezellig kopje 
koffie in een nabij gelegen caf~, dat er die dag maar 
liefst 21 soorten orchissen waren gevonden! Er was heel 
wat te bespreken, daar in dat Franse caf~. We troffen het 
dat de secretaris van de Associaton des Naturalistes d' 
Ariège een genaturaliseerde Fransman was, hij sprak nog 
voortreffelijk Nederlands. Als u ooit die kant op gaat: 
hij heet Nico1as de Munnik en woont Laborie, 09420 -
Castelnau-Durban, telefoon 61.96.32.39. 

i)\K I<OOPMANS 

• ~~ 
Een ram werd vader van twee mooie 
En welgeschapen baby-ooien. 
H~ liep onmiddell~k naar een sloot 
~n stond daar uren op ~~n poot. 
Toen men hem vroeg: 11 \f.'Eü doe jt-: daar ? 11 

Sprak hij: 11 Ik ben nu ooievaar •••• 11 

Alexander Pola. 



De Rhonevlakte met omringende, hoge bergen en moeilDk toeganke
lDke, diepe zijdalen vormt in Zwitserland zowel in cultureel 
als klimatologisch opzicht een uitzonderlDk gebied dat groten
deels behoort tot het tweetalige Kanton Valais of Wallis. 

Net als Nederland is Wallis heel goed bewoonbaar, net als in 
Nederland is dat slechts dankzij een voortdurende strDd van de 
bevolking tegen, met en om het water het geval. 

Als de Zuiden- en Westenwinden Wallis bereiken hebben ze meest-· 
al hun lading regenwater al gelost op de hellingen van Noord 
Italië of de Westelijke Pre-Alpen. Eenmaal over de dikwijls 
tot boven de 4000 m hoogte reikende bergtoppen in Wallis gear
riveerd, ujn ze droog of zo goed als. Wat er nog aan water op 
de grond terecht komt overschrDdt tussen Sion en Viège, en 
aan de ingangen van de zijdalen nauwelDks 60 cm per jaar, ho
gerop valt een beetje meer. In het hooggebergte komt het water 
neer als sneeuw, op den duur veranderend in ijs. Langs de steile 
hellingen stort het zich razendsnel naar beneden, soms een 
aardverschuiving veroorzakend op de koop toe. 

Geen gebied waar zonder maatregelen landbouw kan worden bedre
ven. Toch was vroeger de landbouw voor de bewoners praktisch 
de enige bestaansmogelDkheid. 

Hoe de mens zich heeft kunnen handhaven is tegenwoordig nog 
prachtig te zien, mits de toerist, die in Wallis kan genieten 
van een bijna permanent schijnende zon, zijn toch ten erop afstemt. 
Hij omzeilt dan onbedoeld moeizame klimpartijen, profiterend 
van bijna horizontaal verlopende paden die een rustige adèmhaling 
garanderen. TenzD natuurlDk die ademhaling zou stokken uit 
vrees voor diepe afgronden ••••• 

Net als de Nederlanders hebben de Wallisers kanalen gegraven 
en dijken opgeworpen. Daarmee bedwongen ze de Rhone en maakten 
van de vlakte een vruchtbaar gebied in plaats van een ongezond 
moeras zonder einde. Maar ze deden méér: in de hogere regionen 
ontwikkelden ze een bijzonder vernuftig irrigatiesysteem van 
Bisses. De aanleg van de huidige 220 bisses (ongeveer te 
vertalen met irrigatiegeulen en-goten), met een gezamenlijke 
lengte van 1800 km, is een onvoorstelbaar moeilDk werk ge
weest. De oudste, gemaakt van halve, uitgeholde ~oomstammen, 
gaan terug tot de eerste eeuwen van onze jaartelling. De 
laatste verfDningen zijn nog in deze eeuw aangebracht, vooral 
met behulp van staal en beton. Op het ogenblik vervangen soms 
ondergrondse tunnels bepaalde gedeelten. 

In de loop der tDden werden kloven overbrugd, ceintuurs gewe
ven rond loodrechte, soms zelfs overhangende rotswanden, 
kunstmatige watervalletjes aangebracht en ga zo maar door. 
Zo ongehoord gevaarlijk kon een karwei zijn, dat men in minder 
verlichte perioden hiervoor ter dood veroordeelden aanwees. 
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Duor de bisaes werd en wcrdt het smelt- en regenwat~r uit de 
hrogte in een geleidelijk tempo raar de gehuchten met hun al
penMeidelt, akkertjes en w~ngaarde~ vervoerd. Verdealsluisjes, 
Jverlaten (trop-pleins), ,vangrekken voor takken e.J. moeten 
zorga~ dat er niets mis gaat. 
En iet aai·dj_ge -._;-oor de vacantieganger in dat langs de bisses 
smalle voetpaden lo_f-Jen die vanouds hebben gediend mr, de inten·
si,~ve taak van controle, onderhoud en herstel -,.;-oor bewakers 
on reparateurs mogel~k te maken. Bordjes (gele p~len) w~zen 
:~ind:3 enige jaren de wandelaar de weg. Aanlokkelijke Eamen 
.stw::tn er dikwijls •Jp, zoals Grand Biss<~ d 1 Ie ogne et Cbermignon, 
Bisse de Lens, Bj_sse de Zittoret, Ancien Bisse de Roh, Grand 
B:Lsse J. 1 AyeLt. Ancif~n Bisr;e wil zeggen "voormalige, niet meer 
in gebruik". De paden zijn er dan nog wel, maar hst heerljjk 
frisse water stroomt er niet meer langs. Toch kan een Ancien 
BiE:8e ook de moeite waard zijn. 

De eerste helft van september brachten wlj dit jaar in Wallis 
door en we raakten werkel~k in de ban van al die mooie bisses. 
Om de dag "namen" we er één, speciaal de hoger gelegenen van
wege de schitterende uitzjchten. Alles kan gebeuren op deze 
'Nandelingen en dat maakt ze zo avontuurlijk. Hoe ver zullen 
we komen? Bl~ft het pad begaanbaar of nauwel~ks? Zal een 
aardverschuiving ons straks tot terugkeer dwingen? Zullen we 
b~zonde~heden zien of niet? 
E:r zijn aanwij zingen, maar toch..... Als er op een hord 
dangereux/gefährlich staat Y.ie je bijvoorbeeld v·erderop gewoon 
mensen lopen of zelfs op bankjes zitten. Eén soort waarschuwing 
staat er nooit voor niets. Een opschrift in de trank van 
"déconseillé aux person:nes sujetées au vertige" kan mensen 
met hoogtevrees beter doen besluiteneen andere bisse te kie
zen. Gelnkkig zijn er vele die opgewekt ruisend door b1oemrijl~e 
alpages gaan of door een plezierig brede houtwal. 

We zullen twee totaal v~rschillende bisses volgen om een in
druk te geven van de vet~cheidenheid aan mogel~lilieden. 
Eerst maar langs een dui zeb~ngwekkend pad dat de Bies-3 de Lens 
begeleidt. Vlak onder de Barrage de Tzeuzier op ruim 1770 m 
boven zeeniveau tapt de Bisse de Lens water uj.t de Li_ène af 
op een moeil~l;;: bereikbare plek. \Hij begonnen dan ook ergens 
anders, b~ een punt waar het water in een ondergrondse tunnel 
ver~Nijnt. Vandaar liepen we stroomopwaarts en even v~~r de 
onbereikbare plek keerden we terug. 



2b 
Heen en terug: het ene nooit moeil~ker dan het andere door 
het geleidel~ke verloop~ We liepen een kleine drie uur. 

De zon scheen, maar bereikte ons niet. Hoge sparren en een 
enkele Europese Lork of Populier zorgden voor veel schaduw. 
Aleen waar langs de steile helling naar beneden getuimelde 
bomen een gat hadden geslagen, viel wat zon op de bodem of 
verscheen een fraai uitzicht. Voorzichtig de ene voet voor 
de andere zettend als het pad niet breder was dan die ene 
voêt in de hoogstnoodzakel~ke bergschoen, oppassend niet 
uit te gl~den op plaatsen met veel losse schilfers, opbollen
de boomwortels vermijdend om niet te struikelen, zorgend ons 
hoofd niet te stoten tegen overhangende rotspart~en, snel 
doorlopend over smalle planken die niet al te stevig leken, 
ons vastgr~pend aan behulpzame leuningen of kunstig bevestig
de touwen, zo vorderden we toch gestaag. Niet teveel naden
ken maar wel bedenken dat een nat pak halen in de bisse aan
trekkel~ker is dan in de diepte vallen. En als het pad even 
iets breder is, stilstaan, göed rondhljken en wat van de 
heerlijk geurendie framboosjes plukken. 

Het leek zo stil, wàs het eigenl~k zo stil? Nee, het water 
vloeide zachtjes lispelend voort en vogels maakten onverwachte 
geluiden. We hoorden Raven krassen, Vlaamse Gaaien schreeuwen, 
Z·.varte Mezen hun ijle geluidjes produceren, Notenkrakers skrek
keren. En ergens een buizerdachtige roep. 

Even later, op een open plek, zagen we 
van wie die roep afkomstig was. Een 
grote Steenarend zweefde met zo nu en 
dan een enkele vleugelslag majestueus 
boven het smalle dal, de vleugels ~jd 
gespreid en de uiteinden iets omhoog. 

Planten zagen we ook, meest bosplanten 
en vaak al uitgebloeid. Heksenkruid, 
Hazesla, .diverse soorten Campanula's, 
de aparte bladvormen van Hainlattich 
en Muursla, Echte Guldenroede, 

~E.R.f. t\DRU\F Gypsophila repens, een helling met 
Beredruif, een mooie pol Bont Kroonkruid 

op een zonnig hoekje, een enkele Parnassia, Steenbreekvaren, 
Zwartsteel, overal Melampyrum silvaticum (naaste verwant van 
Hengel), Bospaardestaart. 
Ook paddestoelen: Eekhoorntjesbrood! In het heldere water b~
na niets of het moest z~n een ~ 20 cm lange worm; meedr~vend 
op de stroom. Tot drie keer toe ontdekten we er eén, steeds 
alleen. 
Al met al een interessant tochtje voor een enkele keer. 
En nu de andere bisse, de Bisse de Zittoret, ook b~ Zwitsers 
zeer geliefd, getuige een mooie zondagmiddag. 
Een eindje voorb~ Aminona de gele p~len gevolgd. Met tal van 
omwegen kun je ergens de Bisse de Zittoret bereiken, maar een 
markant punt is een bruisende waterval op 1858 m boven zee
niveau. Boven de waterval die je met uitgehouwen traptreden 
kunt passeren, is de wandeling iets moeil~ker, maar zeker 
niet duizelingwekkend. Beneden de waterval is alles heel een
voudig. Weiden en licht bos wisselen elkaar af en nergens 
griezelige diepten. Overal zon en bloemen, al dan niet met 
vlinders erop. Overal indrukwekkende vergezichten op de hoogste 
toppen. Helder water ook hier, verfrissend koel. 
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~at bloeit er allemaal begin september? Lilablauwe gentiaan
tjes als Franjegentiaan en de verwante Gentianella aspera, 
weiden vol zachtlila Alpentijloos, diep paarsblauwe Brunel, 
groepjes witgele Gewone Ogentroost, blauwe klokjes van 
Campanula sc~·euchzeri en cochlearifolia, langs het water 
linten van witte Parnassia en gele Saxifraga aizoides, roze
rood Warkruid op G'eel Walstro, Zilvermantel, groen met zilver, 
paarsroze distels als Carduus defloratus en Cirsium acaule~ 
rozelila Adenostyles glabra en alpina in lichte schaduw, 
zachtblauwe Bergknautia (ongedeeld blad), 
paarsQknoopkruiden, ook bleekblauwe 
Glanzende Scabiosa en Bergscabiosa, en 
Cypreswolfsmelk in roodachtige herfst
tint. Teveel om op te noemen. 

En dan de vlinders en vogels. Distelvlin
der, Koningspage, Kleine Vos, Kleine Pa
relmoervlinder, vele soorten blauwtjes en 
iets grotere zwartjes, meestal met ogen. 
In de wei zitten Grote Lijsters en er 
vliegt een troepje Puttertjes. Van rots
blok naar rotsblok wipt een Zwart Rood
staartje. Het is al kleur wat de klok slaat. 

In de verte tinkelen de koeiebellen, soms met gamelan-achtige 
timbres en intervallen. Van koeien die nu nog· op allerlei 
hoogten buiten blijven, maar die eind september onverbiddelijk 
naar beneden en naar binnen gaan. Géén koeien zonder bisses 
trouwens, dat is duidelijk. Elke wei wordt bevloeid door 
middel van een verdeelsluis, waardoor verschroeiing en af
kalving wordt tegengegaan. Alleen de uitgebloeide, dorre 
staken van de grote Gele Gentiaan staan er wat potsierlijk bij. 

Laten we hopen dat velen na ons van de paden langs de eeuwen
oude bisses kunnen blijven genieten, ze zijn het waard. Geluk
kig koesteren ook vele Wallisers hun bisses als een kostbaar 
bezit. 

Susan Remmelts-Geerlings. 

r\~~ 
w I E \ H E E F T? 
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======~========== 
"l:~J.;?' 

Wie heeft voor het opbergen van ons boekenbezit 
een oude boekenkast of losse Qlanken beschikbaar? 

Kijkt U eens op zolder of in de schuur. 
De afdeling kan dan eindelijk haar bibliotheek 
overzichtelijk inrichten! 
Bellen naar: Els toopmans-Grommé, tel.05780-l2083 



UQrrossingen in deÄ~ID[(Jû[ 
Een plaats kan je en0rm fascineren. Verscheidene keren kom 
je b.v. langs de aanwij zing: Mirabel. Het bordje wijst een 
weggetje in vlak b~ het stadje Villeneuve-le-Bergh (ook al 
zo'n vreemde naam!) in de Ard~che. 
Fr.ankrijk heeft immers al tijd weer verrassingen in petto! 
I'-Iirabel ••• het klinkt als een meisjesnaam of als de p:ruj_mpjes 
met dezelfde naam. 

Vandaag gaat het dan gebeuren. We volgen het bordje Mirabel. 
De weg erheen is al een belevenis. We r~den langs weiden en 
Eekkart jes vol wilde houtwallen op een soort plateau, kruisen 
een beekje, lopen even nieuwgierig een vochtige wei in die 
rose i,s van de vele orchissen. Op de ze kalkrijke bodem zijn de
ze planten overal bloeiend te vinden, tot in de bermen toe, 
lVIirabel, wat zul jij ons te bieden hebben? 
Van alles hadden we er ons van voorgesteld, maar dat het een 
oude vulkaan zou z~n, dat zeker niet. 
Als een zwarte kolos rijst een enorme rots uit het glooiende 
landschap op. Er bovenop staat een al even zwarte toren, rest 
van een kasteel. 
Dichterbij gekomen blijkt de steile rots uit een massa donkere 
bazaltzuilen te bestaan; een schoolvoorbeeld van hoe bazalt in 
wezen gestolde lava, die gebarsten is in vijfkantige -zuilen, er 
uit hoort te zien. Sta je er vlak voor omhoog te hljken, dan 
bl~ken zich overal planten in de spleten en op afgebroken zui
len gevestigd te hebben. Hun bloemen contrasteren fraai met 
het donkere bazalt. Karthuizer anjer, Wit vetkruid, Blaassilene, 
Muurpeper, om maar een paar te noemen. Alles bloeit hier al 
volop in mei. We raken niet uitgekeken. 

Hier staat dus een oude vulkaanprop ontmanteld in het franse 
land. Alleen de harde bazaltkern, een prop die de krater uit
eindel~k verstopte, is over; de rest is volkomen weggesleten, 
verpulverd, naar beneden gerold, geschoven, gestroomd misschien. 

Be vruchtbare heuvelige weiden rondom, waar we nog net een Hop 
zien wegvliegen, liggen waarsch~nl~k op die resten. 

Er slingert ook een weg omhoog. Er is 
nLemand te zien op deze zonnige ochtendo 
We komen b~ de zwarte toren uit. H~ l~kt 
wel uit de rots gegroeid, opgebouwd als 
hij is uit dezelfde zwarte bazalt. -~ 
Het uit zicht is verrassend. We kijken ver ~. 
over de lagere delen van de Ard~che uit. 
Recht onder ons is een heel schilderach-
tig patroon van allemaal zalmkleurige da
ken, gedekt met de ronde zuidelijke dak
pannen: het dorpje. Een prachtige bloei
ende toorts, een Stalkaars, staat op de 
rand van het zwarte plateau 1 tje met 
kastet,lresten. Een tuinman kon er ge·en 
betere plaats voor hebben gevonden. 
'l'Je zijn hier in het vulkanische gebied 
dat cle. naam Coiron draagt, zoals ik 
later in een nummer van Gea lees. (Gea 



is het ttdschrift van de Geologische Vereniging). Dit vulka
nisme is ouder dan dat van de beroemde laat-tertiaire en 
l~wartaire vulkanen in het Hassif r. entral, de Puys: Puy de Dame, 
Puy Marie etc., die nog actief waren tot 7000 jaar geleden! 

nog_meer belang-wekkends. 

We gaan verder met het doel ergens ~en w~ndeling te maken en 
we komen onderweg weer de meest merkwaardige landschapsvormc~n 
tegen: 
Aan de overzijde van een diep beekdal, waar het plaatsje 
Darbres ligt, zie~1. we weer bazal tzuilen. Hier staat er bc1s 
bovenop en er ligt op halve hoogte een kale, witte pu.inmassa 
o:.1der, een soort tufsteen, die merkwaardig contrasteert met 
de zwarte bazaltrotsen. De kale, witte massa loopt in terras
sen naar beneden. Er zitten kennel~k hardere en zachtere lagen 
in. Eet is een zeer .imponerend landschap waarvan wij het be
staan in de Ard~che nooit vermoed hadden. Het woord Ard~che 
had voor ons alleen beelden opgeroepen van een orchidee~nrtke 
flor~ op kalk en verder droogvallende rivierbeddi~gen, 
kanoende mensen, canyonachtige dalen, grotten, kortom de 
gewone toeristische en floristische attracties. Je moet er 
ook eig~nl~k niet in de volle zomerhitte komen alsje nog wat 
a:r;_ders wilt doen dan in de zon liggen en zwemmen. 

De wandeling die we tenslotte maken over een zeer merkwaardig 
plateau b~ St.Givr~is-en-Coiron staat ook helemaal in het 
teken van het vulkanimne, al hebben v1e daar niet meteen erg 
in. 
Het pad houdt al gauw ergens op, zoal.s we dat in Frankrijk 
gewend zjjn, maar vre gaan moedig verder over hekken, prikkel
drG!.ad, stenen muurtjes, door houtwallen, over wei.den met en 
zonder paarden en koeien. De stieren staan gelukkig achter een 
hek waar we toevallig niet overgeklommen zijn. We verbazen ons 

.hier ook weer over de enorme bloemenweelde en de veelheid van 
gesteente-vormen. Er zijn rotsen die uit puur baksteen bestaan, 
door de vulkanische hitte roodgebakken klei! Sommige zwarte 
stenen l~ken hoogovenslakken. Ze zitten vol gaten en gaatjes, 
duidelijk oude gasbellen, zoals die ook bij gesmol ten steen in 
hoogovens ontstaarro De hoogoven hier was de vulkaan! 

We verwonderen ons over de uitgestrektheid van deze hoogvlakte. 
Later lees ik in het Gea-artikel dat we hier over de naar é'en 
z~de uitgevloeide 
die 20 ~m ..:!:ar_1g_, en 

~-~ 

reuzetong van een vulkaan hebben gelopen, 
4 ä 5 km breed is. 

We verbazen ons daarna niet meer zo, als 
we een andere dag bazaltgroeven zien, 
waar men stenen vermaalt voor wegverhar
ding en een stadje bezoeken dat hele
maal gebouwd is van de ze zwarte steen. 
De witte voegen ertussen maken de huizen 
minder somber dan je zou denken. Inte
gendeel, het is er heel schilderachtig. 
Maar hoe dit stadje aan de naam Alba 
komt, wat toch iets met wit te maken 
moet hebben, is een raadsel. Een raadsel 
dat misschien opgelost zou zijn, als het 
kasteel van Alba. open was geweest. Zouden 
de hertogen van Alva er wat mee te maken 
hebben gehad? 

Veel kun je aq.n de hand van allerlei reisgidsjes doen, je haalt 
er heel waardevolle informatie uit, maar dit was verrassender! 

Els Koopmans-Grommé. 
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Waar overnachten de vogeltjes toch ... ? Meesjes bij mij in 
de oude waterpomp. Ze gaan erin bij het gat waar anders het wa
ter uitkomt en 's. avonds vliegen ze er weer uit. 

Een Winterkoninkje zoekt 's avonds nog steeds het nest op in 
een hoek van het rieten dak. 

Kruisbekken, die ik hier nog 
nooit eerder gezien heb, stre
ken omstreeks 22 augustus neer 
bij de VlJVer en dronken daar 
water. Ze zaten een meter van·~~ 
ons af en waren heel niet schuw. J 

Het is een grote groep van wel 
dertig vogels, waaronder drie 
mannetjes en jongen vogels. Ze 
zijn er nu nog ( 20 september) .. 

~./ -

In het voorjaar letten we er steeds op dat we geen Wespen
ten vlak bij het huis krijgen. Waar kwamen die Wespen dan toch 
vandaan, in de zithoek? Je weet niet hoe ze dat fiksen, maar 
ze záten .... onder de tuintafel. Toen we het tafelkleedje 
optilden zagen we het nest hangen aan de gladde onderkant. Het 
was al bijna tien centimeter groot. 

Nog meer insekten in het voorjaar, die je niet elke dag 
ziet. Ik kende ze tenminste niet, maar bij het lezen van de waar
nemingen in het septembernummer kwam ik ze (misschien) tegen. 
Bij de bloemen van de Lijsterbes dansten ze in de zon, delta
vormige vliegen met goudglanzende vleugels en voelsprieten lan
ger dan een centimeter. Langsprietmotjes? De prachtige idylle 
werd wreed verstoord door een Libelle, die de een na de andere 
wegroofde .... 

De Veldmuizen eten al de aardbeien op! Ik gun ze er best een 
paar, maar elke nacht komen ze, eten er aan een paar en de rest 
bijten ze af en verzamelen ze. Halfrijp en groen. Wat doe ik 
daar nu aan? Een net helpt niet. 

Twee Eekhoorns in een Eik. Ze zitten elkaar na en bijten in 
elkaars staart. Een herrie dat ze maken! Ze zien me niet eens. 
Spiraalsgewijs slingeren ze om de boom. Er zit geen nest en het 
is te laat in het seizoen voor een paartje. 

Bij de buren loopt op klaarli~hte dag een Vos door de tuin. 
Hij verstopt zich gauw als hij mij opmerkt. Ik wacht, doodstil, 
maar hij laat zich niet meer zien. 

De Hulst die rondom onze tuin groeit is dit. jaar eindelijk 
eens uitgegroeid. Wel twintig à dertig centimeter. Hulst groeit 
alleen goed in oud bos, zegt de boswachter. Ruim acht jaar al 
staat het hier,maar het groeide niet noemenswaard.Alleen, of er 
besdragende bij zijn, dat weten we nog steeds niet. 

En dan groeit er ook nog een vreemde Vlier. · Tot ·voor· . kort. 
wist ik niet eens dat het een Vlier was. Twee planten staan .er, 
nu ongeveer een meter hoog. D.e:;ç:e ·zomer kreeg er. een · blo.emen en .. ~ . . . . . . . . .. 

. bessen als een. Vlier. 
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Gekeken in Heukels plantenatlas en de Flora. De bladeren ZlJn 
als van een Koriander. De beschrijving onder Sambucus geeft wel 
een varieteit aan als Liciniáta L. of Foliis bipinnátis. Bij 
mijn weten is hij niet aangeplant en/of verwilderd. 

D. Luesken-Burger, 
Renderklippenweg. 

P.S. Uw Vlier is vermoedelijk de Peterselievlier, een variëteit 
van de gewone vlier. 

Redactie. 

~ \fi M~ii \ U\\'1 G(ItlN 2 \ 

In de Klimop aan ons huis woonde deze nazomer van eind 
augustus tot v~r in september een kleine vlinder, een Bont 
zandoogje. Het diertje sliep daar bij grauw weer en 's nachts 
tussen de bladeren. Bij zonnig weer was het daar meteen lekker 
warm. Dan kwam het bescheiden vlindertje tevoorschijn, flad
derde even rond en ging uitgebreid zitten zonnen op een glan
zend klimopblad. Je kon er gewoon op wachten. 
Zijn verschijning met de vele lichte oogjes en vlekjes op een 
donker-grijsbruine ondergrond straalde iets ontwapenend vrien
delijks uit. 

Toen de Klimop half september aarzelend in bloei kwam, 
zoemden er meteen massa's vliegen. 
w.o .. veel Zweefvliegen en Wespen 
omheen. belust op de nectar. Het 
vlindertje bleef onbekommerd zit
ten, temidden van al die drukte. 
Het taalde ook niet naar de ho
ning. 
Tot er op een ochtend - WlJ zagen 
het uit het slaapkamerraam - een 
zeer groteLibelle voorbij vloog 
om zijn slag te slaan onder de 
vele insekten. 
Het Zandoogje schoot agressief op 
de grote rover af en herhaalde 
zijn aanval nog een paar maal. 
Zo'n tere kleine vlinder tegen de 
groteLibelle met zijn geduchte 
kaken! 
En hij had succes: de Libelle week 
uit en kwam niet terug! 

Het Bonte zandoogje had zijn territorium verdedigd en dus 
de vij~nd herkend! 

Was de Libellegeschrokken van de vele "ogen" op de vleu-
gels van het aanstormende vlindertje? 

Wie zal het zeggen! 

Els Koopmans-Grommé. 



VAARWEL CANTHAREL. .... 

De paddestoelenexcursies van de 
22e september en de 6e oktober jl. 
onder de inspirerende leiding van 
Albert Sieders, respectievelijk 
Lammert Bonhof, waren goed voor 
diverse aardige vondsten. 

Helaas waren de weersomstandigheden voor de wandeling in Ton
geren niet ideaal, wat waarschijnlijk mede oorzaak was van de ge
ringe opkomst. De afwezigen hebben wat gemist! 

In Nunspeet was niet alleen de groep deelnemers groter, 
maar ook het aantal paddestoelsoorten. We kwamen hier tot een to
taal dat - blijkens min of meer onafhankelijk van elkaar gemaakte 
notities - tussen de tachtig en honderd lag. 

Maar terug naar Tongeren. Hier troffen we meer dan zeventig 
soorten aan. Een van de meest spectaculaire vondsten was die van 
de Grauwe ringboleet CSuillus aeruginascens), een zeldzame boleet, 
die vergezeld ging van een grote groep mooie Gele ringboleten 
CSuillus grevillei) en de Bruine ringboleet CSuillus luteus), 
beide wat algemener. 

We stonden uitvoerig stil bij de giftigheidegraad van de Groe
ne knolamaniet CAmanita phaloides) en de macabere symptomen die 
volgen op het consumeren van deze paddestoel. Er stonden er heel 
wat rond de Leemkuil. Ze zijn goed herkenbaar en we hoefden er 
dan ook niet van te proeven, iets wat voor identificatie van be
paalde soorten vaak heel nuttig kan wezen. 
Niet alleen de smaak telt bij het determineren,· ook de geur kan 
je op het goede spoor brengen. Zo was er een Hebeloma sacchario
lensp -een naam die minder welsprekend is dan de Nederlandse "ver
taling": Oranjebloesemzwam. We nipten aan diverse melksapjes, 
waarvan dat van de Grijsgroene melkzwam CLactarius blennius) bij
kan~ schroeiplekken op de tong veroorzaakte. En we namen kennis 
van vele mogelijkheden .in geur en smaak, zoals radijs, bleekwa
ter, gekookte kruisbessen, wantsen, en zelfs "onze tandarts". 

Onze gids had ook nog een specifiek doel voor ogen, namelijk 
het vinden van de Roze spijkerzwam CGomphidius roseus). Hij wist 
dat in deze omgeving de Koeiebeleet CBoletus bovinus) veelvul
dig voorkomt en in gezelschap daarvan kan men met wat geluk boven
genoemde Spijkerzwammen aantreffen. We vonden ze inderdaad, enke
exemplaren, verstopt in heidepolletjes. 

Het zou te ver voeren alle vondsten op te sommen; laat ons vol
staan met een greep uit de massa. Daar waren de Grote bloedsteel
mycena CMycena haematopusJp Witte russula CRussula brevipesJ,Wijn
rode vezelkop Clnocybe jurana)p Scherpe taailing CMarasmius pero
nata), Blauwekaaszwam CTyromyces caesius), Witte bundelridderzwam, 
CLyophyllum connatum). Op hout vonden we de tot de parasieten be
horende Dennemeorder CFomes annosus)p Honingzwammen CArmillariel
la mellea)p en kolossale Berkezwammen CPiptoporus betulinus). 

We sluiten het verslag van deze eerste excursie af met een op-
merking die Albert Sieders maakte: 

" Het aantal soorten paddestoelen is de laatste jaren in onze 
" omgeving sterk gedaald, door verschillende milieuinvloeden 
" (o.a. de daling van het grondwaterpeil). Een aantal Ridder
" Zffammen en Gordijnzwammen is zelfs geheel verdwenen. 
" Toch blijft de omgeving van de Leemkuil een interessant ex
" cursieterrein, zolang zeldzame paddestoelen als de Wijnrode 
" vezelkop en de Grauwe ringboleet zich weten te handl"laven." 



De tweede wandeling begon bij Nunspeet op een plek in het Zan
denbos, waarover Lammert Bonhof vele anecdotes wist te vertellen. 
Onder andere dat er vroeger een spoorlijntje had gelopen, aange-

' Iegd door de eigenaar van "het ronde huis", waarover e'n waas 
van geheimzinnigheid lijkt te hangen. In de beplanting tr ~t men 
nog verscheidene boom- en heestersoorten aan, die aan d e tijd 
herinneren, zoals de Spaanse Vingerden, de Valse Christusdoorn, 
een bijzonder Taxussoort en nog veel meer. 

Maar we kwamen voor de paddestoelen en we werden niet teleur
gesteld. Een bijzondere vondst was de Rupsendoder CCordyceps mili
tarisJ, een zwammetje dat groeit op Vlinderpoppen. Heel interes
sant en mooi om te zien waren de Slijmzwammen, vuurrood en knal
geel, eerst slijmig en later, in het sporenstadium, als glimmende 
bruinrode of gele kraaltjes; net viskuit. Verder een Eikeldopjes
zwam CHymenoscyphus fructigenusJp een miniatuurtje in Paddestoel
land, de Kogelwerper CSphaerobolus stellatus)p niet zo zeer 
zeldzaam als wel gemakkelijk over het hoofd(je) te zien, het Bun
delmosklokje CGalerina marginata) en, tot verbazing van onze.gids, 
de Roodporiehoutzwam CDaedalea confragosa)p die zich genesteld 
had op een Kastanjetak. 

Ook hier vonden we de Blauwe kaaszwam, en - om nog even in de 
zuivel te blijven- de Botercollybia CCollybia butyraceaJ,waarvan 
de hoed inderdaad vreemd vettig aanvoelt. Verder nog zoveel meer, 
dat het welhaast ondoenlijk is om er een opsomming van te geven. 
Er waren ontelbare Zwavelkopjes, een paar Hekseboleten, Russu
la's, van okergeel tot regenboog
tinten, de Amethystzwam, in de. 
volksmond genoemd naar zijn fraaie 
Rodekoolkleur, de Oorlepelzwam, die 
groeit op denne- en sparrekegels, 
de Porselein-, Doolhof-. Koraal-, 
Spekzwoerd-, Gewei-, Oranje Drop-, 
Witte Kluifjes-, Zwarte en Paarse 
Knoopzwam en nog veel en veel meer! 
Wij hebben, tot meerdere zekerheid
van de doorwrochtheid van dit ver
slag, hier en daar wat gecheckt bij 
Albert Sieders, en er kwam toen, 
gans moeiteloos, zoveel bijzondere 
kennis, met zoveel aardige details, 
opborrelen, dat wij met ons allen 
maar moeten hopen dat hij ons nog 
eens op een paddestoelenartikel zal 
vergasten, waar we echt van kunnen 
leren. 

OOrlepe.lz.wo..m. 
F\ur Is c.al pium "IA L~.are 

Al met al waren het niet alleen buitengewoon plezierige-, 
maar ook zeer leerzame en belangwekkende wandelingen. 

Helaas dringt zich bij dit soort gelegenheden, meer nog dan 
anders, voortdurend het besef aan je op hoeveel er al verloren 
is gegaan, wat nooit meer terug te halen is. Het zou je somber 
maken. Maar dat is niet de bedoeling van deze excursies, dus 
laten we het maar houden op : Heel veel dank aan de beide 
excursieleiders voo de,fijne ochtenden! 

Ans Voest. 
Micky Haselhoff. 



30 JAREN IJSVOGEL. 

Er liep een brede beek achter ons dorp, 
waar de jeugdnaar hartelust kon genieten 
van Stekelbaarsjes. Salamanders, Donder
kopjes, Schrijverkes en nog veel meer 
van dat watergespuis. 
Uit die ,tijd, zo'n dertig jaar terug, 
stamt mijn eerste ontmoeting met een wel 
zeer opvallend vogeltje) dat menig na
tuurliefhebbershart sneller doet klop
pen, namelijk het IJsvogeltje. 
De beek was niet vervuild en Stekel
tjes waren er in overvloed. Je stampte 
op het talud om met je jampotje het snel 
ontstaande modderwolkje op te scheppen. 
Thuis, in een weckfles, werd de buit be
spied. 

Later kregen we een aquarium, waarin we het paringsritueel van 
het Driedoornig stekelbaarsje konden volgen. 

De beek is niet meer. 
Het dorp heeft de potentie van een stad verworven. 
Doch hoe staat het met het IJsvogeltje van weleer? 

De IJsvogel is een specialist, dat wil zeggen een dier dat 
zich op één soort voer heeft toegelegd, en wel - in dit geval -
op visjes. 

Dit heeft zo ZlJn beperkingen, want verdwijnt de prooi 
door veranderingen in het milieu, dan kan de specialist zich 
niet aanpassen, dus is gedoemd te sterven àf te verkassen. 

Behalve ongunstige milieu-veranderingen die het biotoop 
van deze vogel aantasten, eiseh strenge winters eveneens een 
hoge tol van de IJsvogelpopulatie. Na de strenge winter van 
1962-'63 bleken nog maar enkele paren in Nederland te verblij
ven. Langzaam nam de populatie weer toe in de loop van een aan
tal zachte winters, tot zo'n 200 paar thans. De afgelopen zach
te winters en de mooie warme zomers hebben de populatie goed 
gedaan. Globaal schat ik dat er een kleine twintig paren hier 
op de Noord-Oost Veluwe hebben gebroed. 
Daarvan zijn de nesten in de Kroondomeinen dit jaar zeer waar
schijnlijk door ringslagen geplunderd. 

Een biologische stelling luidt: Is een biotoop geschikt 
voor een bepaalde soort, en is er voedsel voorhanden, dan komt 
deze soort terug in dat biotoop 1 

Ook de IJsvogelpopulatie herstelt zich, doch zeer lang
zaam. Vooral door de hoge eisen die deze vogel aan zijn biotoop 
stelt, bijvoorbeeld absolute rust in zijn broedgebied. 

Zelf is de IJsvogel een teruggetrokken heerser over een 
bepaald deel van een schoon, visrijk beekje of van een streek 
met meerdere visstekjes (bijvoorbeeld viskwekerijen). Hij (of 
zij) duldt daarbij geen concurrentie en verdedigt dit uitverko
ren stukje bestaan te vuur en te zwaard tegen soortgenoten. Al
leen in de broedtijd en tijdens het grootbrengen van de jongen 
dulden de partners elkaars aanwezigheid. 

De IJsvogel zoekt in maart al een geschikte broedplek, bij
voorbeeld een steile beekwal of zandafgraving. Dit hoeft niet 
persé dichtbij de visplaats te liggen, als er maar rust heerst. 
(Er zijn afstanden van wel tien kilometer bekend). 
Het mannetje·vliegt met zijn, naar verhouding, grote snavel te
gen de aarden wal, zodat er een gaatje ontstaat en daarna wordt 
er een één meter lange gang iets hellend gegraven, die eindigt 
in een wat bredere nestkom. Daarin worden vier tot zes witte 
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eieren gelegd (een schutkleur is in het donker overbodig!), die 
ruim twee weken door beide ouders worden bebroed. 
De jongen worden geheel naakt geboren, maar al gauw zien ze er 
als kleine stekelvarkentjes uit. De nieuwe veertjes blijven na
melijk keurig beschermd in hun keratine-hulsjes zitten tot vlak 
voor het uitvliegen. De jongen worden nog enige dagen van vis 
voorzien, maar dan is het weg wezen geblazen, want pa en ma ver
zorgen als het zo uitkomt bij voldoende visaanbod nog een twee
de broedsel, en concurrentie is dan niet gewenst. 

Er breken nu zware tijden aan voor het jonge grut. Ieder 
moet een eigen jachtgebied met vis zien te vinden, soortgenoten 
verjagen en het vissen onder de knie krijgen. Door de lichtbre
king van het wateroppervlak zal menige duik voor niets zijn, 
maar is het fenomeen eenmaal overwonnen, dan kan het gebeuren 
dat zo'n diertje wel twintig visjes op de kant legt, zonder ze 
op te eten! Misschien is de jachtdrift dan tot een spelletje 
geworden en kàn het vogeltje een visje dat het ziet, vanaf zijn 
vistakje of vrij "biddend" boven het water, niet met rust laten! 
Een goede oefening is het wel. 

Door de vele omgevallen bomen die soms hele beekwallen in 
hun val hebben meegetrokken is er thans voldoende keuze voor 
nieuwe broedplaatsen. Het zal echter van de rust op deze plaat
sen afhangen hoe het onze IJsvogel verder zal vergaan. 

Met een natuurgroet: 
Jan F.L.van Duinen, 
Dierenarts te Vaassen. 

WIE ZAG DIT OOK ? 

Hdrz.e{._.[i"der

{Ses•"' ap;formis_; 

Op het eiland Rügen zagen wij op 18 oktober jl. een aantal 
Horzelvlinders CSesia apiformis) actief rondvliegen. Dat ver
baasde ons zeer, omdat deze grote, op wespen lijkende, nacht
vlinders over het algemeen in juni en begin juli te zien zijn. 

Het was geen plaatselijk verschijnsel, want ook in het 
Wilgenbos in de Flevopolder zijn er de week ervoor talloze ge
zien, zo vertelde ons een reisgenoot! 

Een tweede generatie? Dat lijkt vreemd, aangezien de rups 
minstens een jaar in de stammen van Populier en Wilg leeft. 

Te vroeg of te laat uitgekomen vlinders? 

Wij willen gr'aag weten of er in onze streek ook zulke 
late waarnemingen van de Horzelvlinder zijn gedaan en 
zo ja waar. 

De vlinder lijkt veel op een Hoornaarwesp, maar is aan de dik
l<e. zwarte sprieten goed te herkennen. zelfs in de vlucht. 

Els Koopmans-Grommé. 
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Zater~~27 october 1990. 

urn 7 uur 's morgens waren 8 deelnemers aanwezig om trekvogels 
te gaan zien in de omgeving van het Kampereiland, de Mandjes
waard geheten. 
Nauwel~ks waren we in het gebied of we ontdekten een hele 
vlucht Kieviten en Goudplevieren. De verhouding was zo'n beet
je fifty/fifty. De Goudplevieren waren al in winterkleed. 
Het mooie zomerkleed vertonen ze wel in Groot Brittannië en 
iets noordel~ker streken in Europa. 
De habitus van beide vogels verschilt nogal. 
De Kieviten liepen als deftige obers door het land en tussen 
hen door renden de mollige Plevieren. Beide soorten voelen 
zich uitstekend thuis in elkaars gezelschap. 

Nu verlieten we de auto om over een d~k langs het Zwartemeer 
de rietkragen en de ondiepe oevers te verkennen. Links van ons 
strekte zich de Mandjeswaard uit, een polder die deel uitmaakt 
van de IJsseldelta. Het gebied wordt doorsneden door twee 
riviertjes; de Goot en het Ganzendiep. In dit prachtige gebied 
flitsten af en toe Watersnippen door de lucht. 

Boven het riet zweefde opeens een Kiekendief. De kleurtekening 
was heel goed te zien: een vrouwtje Blauwe kiekendief! Oms 
gezelschap was er erg van onder de indruk. We waren niet de 
enigen! Ook een heel koppel Bergeenden was dermate onder de 
indruk dat ze een veilig heenkomen zochten, een prachtgezicht! 
De Bergeenden zagen we steeds weer in grote aantallen. 

Kenmerkend is de brede rietzoom, soms wel 500 meter, langs het 
Zwartemeer. Omdat we op onze excursie getracteerd werden op 
windkracht 5 à 6, hadden veel eendachtigen zich verscholen 
achter de rietzoom en het kleine grut in het riet. 

We vroegen ons dan ook af, hoeveel watervogels zich hierdoor aan 
onze waarneming konden onttrekken. Dit werd ons bevestigd als 
er openingen in de rietvegetatie wàren. 

De hele morgen hadden we schitterend mooi weer; de laagstaan
de zon was soms hinderl~k voor de waarnemingen. En dan te be
denken dat de weermannen ons een sombere dag met regen en 
onweer voorspelden! 

Af en toe genietend van de luwte van een boerenerf of begroei
ing, want de wind was fris, naderden we de monding van het 
Ganzendiep. Weinig mensen kennen dit plekje. Het maakte een 
desolate maar toch boeiende indruk op iedei van ons. 
Het riviertje deed z'n naam eer aan want we zagen een paar 
mooie formaties Grauwe Ganzen. We zagen ze ook in het water 
landen. De telescoop van onze afdeling kwam hierbij goed van 
pas. 

In dit eenzame gebied vloog nog één Boerenzwaluw, misschien 
de laatste van onze Boerenzwaluwen, want ,de andere zullen 
inmiddels Afrika al bereikt hebben. 

Al met al was het een geslaagde excursie denken wij. Het aantal 



waarnemingen viel wat tegen ••••• wat zou er nog meer achter 
die rietkragen gezeten hebben? 

We hebben flink gewandeld en allerlei hindernissen genomen, 
zodat het ook iets weg had van trimmen. 

Voor de meesten van ons was het een kennismaking met een 
gebied dat tamel~k onbekend is, maar een onmiskenbare charme 
heeft, althans dat vinden in ieder geval de leiders van 
deze excursie: 

Excursie Mandjeswaard 
Waargenomen vogels: 

Spreeuw 
Torenvalk 
Blauwe reiger 
Kievit 
Goudplevier 
Buizerd 
Blauwe Kiekendief~ 
Watersnip 
Wintertaling 
Wilde Eend 
Bergeend 
Wilde Z'Naan? 
Smient 
Aalscholver 
Boerenzwaluw ( 1 ex.) 
Ringmus 
Graspieper 

Rowan en Bert Koster. 

27 october 1990 

Koolmees 
Stormmeeuw 
Mantelmeeuw 
Kokmeeuw 
Fazant 
Grauwe Gans 
Meerkoet 
Wulp 
Tafeleend 
Kuifeend 
Nijlgans 
Rietgans -~~
Zwarte Kraai 
Ekster 
Roek 
Kauw 

COPY 
voor 

JANUARI/FEBRUARI 1991 

Dit eerste nummer van het nieuwe jaar zal als 
vanouds staan in het teken van onderzoeken, 
onderzoekjes, excursieresultaten, en dat alles 
van zowel werkgroepen--als-" eenlingen". 

Zorgen jullie ervoor dit alles 
.Y_OOR DE KERST 

te hebben ingeleverd? 
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De Heer Wouter van Soest schreef qns naar aanleiding van 

de in het vorige nununer van "Natuurklanken" beschreven bloeien
de èn vruchtdragende Appelboom: 

Dit verschijnsel wordt NABLOEI genoemd; het komt vaker 
voor. 
In 1990 bepaalde het zich niet tot de vruchtbomen 
behoren tot de familie der Rosaceeën, vruchtbomen 
grotendeels te beschouwen zijn als kruisingen, dus 
kweekprodukten. Zelf nam ik dit verschijnsel ook 
andere soort~n waar. Het overgrote deel hiervan 
voor in augustus/september. 

die 
die 
als 
bij 

kwam 

Voor de volledigheid volgen hier mijn waarnemingen : 

Rosaceeen: 

Appel 
Mispel 
Kweepeer 
Lijsterbes 

diverse soorten in eigen omgeving. 
in eigen tuin. 
in park voor stadsmuur in Hattem. 
in eigen tuin. 

Waarnemingen aan niet·Rosaceeë~ 

Acacia (pseudo aca
cia) Robinia hispida ) 

z.g. _ro~e bloeiende sier
acacla 1n eigen tuin. 

Tulpenboom 1. Magnolia x. soulangeana} In directe 
(lichte hybride). 
Tulpenboom 2. Màgnolia stellata. omgeving. 

Na de nabloei van de Mispel (in eigen tuin) heeft vrucht
zetting plaatsgevonden. Er ontwikkelt zich nu een normale 
Mispel. 
Verder nam ik bij de in mijn tuin staande Witte Moerbei 
(Morus alba) een drietal perioden waar, waarin "bloei" op
trad. De bijzonder zachte winter met perioden van zelfs 
geen nachtvorst, heb ik als reden aangevoerd dat reeds be
gin april de moerbei vol bloesem zat (waarneming 25 maart). 
Tweede Paasdag (16 april) bleek dat alle bloesems maar ook 
alle bladknoppen bevroren waren. De boom was volkomen· kaal. 
Op 5 juni had de boom blad en bloei, met vruchtaanzet. 
Blijkbaar herstelde hij zich. De dracht was niet extreem. 
Op 14 augustus ontdekte ik de derde bloei, nu aan de dit 
jaar overvloedig gevormde takken. Er vond een bescheiden 
vruchtvorming plaats. 

Dat er bij deze verschijnselen een brug geslagen wordt 
naar de vóór de waarneming liggende weerperioden vind ik 
voor de hand liggend. Daarin schemert nog iets door van 
oude volkse tradities. Ik deed dat in het verleden ook, 
maar ben ermee gestopt. Ik meen dat ik in de periode 1954 
tot 1957 in een nummer van het door de alom bekende Kees 
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Hana geredigeerde tijdschrift "Huis en Hof" een artikel 
las over "Weervoorspellers in de natuur". Verschillende 
daarvan heb ik onthouden. Een paar noem ik: 

Veel bessen aan Meidoorn,) 
Vlier en Sleedoorn strenge winter. 

Hoge molshopen in 
november ] 

wel veel vorst maar geen 
sneeuw. 

Als je er een heleboel wilt weten, lees dan het beslist 
leuke boekje van Klazien uit Zalk "Regels voor het weer." 
Ik heb respect voor de manier waarop zij het "natuurgebeu
ren" rondom ons beleeft en waarneemt. 
In 1958 of '59 verscheen (ik meen in Natura) een oproep 
van ons onvolprezen KNMI, om te helpen gegevens te verza
melen over de bloei c.q. NABLOEI van een aantal planten. 
o.a. van Appel en Peer, Paardekastanje, Paardebloem (had 
in 1990 een enorme nabloei). en verder meen ik dat er ook 
informatie gevraagd werd over de Boerenzwaluw. 
Hier heb ik aan meegewerkt. Het onderzoek is (ik moet het 
allemaal opdiepen uit mijn geheugen) na één of twee jaar 
beëindigd. Eén ding herinner iJ< me nog goed. De conclusie 
in de slotbeschouwing: "Tussen de weerkundige omstandighe
den en de nabloei van enkele gewassen ligt geen enkele 
correlatie." 
Vermoedelijk is pij het KNMI nog wel een en ander over dit 
onderzoek te vinden. Het zou misschien met de huidige in
zichten tot een andere conclusie zijn gekomen. Misschien! 
Ik ga er voorlopig van uit dat nabloei niets met het weer 
heeft uit te staan. Hoe die nabloei ontstaat is een ? 
Ik blijf het echter waarnemen als verrassing. ~ 'v.../.v. l. 
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Koninklijke Nederlandse 
Natuur Vereniging 

EPE/HEER DENAASSEN • In het hele land 
organiseert de KNNV zaterdag 6 október 
paddesloeien excursies. het excursiedoel 
ligt voor de afdeling Epe-Heerde binnen de 
gemeente Nunspeet. 

--

Vogeltrek-excursie 
De KNNV afdeling Epe-Heerde organl· 

seert_ z~ter~ag 2~ ~ktober een vogel· 

- trek In het noorde~ - van Kampen 
gelegen ulterwaardengebled. Hier ho
pen we naast de vele wintergasten ook 
een groot aantal deelnemers te kun
nen waarnemen. Vettrek Is om 07.00 
uur vanuit Heerde om 07.15 uur. 

voor verdere Informatie kàn men con
tact opnemen met de heer Hofstede 
telefoon 05788·3187. ' 

,, l'E.P.S •I t:.N K.N.NV 

"Zeg waar is dat steentliltje uit 
jouw knoet gebleven?" 

11 0, die moest vanrr:orgen om 7 unr 
vanuit Heerde om 7.15 uur vertrekken 
om mee te dcen met een door de KNNV 
Epe/Heerde georganiseerde vogeltrek" 

"Hocpt ie zeker nog grotere uilen te 
ontmoet en 11 - - WvS. 
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VAN DE OOSTVAARDERSPLASSEN. 

In een artikeltje van Nice Dijkshoorn in 
het ledenorgaan van de afdeling Lelystad 
lazen we de volgende bijzonderheden over 
de Oostvaardersplassen: 
In het westelijk deel van de plassen is 
de voorgenomen waterstandsverhoging ach
terwege gebleven wegens het droge weer. 
Er kwamen geen ruiende Ganzen in voor, 
omdat die wat water nodig hebben, om te 
drinken en om praedatoren, als Vossen,te 
ontlopen. 

De bedoeling is dat de waterstand het volgend jaar hier wel 
weer verhoogd kan worden, zodat de Ganzen er als "grazers" van 
het riet aanwezig zullen zijn. 

Hoewel er al vroeg in het jaar vele honderden Ganzen minder 
waren dan anders, heeft de Staat er toch honderden laten af
schieten wegens vermeende schade aan de landbouw! 

Het aantal broedparen van de Lepelaar is gestegen van 215 
tot ca. 260 paren. Ook de Aalscholvers breidden zich uit. 

Verheugend zijn de broedgevallen van de Grote Zilverreiger 
en vrij veel Roerdompen. 

Buiten de plassen broedden enkele paren Steltkluten. name
lijk op opgespoten terreinen ten oosten van Almere-Buiten. 

Andere waarnemingen : een Visarend en een paar Flamingo's. 
Een uniek vogelgèbied! 

Op 't honderdguldenbankbiljet 
heeft meL een vogelbeeld gezet 
als sym8ool dat er niet om liegt, 

Redactie. 

daar 't geld ons toch de zak uit vliegt. 

Marius (in Tubantia) 



Klokjesgentiaan 
Nog een onderzoek waarvoor het 
Prins Bernhard Fonds aan Natuur
monumenten subsidie verstrekte: 
dat over de klokjesgentiaan. Het 
v~erd uitgevoerd door drs. Gerard 
Oostermeijer, als gewetensbezwaar
de verbonden aan Natuurmonu· 
menten, met steun van h.-~t Hugo 
de Vrieslaboratorium van de Univer
siteit van Amsterdam. 
De klokjesgentiaan komt in twee 
uiteenlopende terreintypen voor: in 
vochtige heideterreinen en op 
schrale (voedselarme) graslanden. 
Het is een overblijvende, meersten
gelige plantesoort die per individu 
erg lang meekan. Sommige planten 
worden wel 40 jaar oud. Het aan
tal terreinen waar de klokjesgenti
aan groeit is de laatste tientallen ja
ren niet erg achteruitgegaan. Wel 
is het aantal exemplaren per terrein 
veelal teruggelopen. 
In het door het Prins Bernhard 
Fonds gesteunde onderzoek is nu 
gekeken wat de gevolgen zijn van 
de kleine aantallen planten per lo
katie. Wat betekent het voor de 
voortplanting? Wat zijn de erfelijke 
gevolgen? En vooral: hoe kunnen 
de beheerders van natuurterreinen 
het beste met de nog aanwezige 
populaties omgaan? Bij dat laatste 
is gekeken naar de reactie van de 
klokjesgentiaan op beheersmaatre
gelen als maaien, plaggen, begra
zen en het verwijderen van opslag 
zoals de berk. Het tijdstip van 
maaien en begrazen is bijvoorbeeld 
van belang. Valt dat te vroeg in 
het jaar, dan zijn de klokjesgentia
nen niet in staat zaad van goede 
kwaliteit te produceren. En juist dat 
zaad is nodig voor het in stand 
houden en verjongen van de popu
latie. 

Vergrijsde populaties 
Nu blijkt niet iedere plek met klok
jesgentiaan gelijk. Er zijn plekken 
met een sterke mengeling van 
oudere en jongere planten. Jaarlijks 
komen er op die plaatsen veel 
kiemplanten voor. Een deel daarvan 
overleeft niet, maar een deel duide
lijk wel. In zo'n populatie ontstaan 
regelmatig jonge planten die overi
gens soms pas na drie jaar tot 
bloei komen. Met de záadproduktie 
zit het dan wel goed. Per plant 
kunnen wel 300 tot 12000 zaden 

per jaar worden geleverd. Ruim vol
doende voor het jong houden van 
de populatie. 
Er is ook een ander type.populatie. 
Die wordt als regel gevormd door 
oude, bloeiende planten die zich 
jaar in, jaar uit weten te handha
ven. Opvallend is echter dat uit de
ze 'vergrijsde' populaties weinig 
·kiemplante.n en jonge planten 
voortkomen. De populaties ogen 
dus wel gezond, maar hun toe
komst is toch onzeker. Met name 
deze laatste grpep populaties ko
men veel in ons land voor. Soms 
speelt het milieu een rol: droogte, 
vergrassing, het ontbreken van 
open plekjes waar zaad kan kie
men. Maar vaak is het ook een 
kwestie van beheer. Soms wordt er 
duidelijk te vroeg gemaaid, bijvoor
beeld al in juni. Bij dat vroege 
maaien loopt ook het voortbestaan 
van een vlinder, het gentiaan
blauwtje, gevaar. De in de vrucht
beginsels aanwezige rupsen wor
den dan immers in één keer weg
genomen. In sommige terreinen is 
dit blauwtje om die reden uit
gestorven. 

Zaadbank 
Begrazing, tegenwoordig toch een 
uiterst populair hulpmiddel bij het 
beheer, moet zeker in deze 'ver
grijsde' populaties zorgvuldig wor
den toegepast. Met name bij kleine 
aantallen exemplaren. De klokjes
gentiaan komt immers veelal in de 
meest vochtige terreingedeelten 
voor. Die delen leveren voor de 
grazende dieren als regel het sap
pigste voer op. De aantrekkings
kracht kan dan zo groot worden 
dat met de grassen en met andere 
kruiden de klokjesgentiaan wordt 
afgegraasd. Gebeurt dit jaarlijks, 
dan loppt de zaadbank van de 
soort gevaar, en vergrijst de popula
tie nog verder. 
Het spreekt vanzelf dat het onder
zoek van Oostermeijer en de mede
onderzoekers van het Hugo de 
Vrieslaboratorium rechtstreeks te 
maken heeft met het beheer. Na
tuurmonumenten heeft dus van dit 
door het Prins Bernhard Fonds 
gesteunde project rechtstreeks pro
fijt. Ook voor de klokjesgentiaan 
gaat het hier om goed gebruikt 
geld. 

~I 

Spoorbanen 
Spoorbanen, lintvormige elementen 
in ons landschap, zijn ook voor de 
plantenwereld van belang. Zeker 
nu de Nederlandse Spoorwegen de 
laatste jaren in het beheer daarmee 
beter rekening houdt. 
Liefst meer dan 60% voor alle in 
Nederland voorkomende wilde 
planten groeit langs het spoor. Niet 
vreemd dat spoorterreinen soms 
onverwachte natuurlijke elementen 
bevatten. 
Met name de spoorbermen zijn in 
dit opzicht bekend. ~og vers in het 
geheugen ligt de ove1dracht aan 
Natuurmonumenten van 2 Y2 km 
spoor achter Winterswijk, de zgn. 
Borkense Baan. Weliswaar een bui
ten gebruik gesteld stuk spoorweg, 
maar een levend bewijs van de 
waarde van spoorbanen voor de 
natuur. 
De trein speelt b;j de instandhou
ding van de flora in die bermen 
een belangrijke rol. Windbestuivers 
komen door de langsrazende trei
nen in ieder geval goed aan hun 
trekken. Daarnaast kunnen planten 
die normaal niet in een gebied 
voorkomen gemakkelijk via zaad 
met de trein worden meegevoerd. 
Zij duiken dan in een ander gebied 
weer op. De trein als schakel in 
een onverwachte sector. 
In het Nederlands Spoorwegmu
seum, Maliebaanstation te Utrecht, 
tel.: 030-306206, is over de spoor
bermen een permanente deel
tentoonstelling aanwezig. Het is 
een buitententoonstelling waar 
spoorspecifieke planten worden ge
toond van de zandgronden, de 
laagveenlanschappen en het rivie
renland. Om het allemaal eens in 
alle rust te bekijken. 



10.000 HA BESCHERMD VOOR VOGELS 

In 1899 werd de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, kortweg 
Vogelbescherming, opgericht en is daarmee met haar ruim 90 jaren de oudste particuliere 
natuurbeschermingsorganisatie in Nederland. Zij richt haar activiteiten, zoals de naam het al 
aangeeft, op vogels. Hoe komt dat zo? Vogels spreken ons aan! Vogels zijn overal aanwezig 
en ze zijn opvallender dan bijv. zoogdieren of vissen of insekten. Daar komt bij dat vogels 
en mensen enkele eigenschappen gemeen hebben: vogels en mensen horen ongeveer 
evenveel, zien ongeveer evenveel en ze ruiken beide even slecht. De manier waarop vogels 
contàct hebben (geluid) en zich presenteren kan dus ook goed door mensen worden 
waargenomen! Door hun opvallende aanwezigheid hebben ze ook een signaalfunctie: afname 
van de vogelstand betekent bijna altijd verslechtering van het milieu! 
Het beleid van Vogelbescherming is vooral gericht op bescherming van het biotoop, het 
leefmilieu van de vogels. Vogelbescherming werkt daarbij zeer nauw samen met andere 
organisaties (Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen). Zij heeft zelf ook enkele 
reservaten in beheer, maar haar activiteiten zijn vooral direct gericht op vogels, zoals steun 
bij opvang van olieslachtoffers, bescherming gebieden, die van belang zijn voor vogels (zowel 
nationaal als internationaal), verbetering van de Vogelwet en de Jachtwet. Zij werkt daarbij 
samen met allerlei organisaties. Het gaat echter ook om de kleinschalige vogelbescherming. 
Eén aspect van deze vorm van vogelbescherming in het klein is geweest de instelling van de 
zogenaamde Vrije Vogelreservaten. 
Ruim 20 jaar geleden werd het systeem van de Vrije Vogelreservaten ingevoerd. Het is een 
predikaat dat toegewezen kan worden aan elk terrein, dat voor vogels interessant is. 
Iedereen, die een dergelijk terrein heeft, kan voor dat gebied deze titel krijgen. Er moet 
dan wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn. Ter verduidelijking: het gaat niet om 
reservaten van Natuurmonumenten, de Landschappen of Staatsbosbeheer. Die zijn al 
voldoende beschermd. Zo heeft Vogelbescherming thans aan zo'n 450 terreinen in de loop 
der jaren het predikaat verleend (samen ca. 10.000 ha). 
Welke terreinen komen nu in aanmerking? Natuurlijk moet zo'n terrein een redelijke 
vogelkundige waarde hebben. Verder kan het elk type terrein zijn: gemengd bos, weiland 
(weidevogels!), bosjes, natte gebieden, heide. De terreinen kunnen "gewoon" in gebruik zijn. 
Het beheer of dat nu gericht is op produktie (grasland, houtteeit) of op recreatie 
(wandelgebied) wordt geen belemmering op gelegd. Wel wordt verzocht allerlei activiteiten 
zo "vogelvriendelijk" mogelijk te doen. Heel vaak kunnen activiteiten met een kleine moeite 
zodanig worden uitgevoerd, dat de vogels er geen last van hebben, of zelfs voordeel. 
Dunningen in het bos worden niet in de broedtijd, maar in de nazomer of winter uitgevoerd, 
snoeien van besdragende heesters in het vroege voorjaar (dan kunnen de vogels eerst van 
de bessen profiteren), weiland kan als er jonge weidevogels zijn van binnen naar buiten 
gemaaid worden, voor de maaibalk kan een wildredder geplaatst worden, kortom er zijn vele 
mogelijkheden. 
Zodra een terrein aangemeld wordt bij Vogelbescherming, wordt eerst nagegaan of het uit 
vogelkundig oogpunt in aanmerking komt (daar zijn criteria voor opgesteld); daarna wordt 
bepaald in welke categorie het terrein valt. Er zijn nl. 2 typen: Vogelbroedterrein en 
Vogelreservaat. Het eerste is vooral als broedgebied van belang, het andere is als 
broedgebied, rustgebied en fourageergebied van belang. 
Vogelbescherming geeft dan een verklaring af met enkele voorwaarden, die door beide 
partijen getekend worden. 
In die verklaring worden enkele afspraken gemaakt: betrokkene zal "zo veel mogelijk" doen 
om verstoring te voorkomen, bijvoorbeeld er naar streven, dat er geen loslopende honden 
op het terrein komen (maar hij mag er natuurlijk wel met zijn eigen hond wandelen). 
Vogelbescherming kan desgewenst adviezen geven inzake het beheer. Er zijn echter twee 



"harde" afspraken: géén jacht op vogels, tenzij noodzakelijk om schade te voorkomen en 
géén kievitseieren rapen. ' 
Zoals gezegd, allerlei terreinen komen in aanmerking. Relatief veel bocren hebben hun 
grasland aangemeld als Vogelbrocdterrcin. Zodra hun terrein het predikaat 
Vogelbroedterrein heeft, komt er een bordje Vogelbroedterrein bij te staan. Dan zijn 
mogelijke eicrrapers gewaarschuwd, de politic houdt vaak een extra oogje in het zeil. Verder 
kan die boer op onze steun rekenen: waar mogelijk geven wij hulp en advies. 
Naast de boeren zijn er veel andere particulieren die desgevraagd ons predikaat voor hun 
terrein kregen. Dat kunnen landgoederen zijn van een paar honderd ha, maar dat kan 
evengoed een bosje van 1/2 ha in een uitgebreid weidegebied zijn. Dat kunnen ook 
buitendijkse gebieden zijn, zandwinplassen, meertjes, poeltjes, grienden enz. Niet alleen 
particulieren werken op deze wijze met ons samen. Ook gemeenten, waterschappen, 
recreatieschappen, kortom een aantal (semi-)overheidsorganen heeft zich bereid verklaard 
met ons te streven naar het behoud van onze vogels. 
Contact met Vogelbescherming wordt schriftelijk onderhouden vanuit het hoofdkantoor in 
Zeist en door plaatselijke contactpersonen. 
Wat zijn nu de voordelen van het predikaat voor betrokkenen? In de eerste plaats kunnen 
zij desgewenst gratis voorlichting ontvangen inzake beheer, inrichting e.d. Het terrein heeft 
bovendien een bepaalde status gekregen, waardoor vaak ook erkenning als zodanig door de 
gemeente bij de vaststelling van de bestemmingsplannen. Vcrder is er minder inloop bij 
afgesloten particuliere terreinen. Ook kan het voorkomen dat betrokkene bij een dreigende 
aantasting op of naast zijn terrein (planologische ingrepen) protesteert, waarbij hij dan ons 
aa~ zijn zijde vindt. Wij ondersteunen dan zijn bezwaarschrift bij de betrokken instanties. Zo 
hebben wij menigmaal een terrein kunnen behouden! Tenslotte kan de eigenaar via ons in 
contact gebracht worden met plaatselijke organisaties, die kunnen helpen bij het 
inventariseren. 

Wij zouden graag het aantal Vrije Vogelreservaten uitbreiden. Steeds opnieuw blijkt, dal er 
nog veel terreinen en terreintjes zijn, die in aanmerking komen voor ons predikaat. Maar 
waar liggen die? 
Omdat allerlei "natuur"organisaties (KNNV, IVN, NJN, JNM, vogelwerkgroepen e.d.) 
meestal over een gedegen terreinkennis besèhikken vragen wij u om ons te melden of er in 
uw omgeving gebieden zijn, die in aanmerking komen om als Vrij Vogelreservaat 
aangemerkt te worden. Wilt u dat aan ons melden via uw secretaris? Graag met vermelding 

· van ligging, eigenaar en een korte aanduiding van de vogelkundige betekenis (b.v. rietland, 
broedgebied of gemengd bosje in open landschap e.d.). Wij zullen dan onze "consulent" (wij 
hebben ca. 140 van deze contactpersonen in Nederland!) op de hoogte stellen, die ter 
plaatse gaat kijken en zo nodig contact met u opneemt. 

Onze dank voor uw medewerking. 

Meer informatie? 
Vogelbescherming, Driebergsewg 16c, 3708 JB Zeist, lel. 03404-25406 helpt u graag. 

Bedankt voor uw medewerking, 

Namens Vogelbescherming, 

J. Knupker. 

,. 
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Vereniging Milieuzorg gemeente Epe 

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

ILIEU-UITVOERINGSPLAN van Epe 

is het zover. Onder invloed van stromingen van rijkswege en deels van de verlok
kingen van een mogelijke subsidie heeft de gemeente Epe een milieu-uitvoeringsplan. 
Dit plan zal daadwerkelijk invloed gaan hebben op het denken en doen van een gemeentebe
bestuur dat de laatste jaren het een en ander aan milleu-trammelant over zich heen heeft 
zien gaan. Als Vereniging Milieuzorg gemeente Epe hebben wij er al met wethouder en 
ambtenaren over mogen discussieren. Het heeft ter inzage gelegen en het is de bedoeling 
dat de gemeenteraad in haar decembervergadering er zich over zal uitspreken. 

Wat staat er In? 
- De taken op milieugebied die de gemeente nu uitvoert en zou moeten uitvoeren. 
- De knelpunten die daarbij optreden of kunnen optreden. 
- De oplossingen die voor de knelpunten concreet aanwezig zijn. 
Dezè taakstelling houdt in dat de opstellers van dit plan een inventarisatie voor ogen hadden 
van een aantal wettelijke verplichtingen zoals het uitvoeren van de Hinderwet, de Wet Bodem
beschermig , de Interimwet Bodembescherming, de Wet Geluidhinder en nog een aantal op 
het gebied van water- en luchtverontreiniging. In veel gevallen komt als knelpunt naar voren 
dat het met de controle op naleving vrij droevig gestemd was, iets wat bij ons niet echt als 
groot nieuws naar voren kwam. 
Positief in het plan is de gemeentelijke behoefte om die controle _op naleving nu eens goed 

. op poten te zetten. Een ander echt positief geluid is dat milieuvoorlichting en -educatie 
iets is dat breed moet zijn opgezet en dat chronisch moet worden volgehouden, iets dat wij 
van harte onderschrijven. 

Wat staat er niet In ? 
In dit plan ontbreekt het onzes inziens nog duidelijk aan een integrale afstemming van milieu
beleid en éonsequenties daarvan op andere beleidsterreinen dan het strikt uitvoeren van milieu
wetten. Ondanks dat de bedoeling' daartoe in de inhoudsopgave wel tot uiting komt zie je er 
in de tekst veel te weinig van terug. Volgens de wethouder zal een deel van deze materie 
en van werkelijke uitvoeringsmaatregelen worden aangetroffen in het Regionale Milieubeleids
plan (RMP), dat momenteel wordt opgesteld door het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe, 

waarin Apeldoorn, Epe, Heerde, Voorst en Brummen regional samen optrekken. 

De Inspraak. 
ledereen kon kennisnemen van en inspreken op het gemeentelijke Milieu-uitvoeringsplan (MUP) 
tot 1 november j.l. De Insprekers kunnen hun bezwaren toelichten op een hoorzitting. Omdat 
we er zeker van willen zijn dat de politieke partijen het belang van dit plan en van onze aanvullingen 
daarop inzien wordt door ons op woensdag 2.1 nov~ 1990 in \/yve.rvr-e.uqd ~in Epe 
voor de raadsfracties en andere belangstellenden een toelichtingsavond over het MUP georgani
seerd,waar ook KNNV-Ieden welkom zijn.(_Dil::" i~ de. vvc\C\t'""sc"~yV\t.;l..~~ àatuM(z.îeoc?!A.~ûs)') 
Wij hopen· dat ook de leden en het bestuur van de KNNV alert zijn en mee opletten dat de 
ambitieuze plannen eindelijk eens in het voordeel van het milieu zullen werken. 

\ 4r.bur..l"'-' Viiver vV"c.wqd 

\iql: 'o.:t eiLL1rv\::"e. \<uv_ 
~ee-k!. t rQ.ovt" \ , \'::..p.e.-

Jan Polman, Ver Milieuzorg gemeentwe Epe. 

giro 1963127 
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De juistheid van de waarnemingen is voor de verantwoording 
van de waarnemers. Dat waren deze keer : 

EB= Els Bavel; EdB = Egbert de Boer; FB =Frans Bosch; 
Jeroen B = Jeroen Boomsluiter; JvD = J.van Dalen; PG = 

Pier Groen; AHS = Agnès Herweijer-Smit; GJK = G.J.Kok; 
EKG = Els Koopmans - Grommé; FN = Frouke Nijhof; MH = 
Micky Haselhoff; HM = Henk Menke; IM = Idske Mulder; 
EM = Erik Murris; OSB = O.Slot-Batterman; WvanS = W.van 
Soest; IS = Inecka Stuve; HvW=Henk van Woerden. 

Verder: de Heren BouwmeesterSieders en Stijf, de Dames Meinte
ma, Meursing, Ria de Vos en Cythia Wedemeyer. 

De winter staat weer voor de deur. Het zou leuk zijn als 
een aantal enthousiaste leden in de maand januari een lijstje 
zou maken met de bloeiende wilde planten die men dan tegenkomt. 
En dat lijstje dan ook insturen naar de waarnemingen! 

Waàrnemingen die U niet aantreft in deze rubriek zijn wel 
genoteerd. 

Dat er bij de visVlJvers in Vaassen altijd wel wat te bele
ven valt weten wij allemaal, maar voor vogels begint het Heer~ 
derstrand ook aantrekkelijk te worden, getuige de waarnemingen. 

Waarnemingen voor het volgende nummer naar: 
Mevrouw Inecka Stuve, 
De Rolders 8, 
8191 KH Wapelveld. 

Bellen mag ook! 05782 -. 2830. 

Ui\:; cle 
W GIO\f'"l'\ E!.-. 

I'Y\ ï"'q el') ... 

STINKENDE KORTSCHILDKEVER 
Staphylinus Olens (Ocypus Olens), 
twee tot drie centimeter lang. 
De grootste Kortschildkever in de
ze streken; algemeen in tuinen b.v. 
onder bloempotten. In het bos onder 
strooisel en mos. 
Kan pijnlijk bijten! 
Denkt bij aanraking dat hij een 
Schorpioen is en heft het achter
lijf in een dreighouding omhoog. 
Kleur meestal zwart. soms metaal
blauw. 
Heet. in Engeland : 

Devil•s Coach Horse. 



VOGELS 

Aalscholver 
13/ 9 Kievitaveld Emst.A.J.Bouw-

meester. 
25/ 9 6 ex. Vijver bij Venz Ernst. 

EdeB. 
Bonte vl iegenvanqer · 
11/ 6 De Teye Vaassen. EdeB. 
20/ 9 Molenweg Heidebad Epe. JvD. 
Boomvalk 

9/ 9 Jagend, nieuwe Kievi~sveld
plas Vaassen. EKG. 

16/ 9 2 ex. roepend, Renderklip-
pen Epe. EKG. . 

Bosuil 
sept./ Laat zich regelmatig zien, 
okt. in de Motketel. 's avonds· 

en 's nachts. PG. 
Brilduiker 
20/ 7 Heerderstrand )Ed B 
28/ 8 Heerderstrand, 8 ex. e · 
Carolinaeend 

8/10 In parkje Beekstraat, Epe. 
Al een jaar aanwezig. EKG. 

Buizerd 
13/10 8 ex.kringend boven Norel

holtweg Epe. Jeroen B. 
22/10 8 ex.kringend boven huis 

in Ernst. Ria de Vos. · 
25/10 25 ex. cirkelend Norel

holtweg Epe. Jeroen B. 
Dodaars 
9/ 8 Heerderstrand l 

28/ 8 id., voert jongen Ed B 
29/8 id., 8 ex. e · 
30/ 9 id., 4 ex. 
Flamingo 

7/10 2 ex. Wilp, Gelderse kant 
in poel. 1 ex.groen geringd. 
Nog niet roze. EM. 

Gekraagde roodstaart 
2/ 9 Tuin Wapenveld. IS. 

Groene specht 
3/ 9 Motketel. PG. 

Havik 1 ~ex, Epe. Jeroen B. 
10/10 
Klapekster 
15/10 Tongerenee heide. FB. 
Kruisbek 
16/ 9 Zeer grote groep op Hoge 

Weerd Epe. Daarna op ver
scheidene dagen groepjes. 

20/ 9 

9/10 
23/10 

EKG. 
2 groepen van elk 20 ex. 
Burgerenk. FB. 
Zwolse Bos. FN. 
Telkens groepjes, Render
klippen en dorp Epe bij 
Officiersweg. EKG. 

Mandarijneend 
8/10 Paartje, park Beekstraat Epe. 

EKG. 
Oeverloper 

20/ 7} 
28/ 8 Heerderstrand EdeB. 
29/ 8 
Raaf 
23/ 8 

16/ 9 

10/10 

10/10 
18/10 

21/10 

Cirkelt rond hoog boven Kroon
domein. Ook op andere dagen 
waargenomen. PG. 
2 ex. vallen twee buizerds 
aan. Renderklippen Epe 
4 ex. laagvliegend over} 
Epe,weste!ijke richting, 
met in hun kielzog een AHS. 
Sperwer en een Kauwtje. 
In tuin Pelzerpark. 
2 ex. roepend. boven Beu
kenlaan Epe. MH. 
2 ex. baltsend! Heide 
Welna. EKG. 

Ransui I 
7/10 Zwolse Bos bij de Dreef, 

Wapenveld. IS. 
Spreeuw 

1/10 Honderden in dorp Epe op] 
t/m op doortrek. Nemen over- EKG 

13/10 dag geen voedsel op! 
Hoog in bomen. 

Staartmees 
14/10 Vele ex .. trekactiviteit, 

Nore!bosweg Epe. Jeroen B. 
Tafeleend 
10/ 9 22 ex. Heerderstrand. EdB. 
Tapuit 
29/ 9 IJsselmeerdijk noord van 

Elburg. EdB. 
Turkse torte 1 . 
16/ 9 Parkweg Vaassen. 

Zeker 20 ex. EdeB. 
Watersnip 

9/ 9 4 ex. opvliegend, Nieuwe 
Kievitsveldplas Vaassen. EKG. 

IJsvogel 
juni Vijver bij Wenumse molen. 

C. Wedemeyer. 
30/ 8 2 ex. Kanaal t.h.v. Boshoe

kerbrug. Jeroen B. 
4/ 9 Sinds juli bij vijver tuin 

Kooiweg Heerde: GJK. 
13/9 Bij de Cannenburch in Vaas

sen. A.J.Bouwmeester. 
2/10 2 ex. Kievitaveld visvijver 

Vaassen. één ex. bij Venz, 
één ex. bij Trafostation. 
EKG. 

17/10 Bij Vulcanus (voormalige 
spoorbaan), Vaassen. 

ZOOGDIEREN 

Eikelmuis 

~ 
"-'t[;f:/:Jl~· 
~ 

15/10 Eikelmuis. De Rolders. Wa-
penveld. IS. 

Haas 
15/10 De Rolders Wapenveld. IS. 
Wezel 
29/ 8 In kas. Norelholtweg Epe. 

Jeroen B. 

INSEKTEN 

Agrilus angustulus (kever) 
24/ 8 in serre Belvédèreweg.MH. 
Atalanta 
21/10 Norelholtweg op valappels. 

IM. 
Gegroefde lapsnuitkever 
1/ 9 Heerde, huis bij de Grift. 

EB. 
Leptura lubra (soort boktor) 
27/ 8 In serre (dood) Belvédère

weg. MH. 
Stinkende kortschildkever 

3/10 In huis in Vaassen. 
Hr. Stijf. 

Huismoeder 
25/ 8 In huis Heerde, Molenkamp. 

OSB. 
Walstropijlstaart. 
28/8 Fietspad Gortelse hei, rup

sen op Knikkend wilgeroosje. 
EKG. · 

Blauwe duinsprinkhaan 
16/ 9 3 ex. Trap Renderklippen, 

Epe.· EKG. 
Hoornaar 
-yflo~oningin. Apeldoorns kanaal 

Wapenveld. WvanS. 



PLANTEN PADDESTOELEN 47-
Akker leeuwebek 
15/ 9 2 ex. Kievitsveld Ernst. opge

spoten terrein. EdeB. 
29/ 9 Klepperweg Epe. HM. 
Breedbladige wespenorchis 

5/ 6 Kopermolenweg Zuuk. 
28/ 6 Molenweg Wissel. 

2/ 7 Elburgerw.tussen Licht
torenw.en Jachtlustw. 

12/ 8 Boerweg achter de FB. 
Berghoeve 

12/ 8 Van Manenspad 
26/ 8 4 ex. Visvijvers 

bij de Venz 
29/ 9 Heerderweg bij Politie-} 

bureau Epe. HM. 
29/ 9 Feithenhofweg Epe. 

sept. 

sept. 

Grote 
28/ 8 

Soerelseweg bij Rabbit Hili 
en Lindenoord Vaassen in 
tuin, beide Mevrouw Mein
tema. 
Dellenweg Epe. Mevrouw 
Meursing. 

kaardebol 
Vaassen, slootkant Eierweg. 
EdeB. [;:, 

Papegaaikruid \ 
29/ 9 Dophoeveweg Epe. HM. 
Ruige anjer 
11/ 7 Berm IJsseldijk, rivierzijde 

2 ex. bloeiend (één maaivorm) 
EdeB. 

Torenkruid 
11/7 Berm IJsseldijk, rivierzijde 

EdeB. 
Veenwortel 
9/ 9 Watervorm, velden in bloei

visvijvers Vaassen. EKG. 
Vogelmelk 
14/5 Oostendorp berm Zuiderzee

straatweg Apeldoorn, berm 
Kanaal. EdB. 

Watergentiaan 
9/ 9 In bloei, stille kant nieu

we Kievitsveldplas. EKG. 

Nagekomen waarnemin~ 

Bleekgele russuJa 
8/10 Veel grote exemplaren. Zwol

se Bos achter de dreef. FN 
en IS. 

Bruine bekerzwam. 
13/10 Tegen kant droge beek Zwolse 

Bos. IS 
Eekhoorntjesbrood 
8/10 Zwolse Bos àchter de dreef. 

FN en IS. 
Fluweelboleet 

8/10 Zwolse Bos achter de dreef. 
FN en IS. 

Gele ringboleet 
8/10 Zwolse Bos achter de 

FN en IS. 
beurszwam 

dreef. T';; 

Gewone 
1/10 Groenstrook bij .S! 9 te Epe. 

EKG. 
Gewone 
8710 

hekseboleet 
Zwolse Bos achter de dreef. 
FN en IS. 

Hazepootje 
1/10 Grote groep, op houtschil

fers in plantsoen Epe. EKG. 
Kastanjeboleet 

8/10 Zwolse Bos achter de dreef. 
FN en IS. 

Krulzoom 
8/10 Zwolse bos achter de dreef. 

FN en IS. 

Netstelige hekseboleet 
8/10 Zwolse Bos achter de Dreef. 

FN en IS. 
Populierenmelkzwam 

1/10 Visvijvers Vaassen, veel 
zeer grote exemplaren. EKG. 

Rode zwavelkop 
8/10 Zwolse bos achter de dreef. 

FN en IS. 

Roodsteelcollybia 
28/ 9 Grote groep op houtschil

fers, laantje Loeftpark Epe 
(vrij zeldzaam). (Hr.Sieders~ 
EKG. 

Sponszwam 
16/10 Bij Beukenlaan, Epe. MH. 
18/10 Zwolse Bos achter de dreef. 

FN en IS. 

Kerkui~ 

24 /6 ~oor het tweede achtereenvolgende jaar een nest met 5 
Jonge Kerkuilen uitgevlógen. Heb RAGLAND 
Nest in garage in uilenkast op het Raoland in Gorssel. 
aan de Ravenswaarden. Els Hendriks Eekweg 5 

(Ouden onlangs weer op nest) Gorssel ' 

STAAT UW WAARNEMING NIET IN DEZE RUBRIEK? JAMMER, VOLGENDE 
KEER BETER 1 

I>.-' "'' ~ ...? ....... -._ 
Op een bergpaadje kwao ik een kever tegen 
De zon was net veranderd in regen. 
Hij schuifelde snel onder een steen -Jekker droog, 
Maar ik zag nog net in een druppel op z'n schild 

de regenboog •• 
I.S. 

Q 
~:11. 
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WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Mw. Inecka Stu·ve · 

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

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 kopij bij 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 
bijdraagt in de kennis omtrent de aanwezigheid en de verspreiding 
van de zoogdieren kunt U contact opnemen met Frans. 
PADDESTOELEN 

Er is op het ogenblik geen paddestoelen werkgroep. Indien U echter 
denkt bijzondere paddestoelen gevonden te hebben kunt U altijd contact 
opnemen met: 

VOGELWERKGROEP 
Contactpersoon 

Albert Sieders 
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 altijd 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: Marie·t 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. Agn~s Herweijer-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 huiskamerbijeenkomsten deel 
neemt, wordt het tijd om contact met Agn~s op te nemen. 
NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE · · 
Contactpersoon Mw. Eveline Drevijn-Dijkstra . __,_(-./'(\ 

Wisselseweg 78, 8162 RN Epe ~~~~:tJ 
Tel. 05780-12673 - _, 

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
beschermingscommissie 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. 




