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 Zoals gebruikelijk staat dit nummer van Natuurklanken ook dit jaar weer in het teken van de 
vakantiebelevenissen. Kunnen we ons tijdens het kille, gure herfst- en winterweer nog even verwar-
men aan zomerse verhalen. 
 Daarom kan ik ook eenieder van harte aanbevelen op donderdag 24 november de vakantie-
dia-avond te bezoeken, omdat daar woord en beeld elkaar aan kunnen vullen. 
Ook de nieuwjaarswandeling is een jaarlijks terugkerend gebeuren, waarbij we weer, samen met zo-
veel mogelijk leden, het nieuwe jaar in willen luiden. U komt toch ook, die zondag 8 januari 1995? 
 Nog even een redactionele noot: de waarnemingen kunnen voor de volgende Natuurklanken 
bij Agnès Herweijer ingeleverd worden. Dit staat ook op de laatste pagina van dit blad vermeld en op 
nog een paar andere plaatsen, om de kans dat U het over het hoofd ziet zo klein mogelijk te maken. 
Daar Ans Voest voorheen deze taak op zich nam, zou men gewoontegetrouw de gegevens per ongeluk 
naar het oude adres kunnen zenden. Vandaar even wat extra nadruk in dit voorwoord en elders in het 
blad. 
 Verder mogen we ons elke keer weer verheugen in een overweldigende hoeveelheid kopij. 
Helaas begint er langzamerhand een gewoonte bij de schrijvers in te sluipen, om deze kopij ver na de 
sluitingsdatum in te leveren. Als het om één of twee dagen gaat is dat meestal nog wel “mee te ne-
men”, maar het komt ook voor dat er redactieleden thuis moeten blijven van excursies o.i.d. omdat 
alles anders niet op tijd af komt. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom bij deze aan al on-
ze  - en ook andere potentiële - schrijvers, die we overigens een zeer warm hart toedragen, het nadruk-
kelijk verzoek zich wat strikter aan de sluitingsdatum van kopij te houden, zodat het type- en teken-
werk wat meer over de tijd en de redactieleden verdeeld kan worden. Voor de volgende keer is de da-
tum 10 december. 
 We verheugen ons bij voorbaat over het aantal stukjes en de voortreffelijke inhoud ervan! 

Alvast onze hartelijke dank voor Uw betrokkenheid en medewerking. 
 

 Namens de redactie: 
Idske Mulder. 



INECKA SALUTE! 
 

Deze Natuurklanken is tot stand  gekomen zonder  
Inecka   Stuve. 

 Ze is ermee gestopt en we zullen haar inventiviteit en improvisatietalen-
ten missen! Zij is in het team steeds degene geweest die bleef tamboereren op 
wetenschappelijke benadering, (dus als U in het vervolg in redactionele bijdra-
gen dit element mist, weet U waar het aan ligt.....!) 
 Inecka’s humor gaf ook altijd een speciaal effect aan onze bijeenkomsten. 
Ze weet haar zotte invallen prachtig te verwoorden en daar is dikwijls gebruik 
van gemaakt! Zo schudde ze bij het zien van de door Kees Blom gevonden 
Neushoornkever vlotweg het bijbehorend verdichtsel uit de mouw. U weet wel -
-- of misschien ook niet, want het is in het vorige blad wel zeer nevelig doorge-
komen. 

Voor alle zekerheid laten we het hieronder nog eens duidelijk volgen: 
 

Zieltogende Neushoornkever. 

   De Neushoornkever heeft vreselijk verdriet, 
   omdat men een Vliegend hert in hem ziet. 
   Hij denkt: “Ben ik echt zo’n bedreigde soort, 
   dat men van mijn naam nog nooit heeft gehoord?” 
  
 Al is Inecka gestopt met het “bloed- zweet- en tranen”-werk, we hopen en 
zijn ervan overtuigd, dat ze haar bijdragen aan Natuurklanken zal blijven leve-
ren. Wie weet krijgt ze nu precies dat beetje extra tijd om zaken te signaleren en 
door te geven, die dit blad extra kunnen verrijken. 
 Inecka, bedankt voor alle leuke momenten en we blijven dus op je reke-

nen! 

De redactie 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Een bezield natuurbeschermer, genaamd Jack Miner en bijgenaamd “Wild Goose Jack”, 
voerde in 1904 een plan uit dat door velen van zijn tijdgenoten als “excentriek” bestempeld werd. Hij 
stichtte een toevluchtsoord voor vogels, een van de eerste in de geschiedenis. Hiermee wilde hij voor-
zien in de opvang van de Canadese ganzen, op hun trek, elk voor- en najaar, tussen het Noordpoolge-
bied en het zuiden van de Verenigde Staten. 
 De plek die Wild Goose Jack voor zijn project koos is gelegen aan een van de oevers van het 
Eriemeer, ongeveer veertig kilometer ten zuiden van Windsor.  
Dat deze locatie totaal buiten de lijn van enige bestaande trekvogelroute viel, zag hij niet als een on-
overkomelijk bezwaar 
 Hij schafte zich zeven ganzen aan, die hij kortwiekte, zodat ze niet weg konden vliegen, want 
ze  moesten als “lokganzen” dienen.  
En toen was het wachten op een storm, sterk genoeg om de trekkende vogels uit hun koers te blazen. 
 In 1908 was het eindelijk zo ver! Elf wilde ganzen streken neer in het reservaat en schrokten 
er het resterende graan op.  
Het jaar erop waren het er tweeëndertig, nog een jaar later vierhonderd en de trekroute kreeg ook een 
naam: Tennessee flyway. 

~¤~ 
 Heden ten dage landen jaarlijks meer dan honderdtwintigduizend ganzen op de “Jack Miner 
Bird Sanctuary” in Kingsville (Ontario) en ongeveer even groot is het jaarlijks aantal bezoekers. Deze 
komen overal vandaan, zelfs uit uit Pakistan, Zuid Afrika en de Oekraïne, zoals Cheryl Miner - de 
vrouw van Jack Miner’s kleinzoon, Kirk - vertelde. 
 Medio oktober is het tijdstip dat zich kan laten voorstaan op een record aantal bezoekers.  
Èn ganzen. Het is niet ongewoon dat er zich dan zo’n twintigduizend vogels tegelijk verdringen op 
het terrein van vijfendertig acre. 
 Het reservaat wordt in stand gehouden door donaties en door een fonds dat Jack Miner vóór 
zijn dood in 1944 oprichtte. 

Er liggen nog een heleboel andere plaatsen verspreid 
over Canada, waar je een glimp kunt opvangen van de 
majestueuze vogels op hun trek naar het zuiden. 
Vele provinciale parken en natuurbeschermingsgebie-
den verzorgen voorlichtingsprogramma’s en beschik-
ken over uitkijkposten en schuilhutten voor het pu-
bliek.  
Maar hoog in het luchtruim, in een smalle strook tus-
sen de Hudson Baai en het zuiden van de Verenigde 
Staten, daar strekken zich enige van de voornaamste 
vogeltrekroutes uit. Met name de Mississippi-, de Pa-
cific-, de Central-, de Atlantic  èn de Tennessee fly-
way. En wie daar in de buurt woont, hoeft alleen maar 
de hemel af te speuren om het beeld op te vangen van 
de vermaarde V-formaties waarin de ganzen vliegen. 
Hun schallende roep is een zeker bewijs dat de herfst 
in het land is. 

 
Overgenomen uit  “Macleans”,  een Canadees  
tijdschrift, dat Frans van Noorden ons leende. 

MHM 

 



 
 

 Achillea pannonica, Vicia pannonica, 
zeg maar liever “Hongaars duizendblad” en 
“Hongaarse wikke”. Dat was al lastig genoeg, 
vonden wij!  
Latijnse kreten te over in het KNNV-kamp in 
Hongarije.  
In juni van dit jaar waren we dertien mooie, 
maar vermoeiende dagen aan het rondneuzen 
in de uiterwaarden van de rivier de Ipoly en de 
bergen rondom. De Ipoly is hier grensrivier 

tussen Hongarije en Slowakije, voor hij uitmondt in de Donau. 
Gelukkig hadden de vogels en veel andere dieren nog Hollandse namen, maar op de “lijsten” die ge-
maakt werden kwamen ook hiervan de namen in het Latijn erbij. We waren namelijk bezig om in het 
kader van een Hongaars Natuurbeschermingsproject een soort inventarisatie te maken van alles wat 
we in dit boeiende gebied tegenkwamen. En alleen Latijnse namen zijn internationaal en dus ook voor 
onze Hongaarse vrienden te begrijpen. 
Denk nu niet dat we de hele dag moeilijke woorden uitwisselden. Alleen de echte fanaten noteerden 
en wisselden gegevens uit. De plantjesmensen zaten soms tot diep in de nacht in de grote tent te de-
termineren. Dat was overigens niet gemakkelijk: een Hongaarse flora is voor ons onleesbaar en dus 
werd er gegoocheld met Duitse en Zwitserse flora’s en de Flora europaea. Op een enkele soort na kon 
men met vereende krachten dan toch de naam wel vinden. Zelf droeg ik nog weleens een bescheiden 
steentje bij. Door snuffelen in plaatjesboeken en inventariseren van mijn eigen ervaringen lukte het 
me soms een spoor uit te zetten in de goede richting. Wat dan uiteraard weer moeizaam bij het gaspit-
je moest worden geverifieerd. 
 Het project waarvoor we naar Hongarije waren gekomen draagt de naam Göncölproject. Het 
woord “Göncöl” is samengesteld uit een aantal beginletters van de diverse onderdelen van dit project, 
maar het betekent ook beer. Het sterrenbeeld “De Grote Beer” is hun logo. 
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij investeert in het Göncölproject en is blij met 
de KNNV-contacten in Hongarije zelf. 
Enfin, we waren dus EEN GROEP MET EEN OPDRACHT. Ná ons, in augustus, is er nog een twee-
de KNNV-kamp daar geweest. 
Het kampterrein, eigenlijk meer de tuin van een huis, lag in Ipolyvece bij de rivier de Ipoly. Dik, die 
voorzitter was, heeft met veel passen en meten ieder een plaats kunnen geven op het te kleine terrein. 
 De eerste excursie was een verkenning van het uiterwaardengebied, waar we van het kamp uit 
meteen inliepen. Kniehoog gras, rijp om gemaaid te worden, nergens hekken, sloten of verbodsbord-
jes. Je liep zó maar recht van het dijkje naar de rivier. Heerlijk! 
 Het eerste wat opviel was, behalve het zeer hoge gras, een vreemd soort duizendblad met 
dichtbehaarde bladeren. Het bleek het al genoemde Hongaarse duizendblad. 
Ook een grijsharige kamille was er heel algemeen. 
 Dan al meteen de kreet: “Een Kwak!”  Aller ogen en kijkers naar boven, waar rustig de kleine 
reigerachtige vogel overvloog. 
 Bij de poeltjes in de uiterwaarden werd uitgebreid gekeken naar padjes, kikkers en hun lar-
ven. Natuurlijk ook naar de vele libellen die er rondvlogen. In het scala van specialisten die ons 
KNNV-kamp rijk was zaten goede kenners van reptielen, amfibieën en zoogdieren. Er waren verder 
een libellenkenner en een vliegen- en bijenman en veel vogelaars. 
Een vlindersnuffelaar vond meteen al de rups van de Kamillevlinder. 
 De poel bevatte o.a. larven van Boomkikker en Knoflookpad. 
 De kreet “Een Buidelmees!” hield de vogelaars lang gekluisterd aan de oever van de Ipoly 
met zijn vele overhangende wilgen. De vogel werd tenslotte inderdaad goed gezien. 
Later zag een excursie onder leiding van een Hongaarse vogelman de merkwaardige nesten.  

 
 
 

Kaartje Hongarije 



 Diezelfde gids leerde ons ook het geluid kennen van de Krekelzanger. Zien doe je zo’n moe-
rasbosbeest niet gauw, maar het geluid heb ik later op andere plekken nog goed gehoord. Het Göncöl 
stuurde verscheidene Hongaarse gidsen naar ons toe. 
 De uiterwaarden van de Ipoly bevatten heuse rivierduintjes. En wàt voor!  Je ziet uit de verte 
al de merkwaardige grijswitte tint van deze heuveltjes. In dit warme gebied, beschut tegen teveel 
Noordenwind door de bergruggen van Slowakije, groeit namelijk de sierlijke Stipa. Dat is een veder-

gras met uitzonderlijk lange kafnaalden, die wuiven in de wind. 
Tussen deze Stipa pennata en ook op andere plekken tussen hoge 
grassen stonden de leukste planten. Er komt een clematissoort voor, 
de Clematis integrifolia, die gewoon rechtop tussen het gras staat. 
Klimmen is er niet bij. Ook mist deze clematis het samengestelde 
blad van onze clematissoorten, zoals de Bosrank. Bovenaan de en-
kel stengel met grote gave bladeren hangt een paarse, klokvormige 
bloem, zoals we die van de Alpenclematis kenden. Later zagen we 
ook de grappige bollen met vruchtenpluis boven het gras uitsteken. 
En dan kom je ergens anders langs een bospad nog een rechtop 
groeiende clematis tegen, de Clematis recta. De volle struik stond 
te pronken met een massa witte bloempjes. Bepaald spectaculair 
was daarbij nog de aanblik van tientallen grote gouden torren, die 
van het stuifmeel snoepten. Maar dit was op de kalkhelling van de 
berg de Naszly. Later meer over dit bijzondere gebied. 
Weer terug naar de rivierduintjes. 

Tussen de Stipa ontdekten we ook een alleraardigste vuilpaarse Irissoort met kleine gestreepte bloem-
dekbladeren, de Iris variegata. 
Hier en daar was het rood van de mooie Bloedooievaarsbek. Genadekruid en Heemst, en later in de 
week grote velden met verschillende soorten toortsen, waren alom aanwezig. Bij een oude strang van 
de Ipoly, even over de Slowaakse grens, vond ik de forse plant van een Asclepiassoort, waarvan de 
eerste roze bloemen net open gingen. Ze geurden heerlijk! 
 Leuk was het in de hooilanden een herinnering uit onze jeugd 
terug te zien: ooievaars die achter de maaimachine aanliepen om 
sprinkhanen en andere opgejaagde dieren te verschalken. 
Ooievaars waren er veel in de dorpen. In Ipolyvece alleen al telden we 
vijf bewoonde nesten, waarvan één hoog bovenop het grote reservoir 
van de watertoren. Andere nesten zaten zo laag op de telegraafpalen dat 
je de jongen heel mooi kon zien zitten. 
Behalve witte- waren er ook Zwarte ooievaars. Ze broeden in de uitlo-
pers van de dicht beboste bergen van de Börszony en foerageren in de 
uiterwaarden. Soms liepen er wel vijf van deze mooie vogels in het 
hooiland, samen met hun witte soortgenoten en Blauwe reigers. 
Het gezang van Nachtegaal en Wielewaal klonk uit alle bosjes. 

De exotisch aandoende Bijeneters hadden overaal waar 
maar een geschikt steil wandje was hun holen gegraven. De 
niet door hen bewoonde gaten herbergden Ringmussen. 
Volgens de Hongaarse vogelaars waren Bijeneters overal in 
dit land heel algemeen. We hoorden hun typisch geluid dan 
ook zelfs boven ons kampterrein, waar ze hoog in de lucht 
hun zweefvluchten uitvoerden. 
 De bergen waar we van ons uiterwaardenkamp op 
uitzagen waren uitlopers van de Tatra’s in Slowakije en het 
Hongaarse stukje ervan, de Börszony.  

                 Clematis 

Zwarte ooievaar 

Bijeneters 



 
 Helaas waren er in die periode schietoefeningen 
en dat maakte dat er pas de laatste dagen een excursie 
heen kon gaan. 
De Börszony is overdekt met een rijk Beuken-
Haagbeukenbos, waarin talloze beekjes ontspringen. 
Turkse lelie en de grappige Bolletjeskers (een soort 
Pinksterbloem met broedknolletjes in de bladoksels) wa-
ren enkele planten van de zeer rijke onderbegroeiing. 
Het bos wordt nogal beschadigd door het militair ge-
weld! 
 De andere bergexcursie ging naar de al genoem-
de Naszaly, een fantastische ervaring! Het is een grote 
kalkklomp, noordelijk van de stad Vaac. Van zijn hellin-
gen heb je een prachtig uitzicht over de stad, de Donau, 
die hier een grote bocht maakt, en het lagere gebied naar 
het zuiden toe. Jammer dat een enorme steengroeve con-
stant aan de Naszaly knaagt. 
 Op de door de zon gestoofde hellingen ontmoe-
ten drie plantengeografische districten elkaar: het Cen-
traal-Europese, het Mediterrane en het Atlantische dis-
trict. Zo’n bloemrijk en gevarieerd terrein als deze hel-
lingen boden heb ik nog nooit gezien. Je viel van de ene 
verbazing in de andere. Drie soorten Hokjespeul, waar-
onder een prachtig paarse, een roze, zeer forse vleugel-
tjesbloem (Polygala nicacensis), massa’s Kroonkruid, 
allerlei klokjessoorten, Wilde weit, drie soorten Salie, 
Bergklaver, Luzerne, Knolspirea, Melampyrum nemoro-
sum, Slangekruid, Pekanjer, Gele wasbloem, twee soor-
ten Knautia..... je kunt zo nog wel even doorgaan! 
De klap op de vuurpijl was het voorkomen van vele vol-
op bloeiende Vuurwerkplanten. en natuurlijk waren er de nodige vlinders, zoals het Dambordje, die 
van al die bloemen profiteerden.  
Wat vlinders betreft kwamen we tijdens onze Hongaarse vakantie toch wel aan onze trekken. Voor 

ons bijzonder was het overal voorkomen van de Phegeavlinder. 
Het is een vrij trage zwartwitte soort, verwant aan onze St. Jans-
vlinders. Doordat deze mooie vlinders vaak een poos aan een 
grasspriet hingen, waren ze een geliefd doelwit voor de vele foto-
grafen. 
Een echt grasvlindertje was een helemaal zwart beestje. Je zag de 
mannetjes van deze Hypogymma morio werkelijk overal waar gras 
groeide. Hun sprieten zijn mooi geveerd en bevatten in al hun ver-
takkingen de zintuigen om de geur van de vrouwtjes op te vangen. 

De laatste leiden een verborgen leven in het gras. Al het rusteloos rondvliegen van de mannetjes was 
erop gericht die vrouwtjes morio te vinden. Op een bloem zag je ze nooit. 
 Een echte verrassing voor mij was het zien van de Grote vuurvlinder bij een moerasje. Rese-
dawitje en Boswitje waren vrij algemeen, net als de Kleine parelmoervlinder. 
In tegenstelling tot in ons land, dit jaar, was het Hooibeestje overal te zien en minstens even algemeen 
was het bij ons zo zeldzaam geworden Tweekleurig hooibeestje. 
Het was alleen moeilijk al dat moois rustig te bewonderen, want er waren nog andere insekten die 
graag in de luwte van de bosjes vlogen. Ze waren zeer nadrukkelijk aanwezig. Het waren de hordes 
muggen, die je overdag en ook ‘s avonds in het kamp aanvielen. Het is in juni echt een plaag in het 
rivierengebied. Er wordt zelfs met vliegtuigjes gespoten boven de kampeerterreinen aan de Donau om 
ze te verdelgen. Dus warm of niet: lange broek, lange mouwen, hoofddoek of pet, laarzen, dat was het 
enige wat hielp. 

 
Bolletjeskers 

Phegeavlinder 



Muggeolie enzovoort? Daar lachten die beestjes om. 
 Andere vervelende wezentjes waren de vele teken, die zich “uit het niets” op je lieten vallen. 
Elke avond tekencontrôle in verband met de Lyme-ziekte was dan ook geboden.  
Gelukkig liep er nauwelijks vee, zodat we gespaard werden voor steekvliegen. 
 Dus nooit meer daarnaar terug? 
Dan zouden we de schitterende wilde ridderspoor missen en de vele, vele klaprozen die de randen van 
velden en wegen sieren. En die alleen al zijn een bezoek waard 

Els Koopmans-Grommé. 
 

 
P.S. Te zijner tijd kan bij ons het verslag met o.a. de volledige “lijsten” worden ingezien.  
 

 



 

 
 
Nu ik dit korte berichtje op 
papier zet zie ik nog steeds de 
kleuren van de Zuid-Lim-
burgse heuvels voor me... 
Het goudgeel van de haag-
beuken, de populieren en de 
essen, het oranjegeel van de 
beuken, het rood van de ker-
sebomen en de rijpe appels, 
het typische paarsroze van het 
Kornoeljeblad in de bosrand, 
het bruinrood van de Ameri-
kaanse eiken en de onbestem-
de bronzen van het “brons-
groen eikehout”! 
Als we door de boomgaard 
afdaalden was er de verras-
sing van het zilverwit blin-
kend water van een snelstro-

mende Gent met grillige kronkels in zeer groen gras. Op veel plaatsen in dit Nederlandse - Belgische 
grensgebied rond Cottessen worden de oeroude Meidoornhagen nog onderhouden en verdelen akkers, 
weiden en boomgaarden in grillige vakken. 
De hellingbossen zijn voor Nederland zeer bijzonder, net als de prachtige witte vakwerkhuizen, die in 
dit land verspreid liggen. 
 Heerlijk ontspannen wandelden we door al dit moois met elf volwassenen en twee kinderen. 
Wat we allemaal zagen en beleefden in deze vijf zonnige dagen vertellen we in een volgend nummer 
van Natuurklanken. 

Een deelneemster. 

 



 
 

 Het is nu toch wel zo ver dat we ons serieus moeten gaan voorbereiden op dagen met weinig 
licht en veel schemer- en zwartduister; het is niet anders. En wat een zomer hebben we gehad. Laat de 
herinnering daaraan niet verdund worden door alle regens, die daarna in zuilen neergevallen zijn. 
 Om de nostalgie nog een beetje op te kloppen een artikeltje over de Wilde kamperfoelie (Lo-
nicera periclymenum), de derde lianenplant die Nederland rijk is. Even de ogen dicht en een beetje 
concentratie.... die heel bijzondere zoetkruidige geur van warme, schier eindloze zomeravonden....... 
 De Kamperfoelie is een van de eerste planten die in het voorjaar de bladknoppen opent. (Bij 
ons groeit hij tegen het huis en verliest nooit al zijn blad, maar officieel is het geen groenblijver). 
Hij komt oorspronkelijk uit de Atlantische bossen en zijn geliefkoosde grondsoort moet niet te rijk, 
maar ook weer niet al te arm zijn. Dat hij zich in de duinen, op schelpzand, ook weet te handhaven 
mag merkwaardig heten, omdat zijn voorkeur uitgaat naar een kalkarme bodem 
 Als de Wilde kamperfoelie klimt, ranken zijn lianen rechtsom en  die worden soms wel tien 
meter lang. Ook op de grond kunnen ze kruipend flinke afstanden afleggen.  
De planten groeien goed in de schaduw, maar bloeien doen ze alleen op zonnige plaatsen, bijvoor-
beeld aan bosranden. De bloemen zijn ivoorwit tot zacht romig geel met vaak een schakering van 
oranje, rood of paars en ze bevatten veel nectar, die echter door de vorm van de bloem voor de meeste 
insekten niet makkelijk te bereiken is.  
DE stamgast bij uitstek is de Kleine ijsvogelvlinder, maar ook andere lang-getongde nachtvlinders, 
waaronder diverse pijlstaarten, laven zich zonder veel moeite aan de inhoud van de nauwe drinkkelk-
jes. Die zijn soms wel tot de helft met nectar gevuld.  
De zwoele, toch pittige geur die ons mensen zo bekoort, is overigens verlokkend genoeg om ook uil-
tjes, hommels en zweefvliegen aan te trekken. En niet alleen de bloemen vormen een attractie: er zijn 
ook  Kamperfoelie-gebonden bladmineerders en er bestaat een boorvlieg die aangewezen is op Kam-
perfoeliebessen. Zij zelf heeft er haar larfjestijd in gesleten en zal er ook haar nageslacht in laten ge-
dijen. 
 Als de Wilde Kamperfoelie een jonge boom uitkiest om zich aan op te trekken, vertonen de 
stammetjes en/of takken daarvan vaak duidelijke insnoeringen en het is heel wel mogelijk dat het on-
vrijwillig gastheertje aan de gevolgen daarvan bezwijkt. 
 Op de steile mergelhellingen van Zuid-Limburg komt in de bosranden de Rode kamperfoelie 
(Lonicera xylosteum) nog wel voor. Dit is de uiterste noordgrens die de plant, althans in zijn “wilde” 
gedaante, heeft kunnen bereiken. Elders zie je hem ook wel als sierplant in tuinen. Ondere andere in 
de onze. Of  het door het cultiveren komt weet ik niet, maar dáár zit geen sprankje geur aan en soms 
heeft dat komieke gevolgen. Bijna iedereen die er langs komt buigt zich over de bloemen om er - met 
een bij voorbaat verheerlijkt gezicht - een snuifje van te nemen. Het effect schommelt tussen teleur-
stelling en verontwaardiging. Bijpassend  commentaar blijft zelden uit. 
 Maar nu zijn alle bloemetjes weg, rood zowel als wild. Alleen nog wat giftige bessen zijn ons 
gebleven als herinnering aan de zoetheid van de zomer. Och die zomer, waarin we tot diep in de nacht 
buiten zaten en de hemel altijd een parelmoeren zweem van licht behield. En waar dan af en toe een 
lauw windstreeltje langs kwam, zwanger en zwaar van Wilde kamperfoeliegeur.......... 
 Niet getreurd, achter de horizon ligt een nieuwe lente en een nieuwe zomer. Dat vind ik per-
soonlijk altijd het fijne van de herfst en de winter. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
(Naar o.m. een artikel uit “Tuin en Landschap”). 

  
 
 Naar aanleiding van “Lianen 2” uit de vorige Natuurklanken werd ons gevraagd: “Wat is een Rood pe-
perboompje”? 
 Antwoord: het is de enige - zeldzame - in Nederland inheemse soort van het geslacht Daphne. Voluit 
heet de plant Daphne  mezereum. 
De gecultiveerde vorm van deze plant siert een heleboel tuinen en is ongetwijfeld alom bekend.  
In deel 2 van de Oecologische Flora van Weeda staat de D. mezereum ook uitvoerig beschreven, maar daar zon-
der de toevoeging “Rood” bij de Nederlandse naam. Misschien wordt die kleur er soms bijgehaald omdat er ook - 
niet inheems, dus -  Zwarte peperboompjes (Daphne laureola) bestaan.  
 Het antwoord op “Wat is een Rode kamperfoelie?” ligt besloten in bovenstaand artikeltje. 



EEN MONARCH GEZIEN 
Ook een reisverhaal! 

 
 Elk jaar zijn er enthousiaste mensen die geregeld de vlinders noteren, die ze in de loop van 
het seizoen zien. Hun lijstjes met vlinderwaarnemingen worden opgestuurd naar de “Vlinderstichting” 
te Wageningen, waar al deze gegevens verzameld en opgeslagen worden. Men kan zo de veranderin-
gen in de dagvlinderbevolking per jaar en per regio vergelijken. 
Na verloop van enkele jaren komt men dan tot een overzicht van de vlinderbevolking van ons land.  
Honderden vrijwilligers helpen hieraan mee, ook van onze KNNV-afdeling. 
 Dat er jaarlijks nogal wat verschillen optreden in soorten en aantallen, verband houdend met 
het weer, veranderingen in de leefomgeving van sommige soorten en andere oorzaken, zal duidelijk 
zijn. Men weet lang niet altijd de oorzaken. Soorten, die tientallen jaren niet meer gezien zijn, komen 
ineens weer terug. Andere soorten verdwijnen. Elk jaar zijn er verrassingen, zoals in de warme zo-
mermaanden van 1992, toen onverwacht door het hele land Koninginnepages verschenen, ook in onze 
streek. 
Sedert vele jaren kwam er alleen een vaste populatie voor op de Sint Pietersberg bij Maastricht. 
Tijdens de warme zomermaanden van dit jaar herhaalde dit verschijnsel zich niet meer. Wel zou er 
één Koninginnepage in Heerde gezien zijn. We houden ons aanbevolen voor datum en plaats van deze 
waarneming en mogelijk nog andere. 
 Gewone trekvlinders als Atalanta en Distelvlinder waren deze zomer in redelijke aantallen te 
zien, vooral de zomergeneratie, die hier opgegroeide, bevolkte onze Buddleja’s. 

 Dè grote verrassing van deze zomer was echter een 
bijzonder grote dagvlinder, de Monarchvlinder. Mevrouw 
Van ‘t Einde, een trouw vlinderwaarneemster, ontdekte dit 
prachtige dier in een tuin in Heerde. Ze was hoogst verbaasd 
deze in Nederland uiterst zeldzame soort zo maar voor zich 
te zien. Tot nu toe werd de Monarch pas drie keer in Neder-
land waargenomen, voorzover bekend tenminste. 
 Het is een zeer grote vlinder. De vleugels meten elk 
vier en een half tot vijf centimeter. De kleuren ervan zijn 
oranje, zwart en wit. Vooral opvallend is hierbij de dubbele 
rij witte vlekjes langs de zwarte zomen aan de voor- en ach-
tervleugels en de witte spikkels op het zwarte vlinderlijf. 

 De Monarchvlinder is van oorsprong een Amerikaanse soort. Daar is hij beroemd om zijn 
vermogen  enorme einden te trekken. Na de zomer vliegen de vlinders uit Noord-Amerika, ja zelfs uit 
Canada, naar Mexico om te overwinteren. Door vlinders te merken weet men dat ze in dertig dagen 
wel achttienhonderdzeventig kilometer kunnen afleggen en dat de grootste afstand die vastgesteld 
werd drieduizend kilometer bedraagt. 
De voedselplant van de rups is een Asclepiassoort. 
 Sinds de vorige eeuw leeft een populatie Monarchvlinders op de Canarische eilanden en in 
1980 vestigde zich een levensvatbare groep in Malaga in Zuidoost Spanje. In Zuid Engeland worden 
regelmatig exemplaren gezien. 
 Waar kwam onze Heerdese Monarch vandaan? Dat zal altijd een raadsel blijven. Het lijkt 
onwaarschijnlijk dat niemand anders dit exemplaar heeft waargenomen.  
Wanneer U denkt dit jaar zo’n vlinder te hebben gezien, wilt U dan contact met ons opnemen? Elk 
goed vlinderboek bevat wel een afbeelding in kleur.  
Gegevens over de Monarch putten we uit de “Ecologische Atlas van de Nederlandse Dagvlinders” van 
F.A. Bink. 

De Insektenwerkgroep  
p/a Agnès Herweijer-Smit, 

Pelzerpark 3, 8162 GA, Epe. 
Tel. 05780 - 13703. 

 



 
 
 
 
 

 In de NRC van 22 september jl. staat een artikeltje van de Heer Frans van der Helm over het 
eetgedrag van de Huismus. Oppervlakkig  hebben we daar natuurlijk allemaal wel kennis mee ge-
maakt, vooral op druk bezochte terrasjes bij mooi weer. Soms eten ze gewoon mee van je bord, waar-
bij ze zelfs wel rustig op de rand ervan blijven zitten. Maar de waakzaamheid in die schrandere 
glimoogjes verslapt geen moment en aanraken kan je ze nooit. 
 Hoe alledaags hun eetgewoonten zich ook laten aanzien, toch zijn er Britse onderzoekers ge-
weest die er meer over wilden weten. En die ontdekten nota bene toch iets extra’s. 
Huismussen houden elkaar voortdurend scherp in de gaten. Als er één de snavel heeft weten te leggen 
op een wat fors uitgevallen brok eten, krijgt hij de hele troep over zich heen. De versnapering wisselt 
vele malen van gebruiker voordat hij verorberd is, maar dan betreft het normaal, bekend voedsel. Bij 
vreemd eten ligt de zaak anders. 
 Men heeft drie experimenten gedaan met steeds een combinatie van ervaren en ònervaren vo-
gels Op welke manier deze selectie tot stand kwam vermeldt de historie niet, evenmin als “hoe komt 
groep I zo ervaren?” 
Maar goed, men had de beschikking over beide categorieën en de ervaren vogels kregen roodgekleur-
de korrels voorgezet, die ze met smaak aten. De “fröbeltjes” mochten alleen maar toekijken.  
“Observeren” zeg je in die kringen. 
 Toen de observantjes wat later een mengsel kregen van rood en geel voer, identiek op de kleur 
na, pikten ze er alleen het rood uit. 
 Bij een tweede proef kreeg de vogel die het voorbeeld moest stellen rode korrels. Maar daar 
was iets lelijks mee uitgehaald, want een gedeelte ervan was met kinine bitter gemaakt. Het gevolg 
was dat het diertje niet echt lekker ontspannen kon eten. Een heleboel korrels werden weggemikt en er 
was zichtbaar sprake van lange tanden. 
De leerlingetjes kregen opnieuw een mengsel van rood en geel, maar met hun eten was niet geknoeid - 
alles even lekker, alleen verschillend gekleurd. Toch meden ze de rode korrels. 
 Het derde experiment onthulde het resultaat van al dat gesleutel aan kostelijke eetwaar en wat 
je ermee teweeg brengt onder het vogelvolkje.  
Daar heeft namelijk elk individuutje op een gegeven moment een duidelijk omlijnde eigen smaak 
ontwikkeld. Tenminste dat denkt zo’n sukkeltje. De één is zodanig gemanipuleerd dat hij alleen rood 
lust en daar houdt hij zich voortaan ook aan. Geen tien voorbeeldvogeltjes die uitsluitend geel hebben 
leren eten kunnen hem op andere gedachten brengen. Het werkt uiteraard andersom ook. 
 Het is maar te hopen dat de proefdiertjes naderhand allemaal vrij weg mochten vliegen en dat 
ze flexibeler van aard zijn dan de spreekwoordelijke boer die alleen maar eet wat hij kent.  
En dat ze dan mentaal nog sterk genoeg- èn bereid waren om een herscholingscursus te volgen, met 
als hoofdvak  AFKIJKEN. Want waar vind je tegenwoordig in het wild nog gezonde rode en gele kor-
rels? 

 
 Wat ik zo knap vind van al die experimenten is, dat er steeds weer van die schijnbaar onbe-
nullige dingen zijn die onderzocht kùnnen worden.  
Maar ja, je zult dan wel eerst wetenschapper moeten worden. En daar heeft een huisvrouw het ge-
woon te druk voor. 

Micky Haselhoff-Marsman.- 
 



 
 

De NBC gaat weer beginnen met het onderhoud van kleine landschapselementen.  
We starten het seizoen met een dialezing op 14 november om 20.00 uur in de Suite van de Eper Ge-
meentewoning, door de Heer Evert Klein, over “het IJssellandschap”. 
 Alle medewerkers van de NBC en al diegenen die eraan zouden willen meewerken zijn hierbij 
uitgenodigd. 
Tevens vragen wij of er nog mensen zijn, die een paar zaterdagmorgens zouden willen helpen. Alle 
hulp is welkom. Graag een telefoontje dan naar Bert Hilberink (05788 - 72713). 
 Verder zal Henk Menke wegens tijdgebrek in het vervolg geen deel meer uitmaken van de 
NBC en hij heeft zijn voorzitterschap op 13 oktober jl. doorgegeven aan Marianne Faber (a.i.). 
Wij hebben hem met een geluksbloemetje hartelijk bedankt voor wat hij voor de commissie deed. 
Bert Hilberink, Rudi Heideveld en Marianne zullen zich gedrieën inwerken in de materie, met de be-
doeling dat een van de heren het voorzitterschap met een jaar kan overnemen. 
 Adrie Hottinga en Ad Schoutens kunnen wegens studie en tijdgebrek ook niet zo veel meer 
voor de commissie doen en daarom zou aanvulling van het bestuur van onze NBC zeer welkom zijn. 
Eén telefoontje is voldoende. 

Wie?   
Leuk “werk”, hoor! 



 
 

 Voortdurend belaagd door een legertje muggen baanden we ons een pad door de takkenchaos 
van een afgebrand dennenbos. Het was warm en we waren moe van de lange wandeling door de ui-
terwaarden van de Ipoly in Hongarije (zie artikel in dit nummer). 
Het was zaak niet in allerlei kuilen terecht te komen en niet over de zwarte takken en stronken te 
struikelen. Bovendien lagen er nog veel uitwerpselen van vee. Paarden? Koeien? Ik raapte door een 
ingeving zo’n verdroogde drol op. En ja hoor, mijn ingeving was waardevol! Al die hopen waren 
zwammen, Oliebolzwammen! 
 Het is bekend dat die graag op brandplekken bij dennen groeien. Nu, dat deden ze hier dan 
ook en daar het afgebrande bos één grote brandplek vormde, stonden ze er dan ook in grote hoeveel-
heden. 
Jaren geleden vonden we Oliebolzwammen op de resten van een houthakkersvuurtje aan de rand van 
het Hulshorsterzand. Ook bij een den. 
 Het is een vreemde zwam en als je niet op zijn aanwezigheid bedacht bent loop je die bobbe-
lige bruine kussentjes, die plat op de grond liggen, zó voorbij. 
De Oliebolzwam bestaat uit een donkerbruin vruchtlichaam zonder steel, van gemiddeld zeven centi-
meter doorsnede. Als je het geval omdraait blijkt hij van onderen wat hol te zijn, tussen de naar bin-
nen omgebogen randen. Er zitten in de holte verwarde wittige “wortels”, de myceliumstrengen, die de 
uiteinden van het mycelium (de eigenlijke zwam) zijn. 
 Wat verwantschap betreft hoort hij ergens bij de Kluifzwammen. Hij is zeker niet algemeen! 
Een paddestoel dus, en oliebol noch paardevijg. Dennenafval met een beetje houtskool ertussen, daar 
houdt deze Oliebol van. Misschien komt iemand hem in onze streek eens tegen. Meldt U dit dan even 
aan de Paddestoelenwerkgroep, die archief van de vondsten houdt. 

Els Koopmans-Grommé. 

 



O P R O E P 
 

AAN DE CONTACTPERSONEN VAN ALLE WERKGROEPEN. 

 Net als alle vorige jaren heeft het bestuur ten behoeve van het jaarverslag en de financiële 
verantwoording een overzicht nodig van de werkgroep-activiteiten van het verstreken jaar en de plan-
nen voor het komende jaar. Wij verzoeken U daarom de benodigde gegevens op korte termijn te stu-
ren aan het secretariaat (postbus 81, 8160 AB  Epe). Bij voorbaat dank. 

Het bestuur. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



 
donderdag FOSSIELEN EN GESTEENTEN UIT DE OMGEVING VAN ZWOLLE 
10 november Voordracht van de Heer Bauke Terpstra over de geologische geschiedenis van het ge-
  bied rond Zwolle, met nadruk op de pleistocene zoogdieren. 
  Onder zijn stereo-microscoop kunnen wij, behalve zijn eigen vondsten, misschien ook 
  vondsten van leden bewonderen. Eenieder die in onze omgeving fossielen heeft ge-
von-  den en daar meer over wil weten, wordt van harte uitgenodigd deze mee te brengen. 
  Onder leiding van de Heer Terpstra zal een en ander dan gedetermineerd kunnen wor-
  den. Het belooft weer een heel interessante avond te worden en we hopen dan ook op 
  een grote opkomst. 
   Tijd 20.00 uur. 
   Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
zondag  BEZOEK AAN HET NATUURHISTORISCH MUSEUM TE NIJMEGEN 
20 november Omdat er afspraken gemaakt moeten worden over de rondleiding is het nodig dat we 
  ruim te voren weten hoe groot het aantal deelnemers is. U kunt zich voor deelname 
  opgeven bij Marianne Faber, tel. 05780 - 27167, rond etenstijd, 

VÓÓR 30 OKTOBER A.S. 
  Ook met betrekking tot vervoer kunt U met haar afspraken maken. 
  De kosten bedragen  f  3,- per persoon.  
  Houders van een jaarkaart hebben gratis toegang. 
   Vertrek uit Epe  13.00 uur. 
   Plaats   Parkeerplaats Albert Heyn. 
   Vertrek uit Vaassen 13.10 uur. 
   Plaats   Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat. 
 
donderdag DE AVOND DÓÓR DE LEDEN VÓÓR DE LEDEN. 
24 november Hebt U in Uw vakantie natuurfoto’s, -dia’s, tekeningen, aquarellen, enz. gemaakt 
   en wilt U anderen daar van laten meegenieten, dan wordt U van harte  uitgenodigd 
vóór   1 november contact op te nemen met de coördinator, Dik Koopmans (telefoon 05780-
  12083).  Ook vondsten van stenen, schelpen, etc. willen anderen vast graag zien. 
  We hopen op een leuke en gevarieerde avond! 
   Tijd 20.00 uur 
   Plaats Huiskamer Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
zondag  OCHTENDEXCURSIE OUDE NAALDBOSSEN 
11 december Na het leerzame bezoek aan het pinetum “Schovenhorst” in Putten leek het ons een
   goed idee om in eigen omgeving onze naaldbossen eens wat beter te leren 
kennen. 
  Daartoe hebben we op deze zondagmorgen een wandeling gepland in het bos/heide- 
  gebied in de omgeving van de Dellen - Eperholt - Renderklippen. De Heer R. Philip-
sen,   verantwoordelijk voor- en deskundig op het gebied van het bosbeheer in de gemeente 
  Epe, neemt ons mee naar een interessant stuk van het bos.  
  Zij die meer willen weten over het ontstaan van de naaldbossen op de Veluwe, hun 
  ontwikkeling, afhankelijkheid, groeiplaats en bijbehorende landschappelijke- en fau-
na-  aspecten mogen deze interessante excursie niet missen. 
   Verzamelen Vaassen Kruising Dorpsstraat/Deventerstraat, om 08.45 uur,
   Verzamelen Epe  Parkeerplaats Albert Heyn, om 09.00 uur. 
  De excursie duurt tot ongeveer 12.00 uur. Opgave en inlichtingen over vervoer en 
   eventueel andere bijzonderheden bij Erik Murris, tel. 05788 - 7582 
  
zondag  NIEUWJAARSSAMENKOMST/EXCURSIE/WANDELING  
8 januari We gaan een wandeling maken (fietsen kan ook) naar het Uddelermeerveld en de 
Hun-  neschans, met als gids de heer Tieke Poelen, boswachter bij de Koninklijke Houtves-



te-  rijen. U kunt van hem een heleboel te weten komen over de geomorfologie en de na-
tuur-   en cultuurhistorie met betrekking tot deze streek.  
  De wandeling begint - na een korte inleiding door de Heer Poelen - om 14.00 uur. 
  Na afloop treffen we elkaar voor de koffie-met-toebehoren rond 16.00 uur in Restau-
  rant Uddelermeer, waar we de beschikking hebben over een “eigen” zaaltje dat plaats 
  biedt aan ongeveer veertig personen. (Eventueel vertoon van dia’s).  
  Mensen die niet aan de wandeling deelnemen,  kunnen op een zelfgekozen tijdstip 
recht-  streeks naar het restaurant gaan (zie onderstaand kaartje).  
  Over vervoer is altijd overleg mogelijk; dit kan via Harry van Diepen geregeld wor-
den.   Opgave tot deelname VÓÓR  6  JANUARI 1995 bij Harry van Diepen, Troelstra
   straat 2, 8161 DS Epe, tel. 05780 - 15114. 
   Verzamelen in Epe  parkeerplaats Albert Heijn, om 13.15 uur. 
   In Vaassen   Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat, om 13.30 uur. 

donderdag LEZING OVER STELTLOPERS 
26 januari Deze lezing wordt geörganiseerd door de Vogelwerkgroep, maar de details zijn nog 
niet   helemaal bekend. Nadere bijzonderheden zullen in het volgende nummer van Natuur-
  klanken worden opgenomen. 
   Aanvang 20.00 uur. 
   Plaats  Brinkzaal, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
dinsdag  VERGADERING IN DE EPER GEMEENTEWONING 
14 februari Leden van het bestuur en coördinatoren van de werkgroepen gaan in onderling over-
leg   de data “prikken” voor lezingen, excursies en wat dies meer zij, voor de komende 
   maanden. Het doel hiervan is waar mogelijk te voorkomen dat afdelingsacti-
viteiten   en/of activiteiten van verschillende werkgroepen samenvallen. 
   De exacte locatie in de Eper Gemeentewoning is nog niet bekend. 
   Aanvang 20.00 uur. 
donderdag JAARVERGADERING 
23 februari We hopen op een opkomst voor deze belangrijke avond, die zeker zo groot is als die 
van   de afgelopen jaren. 
  Na afhandeling van het “zakelijk en technisch” gedeelte wordt de avond afgerond met 
  een lezing over Vissen, Amfibieën en Reptielen, verzorgd door de werkgroep VAR. 
  Ook hieromtrent verschaffen wij U in het volgende nummer meer details. 

 



   Aanvang 20.00 uur. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
 
  We laten nog even de data volgen voor avonden in de Gemeentewoning, voorzover 
die  op dit moment bekend zijn. Noteert U ze in Uw agenda?  
    23 maart Suite 
    20 april  Brinkzaal 
    18 mei  Suite. 
 
 



  
 

 
 Afgezien van af en toe een wat grootser opgezette afdelingsspeurtocht, zijn we als groep toch 
ook wat meer georganiseerd bezig geweest. We proberen vast te houden aan de discipline van elke 
twee weken met een zo groot mogelijk gedeelte van de Paddestoelenwerkgroep een bepaald ter-
rein uitpluizen. 
Twee keer zijn we in Vaassen/Niersen geweest; daarna zijn de zoekacties verlegd naar de omgeving 
van de Belvédèreweg/Norelbos/Renderklippen, met een tussendoortje op het privé terrein van de fa-
milie Witkamp (zelfde omgeving). 
 Ondertussen is iedereen vrij- en/of bezig een eigen areaaltje bij te houden. Els Koopmans bij-
voorbeeld is bij elk tij en ontij wel ergens in het dorp de bodem aan het afspeuren. Daphne en Mick 
concentreren zich zo goed en zo kwaad als het gaat op een slordige cirkel rond de Belvédèreweg. Op 
de werkgroepavonden wordt verslag gelegd, vergeleken en de vondsten worden genoteerd en komen 
in “het archief”.  
Zoekacties voor dit jaar zullen nog plaatsvinden op 12 november, 27 november en 10 december. 
Werkgroepavonden op 17 november 1994, 19 januari 1995 en 27 april 1995. 
 Voor meer informatie of deelname bellen met Micky (05780-21410) of Daphne (05780-
12680). 
  
 
 

 
 Er is nog een avond toegevoegd aan het programma, te weten: 

28 november Mossen. 
  Graag zelf materiaal meenemen. 

Flora en loep zijn altijd aan te bevelen. 

Er is ook al een datum bekend van een programma-onderdeel voor het volgende jaar, en wel: 
10 juni  Zaterdagmiddag-excursie naar de ecologische tuin van de Heer H. Beuving in 
   Dalfsen. 
 
 
 

 
Voor zaterdag 12 november a.s. is er een  NATIONALE HERPETOLOGENDAG  georganiseerd 
voor professionele- en amateurherpetologen en terrariumhouders. 

Locatie: Katholieke Universiteit te Nijmegen, Toernooiveld 1, Nijmegen. 
Het programma begint op 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur. 
Er zal een aantal standhouders zijn en er worden lezingen van zeer uiteenlopende strekking gehouden. 
Het universiteitsgebouw is goed bereikbaar, zowel met openbaar vervoer als met de auto (dan volgt U 
de borden “K.U. Nijmegen”) en er is genoeg parkeergelegenheid. 
De organisatie van deze dag ligt in handen van drie verenigingen, te weten: 
• Werkgroep Amfibieën Reptielen Nederland (WARN), 
• Reptielen/Amfibieën en Vissen Onderzoek Nederland (RAVON), 
• Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde (NVHT LACERTA). 
Voor meer informatie kunt U terecht bij Harry van Diepen (tel. 05780 - 15114), Micky Haselhoff-
Marsman (tel. 05780 - 21410) en bij het speciale 

Info-adres: 
R. Lenders, Roukenstraat 3, 6521 BM  Nijmegen. 

Tel. 080 - 605904. 



• • • • • 
 
 
 
Het was in 1979 dat we, nog kinderloos, de Pyreneeën bezochten. Dit jaar besloten we met zoon van 
negen en dochter van elf dit gebied opnieuw te bezoeken en een aantal plekken opnieuw te bekijken. 
Tourmalet. 
 Na een week zwerven door Frankrijk (Blois, Dordogne) kwamen we op een camping 
ongeveer honderd kilometer ten noorden van de Pyreneeën in het diepe zuiden van Frankrijk. Veel 
Nederlanders, wel aardig, heet weer, vlak aan de snelstromende rivier de Gers.  
Van hieruit maakten we met de auto een trip naar enkele bekende toppen. Via een reeks van 
haarspeldbochten, zo nu en dan een zwaar zwetende fietser inhalend, kwamen we op de Col d'Aspin, 
1489 m hoog.  
Enigszins toeristisch, een parkeerplaats met een kudde koeien en paarden met - zoals de ANWB-gids 
be-loofde - een schitterend uitzicht over de Pyreneeën. 
Vervolgens naar de Col du Tourmalet, 2115 m hoog.  
Onderweg lunchten we bij een watervalletje en daar zagen we de eerste oude bekenden: tijm, vetblad, 
Gevlekte orchis en hagedissen. Mijn dochter plukte en at kleine, maar fijne bosaardbeitjes.  
 Vervolgens de Tourmalet, kaal, geërodeerd door de wintersport, veel auto's, skiliften.  
Een tolweggetje gaat nog hoger, naar de Pic du Midi de Bigourre. We stapten uit en keken wat rond, 
aarzelend of we ons aan zouden sluiten bij de rij voor het tolhek wachtende auto's.  
Mijn zoon wees omhoog; "Kijk daar eens...": onmiskenbaar, breed zwevend met lichte vlekken onder 
de vleugels, twee Steenarenden en met de kijker was de gelige glans op de bovenkant goed te zien, de 
gouden arend! Ze werden opgeslokt door een snel naderende wolk.  
We hoefden niet meer hoger en besloten wat rond te lopen om uiteindelijk bij een groot veld met 
blauwe irissen te stoppen. 
 
Aïguestortes. 
  De reis ging nog verder, naar de Spaanse kant: het nationale park "Aïguestortes y Estani".  Een 
natuurreservaat van 110 km2 met een aantal tot 3000 m hoge bergtoppen ("Els Encantats", de 
betoverde broeders), met uitgestrekte bossen, afgewisseld door veel riviertjes en hooggelegen 
meertjes (=estani). Indertijd zeer indrukwekkend, maar hoe ontwikkelt de wereld zich in vijftien jaar 
tijd?  
  Het dorp Espot vormt de toegang tot het park. Nog steeds de typische huisjes van donker 
gesteente met in de zon glanzende daken; wel enkele hotels en restaurants erbij, vier campings in 
plaats van toen één en. .... een slagboom over de weg die het park in voert.  
  We kwamen terecht op een camping met de wat merkwaardige naam “Vora-Park”, ongeveer 
drie kilometer van de rand van het park, weer aan een snelstromende rivier.  
Nader onderzoek leerde ons dat de situatie bepaald niet verslechterd was. De toegang naar het park 
was gereguleerd: 's morgens voor tien uur mogen er zo’n honderdvijftig auto's het park in; de rest van 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



die dag alleen maar weer eruit. Verder bezoek aan het park kan alleen maar te voet of per (Landrover-
)taxi.  
  De eerste dag waren we te laat en we besloten van de camping het park in te lopen naar het 
dichtstbijzijnde meer in het park, een soort stuwmeer, Lac St. Maurici.  
De wandeling van ongeveer acht kilometer ging van 1340 m naar 1900 meter hoogte. Het voetpad 

krioelde van de hagedissen. Op de gestapelde 
stenen erlangs groeide op elk mogelijk plekje een 
plantje, met name allerlei vetplanten. Door 
stokoude hazelaarbossen, langs bergweiden met 
tijm, Lavendel, Stengelloze distel, allerlei klokjes, 
Driedistels, aller-lei anjers, waaronder één soort 
met prachtige franje aan de kroonbladen. 
Bremraap, soms meters bedekt met losse kluwens 
van Warkruid en weer vetplanten (Sedum, 
Sempervivum, Saxifraga).  
Het meer, met aan één kant twee lage stuwdammen 
(muren) met glashelder water, dat vanuit enkele in 
het meer stortende beken voortdurend aangevuld 
wordt. In het water kleine visjes, bruin met witte 
buiken. Op verschillende plaatsen zijn er bronnen 
(fontana's). Er steken houten pijpen uit de 
bergrand, waar ijskoud, water uitstroomt. Haast te 
koud om te drinken op zo'n hete zomerdag.  

 Op de terugweg zagen we op een asfaltweg een doodgereden adder. 
   
De tweede dag gingen we vroeger op pad. Om half negen 's morgens 
haalden we brood in het dorp en reden naar het stuwmeer, zodat we de 
wandeling daar konden beginnen.  
We besloten te lopen naar één van de vele gletsjermeertjes in het gebied: 
Estany de Subenuix. Na een pittige klim door een morenegebied met 
grote granietblokken vol Rhizocarpon geographicon, een korstmos dat op 
een landkaart lijkt (“vol bosgebieden,” aldus mijn zoon), met hier en daar 
stokoude Bergdennen, kwamen we boven de boomgrens. Velden vol lage 
rhododendrons (R. ferrugineum) en Jeneverbesstruiken, hier en daar met 
open begraasde plekken en een reeks van voor ons oude bekenden: Schil-
dersverdriet, Gele gentiaan, een Grootbloemig kruiskruid, Valkruid en 
Turkse lelie.  
  Het gletsjermeer viel een klein beetje tegen, we zochten de typische plantjes voor dergelijke 
gebieden. Onder de laatst gesmolten sneeuw kun je o.a. Soldanella alpina verwachten, maar we 
moesten kennelijk nog hoger zijn.  
We liepen door om uiteindelijk te stoppen op een plaats waar een zich vertakkend beekje door een 
veen-laag op de morene stroomt. Allerlei zeggesoorten, o.a. Zwarte zegge, Blauwe zegge, Sterzegge 
en Twee-huizige zegge, Parnassia, opnieuw - veel - vetblad, vochtminnende Saxifraga's en grote 
pollen van een witbloeiende Ranunculus.  
Mijn dochter: "Gewoon niet eerlijk, zoveel mooie plekjes als hier zijn".   
 We liepen terug naar de parkeerplaats en reden weer naar de camping, met twee Spaanse 
padvinders als lifters mee: "Two weeks no civilisation. Who won the Tour de France?".  
 Onze conclusie over dit gebied is, dat het nog net zo mooi als vijftien jaar geleden is. Wel 
drukker, maar door het sterk verbeterde toezicht lijkt dit voor het gebied geen echte bedreiging. 
 
Andorra. 
  Ons volgende reisdoel was Andorra en iedereen aan wie we dit vertelden trok z'n wenkbrauwen 
op. Onze herinneringen zijn kennelijk anders dan de werkelijkheid nu.  
 Na een fraaie autorit door het dal van de Rio Noguera Pallaresa kwamen we vanuit het zuiden 
Andorra binnen. Daar begon een soort van file door een steil dal met aan weerszijden tal van commer-

 

 



ciële uitingen: winkels vol elektronica, gereedschappen, levensmiddelen en auto's. De hoofdstad lijkt 
op een reusachtige Kalverstraat vol auto's, met hoge gebouwen en driftig fluitende agenten, heet en 
benauwd. Net als toen gingen we van deze drukke noord-zuid-route af, naar een zijdal, het Valira del 
Nord, dat doodloopt in de bergtoppen bij El Serrat en onze verwachtingen waren al sterk gedaald. De 
weg was een stuk breder en drukker en de dorpen groter met allerlei hotels en appartements-
gebouwen. Toch kwamen we op dezelfde camping als vijftien jaar geleden terecht, bij het dorp Llort.  
 Hier was eigenlijk maar heel weinig veranderd, net als toen zetten we onze tent vlak aan de 
rivier op.  
De volgende dag reden we het dal zo ver mogelijk in. Dit blijkt tot 
grote hoogte te kunnen, omdat het geheel tot skigebied is ontgonnen. 
De oorspronkelijke vegetatie is vervangen door een netwerk van 
sintelbanen en Borstelgrasweiden. Met één van de nog werkende 
skiliften gingen we naar de top van de Arcalis, 2600 m hoog. Ook hier 
veel skipistes, maar hogerop plakken smeltende sneeuw en puin-
hellingen, met een tamelijk ongerepte alpine flora: allerlei spelde-
kussenvormige polsterplanten, veel kleine blauwe gentianen, en 
velden bedekt met vijf centimeter. hoge wilgjes (Salix herbacea).  
 Weer de volgende dag maakten we vanuit de camping een 
wandeling langs de andere kant van het dal, recht tegenover onze 
camping. We liepen door een dennenbos, plaatselijk kletsnat door 
aflopende beekjes, met hier en daar gigantische, rode granietblokken. 
Voor de kinderen een luilekkerland met frambozen, aardbeien en 
Blauwe bosbessen. Op open plekken Echt walstro, hertsthooi, Borstel-
gras, Blauwe knoop en waar het vochtiger was Veenmos, Beenbreek, 
orchissen, Sterzegge en overal (uitgebloeid) Witte rapunzel.  
In het bos allerlei soorten varens: Eikvaren, Dubbelloof, Stekelvaren, 
Zwartsteeltje. Langs de randen gehooide landjes, met nog herkenbaar: 
Ratelaars, Grote pimpernel, ooievaarsbekken, allerlei maten anjers. 
Dit gebied was nog als vanouds, maar de ontwikkelingen doen het 
ergste vrezen. Aan de overkant van het dal wordt voortdurend gebouwd, een helikopter werd zelfs 
ingezet om op een moeilijk bereikbare plaats beton te storten.  
 Na enkele dagen werd de reis voortgezet. Via het hoofddal reden we naar het noorden, via de 
hoge Pas de la Casa kwamen we Frankrijk weer binnen en toen begon de terugreis naar Nederland. 
 

Jan Leemburg 
 

 



 
 We kregen van Rowan Koster ook nog wat nagekomen waarnemingen die we de moeite van 
het plaatsen waard vonden, te weten: 
VOGELS: 
17-9 Bosuil, roepend, Tongeren, Epe. 
10-10 Groene specht, Oostravenweg, Tongeren, Epe. 
10-9 Havik, uit boom vliegend, Oostravenweg, Tongeren, Epe.   
13-10 Koperwieken (groep), Oostravenweg, Tongeren, Epe. 
24-8 Raven  2 exx. hoog overvliegend, Oostravenweg, Wissel, Epe. Bert + Rowan Koster. 
30-8 Tapuit, Dijkhuizerweg, Epe, nabij A 50. 
PLANTEN: 
23-9 Blauwe knoop, Grote bevernel en Knoopkruid. Oostoever Gr. Wetering, Deventerweg, 
Oene. 

 Tot slot: 
 Louk Witkamp had op 15 oktober een Boommarter in haar tuin. Norelbosweg, Epe. 
 (Zie: In mijn tuin gezien). 
 
 
 

We hebben in het vorige blad een beetje gehaspeld met plaatsnamen (zie “Rectificaties” op blz.    8 
Voor de volledigheid zij vermeld dat: de waarnemingen van AE (Anca Ebens), allemaal in Wapen-
veld gedaan zijn, dat de Schobbertsweg (waarneming van Rowan Koster) in Emst ligt, alle Ton-
gerens, Wissels en Wisselse venen gevolgd hadden moeten worden door Epe, en dat in alle voorko-
mende gevallen ook achter “Belvédèreweg” Epe had moeten staan. 

Wilt U eraan denken voortaan Uw waarnemingen naar Agnès Herweijer te sturen? 

OP 10 DECEMBER A.S. 
willen wij graag de kopij voor het laatste nummer 
van dit jaar binnen hebben, evenals Uw waarnemin-
gen.  
Zoals ook al in het voorwoord staat neemt Agnès 
Her-weijer het noteren van die waarnemingen over en 
U wordt dus verzocht ze schriftelijk of telefonisch 
door te geven naar het Pelzerpark 3, 8162 GA  Epe,  

Tel. 05780 - 13703. 



 
  
 Begin oktober maakte een aantal leden van de vogelwerkgroep, zeer waardevol aangevuld met 
enkele vogelvrienden, een vogelreis naar Rügen, het grootste eiland van (voormalig Oost-)Duitsland.  
Waar we met name veel Kraanvogels en roofvogels hoopten te zien. 
 Na vijf dagen trokken negen vogelaars door naar Falsterbo (voor de gestuwde trek van zang-, 
roof-, en watervogels), en acht keerden terug naar de Oost-Veluwe. 
 De deelverslagen die diverse deelnemers aan de reis hebben gemaakt beginnen hieronder: 
Zaterdag 1 oktober, eerste dag. Gerard en Henk Plat. 
 Na het inladen van koffers, tassen, dozen met voedsel en veel optische apparatuur vertrokken 
we precies op de afgesproken tijd richting Rügen.  
Via Hengelo en grensovergang de Lutte waren we al gauw in de buurt van Osnabrück.  
Door op het laatste moment niet de afslag Bremen te nemen, maar rechtdoor, richting Hannover te 
gaan, ontliepen we een file van tachtig kilometer. Dit hoorden we op de radio. Via Hannover en 
Wolfsburg ging het verder noordwaarts, over binnenwegen richting Müritz See in het voormalig Oost-
Duitsland. 
 Tijdens de tweede tussenstop aan de Elbe bij Wittenberge zagen we niet alleen vogels, zoals 
bijvoorbeeld Aalscholver, reiger, Bruine kiekendief en Buizerd, maar ook een aantal  planten, onder 
andere tijm, Beemdkroon, Duifkruid, Engelse alant, Marjolein en Engels gras. 
 Bij een meer, waar helaas geen water meer in zat, werd een buizerd zeer uitvoerig bestudeerd, 
voordat iedereen ervan overtuigd was dat het ook een buizerd was. Ook zagen we daar een paar reeën 
en enkelen van ons een Klapekster. 
 Na dit droge meer hobbelden we een heel eind over zandpaden door een bosgebied. Inmiddels 
wat het van schemerdonker al donker geworden en af en toe moest er op een kruispunt iemand uit de 
bus, om op de aanwijsborden te kijken of we nog steeds richting Speck gingen. 
Uiteindelijk kwamen we, ook nog op de goede plaats, uit het bos weer op de verkeersweg.  
 Het laatste stuk ging in hoog tempo en via de brug bij Stralsund reden we het eiland Rügen 
op. 
Zondag 2 oktober, tweede dag.. 

Na het ontbijt vertrokken we voor een tocht over het eiland, met 
als einddoel Gager, om daar een wandeling te maken over Gross 
Zicker. 
Eerst gingen we richting Gingst. Opvallend zijn daar de groot-
schalige landbouwpercelen en de verwaarloosde, op instorten 
staande collectieve boerderijen. Bij één zo’n boerderij zagen we 
een Havik op een oude silo zitten. In de omringende bosjes staan 
oude landbouwmachines, overwoekerd door bramen. Brandne-
tel, vlier en lijsterbes in een dennebosje zijn het levend bewijs 
van de ook hier voorkomende overbemesting.  
In het dorpje Gingst zagen we bij een klein museum een prach-
tig bewerkte en beschilderde deur. Vroeger moeten er hier veel 
meer van te zien geweest zijn. 

Over een van de voor Rügen karakteristieke bomenlanen reden we het dorp weer uit, richting Kluis. 
 Op een mooie tweebaansweg door de akkers (tweebaans = een pad van betonnen platen op 
wielbreedte), stopten we om een paar wouwen te bekijken. Terwijl de meesten met hun kijker of tele-
scoop naar de Rode wouwen keken, kwam er heel laag over de bosrand een Zeearend aangevlogen.  
“Zeearend!!” werd er geroepen. “Waar, waar?!” was de volgende kreet. 
Boven de akker waar wij langs stonden kwam de Zeearend in de thermiek en schroefde langzaam ons 
beeld weer uit. Op dezelfde akker zagen we na deze belevenis nog een buizerd, Bonte kraaien, Kneu-
tjes en Veldleeuweriken. 
 Voorbij een mooi rietgedekt huisje bij het dorpje Kluis gingen we zo’n betonnen pad op. Hier 
was men op de akker aan het werk met wat een enkeling onder ons “mooie vaste stront” noemde. 
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Kennelijk was hier voor een aaseter, zoals de Rode wouw is, genoeg eetbaars te vinden. Eerst zagen 
we er vier op een hoogspanningsmast. Toen nog een groepje van drie rondcirkelend, en op het laatst 
wel een stuk of veertien. 
 Weer verder gaand zagen we net voor het dorpje Bergen ons eerste groepje Kraanvogels op de 
akker. Een familie, mannetje, vrouwtje en twee jongen. 
Na Bergen zagen we het landschap veranderen van grootschalig akkerland naar heuvelachtig beuken-
bos, met daar bovenuit de toren van kasteel Granitz. 
 In Gager, een fraai dorpje met rietgedekte huisjes, volgden we een lange straat met kasseien, 
tot we op een parkeerplaats kwamen. Op die (volle) parkeerplaats van Hotel Boddenblick genoten we 
in het najaarszonnetje van onze meegebrachte lunchpak-
ketten. Een overvliegende Zeearend kon maar een enke-
ling be-koren. Kreten van “Ik heb nu geen tijd,” en “Die 
heb ik al eerder gezien,” werden links en rechts geslaakt. 
 Na de lunch begonnen we aan onze wandeltocht 
over Gross Zicker. In dit heuvelachtig gebied hadden we 
een prachtig uitzicht over het water. Hoewel de meesten 
vaak, zoals het goede vogelaars betaamt, omhoog keken, 
hoorde ik geen enkele opmerking over de prachtige wol-
kenpartijen. 
 Omhoog lopend naar de steile klifkust noteerde ik wat voor planten ik zag. Opvallend is dat 
het over het algemeen kalkminnende soorten zijn, onder andere: Wilde ridderspoor, Marjolein, Grijs-
kruid, Hondstong, Wilde peen, veel rozetten van de Sleutelbloem, Agrimonie, Maagdenpalm en 
Duindoorn. 
 Langs de rand van de steile afslagkust vervolgden wij onze weg door bosjes van lage beuken, 
soms een stukje eik en daar weer Duindoorn. Als ondergroei ook wel Duinsalomonszegel en de gewo-
ne Salomonszegel, Breedbladige wespenorchis en Lelietjes der dalen. 
Op het water ontdekten we Eidereenden en Brilduikers, tussen een grote groep Knobbelzwanen. 
In een klein bosje zagen we een Geelgors en een Sperwer kwam overvliegen. 
Op het hoogste punt, de Zickersches Hört, zagen we in een dennebosje Goudhaantjes en Zwarte me-
zen. 
Aan de rand van het bos vonden we nog Zandblauwtjes, Rozenkransje en Engbloem. 
 Op de terugweg kruiste de Razende Roland ons pad nog. Net lang genoeg om een paar kiekjes 
te maken. Met deze, meer dan honderd jaar oude, historische stoomtrein kan men een reisje maken 
van Putbus naar Göhren. 
 Na een rit over - volgens mij - alle karresporen die er op Rügen zijn, kwamen we net te laat 
bij de Udarserwiek voor de slaaptrek van de Kraanvogels. Nadat we de al aanwezige Kraanvogels uit-
voerig bekeken hadden, namen we ons voor om voortaan iets vroeger te komen. 
 In het donker keerden we, moe maar tevreden, terug naar Kiebitzort. 
Maandag 3 oktober, de derde dag van ons verblijf op het eiland Rügen. Jan Kuijper. 
 Om 5.45 uur vertrokken we met onze twee bussen naar het Udarserwiek, waar we de vorige 
avond een grote groep Kraanvogels hadden gezien. Iets verlaat, omdat in de bungalow bij Harry van 
Diepen de tijd een uurtje had stilgestaan. 
 De Kraanvogels hadden gelukkig op ons gewacht en stonden er nog. 
 Het Udarserwiek is een langgerekte binnenzee of “bodde”, zoals ze het daar noemen. De 
Kraanvogels hadden de meest veilige plek uitgekozen, zo ver mogelijk van beide kanten af, geflan-
keerd door ganzen en grote aantallen Knobbelzwanen. Naar schatting circa duizend stuks Kranen. 
Nadat het de hele nacht geregend had was het gelukkig droog. Wel bewolkt met een stevige wind, 
maar we konden alles redelijk goed zien. Eerst gingen de ganzen op de wieken: Kolganzen, Grauwe 
ganzen en Rietganzen werden genoteerd. 
 De Kranen verlieten niet massaal, maar in groepen de plek. Het was goed te zien hoe er steeds 
Kranen even een proefsprongetje maakten, zo van “Ik ben klaar - zullen we maar?” - en dan weer te-
rugzakten. Totdat er eentje een groep mee kreeg en ze op de wieken gingen. In een half uurtje waren 
alle Kranen naar hun voedselakkers vertrokken. 
Vanuit de grote vogelhut was de afstand helaas te groot om alles goed te kunnen zien en horen. 
Verder hadden we daar nog prima waarnemingen van een Havik, Grauwe- en Gele gorzen en Raven. 

  
 
 
 
  
 
 



 Om de Kranen op hun voedselakkers op te zoeken werd er via binnenwegen teruggereden. 
Deze bestonden vaak uit twee banen van in de lengte gelegde betonblokken. Zo gingen we dwars door 
een camping, waar we een opmerkelijke indruk kregen van de razendsnelle veranderingen na “die 
Wende”. 
Links een oude poepdoos, waar Roel Pannekoek twee jaar geleden de papiertjes uit het gat zag terug-
komen - rechts een super de luxe enorm sanitairgebouw midden in de nog kale ruimte. 
 Maar Kraanvogels zagen we ook. Vlakbij huis een groep, op een redelijke afstand, vergezeld 
van Grauwe- en Canadese ganzen. 
 Na het uitgebreide ontbijtbuffet ging het richting Hiddensee, een eiland ten westen van 
Rügen, zeventien kilometer lang, met een breedte variërend van drieëneenhalve kilometer tot hon-
derdvijfen-veertig meter. 
 Tijdens de overtocht met de veerboot was het met recht hondeweer en de regenkleding kwam 
tevoorschijn. Toen we op  het eiland aangekomen waren knapte het echter op en het werd verder, met 
zeer heldere luchten en zonnige perioden, nog een prima dag. 
We hebben er een mooie wandeling gemaakt van het plaatsje Neuendorf naar Kloster. Zo moet Ter-
schelling er heel lang geleden ook uitgezien hebben: een zandpad als dorpstraat en vervoer met paard 
en kar. Op het eiland zelf zijn weinig vogelwaarnemingen gedaan - (een Roodstaart op een waslijn, 
Rotganzen, een Middelste zaagbek, Wilde eenden, Goudhaantjes, Sijsjes en Groenlingen). 
 Dat gaf gelegenheid tot een geologisch zijsprongetje. Op het strand aan de kant van de Oost-
zee konden we ervaren hoe verslavend het zoeken naar stukjes barnsteen tussen het wier is. De zuid-
kant van de Oostzee is een belangrijke vindplaats van barnsteen, een verharde fossiele hars. Het vindt 
toepassingen als sieraad en als grondstof in onder andere de lakindustrie. Het is een vrij licht mineraal 
en het spoelt  hier dus gemakkelijk aan vanuit zee. 
 De wandeling voerde ons afwisselend via strand, heidevelden en rietvelden met mooie verge-
zichten naar het dorpje Kloster, waar we de boot terug namen. 
De dappersten klommen onderweg nog in een hoge uitkijktoren die waarschijnlijk nog voor kort voor 
andere doeleinden dan vogels kijken werd gebruikt. 
De terugvaart ging via een zeer smalle vaargeul, omdat de binnenzee tussen Hiddensee en Rügen zeer 
ondiep is, met veel zandbanken. 
 De schitterende luchten, de hoge moreneklif (tweeënzeventig meter) van Hiddensee, met de 
vlakke kronkelende landtongen van Rügen aan de andere kant, leverden daar schitterende plaatjes op. 
Op de zandbank zat een overvloed aan vogels, zoals Wulpen, Plevieren, vele soorten ganzen, onder 
andere Canadese, Eenden, etc. 
 Terug op de (vaste) wal van Rügen was het volgende doel de slaaptrek van de Kranen. Voor-
dat we vertrokken van de parkeerplaats had de dag echter nog een verrassing: een heuse waarneming 
van een Zeearend. 
 Voor de slaaptrek had onze bus een andere locatie aan het Udarserwiek op het oog. Daar trof-
fen we weer een prachtige vogelhut aan. De kwaliteit, het uiterlijk en de degelijkheid van alleen al 
deze hutten geeft aan hoe snel en grondig de veranderingen in het vroegere Oost-Duitsland plaatsvin-
den. 
De locatie was ook bijna uniek. Het was alleen jammer dat de Kraanvogels andere ideeën hadden. Er 
stond een erg harde wind vanaf zee, die voor de hut langs joeg. De Kranen zochten waarschijnlijk een 
plek met meer luwte. 
Er landde een kleine groep, vlakbij ons achter een rietkaag. Het was een minpuntje dat we deze groep 
bij onze terugtocht in het donker moesten verstoren. 
 Verdere waarnemingen om en nabij deze hut waren onder andere: Putters, Topper, Smient, 
Kuifeend, Rot-, Grauwe-, Canadese gans; zaagbek. 
 Het was erg koud geworden en na een lange dag van veel indrukken waren we om zeven uur 
terug voor het diner, dat ons weer heerlijk smaakte. 
Dinsdag 4 oktober, 4e dag Rügen (voor de middag). Jan Hofstede. 
 ‘s Morgens om 06.00 uur stonden we op de dijk bij ons Landgasthof Kiebitzort in Lieschow, 
om te kijken naar de ochtendtrek van de vele Kraanvogels die op Rügen zijn. Er kwamen maar enkele 
Kraanvogels en KLM-ers (zwanen) over; de rest zagen we als kleine zwarte stippen aan de horizon. 
 Hierna met de bus, om te vogelen ten zuidoosten van Lieschow. We hadden een groep van 
enkele honderden Kranen gezien. Deze gingen helaas gelijk op de wieken voor onze felrode bussen.  



Volgend jaar dan maar met Trabantjes? 
We konden Goudplevier en Wulp aanstrepen op onze lijst. 
 Na de broodmaaltijd van 08.00 uur ging de reis richting Putbus, om daar in een park met 
mooie bomen, onder andere Gingko, Ceder, Plataan, reusachtige eiken en kastanjes, te wandelen.  
Dit park van vijfenzeventig hectare is in 1725 als baroktuin aangelegd en in 1804 veranderd in een 
Engelse landschapstuin. 
 Onderweg naar Putbus zagen we dichtbij Bergen nog drie Zeearenden cirkelen. We hadden 
helaas te weinig tijd om ze goed te observeren. Er moesten ook nog ansichtkaarten gekocht worden. 

(‘s Middags). Marcel Langevoort. 
 Tijdens de wandeling in het park in Putbus begon het te regenen. In het park, waar diverse 
mooie grote oude bomen stonden. waaronder Linde, Wilde paardekastanje, Douglas en eik, was ook 
een hertenkamp. Daarin liepen Edel- en Damherten. Er was zelfs nog iets van de Edelhertenbronst te 
zien. 
Een groot hert (achttien-ender) had een klein bronstroedel bij elkaar staan (hinden en kalveren). Hij 
joeg andere herten (tien- en twaalf-enders) weg, als ze te dicht bij zijn roedel kwamen. Een mooi ge-
zicht! 
 Na de koffie zijn we via Garz naar Stralsund gereden. Daar hebben we nog een kleine drie 
kwartier op een plein in het centrum gestaan. Er moesten nog wat landkaarten en een boek gekocht 
worden. Ondertussen was er voor de andere gelegenheid om koffie te drinken en de bouwkunst te be-
kijken. Overal werd gerestaureerd; bepaalde gebouwen waren reeds klaar. 
 Toen de hele groep weer compleet was zijn we binnendoor naar Prohn gereden. Een zijweg 
in, tegenover Bock en daarna richting Barth. Ter hoogte van Günz hebben we op een akker heel mooi 
een grote groep Kraanvogels kunnen bekijken. Ze stonden prachtig in het licht en waren niet zo heel 
erg schuw. Het was tenminste niet zo dat ze direct wegvlogen, op het moment dat de busjes stopten. 
Kraanvogels zijn erg schuw, staan altijd midden op de akker en hebben een grote vluchtafstand. Deze 
keer viel het mee en het was een van de weinige keren, dat we ze goed, redelijk dichtbij en tamelijk 
lang hebben kunnen bekijken. 
 Hierna hebben we nog wat rondgereden en zijn toen richting Zingst gegaan. Op dit schierei-
land was een bekende slaapplaats van de Kranen en er was een goede mogelijkheid om ze te bekijken. 
Een grote vogelkijkhut aan de rand van het water, waar nog meer mensen waren. Toen we aankwamen 
stonden er al enkele Kraanvogels en geleidelijk aan vielen er steeds meer in. Op een gegeven moment 
zag Rudi Heideveld door de telescoop “iets” zitten. Ik stond naast hem en hij vroeg aan mij of ik ook 
even wilde kijken. Hij had al zo’n idee, maar wilde dit toch even 
verifiëren. SLECHTVALK! 
Op een bepaald ogenblik ben ik naar buiten gegaan om de Slecht-
valk in de gaten te houden. Door de vele mensen in de kijkhut tril-
de de telescoop nogal. Buiten stond deze tenminste stil. Ik hoopte 
dat de valk nog op de vleugels zou gaan, maar dat deed hij niet. 
Een half uur heb ik zitten kijken en in dit halve uur heeft hij wat 
met zijn snavel langs de vleugels gestreken, een keer de staart ge-
spreid, maar verder alleen maar rond gekeken. 
Het werd te donker om alles nog goed te kunnen onderscheiden. De 
witte borst van de Slechtvalk viel op het laatst nog het meeste op. Een witte vlek in het gras. 
 De groep in de vogelkijkhut kwam geleidelijk aan naar buiten. Voor hen was het ook te don-
ker geworden om nog wat te kunnen zien. Naar ik begrepen heb was de Kraanvogeltrek deze avond 
niet zo massaal als ze hadden verwacht. 
 De terugreis naar het pension duurde nog bijna een uur, maar de chauffeurs van de busjes 
brachten ons weer veilig terug. In de uitvalsbasis smaakte het biertje en het avondeten weer prima. 
Woensdag 5 oktober, laatste dag Rügen, half zes in de ochtend. Cintia Wedemeijer. 
 Voor het laatst kijken naar het ontwaken van de Kraanvogels. We rijden dit keer naar het ei-
land Ummanz in het buurtschap Tankow. We komen daar aan en ontmoeten het Duitse echtpaar, dat 
in de barre koude in de auto geslapen heeft en frank en vrij zit te eten. 
We lopen iets van hen weg en zien de Kranen van zeer dichtbij (dat wil zeggen, ze zijn duidelijk 
waarneembaar door de verrekijker in plaats van telescoop, die je, wanneer je vanuit de vogelhutten 

 



kijkt, nodig hebt). Naar schatting zitten er tweeëneenhalfduizend Kranen voor de landtong. Het is een 
mag-nifiek gezicht, zeker tegen de prachtige lucht met een fraai wolkenspel.  
Ze gaan op de wieken; het ziet werkelijk zwart van de Kranen. 
 Zo langzamerhand terug naar Kiebitzort. Daar wacht ons om acht uur het laatste ontbijt. Het 
is zeer uitgebreid en smaakt fantastisch. De busjes worden ingepakt. Een busje zal naar Falsterbo 
(Zweden) vertrekken; het andere busje naar Epe. 
 Om half tien wordt er nog een groepsfoto gemaakt. George, als jonkie van tweeëntachtig jaar, 
in het midden van de groep opgesteld. Hij reist echter nog door naar Falsterbo. Een “kraanvogel” op 
trek, maar dan in de verkeerde richting. 
 Wij gaan aan de terugtocht beginnen. Na een half uur zien we nog vijf Rode wouwen op een 
stuk land, dat zojuist geploegd is. 
 Henk besluit te stoppen bij het meer van Karow (weg 192), een uitloper van de Müritz See. 
We draaien de camping Alt Schwerin op en staan voor een groot meer. Met het blote oog is er op vo-
gelgebied niet veel te zien, totdat vogelfanaat Marcel zijn prachtige Swarovski telescoop tevoorschijn 
haalt en opstelt, waarna Marcel en Rudi twee prachtige arenden ontdekken in een boom aan de over-
kant van het meer. In eerste instantie zijn het Visarenden, omdat ze die graag willen zien. Maar na 
enig dispuut zijn het Zeearenden. Zeearenden met een witte staart, vaal witte kop, hardgele snavel en 
poten en voor de rest bruin. Het meer wordt met de telescoop gescreend en in een boom verderop zit-
ten nog twee Zeearenden. De pauze loopt behoorlijk uit. 
Ineens zien we drie Zeearenden op een groep Grauwe ganzen duiken. Als een deinende wolk weten 
alle Grauwe ganzen te ontsnappen. Rudi is zo in de ban van de Zeearenden dat hij bijna met een lege 
bus de tocht wil voortzetten. Gelukkig kunnen we onze stemmen verheffen, zodat we toch nog mee 
kunnen. 
Bij een volgende stop hebben we een Moseik gezien. 
 Nog even voor Osnabrück eten in een Raststätte. We worden bediend door een nogal knorrige 
kok. Ik dacht: Ik zie liever Kraanvogels, Zeearenden en een Slechtvalk 

Al met al kunnen we terugblikken op een heerlijke tijd. 
Ook in Rügen is een belangrijke taak weggelegd voor vogelbescherming Duitsland en/of Birdlife. De 
intensieve landbouw rukt op. De kraanvogels worden verjaagd. Zal hier niet ingegrepen worden, dan 
zal dit prachtige natuurfenomeen, Kraanvogels, verdwijnen. 
Woensdagmorgen, vijfde dag. Resie en Fred Broekman. 
 Bij het afscheid op Rügen van de groep die terug naar huis ging, kwam nog een vijftiental 
kraanvogels laag vliegend over onze Gasthof. We namen aan dat ze dat deden uit erkentelijkheid voor 
de vele aandacht die zij de afgelopen dagen van ons kregen. 
 Dan op weg naar Sassnitz, van waar we bij rustig, zonnig weer de vier uur durende oversteek 
naar Trelleborg in Zweden maakten. 
Weinig vogels onderweg, zodat dankbaar gebruik werd gemaakt van het zonnedek om wat bij te ko-
men van de toch wel vermoeiende dagen op Rügen. 
 Tegen de avond reden we, wolkeloze hemel en een pastelkleurige horizon, naar Ljungen, waar 
we onze intrek namen in een stuga, direct naast Ljungens Natuurreservaat. 
Donderdag 6 oktober, zesde dag. 
 De volgende morgen stonden we weer om vijf uur naast ons bed. Vol verwachting omdat we 
vandaan “de gestuwde trek” op de punt zouden meemaken. 
Het was helder, rustig weer, toen we over de golfbaan naar de landtong liepen. Van daar maken de 
vogels de oversteek naar Denemarken (circa vijfentwintig kilometer) of Duitsland (circa negentig ki-
lometer). Op deze doordeweekse dag weinig vogelaars - zo’n vijfentwintig in totaal - maar des te 
spectaculairder wat zich voor onze ogen afspeelde. Een trek “volgens het boekje”. De lucht vol met 
groepen vinken, Kepen, Sijsjes, Pimpel- en Koolmezen. Groenlingen die op de rozebottels neerstre-
ken. Vlaamse gaaien overvliegend, sommige met een rozebottel in hun snavel “voor onderweg”. En 
dat alles vergezeld van vele, vele Sperwers. 
 Aandoenlijk de Eksters en Vlaamse gaaien die steeds maar weer een poging waagden aan de 
oversteek te beginnen, maar na enkele minuten weer terug kwamen, moed verzamelden om het op-
nieuw te proberen en dat herhaalde zich vele malen. 
Tussen de gaaien wat Notekrakers. Zullen we ze dit jaar ook in Nederland zien? 



 Uit officiële registratie noteerden we dat er deze dag achttienhonderd Vlaamse gaaien waren 
langsgetrokken. We moeten terug tot 1977 voor zo’n groot aantal. Voedseltekort in het noorden zou 
hier de oorzaak van zijn. 
 Rond het middaguur togen we naar het naast de camping gelegen heideveld voor de roof-
vogeltrek. Bij gunstig weer ontstaat daar thermiek, waar de zeilende roofvogels gebruik van maken 
om voldoende hoogte te krijgen voor de oversteek. 
Jaloers hoorden we dat de vorige dag tweeduizend Buizerds waren overgekomen, want verder dan een 
klein aantal Rode wouwen, wat Buizerds, Ruigpoten en Sperwers kwamen we niet. 
Vrijdagochtend, 7 oktober, de zevende dag. 
 Bewolkt en een harde wind, zodat we een beschut plekje zochten achter de rozebottelstruik-
jes. Het spektakel van gisteren herhaalde zich niet, zodat na enige tijd gebeurde wat Koos van Zome-
ren zo treffend beschrijft: “Het kletsen begint, onveranderlijk over bijzondere waarnemingen, verre 
reizen en de kwaliteiten van Leitz en Zeiss. Er wordt gegeten en gedronken.” Tot we door een vol-
houder weer tot de orde werden geroepen: “Een Kleine Jager!” en ieder weer achter verrekijker en 
telescoop kruipt. 
9.30 uur - richting Fyledalen, ± negentig kilometer oostelijk van Falsterbo. Een ruim, golvend gebied, 
waar roofvogels zich vaak ophouden en wij met name de Steenarend hopen te zien. Helaas niet. Wel 
onderweg  Rode wouwen (dertig exemplaren), Buizerds, een Blauwe kiekendief, Raven en - zoals zo 
vaak op deze reis - overal Bonte kraaien. 
 Van Fyledalen in noordwestelijke richting hadden we bij het aantrekkelijke meer Krankesjön 
meer geluk. Vanaf een prachtige uitkijktoren speurden we met al onze optiek het meer af naar Mid-
delste zaagbek en futen (“Zit daar niet een Roodhalsfuut?”) 
Plots verscheen, als op commando, de Visarend, die vlak 
langs onze tribune vloog om zich te laten bewonderen. Wat 
nog ontbrak aan ons geluk was de Steenarend.  
 Deze keer werd gereden naar het meer van Borrings-
jön. De bus stond amper stil toen er al werd geroepen “Daar 
is-tie, daar, daar boven de bosrand!” en de adrenaline schoot 
bij iedereen omhoog. 
Even later werd er een tweede gesignaleerd. Beide vogels 
werden als juveniel herkend door het witte veld aan beide 
kanten van de vleugels en de witte staart met donkere eind-
band. 
 Voor de plantenmensen onder ons was er tijdens de 
(strand)wandelingen ook veel te genieten. Er was onder ande-
re  Engels gras, Asperge, Grasklokje, Ruig klokje, Vlasleeu-
we-bek, Zeeraket, Kamille, Vrouwenmantel, Eikvaren, Duizendblad en Zweedse meelbes. 
 Een muisje midden op de weg moest, voor hij in een tuin gezet werd, op de foto en natuurlijk 
werd er gestopt langs de weg, toen we een marter (verkeersslachtoffer) zagen. Het bleek een Boom-
marter te zijn en om te voorkomen dat een aaseter eveneens slachtoffer van het verkeer zou worden, 
werd hij een eind verder in het bos gedeponeerd. 
Zaterdag 8 oktober, achtste dag - Erik Murris.    9.30 uur - 
 Na een gezamenlijke start naar en op “de punt”, om ca. 06.00 uur, met opnieuw veel leuke 
waarnemingen, zoals grote groepen Rotganzen, een Noordse stern (geheel rode snavel), veel Sper-
wers, een Blauwe “kiek” en een Smelleken, jagend op kleine zangertjes als Kneu, Sijs, Pimpel, Putter, 
Groenling, Keep, Graspieper, enz. enz., begonnen Rowan en ondergetekende om ca. 08.00 uur aan een 
wandeling naar onder andere het haventje van Skanöl. 
Met een grote bocht richting Knösen en via veel ogenschijnlijk moeilijk begaanbare terreinen zouden 
we ons om ca. 13.00 uur via de “thermiekheide” van Falsterbo (Skanörs Ljung) weer bij de groep 
voegen. 
Deze groep had dan inmiddels een strandwandeling achter de rug. 
 Over rug gesproken, het forse doorstappen van Rowan met de KNNV-telescoop over zijn 
schouder deed de temperatuur en vochtigheidsgraad van Uw verslaggevers rug onder de rugzak be-
hoorlijk stijgen. Maar de stops, de waarnemingen, het wisselend landschap en de goed getimede foe-
rage van Harry halverwege maakten deze ochtendtrip zeer de moeite waard. 

 



 Wij noteerden Tapuit, Klapekster (zéér dichtbij), zestig tot zeventig Brandganzen, een groepje 
van tien Zwarte ruiters, Rietgorzen en - op thermiek - Buizerds, Ruigpoten, Rode wouwen en, prachtig 
zwevend, opnieuw een Blauwe kiekendief. 
 Onze wandelroute voerde over de restanten van een oud kasteel en onder andere door een 
berkenbos, waar het zwart/wit van de basten prachtig contrasteerde met het Buntgras, dat door de zon 
goudgeel werd beschenen. 
 Een plotseling tevoorschijn komende Eland (die op bordjes langs de wegen wel werd aange-
kondigd) zou in dat beeld volledig hebben gepast. Helaas........... 
 Doordat we natuurlijk niet altijd naar boven of in de verte keken, maar ook weleens naar ve-
getatie en struweel dichtbij, konden we genieten van nog bloeiende Zeeaster, Zeeraket en er was in 
dat vochtige berkenbos alom Gagel aanwezig. 
 Het middagprogramma van deze achtste dag bracht ons voor de tweede keer in het zeer fraaie 
landschap van Börringen, met daarin een groot meer (Börringsjön), alwaar wij hoopten voor de twee-
de maal de Steenarend te zien. 
Dat mocht niet zo zijn. Het meer was er, de dode iepen, de Kauwtjes (minder verontrust dan de eerste 
keer), maar geen Steenarend. 
 Wel een heel mooie wandeling door een prachtig golvend landschap, waarbij George opnieuw 
bewondering afdwong  door - zij het in zijn eigen tempo - de aansluiting bij de groep niet te verliezen. 
 Valt nog te vermelden dat er ook jagers in het gebied aanwezig waren en wellicht heeft het 
“spreken” der geweren de Steenarend doen besluiten om geen acte de présence te geven. 
Onze groep mocht overigens ongehinderd passeren, daarmee tevens het leven van tenminste één haas 
reddend. 
 Nog iets: ons pad werd ook nog gekruist door een autochtone familie. Zeer vriendelijk, zeer 
belangstellend naar ons doen en laten, en de ogen van de dochter waren blauwer dan de pen waarmee 
ik dit schrijf. Die is al bijna hemelsblauw! 
 Veel Smienten op een doodstil meer, Bonte kraaien in de lucht en het geluid van de Kraan-
vogels! Dat deed ons weer even aan Rügen denken. 

Met een prachtige zonsondergang en 
op de valreep nog zo’n zevenhon-
derdvijftig Roeken (waaronder veel 
jongen) op de akkers reden we met - 
op cassette Louis Armstrong - naar 
Falsterbo.Die route voert niet alleen 
langs dorpjes met zeer verschillende, 
en stuk voor stuk heel fraaie, kerkjes 
(kyrka), maar ook langs lange rijen, 
goed onderhouden Knotwilgen. Dit 
deed met name onze Uithoornse 
reisgenoten goed (actieve knotters!). 
Op de camping van Falsterbo brach-
ten wij, na een uitstekende chili con 
carne van Roel, voor de laatste keer 

de nacht in onze stugor door. 
Zweden, bedankt! 

Zondag 9 oktober. 
 Back home!  
Rügen, Falsterbo alweer voorbij - wat ging het snel, wat was het leuk, verrassend, mooi en intensief 
en wat een vogels! Duizenden Kranen op slaaptrek of ‘s morgens vroeg op de wieken naar de akkers, 
duizenden Vlaamse gaaien, moeizaam de oversteek over zee proberend, Goudhaantjes binnen handbe-
reik in de rozebottels of in de vangnetten (voor ringen, onderzoek). Die ene Zeearend en die ene Vis-
arend, zo mooi op tijd, door Harry besteld, die ten tonele verscheen. De humor, de teamgeest, de 
discussies en filosofieën over het nut van vogelen en onderzoek, de kennismaking met elkaars per-
soonlijkheden, de “camera loopt”-momenten, de voortreffelijke organisatie, kortom: het was gewel-
dig! 
  De reis terug verliep al even voorspoedig. In telegramstijl: 
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05.00 uur Reveille. 
05.45 uur De laatste keer op “de punt”. Terug bij de bus nog Goudvinken op de valreep. 
08.00 uur Ingepakt, en op weg naar Malmö (afvaart Limhamer). 
09.00 uur Op de Ofelia naar Dragör. Het was even spannend, omdat we tickets hadden voor een 
  overtocht Zweden → Denemarken wat “hogerop” (Hellingborg → Helsingør). 
  Met natuurlijk overwicht en ogenschijnlijk moeiteloos wist Harry de loketiste te over
  tuigen van het nut van onze aanwezigheid op deze boot. Daarbij geestelijk gesteund 
  door “navigator” Rowan. Naast wie een vervaarlijk met telekanon uitgeruste Roel al 
  evenzeer indruk maakte. 
10.00 uur Debarkeren in Denemarken en langs KØBENHAVN via het eiland Sjaelland naar  
  Rødhyhavn voor inscheping naar Puttgarden. Mooie bruggen onderweg en een tunnel 
  naar Löland. 
11.50 uur Voor die dag onze tweede veerboot (mèt boegklep....). 
  Voor de goede orde: tijdens onze overtochten - drie in totaal - ontkom je niet aan mo-
  menten waarop je naar zo’n klep of in de zee kijkt. Onwillekeurig bekruipt je dan een 
  gevoel van “hoe kon dat nou gebeuren” en “wat verschrikkelijk”  
  Maar daar is weer zo snel het heden, en ondanks de ontnuchterende veronderstelling 
  van “een menselijke fout”, bijna een vaststelling in onze groep. Ondanks een stuur-
man   die doodleuk vertelt “het kan ons ook gebeuren,” is er toch geen gevoel van onveilig-
  heid. Vier dieselmotoren met elk twaalf cylinders en een enorm vermogen, die hon-
derd-  vijftig meter lengte voortstuwen, terwijl je in het restaurant de maaltijd geniet............. 
  Taxfree nog wat lekkers gekocht en 
13.45 uur van boord. 
  Nog net op tijd getankt. 
14.00 uur Via een brug over de Fehmarsund naar de vaste wal van Duitsland. 
15.20 uur We passeren de Elbe en hebben dan in de weilanden en op de akkers al zo’n vijftien 
  reeën gesignaleerd. Dit aantal zou in het verder verloop van de reis, totdat het donker 
  werd, oplopen tot ca. veertig! 
16.00 uur Koffiestop tussen Hamburg en Bremen, plus dankwoorden en presentjes voor  
  “reisleider/tour operator” Harry, “navigator/vogelwaarnemer” Rowan, en  
   “foerage-meester/vogelgeluidendocent” Roel. 
  En passant nemen we nog een vondeling mee: Rasti (← Rastplatz). Een jong katje, nu 
  goed gehuisvest bij Harry. 
17.00 uur Het wordt al schemerig. Het cassettebandje van Louis 
  Armstrong doet het goed. 
19.00 uur Nederland en telefoontjes. 
20.00 uur Hoveniersstraat 14, Vaassen. Applaus voor chauffeur 
  Harry! Chapeau! 
  Weerzien, flitslicht, koffie en even napraten. 
  Wim en Riek naar Uithoorn, Fred en Resie naar Ber-
  kenoord, George met eega en kleinzoon naar Wage-
  ningen (zonder loden jas....). 
  Harry, Roel en Rowan naar Epe. 
  Bus leegmaken en nog even wegbrengen. 
  BIRDWATCHERS ARE HOME AGAIN. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3 x 6 ½ 
 



  
 Sinds ik weet wat dat voor iemand is ben ik me gaan afvragen waarom onze KNNV-afdeling 
nog geen werkgroep Malacologie heeft. Het zou van groot nut kunnen zijn voor tuinbezitters, want die 
zouden hun misnoegen in verheugenis kunnen zien veranderen; hun weerzin in tintelende verwachting 
en hun vergeldings- en verdelgingsdrang in verzamelwoede. 
 Misschien zijn er enkelen onder U die, net als ik, het begrip Malacologie niet kenden. Voor 
hen de verklaring: een Malacoloog beoefent de weekdierkunde. 
Mijn onwetendheid ging nog verder: ik bleek niet eens te weten welke creatuurtjes zich “weekdier” 
mogen noemen en welke niet. En feitelijk is mijn onbenul nog veel schrijnender, want volgens een 
artikel uit het dagblad Trouw, zijn schelpen ook weekdieren. Laat ik toch altijd gedacht hebben dat 
“schelp” sloeg op het materiaal waarin een weekdier verpakt zit! 
Om de zaken even duidelijk te stellen: Tot de weekdierenfamilie behoren de slakken, inktvissen, 
schelpen (of tweekleppigen, zoals insiders zeggen), en keverslakken. 
Houdt U me ten goede, ook deze gegevens zijn gepeurd uit het stukje krant dat Harry van Diepen ons 
toeschoof; het zijn uitspraken die buiten de redactionele verantwoordelijkheid vallen. 
En daarom durf ik ook te bekennen dat ik me werkelijk niets kan voorstellen bij “keverslak”. Of ei-
genlijk wel - en juist heel goed. Maar dat is puur onwetenschappelijk...... (daar begint het al!) 
 Nu is het beslist niet mijn bedoeling de Malacologie te ridiculiseren. Waarom zouden week-
dieren minder fascinerend zijn dan insekten, mossen, slijmzwammen of rozen?  

Maar nu de slakken: 
 De Nederlandse Malacologische Vereniging (NMV) is op 1 juli 1934 opgericht  
In eerste instantie stelde men zich tot taak de Nederlandse weekdieren “in kaart” te brengen. De ei-
genlijke doelstelling is beoefening van de malacologie in de ruimste zin, en daar zijn inmiddels zo’n 
vijfhonderd beroepsmensen, amateurs en instellingen in binnen- en buitenland serieus mee bezig. 
De vereniging geeft twee tijdschriften uit: twee maal per jaar het tijdschrift “Basteria”, met weten-
schappelijk getinte artikelen, en tweemaandelijks een correspondentieblad. In dit laatste worden onder 
meer de activiteiten van de vereniging aangekondigd, mededelingen en oproepen gedaan, excursiever-
slagen, boekbesprekingen en ingezonden stukken opgenomen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. 
Afhankelijk van het feit of beide tijdschriften- óf alleen het correspondentieblad gewenst wordt, be-
draagt  de jaarcontributie f  57,50  of  f  37,50. 
 De NMV beschikt over de grootste malacologische bibliotheek van Nederland (en die kan nog 
een tijdje doorgroeien vanwege het simpel gegeven dat er nog zo’n vijftigduizend soorten slakken en 
schelpen wachten op een naam en/of vermelding in de annalen). 
 Er worden nog steeds nieuwe soorten gevonden. Vele leden van de NMV trekken in hun va-
kanties naar afgelegen gebieden van bijvoorbeeld Turkije, Griekenland en Bulgarije in de hoop dat zíj 
het geluk zullen hebben hun naam aan een nieuwe slakke- of schelpesoort te kunnen verbinden.  

Dat moet ook wel een heel triomfaal gevoel geven aan de serieuze onderzoeker!  
 Het transport van de vondsten kan nauwelijks problemen geven. Het onderzoek richt zich 
momenteel klaarblijkelijk op de miniatuurtjes, waarvan er vele tegelijk in een vingerhoed passen. Van 
de grote soorten zou je je kunnen voorstellen dat ze allemaal al geregistreerd zijn. 
 Tot de activiteiten die van de vereniging uitgaan behoren jaarlijks: 
• twee maal een lezing over uiteenlopende malacologische onderwerpen, meestal in een museum; 
• een één- of tweedaagse excursie in Nederland; 
• een determineerdag, meestal gebonden aan een bepaald thema. 
 Verder worden er symposia gehouden, waarin bepaalde onderwerpen worden uitgediept. 

 Voor leden zijn aan al deze activiteiten geen kosten verbonden.  
En ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan organiseert de NMV in november een grote schelpen-
show in de Koningszaal van Artis.  
 Mocht Uw interesse gewekt zijn, stelt U zich dan in verbinding met     
  de Heer Hermann L. Strack, Singel 139, 3311 PC  Dordrecht.              MHM 



 
 

Een nieuwe herfst een nieuw geluid te weten:  
RECTIFICATIES, 

een heel nieuw chapiter. 
  
 Of je bij een getypte tekst van geluid mag spreken, moeten we maar even in het midden laten. 
Dat realiseerden we ons pas, nadat bovenstaande variant op Gorters woorden in ons opwelde. 
 Zoals we al eerder memoreerden is er recentelijk nogal wat in het redactie team van Natuur-
klanken veranderd en dat is misschien niet alleen aan het uiterlijk ervan merkbaar.  
We kregen namelijk naar aanleiding van het vorige nummer een lijst met opmerkingen, die voor ons 
een aansporing vormen tot nòg zorgvuldiger te werk gaan alvorens het blad voor de pers vrij te geven.  

Maar dat neemt niet weg dat er reeds kwaad  is geschied..... 
 Dat in de september/oktober-editie hier en daar koppen, teksten en tekeningen niet sterk ge-
noeg uit de verf gekomen zijn is gewoon jammer. Waar dat aan gelegen heeft is niet helemaal duide-
lijk, maar het is ook niet meer terug te draaien. Natuurlijk wordt bekeken hoe dat in het vervolg voor-
komen kan worden. 
 Wat  vervelender is,  is de tikfout op pagina  5,   waar we neerschreven dat  “de Heer L. Ron-
de 
om van Het Gelders Landschap.... “(enz.).  
De naam is Rondeboom, bij velen van ons waarschijnlijk bekend. En wij bieden de Heer Rondeboom 
hierbij onze excuses aan. 
  Dan heeft Uw tiepjuffrouw (duidelijk geen Latiniste) nog ergens Poli-  in plaats van Poly-
geschreven, gleata in plaats van galeata, en de Berkebrandvlerkvlinder op bladzijde 19 zijn vlerk ont-
houden. Ook hiervoor zij verschoning verzocht. 

  Rätiken heet Rätikon (pag.22 - alweer verschoning!) en Breekstasteeltjes bestaan niet (pag.25, 
onder illustratie). Wij hebben dit over het hoofd gezien. Slordig en pardon. 
 Wat we op zichzelf toch wel leuk vonden was de prompte reactie op een fout op blz. 9 in een 
artikeltje van Ep de Haan. Namelijk de zin “mannelijke, steriele planten hebben stuifmeel nodig”..... 
enz. 
 Typen wordt, als je het vaak genoeg en lang achtereen doet, een automatisme, zeker als de tijd 
krapper en krapper wordt en er nog een heleboel moet gebeuren. Je tikt dan dát wat er staat  -  basta. 
Voor het collationeren geldt hetzelfde euvel. 
 Zodra Ep het blad onder ogen kreeg belde hij op over de misser en we spraken af dat er een 
een rectificatie zou komen, en: “toch benieuwd naar reactie.” Die inderdaad p.o. kwam! 
Leuk, niet alleen voor Ep, maar ook voor ons, dat er zo goed gelezen wordt. 
 Niettemin van redactiewege opnieuw excuses. 
 Tot onze spijt waren er ook nog tekortkomingen in de waarnemingen. We lieten een tuin aan 
ons Pelzerpark in Heerde terecht komen en vermeldden enige malen geen plaatsnaam ter completering 
van een locatie. U vindt de correcties onder de rubriek “waarnemingen” van dit nummer.  
 Het ergste hebben we voor het laatst bewaard. Dat geldt een verkeerd telefoonnummer, en wel 
dat van Bert Hilberink (Natuurbeschermingscommisie) Dit dient te wezen   7 2 7 1 3   en niet 73731. 
We hebben de houders van het (voor ons doel) verkeerde  nummer op gepaste wijze onze ver-
ontschuldigingen gemaakt voor de veroorzaakte hinder.  

 ~~~~~~~ 
  Waar gehakt wordt vallen spaanders.  We vinden het een beetje flauw om ons daarachter te 
verschuilen, dus we slikken even en zeggen: “Van je fouten moet je leren.” 
En dat impliceert dat we het bijzonder op prijs stellen als U de moeite neemt ons op onze fouten te 
wijzen, want we willen heel graag, heel lang, heel veel blijven leren. 

Dies danken wij U voor Uw aandacht en kritische opmerkingen. 
Redactie. 



 
 
 Toen we die morgen naar Tongeren fietsten regende het niet, maar het was ook niet droog.  
Op het verzamelpunt dus maar twee fietsen, verder vier auto’s, twee wandelwagens, vijf leden, drie 
belangstellenden en twee kleuters. En dat voor een afdeling van over de honderdvijftig leden. 
 Onze voorzitter had een voortreffelijke wandeling uitgezocht; zo goed dat de zon het niet kon 
laten ons bij te lichten en te verwarmen. Het deel van Tongeren, west van de eigenlijke bewoning, 
wordt weinig door onze excursies bezocht. Ten onrechte, want op deze herfstdag bleek het zeer de 
moeite waard. We troffen zo’n dertig soorten paddestoelen aan; we “snuffelden” niet eens. Forse Eik-
hazen op eiken in een wei, waar de boer ons eigenlijk niet hebben wilden, mogen genoemd worden. 
 Verrast kijk je steeds weer naar de hoeveelheid plantesoorten, die nu nog in bloei staan. We 
noteerden - een beetje slordig misschien - zo’n tien stuks. Het aantal op naam gebrachte planten was 
daar een veelvoud van. 
 Goudvink en Appelvink waren het beluisteren en bekijken waard, een luid schreeuwende me-
rel wist nog net aan een jagende vrouwtjes-Sperwer, geschrokken van de voorste man, te ontkomen. 
En wat te denken van de Dasseharen en de Dassenlatrine die we vonden? Als er geen zoogdieren-
werkgroep geweest zou zijn hadden we die wonderbaarlijke WC niet gezien, noch - vanuit de verte - 
ook nog het bewoonde Dassehol, waar tevens een vos in schijnt te wonen. 
 Kijk, dit soort dingen maakt je niet mee vanuit je stoel. 
 De “dikke boom”, tegenwoordig (helaas?) vrijgesteld van die grote hulst, oogstte de bewon-
dering van de excursiegenoten.  
Het nietige Dalkruid aan het Koepad vráágt om een bezoek in het voorjaar. Zullen we er dan nog eens 
gaan kijken? En dan allemaal? 
 
Deels door onze gasten genoteerd: 

Nevelzwam 
Valse hanekam 
Oranje druppelzwam 
Roodstelige fluweelboleet 
Paarse korstzwam 
Witgele russula 
Aardappelbovist 
Parelamaniet 
Vliegenzwam 
Eikhaas 
Hazepootje 
Spekzwoerdzwam 
Platte tonderzwam 
Porseleinzwam 
Blauwe kaaszwam 
Reuzenzwam 
Grijze gaatjeszwam 
Stobbezwammetje 
Grote stinkzwam 

Dagkoekoeksbloem 
Bitterzoet 
Witte dovenetel 
Bosbes 
Brandnetel 
Dophei 
Grasmuur 
St. Janskruid 
Rolklaver 
Tormentil 
Paardebloem 
Akkerviooltje 
Muur 
Rankende helmbloem 
 
 

Koperwiek 
Vink 
Ekster 
Kraai 
Lijster 
Leeuwerik 
Goudvink 
Torenvalk 
Appelvink 
Boomklever 
Witte kwikstaart 
Merel 
Roodborst 
Sperwer 

Oktober 1994, 
Dik Koopmans. 

 



 
 
 
 

 Elk jaar om deze tijd verliest onze Zeeden 
(Pinus pinaster) de naalden die bijna vier jaar aan de 
boom hebben gezeten. Tienduizenden van die harde 
geelbruin verdroogde naalden heb ik in de loop van 
de jaren uit de tuin geharkt. 
Ze zijn heel lang, zo’n veertien à vijftien centimeter, 
langer ook dan van andere naaldbomen. Ze staan al-
tijd met z’n tweeën tezamen, al die jaren, altijd twee 
naalden gebundeld in een soort korfje, dat er onder de 
binoc zeer ruig uitziet. 
 Een enkel bundeltje van twee naalden staat 
recht overeind in de zachte aarde: de wormen zijn 
doende om ze naar beneden te trekken. Dat verschijn-
sel kent U. 
 De naalden zijn, omdat ze uitgedroogd zijn, 
gevouwen in een soort scherpe V. De verdroogde 
huidmondjes zijn herkenbaar en liggen op regelmatige 
afstanden in lange rijen. 
 En toen vond ik een bundeltje met drie naald-
sen in een korfje. De natuur kent zeldzame afwijkin-
gen. Eén van de verdroogde naalden is plat, de andere 

twee zijn onregelmatig gevouwen. De huidmondjes zijn naar het mij voorkomt iets onregelmatiger 
geplaatst en kleiner. 
 Ik heb er geen verklaring voor. Tot een nieuwe soort zal die ene afwijking niet leiden. Vind ik 
er meer, dan houd ik U op de hoogte. 

Dik Koopmans. 
  

 
 In de loop van het voorjaar en de zomer kreeg ik vijf raadsels voorgeschoteld in mijn tuin. 
Het eerste was een ernstige verstoring in de duivenschuur. Deze “schuur” is van mei af aan één kant 
helemaal open en de deur staat dan ook dag en nacht open. De duiven zitten en broeden in open hok-
ken en kunnen gaan en komen zoals ze zelf willen. 
 Het tweede raadsel bestond uit uitwerpselen, die ik regelmatig vond op het grasveld bij de 
vijver. Eerst dacht ik dat een kleine hond mijn tuin als privé wc gebruikte, maar ik zag nooit een hond-
je in mijn buurt dat dat gedaan kon hebben. 
 Het derde raadsel waren jonge duiven en een Turkse tortel met afgebeten kop. Na een poosje 
waren deze prooidieren dan spoorloos verdwenen. 
 Het vierde raadsel bestond weer uit uitwerpselen, ditmaal op zolder en in de koude kas, die ik 
in de zomer niet gebruik. Ze waren groter dan muize- of rattekeutels en dit raadsel bestaat trouwens al 
enkele jaren. 

 
 Raadsel nummer 1 loste zichzelf op, en wel om vijf uur ‘s morgens. Ik werd wakker door gro-
te paniek in de kippen- c.q. pauwenren. Een hels spektakel en dat zo vroeg in de ochtend. Een blik uit 
mijn slaapkamerraam vertelde me waarom de dieren zo uit hun doen waren. Daar kwam doodgemoe-
dereerd een vos uit de duivenschuur wandelen. Na een paar meter maakte ze weer rechtsomkeert, de 
schuur in. Snel een vest en slippers aangetrokken en naar buiten gegaan. Bij de schuur aangekomen 
stond ik tegenover de vos, die als een pijl uit een boog verdween, richting weiland.  
In de schuur lagen veel veren van een witte duif, alle jonge duiven en ook alle eieren waren weg, zelfs 
uit de hoog geplaatste hokken. Een paar duiven zaten in een boom De meeste zijn na enkele dagen 
teruggekomen; een stuk of vijf niet meer. Die hebben waarschijnlijk een veiliger onderkomen gevon-
den. 
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 Raadsel nummer 2 is nog niet opgelost. Een onderzoek van de uitwerpselen leerde me dat er 
grove stukken appel in zaten (het was inmiddels eind augustus en er lagen overal valappels). Dierlijke 
resten als haren, stukjes bot of keverschilden ontbraken volkomen.  
De enige absolute vegetariër die ik ken is de Wasbeer. Maar gezien heb ik hem/haar nog niet. 
 Raadsel nummer 3 kreeg een mogelijke oplossing bij een recent bezoek aan het otterstation 
Hankensbüttel bij Wirtingen in Duitsland. (Daar komen ook de otters van Aqua Lutra in Friesland 
vandaan). Behalve hun hoofddoel, het fokken en uitzetten van otters, hebben ze daar ook allerlei mar-
terachtigen. Door een gewijzigd voedselprogramma overdag zijn deze nachtdieren nu ook overdag te 
zien. In een gesprek met één van de biologen van dit station vroeg ik, of hij een antwoord wist op mijn 
raadsel van prooidieren met afgebeten koppen. Volgens hem kwam maar één dier daarvoor in aan-
merking, en wel de Hermelijn. 
De volgende keer dat ik weer zo’n prooi vind ga ik in hinderlaag liggen, zeker weten. 
 Ook raadsel nummer 4 werd daar opgelost. In de nagebouwde boerderijzolder met glasruiten 
tussen publiek en dieren, renden en speelden Steenmarters. De uitwerpselen daar leken als twee drup-
pels water op die, welke ik bij mij op zolder tegenkom. 
 En een paar nachten geleden werd ik wakker gemaakt door raadsel nummer 5.  
Vlak boven of naast mijn open slaapkamerraam klonk om twee uur ‘s nachts een serie indringende, 
schelle vogelkreten. Natuurlijk zat het dier dat het geluid voortbracht net zo in de Klimop verborgen, 
dat ik hem niet zien kon. Zeker een paar minuten lang herhaalde het geluid zich, met een soms afwij-
kende resonantie, alsof de kop soms naar links en dan weer naar rechts gericht was. Een Steenuil? 
Wie anders roept er ‘s nachts in het najaar? 
Gisteravond hoorde ik het geluid weer, maar nu verder weg. 
 Als iemand andere antwoorden weet op mijn raadsel, dan wil ik dat graag horen. Want behal-
ve de vos heb ik de andere dieren tot nu toe niet gezien. 

Will Millenaar. 
05787 - 1528. 

 
 Want het kan gebeuren! Deze vogel kan voorbij komen: de Middelse bonte specht. 
Ik schrijf nu over een oude waarneming van vier jaar geleden. Toen hoorden we, eind augustus, een  
spechtengeluid - of?? ja, wel een specht, maar er was iets mee. In mijn oor klonk er iets van de tjoek, 
tjing of tjiek geluiden van de merel in door. 
Waarschijnlijk was dit de Middelste bonte specht. 
Een paar dagen later zag ik een bonte specht met een opvallend wit gezicht en een vuurrode kruin. 
Wel laat in het seizoen voor een juveniele Grote bonte specht. 
 Desgevraagd zei de Heer Vogel van het Sovon dat het mogelijk was de Middelste bonte 
specht hier te zien. In de Achterhoek worden ze wel waargenomen. Ik was bijna zeker van mijn zaak, 
maar niet helemaal. 

Nu verscheidene jaren later, is de twijfel weg. Van de zomer 
kreeg ik het vogelboek van Lars Jonsson. Over de bewuste 
specht schrijft L.F. - rusteloos gedrag - ja, precies! - de vogel 
zoekt voedsel in de buitenste takken van de bomen. “Mijn” 
vogel was bijzonder goed te zien en zat geen moment tegen 
een stam aan. Helaas wist ik toen niet dat de tekening op de 
wang van groot belang is. Over de vuurrode kruin was echter 
geen twijfel; daar zat geen spoor van een zwart randje langs. 
Bovendien kreeg ik intussen een grammofoonplaat met vogel-
geluiden, waar deze vogel ook op voorkomt. Weer deed het 
geluid me een beetje aan een merel denken. 
Nu ben ik er zeker van: het is de Middelste bonte specht ge-
weest. Eén keer een passantje dus. Maar waarom zou Epe niet 
vaker in de route voorkomen?  
Van recentere datum is het : 
 

 

 



 
 Druk was ik in de tuin bezig die namiddag. Het werkje moest af voor donker en dat laatste 
zou niet lang meer duren. Toen ik even opkeek viel het me op dat de vogels zo’n lawaai maakten. Me-
rels, mezen, de Boomklever, Roodborst en Winterkoninkjes, allemaal deden ze mee. Het was groot 
alarm. 

Wat kon er zo gevaarlijk zijn? Het scheen van 
boven te komen. Er was geen wind, maar ik zag 
hevige beweging in de takken van een eik, en 
een rug met een pluimstaart. 
Een Eekhoorn dus. Maar - zoveel lawaai voor 
een Eekhoorn, buiten de broedtijd? 
En eigenlijk had het dier geen roodbruine kleur 
maar donkerder. Ook het formaat leek anders - 
groter. Als het geen Eekhoorn was, dan - - - ? 
Naar binnen gesneld om de kijker te halen.  
Toen ik weer buiten kwam had het hele gedoe 
zich al een eind verplaatst, maar het was er nog 
wel. Al gauw zag ik meer beweging in de tak-
ken. Het hele dier kreeg ik eigenlijk niet te 
zien, zó snel, zó lenig, zó bewegelijk. Hollen 
over een tak, een eind springen, omlaag, om-
hoog, één en al beweging. Dan weer zag je een 
flank, dan de rug en dikwijls de pluimstaart. 

Even flitste er iets geels op in de warmbruine pels, maar ik kon niet zien waar dat geel aan het dier 
vast zat. 
En eindelijk zag ik tussen twee stammen door de kop. Zoals ik gehoopt had: een rond gezicht met een 
spitse neus, vrij grote ronde oren en een “verbaasde” uitdrukking. Een marter! Even keek het dier naar 
beneden; toen werden dunne witte randjes langs de oren zichtbaar. Het hele optreden was veel driester 
en minder omzichtig dan dat van de Eekhoorn. De marter heeft zich geloof ik niets van mij aangetrok-
ken. Nog een paar minuten, toen was het dier uit het gezicht verdwenen.  
Volgens het boekje is de marter met een gele vlek op de borst de Boommarter..... 
 Wat een waarneming, zomaar achter je eigen huis! 

Louk Witkamp. 
 

 In het vorige nummer van Natuurklanken heb ik ons paddenprobleem blootgelegd. We kregen 
de suggestie dat de zuurgraad van ons vijverwater mogelijk oorzaak was van het wit uitvlokken van de 
padde-eitjes. Maar dat lijkt niet aannemelijk, omdat we het water hebben laten analyseren met ver-
melding van de ons kwellende euvels. 
 We hoorden ook dat onbevruchte eitjes “blind uitslaan”. Is daar meer over bekend? Het lijkt 
ons een trieste zaak voor de paddemannen, als dit werkelijk zo is. De verhouding vrouwtjes : man-
netjes was het afgelopen voorjaar 1 :  3, plus een reserveheer.  

Als iemand nog een goed advies heeft, héél welkom! 
Micky Haselhoff-Marsman. 

 
 

 



     

 
 
 Onze afdeling is inmiddels in het bezit gekomen van de “Gids voor de terreinen van de stich-
ting Het Geldersch Landschap”. Het is een prachtig boekje, zeer uitgebreid en gedetailleerd, met heel 
praktische kaartjes en nog veel meer wat U van dienst kan zijn. 
  
 

Marius (Neede). 

 → →   
 

 IN VERBAND MET DE VERHUIZING 
van de bibliotheek naar de nieuwe locatie in de Eper Gemeentewoning, Stationsweg 25, 
Epe, wordt iedereen die nog boeken of artikelen uit de bibliotheek thuis heeft, verzocht, de-
ze 

vóór 15 november a.s. 
in te leveren. Dit kan tijdens een lezing gebeuren of rechtstreeks bij Els Koopmans aan het 
bekende adres Bongerdplein 3, Epe. 

Dank bij voorbaat! 
 



 
 

 
 

 Na al het roofvogelgeweld op Rügen (Rode wouw, Zeearend, Havik, Sperwer, Torenvalk en 
Slechtvalk) kon ik het toch niet laten om in de Duursche Waarden te proberen een glimp van de Vis-
arend op te vangen. Tijdens de reis naar Rügen had ik van Fred en Resie Broekman gehoord dat zij 
een week geleden de Visarend al gezien hadden, dus op naar de vogelkijkhut “de brilduiker” van 
S.B.B. tussen Olst en Wijhe. 
 Aangekomen in de vogelkijkhut vond ik dat het zich naar boven wel zeer beperkt was. Daar-
om ben ik óp de vogelkijkhut geklommen en kon zo, al zittend, een mooi stuk van het gebied overzien. 
Op het water was het rustig. In de verte wat Meerkoeten en Knobbelzwanen, een boom vol Aalschol-
vers, hier en daar aan de waterkant een Blauwe reiger en voor de hut in het water een paartje Casar-
ca’s en een mannetje Mandarijneend. 
 Na een aardig tijdje gewacht te hebben sloeg opeens 
de Mandarijneend alarm. Hij liet een alarmerend “rrrr,  rrrr” 
horen. Direct daarna kwam uit oostelijke richting de Visarend 
aanvliegen. Hij stoorde zich geenszins aan mijn aanwezigheid 
en vloog door, richting de IJssel.  
 Daarna volgde het wachten. Heel wat heen en weer 
gevlieg van Aalscholvers, wat schroevende en miauwende 
Buizerds, een langs scherende Havik, maar geen Visarend.  
Ik besloot om de telescoop op te pakken en richting de IJssel 
te lopen. 
 Na ongeveer anderhalve kilometer zag ik echter hoog 
boven de Duursche Waarden toch de Visarend vliegen. Rond-
jes draaiend, mèt prooi, op zoek naar een plek om de vis te 
kroppen. Die plaats werd de metershoge paal die zo’n honderd 
meter voor de vogelhut in het water staat.  
 Teruglopend in de richting waar de Visarend op een 
gegeven moment naar beneden was gedoken zag ik hem vanaf 
de dijk tot mijn grote verbazing al op de genoemde paal zitten. Gauw een sprintje getrokken naar de 
vogelhut en nu uiteraard wel naar binnen. 
Daar had ik een prachtig uitzicht op de paal èn dus de Visarend. Deze had een baars van ± dertig cen-
timeter gevangen en was druk bezig om die naar binnen te werken. Beginnend bij de kop ging de vis 
tot en met de staartvin naar binnen. Schoon op! Het geheel duurde twintig minuten. 
 Direct hierna dook de Visarend het zeer ondiepe water in, op zo’n vijf meter van de paal. Hij 
stond voor ongeveer een/derde in het water, zette zijn veren op, ging driemaal met de kop onder water 
en vloog weer op naar de top van de paal. Dit duurde niet meer dan twee minuten. Op de paal schudde 
hij zijn veren enkele keren uit en vloog weer terug, richting de IJssel. Zeer voldaan bleef ik achter. 
 Teruglopend naar de weg zag ik vanaf de dijk dat zich een Kokmeeuw op de paal bevond. Hij 
pikte de restjes van de vis op, die de Visarend had laten vallen. 
 Verdere waarnemingen in de Duursche Waarden deze dag waren: Koperwiek, Slobeend, 
Krakeend, Wintertaling, Nijlgans, Knobbelzwaan, Staartmees en Zwarte kraai. 
 

Marcel Langevoort. 
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 Niet lang geleden stond er in het Gelders Dagblad dat het waterleidingbedrijf NUON de uit-
heemse naaldbomen van de Veluwe vervangen wil zien door inheemse loofbomen. Het oogmerk is, dat 
deze laatste meer water doorlaten, waardoor uitdroging van de bodem wordt tegengegaan. 
 De Stichting De Schovenhorst in Putten heeft in eerste instantie zo haar twijfels over de juist-
heid van deze laatste bewering en is dan ook absoluut gekant tegen het plan. Ze heeft haar argumen-
ten in een brief aan de Minister van Landbouw kenbaar gemaakt. Binnenlandse houtproduktie is van 
groot belang, om de invoer van hardhout te kunnen beperken. De produktie-eigenschappen van berk 
en beuk liggen duidelijk achter bij die van Douglassparren.  
 Op het landgoed De Schovenhorst staan veel uitheemse boomsoorten, speciaal geselecteerd 
op produktiviteit. Wat nu speelt, zo stelt de Schovenhorst, is dat bossen, die mede dank zij overheids-
subsidie van de grond gekomen zijn, omvergehaald moeten worden met inzet van gemeenschapsgel-
den. De NUON wil namelijk de boseigenaren belonen, die hun sparren kappen, om loofbomen te 
planten. En stelt daarvoor 210 miljoen gulden beschikbaar. 

 
 Zijn er meer mensen die het gevoel krijgen dat alles, maar dan ook alles wat in strijd lijkt met 
de rede  zo langzamerhand tot de mogelijkheden gaat behoren?  
Je kunt in Epe niet in een winkel komen of met een willekeurige vreemde in gesprek raken, of daar 
zijn ze, de uitlatingen in de trant van “Waar zijn ze toch mee bezig?!”  
En dan rijen zich spontaan de voorbeelden aaneen, want “wat ze allemaal uithalen..... nou-nou!”. 
 Overigens terzijde, wat het eventueel verdwijnen van naaldhout betreft? “Dat gebeurt nooit! - 
dàt kunnen ze immers niet maken!”       Nou...?? 

 
 Staat U ook weleens - letterlijk of figuurlijk - Uw ogen uit te wrijven bij al die bizarre plan-
nen-in-uitvoering? En kent U dan ook dat hatelijke gevoel van: “Had dit niet voorkomen kunnen 
worden?!” En is U ook al eens de schrik op de keel geslagen omdat ze opeens vlakbij Uw huis 
kwamen? 

 
 En voelt U, nu U dit stukje leest, niet iets van gruw en een beetje walg, omdat het er toch wel 
op begint te lijken dat U een soort vermomde reclameboodschap onder ogen krijgt? 

 ♥♥♥  
 Het is moeilijk om niet belerend (be-lé-rend) te klinken, als je zelf tot een bepaald simpel besef-
je gekomen bent en dat dan probeert uit te leggen. Namelijk: Die “ze”, die alle narigheid aanzwenge-
len, waar wonen die eigenlijk? 
Ik ben een poos weg geweest uit Nederland en wist niet dat er in Epe zoveel lieve stekkies moesten 
wijken voor lelijkheid. Maar ik moet bekennen dat ik kranten in eerste instantie “diagonaal” lees. En 
dat ik zeer waarschijnlijk - ware ik doorlopend in Epe gebleven - categorisch alle pagina’s gemist had, 
waarop te lezen stond wat je als burger kon uitrichten tegen bepaalde plannen.  
 We lopen allemaal te schelden op DE TOERISTEN die bierblikjes in de berm gooien en 
RANDSTADTERS die onze hei in brand steken.  

 
 Iemand heeft ooit gezegd: Probeer niemand te veranderen, behalve jezelf. 

Dus ik kan proberen de krant beter te lezen. 
En als ik euvels signaleer proberen iedereen te waarschuwen. 

En misschien kunnen we als Burgerij van Epe in het algemeen wel wat meer proberen. 
 

 Overigens, en misschien konden “ze” daar ditmaal niets aan doen, vanmorgen kon ik nog bij-
na janken, toen ik in het naaldbos tussen de Renderklippen en de begraafplaats een prachtige Spons-
zwam zag. Temidden van gebroken flessen, een oude fietsband, een stuk tuinslang, een hoop vullis, 
een hoop smerig papier èn een hoop mensepoep. En dat schrijf ik met opzet ongekuist, want zo zag 
het er ook uit. 

 
 



 
 

 
 Wie een interessante dag wil hebben en ook nog wat lol wil beleven moet een dag met de 
plantenwerkgroep gaan varen in een fluisterboot. Zaterdag 27 augustus heb ik (en naar ik hoop de an-
deren ook) zo’n dag meegemaakt. 
 Nadat de groep compleet was zijn we naar Belt-Schutsloot gereden, alwaar we in cafe-
restaurant “de Witte Waterlelie” de excursie met een kopje koffie begonnen. Na enig overleg met de 
eigenaar, die tevens boten verhuurde, zaten we om 10.30 uur met z’n zevenen in de fluisterboot. 
 Ik mocht als eerste aan het roer plaatsnemen. Dat was niet al te moeilijk. Niet dat het direct 
vlekkeloos verliep, maar oefening baart kunst en niemand heeft een nat pak behoeven te halen. Wel-
iswaar hebben we een paar flinke buien gehad, maar daartegen hadden we ons voldoende gewapend. 
 Op weg naar de diverse mooie plekjes rondom Belt-Schutsloot. Mooie namen ook, als “Ve-
nemaat” en “Zandgracht”. Het is een wirwar van slootjes en op een gegeven moment was er niemand 
meer die echt met zekerheid kon zeggen welke kant we op moesten. 
Dat mocht de pret niet drukken. Wel had ik het gevoel dat Marianne Faber nog het meeste richtingge-
voel had. 

 Het leuke van het varen in een boot is dat je op het water voor een paar uur min of meer tot 
elkaar veroordeeld bent. Dat was geen probleem; we hadden immers gespreksonderwerpen genoeg. 
Ten eerste natuurlijk de planten die we tegenkwamen. Er waren er genoeg: zo’n honderdzeven soor-
ten. Hele mooie, zoals de Witte waterlelie en Pijlkruid (allebei volop in bloei), Gele plomp, Kikker-
beet, Krabbescheer, Waterscheerling, Watergentiaan en ook min of meer zeldzame als Zwanebloem, 
Waterdrieblad, Knikkend tandzaad en Groot blaasjeskruid. 
 Onderweg heeft Jan Hofstede het roer nog van mij overnomen, wat natuurlijk weer voor enige 
opschudding zorgde. Alle begin is moeilijk. Gelukkig waren de “passagiers” de stuurman tijdens het 
varen behulpzaam met de verzorging van de inwendige mens. Elja van Dongen heeft mij goed gehol-
pen met koffie inschenken en brood aangeven. Twee dingen tegelijk doen wil vaak nog wel, maar drie 
dat is toch iets te veel van het goede. Een poging om alles in eerste instantie zelf te doen (varen, koffie 
inschenken en brood uit de tas pakken) resulteerde in het rammen van de walkant. 
Hilariteit alom, geen succes - de geboden hulp was dus zeer welkom. 

 
 



 Verder hebben we nog een interessante discussie gehad over één- en tweehuizig versus één- 
of tweeslachtig. Vrij ingewikkelde kost, maar we hadden tijd genoeg om dat eens even uit te pluizen. 
Toch ben ik er niet helemaal zeker van of het alle excursieleden nu nog even helder voor ogen staat. 
Enige uitleg hieromtrent is wat mij betreft alsnog geen overbodige luxe. Vandaar enige verhelderende 
illustraties hieronder: 

 

 Al varend door dit mooie gebied, waar we overigens geen enkel ander bootje tegengekomen 
zijn, hebben we nog even de benen gestrekt op een klein, vochtig graslandje. Dat leverde nog enkele 
plantesoorten op, als: Waternavel, Veenwortel (heeft zowel een land- als een watervorm, die we alle-
bei gezien hebben), Gewone hoornbloem en Biezeknoppen. En Zomp en Pitrus. 
 Zo langzamerhand moesten we de terugtocht aanvangen, wat - zoals gezegd - niet al te vlot 
ging. Ik was tenminste het spoor op een gegeven moment geheel bijster. Maar met z’n allen zijn we er 
toch uit gekomen. 
 Bij het uitstappen gleed Marian nog uit en viel languit voorover op de aanlegsteiger. Die was 
spekglad geworden door de regen. Gelukkig ging het nog goed. Was het de hele dag goed gegaan, zou 
het op het laatste moment haast nog verkeerd aflopen. 
 Na een toch wel winderig verblijf op het water smaakte de soep met toast in het restaurant 
twee maal zo goed. 
 Om 15.00 uur zaten we weer in de auto’s op weg naar huis. 
Bij Ep de Haan hebben Egbert, Jan en ik nog even de tuin bekeken en zaad van Ridderspoor en Veld-
hondstong meegekregen en na een mooie dat was ik op tijd weer thuis.  

Plantenwerkgroep bedankt! 
 

Marcel Langevoort. 

 

EENSLACHTIG de bloemen hebben òf alleen mannelijke- òf alleen vrouwelijke organen. 
EENHUIZIG mannelijke en vrouwelijke bloemen komen voor op één plant (vb. hazelaar, els, mais). 
TWEEHUIZIG mannelijke en vrouwelijke bloemen komen voor op verschillende planten (vb. Grote brandnetel,  
  bingelkruid, Kleine valeriaan, Hop, wilg). 
TWEESLACHTIG de bloem heeft zowel mannelijke als vrouwelijke organen (zgn.bi-seksuele bloemen).  

Ontleend aan WM 166 BOTANISCHE TERMENLIJST, p. 26 en H.H. Kreutzer - Biologie, p. 51-52. 
EdB 27-08-94. 
 



 
 
 Op verzoek van het afdelingsbestuur zijn wij op zaterdag 19 september naar het kasteel Sta-
verden gereden, waar tegen de  middag de “WEEK van het LANDSCHAP” officieel werd geopend. 
 Alle provinciale Landschappen hielden van 19 tot 26 september een manifestatie op één van de hun 
natuurterreinen in de eigen provincie. Kasteel Staverden was een ideaal uitgangspunt voor “Het Gel-
dersch Landschap”, ook omdat je de hele week de tuin mocht betreden. Daar ontmoetten we ook onze 
vrienden van de KNNV-afdeling Harderwijk; de andere Gelderse afdelingen waren niet uitgenodigd. 
 Bij aankomst op deze regendag liet het zonnetje zich zien, maar de burgemeester van Ermelo 
stond onder de paraplu toen hij de opening verrichtte. De genodigden moesten een ballon oplaten. 
Mijn groene kwam door de regen niet hoger dan drie meter en bleef in de onderste tak van een beuk 
hangen. De roze ballon van Marcel van Dam deed het beter. 
 De Lions uit Apeldoorn hadden gezorgd voor een hapje en een drankje en toen was het tijd 
om de sponsorwandeling te maken. Ik raad de paddestoelenwerkgroep aan om daar eens een excursie 
te houden. U zult veel meer aantreffen dan die talrijke Biefstukzwammen die ik in dit verhaal alleen 
vermeld.. 

Dik Koopmans. 



 
 
INTERNATIONALE  INFORMATIE 
DE DUNBEKWULP MET UITSTERVEN BEDREIGD 
 
Ondanks de bijzondere aandacht die gedurende de laatste 
tien jaren aan deze vogel is gewijd is het mogelijk dat de 
Dunbek-wulp (Numenius tenuirostris) in de komende tien tot 
twintig jaar uitsterft. Op het ogenblik zijn er nog tussen de 
vijftig en tweehonderd exemplaren van deze soort in leven, 
die gered kunnen worden, als men de komende drie tot vijf 
jaren maat-regelen tot bescherming neemt  

(World Birdwatch, maart 1994). 
 
 

Een simpele constatering, die geen nadere uitleg hoeft.  
Ik heb in Lars Jonsson’s “Vogels van Europa” het prentje van de Dunbekwulp en de bijbehorende 
tekst opgezocht. Hij wordt uitvoerig beschreven, tot in alle details en op de een of andere manier wekt 
dat de indruk dat je het diertje elk ogenblik kunt tegenkomen of op zijn minst zijn zachte stemmetje 
“koerli” kan horen roepen. 
 Maar even verderop staat: “Trok in de vorige eeuw nog talrijk over Middelandse Zeegebied 
naar Noord Afrika, maar is nu vrijwel uitgestorven.” 
En: “In 1987-93 nog slechts drie vogels in Marokko.” 
 Het is maar goed dat je geen vermoeden hebt van alle zaken die je droef kunnen stemmen. 

MHM. 
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