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VOORWOORD 
 Wat een prachtige zomer hebben we gehad. We zijn zeker allemaal de kou en regen van juni 
vergeten, toen onder andere de Milieumarkt in het water viel.  
Letterlijk, maar niet figuurlijk! Belangstelling wekken is belangrijker dan dingen verkopen. Op de 
markt waren de kramen in onze omgeving best jaloers, want de hele ochtend stonden rijen mensen 
voor onze kraam onder hun paraplu’s te puzzelen aan onze plantequiz. Een van de leukste dingen 
daarbij was dat een klein jochie van een jaar of acht een van de besten was. 
 Wat zal het straks tegenvallen om weer afstand te moeten nemen van het buiten leven. Hoe-
wel, vogeltrek, paddestoelen en de eigen kleur en geur van de herfst zullen ons weer naar buiten lok-
ken. 
  We zullen ook meer tijd hebben om onze vakantieverslagen af te maken voor het volgende 
nummer van Natuurklanken. Wat hebt U meegemaakt, ver weg, maar ook dichter bij huis? Graag niet 
te veel uit boeken, maar wat U zelf heeft waargenomen. 
 Toen dit voorwoord geschreven werd, heerste er grote zorg over de droogte en de bosbranden. 
Maar laten we ons optimisme niet verliezen: de natuur zal zich herstellen, misschien anders dan het 
tot nu toe was, maar ook dat kan verrassende effecten opleveren. (zie bijvoorbeeld “Natuur Natuur-
lijk!”, verderop in dit blad). 
 Als redactie ben je misschien iets meer dan normaal geïnteresseerd in opmaak, uitvoering en 
inhoud van andere tijdschriften. Gevolg daarvan is dat we - met toestemming van de auteur, natuurlijk 
- een artikeltje uit “Het Linnaeusklokje” hebben overgenomen. (Dit is de Natuurklanken van de KNNV-
Afdeling Noord-West Veluwe). We hopen dat U het net zo apprecieert als wij; het gaat over de Berkewants, 
leest U zelf maar, verderop in dit blad.  
 Eén speciale rubriek die wij niet hebben is “Brieven van lezers”, of iets in die geest.  
En in een heel recente “Natuur en Milieu” lazen we een ingezonden stuk, dat we zo bijzonder vonden, 
dat we ook dat hebben overgenomen. U kunt het hieronder vinden. De schrijver heeft zijn naam 
slechts summier prijsgegeven, maar niettemin zeggen wij “Dank!”  
Als er onder U zijn die hun mening net zo mooi kunnen verwoorden, dan openen we onmiddellijk een 
rubriek: “Ingezonden stukken”! Oordeelt U zelf: 
 

Levend land 

Ik heb opnieuw vernomen en geroken 
wat zand en klei mij hebben uitgelegd. 
Ik heb verbaasd in woorden nagesproken 
wat ‘t kienhout mij in kleur heeft voorgezegd. 

Ik heb de lange, lange dag geluisterd 
naar hoe de regen door de polder zingt,  
naar waar het water met het riet befluistert, 
naar hoe ‘t verhaal van Hollands veen begint. 

Dit landschap met zijn verten en zijn kleuren 
de wilge-rijen en het wolkenzwart. . . 
O, Holland, wat er ooit gebeure, 
BEHOUD DE GROENE RUIMTE VAN JE HART. 

    Jan Z. 
      (Overgenomen uit “Natuur en Milieu). 

            De redactie. 



 
 

 
 
 
 
 
 Met een variant op een bekend gezegde zou je kunnen stellen: Al is de zomer nog zo snel, Na-
tuurklanken achterhaalt hem wel!  
Voor U ligt alweer een nieuwe, nazomerse uitgave van ons fraaie lijfblad. 
 Het bestuur hoopt dat U allen de warmte in deze zomer goed doorstaan heeft en dat de geest hel-
der genoeg is gebleven om van Uw ongetwijfeld leuke, interessante, mooie (natuur) ervaringen iets aan 
het papier toe te vertrouwen voor de volgende “Natuurklanken”. Ook in dit nummer treft U in elk geval 
één boeiend Spaans voorbeeld aan en wie weet nog wel meer. 
Het mag natuurlijk ook thuis-ervaringen betreffen. Schroom dus niet om het chitine pantser aan de sten-
gel van de Lisdodde van de zojuist uitgevlogen libelle in Uw tuin te melden, voor het geval U “rundum 
Hause” was. Of om verslag te doen van een moederooievaar die haar jongen verse kikkers bracht, door U 
waargenomen tijdens een fietstochtje in Uw directe woonomgeving. Kortom: klim in de pen of duik op 
het toetsenbord en laat ons meegenieten. 
 Het bestuur vestigt van deze plaats af nog even Uw aandacht op de komende FOTOWEDSTRIJD. 

We hebben al hele leuke inzendingen, maar er kan best nog wat bij. U weet het: de expositie van de inge-
zonden foto’s is tijdens ons jubileumfeest op 11 mei 1996. Inzendingen uiterlijk op 1 januari 1996 bij 
Marianne Faber, Officiersweg 127, 8162 NR  Epe.  
Het reglement stond in de vorige Natuurklanken (nr. 3) en is op aanvraag nog verkrijgbaar via de redactie 
van dit blad. 
Een tip/suggestie: We hadden een zéér warme zomer! Misschien hebt U dat wel op een treffende manier 
vereeuwigd en kunt U het koppelen aan het thema “Natuur in onze regio”. 
 En heel graag roepen we U op deel te nemen aan een veelbelovend  

HERFSTWEEKEND IN WINTERSWIJK 
van 20 t/m 22 oktober a.s., waarover elders in dit nummer meer informatie is te vinden. 

Teslotte, wist U . . . . . . 
• dat de seizoenwandelingen in het Wisselseveen een succes zijn? 
• dat de gewestelijke themadag op 10 juni in Frederiksoord, over hommels, ondanks het slechte weer 

erg leerzaam was en dat er prachtige dia’s werden vertoond? 
• dat er weer een excursieprogramma is gemaakt waarvan U de data direct in Uw agenda moet noteren? 
• dat dit ook geldt voor de lezingen van zeer uiteenlopende aard en voor de activiteiten van de diverse 

werkgroepen en de Natuurbeschermingscommissie? 
• en wist U dat het vervullen van haar taken voor zo’n waardevolle club nog steeds als een eer ervaren 

wordt door het 
  

 Het Bestuur. 

  
 



 Het komend seizoen leent zich uitstekend voor het opzoeken van de namen bij Uw natuurdia’s.  
Onze bibliotheek heeft boeken die U op dreef kunnen helpen voor het geval U ergens niet helemaal zeker 
(meer) van bent. Informeert U daar eens naar.  
 Zoals bekend gebeurt het uitlenen na telefonische afspraak en daarvoor kunt U terecht bij: 

   Els Koopmans/Grommé  05780 - 12083, 
   Ep de Haan   05780 - 13058, 
   Henk Menke   05780 - 13010, 
   Harry van Diepen  05780 - 15114. 

   Op zaterdagen en zondagen is de bibliotheek gesloten. 
 
 
Volucella zonaria 
 
Volucella zonaria 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Hebt U Uw reisverslag al af ?  Mogen wij het t.z.t. ook 
lezen? 
    Uiterste inleverdatum:  5  oktober  1995. 

Als oktober in het land is wordt het tijd dat U zich 
gaat 
afvragen of U geen kopij voor ons hebt. Wij willen 
die  
namelijk graag vóór de 6e binnen hebben. . . . .  



Vakantie in “eigen land”  

 Nog geen honderd jaar geleden moest je een hele dag uittrekken voor een retourtje Smilde-
Assen. Dat ging per trekschuit en mijn schoonmoeder kon er prachtig over verhalen. 
Nu lijkt het of bijna iedereen bijna overal geweest is, maar ik ben van vooroorlogs materiaal en vind  
het nog steeds een klein wondertje dat wij met vakantie op Bonaire waren. 
 We hadden, in gezelschap van ons ganse nageslacht, bij zo’n grote, toeristenverslindende ho-
telketen een huis gehuurd en pas na een week verblijf hoorden we dat het oorspronkelijk de “mana-
ger’s villa” geweest was. Dat verklaarde waarschijnlijk de gróoote woonkamer en de weidse keuken.  
Het zojuist gebruikte“geweest was” heeft ook een dubbele bodem. Het was waarschijnlijk heel mooi 
en “lux” geweest, maar nu waren de koperen badkamerroeden uitgeslagen en vermolmd, de tegels ver-
schaald en de kasten zurig. Maar toen we besloten hadden onze koffers tot kasten te bombarderen in 
plaats van ze uit te pakken en de rest-euvels te negeren, was ook dat probleem opgelost.  
 De tuin had twee gezichten: zoals hij was - en zoals ik hem zou maken - ware het..... 
Aan die laatste versie heb ik me nadrukkelijk gehouden tijdens ons verblijf op Bonaire. Behalve als 
een van de kwaadaardige graszaadprikkels weer eens een voetbodem had doorboord; dat bracht je rap 
terug tot de werkelijkheid. Kleefkruid is al vervelend, maar deze - uiterlijk soortgelijke - bolletjes wa-
ren echt vals: als je ze uit iemands zolen wilde trekken, pikten ze in je vingers, tot bloedens toe. 
 Aan het voeteneind van de tuin was een laag muurtje waartegen een onwaarschijnlijk mooie 
Bougainville uitbundig stond te wezen in unieke (schijn)bloemenpracht. De kleur daarvan was een 
vermenging van karmozijn, magenta en oranje, zó puur, zó hel, dat je er je adem van ging inhouden. 
Na één blik erop was het of de wereld rondom verbleekte.  
 Uitgerekend op die Bougainville zag ik m’n eerste Antillaanse vlinder.  
En het stónd niet, hoe mooi het diertje ook was! Ook onwaarschijnlijk helder van kleur: fel doorzonde 
terra cotta met een dessin van nagenoeg evenwijdige donkere strepen. De vleugels stonden niet haaks 
op het lijfje, maar waren meer achterwaarts gericht, in zacht vloeiende ovalen.  
Deze details heb ik in minder dan een seconde moeten opnemen, want de niet aflatende straffe pas-
saatwind gunt de vlinders van Bonaire geen halve tel rust. Ook als ze neerstrijken voor een nectartje 
kost het hun grote moeite niet te kapseizen, zo fanatiek rukt de wind aan hun vleugeltjes. En hun 
vliegpatroon lijkt op het wangedrag van krantesnippers in een tornado. Alleen sneller en warreliger. 
Ik heb nog maar twee andere vlindersoorten gezien. Gele, die qua grootte en kleurnuance heel veel op 
onze Citroentjes leken, maar anders van vorm en detail waren.  Vraag niet hoe en waarom, want om 
dat te kunnen ontleden gingen ook die te vlug.  
En “blauwtjes”. Zó klein en zo snel dat ik alleen flitsjes van leigrijs en hyacinthblauw met een vleug 
lila zag. Parelmoerachtige driehoekjes, een halve pinknagel groot --- mini-mini-mini surfplankzeiltjes. 
 Andere insekten - bijtjes, zweefvliegen??? - hoewel iets minder zijwindgevoelig, lieten zich 
evenmin goed observeren, ofschoon ze bij drommen aanwezig waren op de bloeiende “klapperboom-
pjes” die ons terras afbiesden. Op mijn geboortegrond, Java, bloeiden de kokospalmen alleen maar 
hééél hoog in de lucht. Op Bonaire nog onder borsthoogte. Mooie bloempjes in grote hangtrossen, 
romig wit met dikke toeven meeldraad. En die lijken van de een op de andere dag te kunnen verande-
ren in kleine groene eikeltjes. In dit geval kokosnootjes, uiteraard, maar dat kan je dan nog lang niet 
zien. 
 Ik had vóór ons vertrek al uitgevogeld wie Bonaires grote vogelaar was. En het eerste wat ik 
in onze villa deed was het telefoonnummer opzoeken van “de” Frater Candidus, in het aandoenlijk 
kleine lokale telefoongidsje.  Dat was dat.  Ik zou hem zo gauw mogelijk bellen.  
Maar je moet natuurlijk wel even acclimatiseren in de tropen, dus “morgen of overmorgen”, of zo.  
Alleen....... voordat je het weet ben je lui.  En dan raak je in paniek: opeens is het bovenste tankje van 
de zandloper met vakantiedagen bijna leeg. En je wilt nog zoveel! 
 Ik heb dus niet gevogeld, alleen maar dát gezien wat zich op “ons” strand en “ons” terras pre-
senteerde. Zoals de allerliefste miniatuurduifjes - Collumbigallina passerina - altijd een koppeltje, dat 
onder het bedrijvig kruimelpikken steeds wel even tijd kon vinden voor wat teder gesnavel onder el-
kaars kinnetjes.  
En de Kwak (??), die bijna elke achternamiddag tegen zonsondergang met een soort dronkemans-bral 
ergens in de levensgrote ficus landde en dan, in silhouet en slow motion, fraai afstekend tegen het 
avondrood, op voorname wijze de hele muurroute van links naar rechts af paradeerde. Met een bijna 
obsceen vertoon van zijn veel te grote voeten.  



Verder de Gele troepiaal - dat moet familie van onze Wielewaal zijn. Hij kan lief zingen; daar heb ik 
hem eens stiekem op betrapt, maar in de wandeling schreeuwt hij alleen maar lelijke dingen. Toch 
was ik erg blij met zijn bijna voortdurende aanwezigheid, omdat hij op Bonaire intussen als tamelijk 
zeldzaam te boek staat. Misschien herinnert hij zich onze vakantie wel als die van de grote brokken 
watermeloen. Daar was hij verzot op. 

Dan was er de Chuchubi, een soort spotvogel. Zo vriendelijk, zo 
bescheiden en heel “chic in het pak”: alleen maar zachtgrijze 
tonen en zwartje zoompjes. En daarbij zo zoetgevooisd dat het 
ontwaken een vreugde werd, omdat dàn al zijn zang klonk, lang 
voor het eerste vleugje daglicht. 
Ik heb ook, vlakbij ons huis, een echtpaar gezien uit de koekoek-
collectie. Dat was wel bijzonder, want in het Antillenvogelboek 
uit onze KNNV-bibliotheek staan ze als “uncommon or rare” 
beschreven, en ook Frater Candidus zei “Zóoo-zo!”  

Het waren geen innemende vogels om te zien; eigenlijk gewoon lelijk - net grote, stoffige merels, die 
achterstevoren door een heg gekropen waren. Bovendien hadden ze een onflatteuze grauwgrijze sna-
vel die deed denken aan zo’n tang waar ze plaatijzer mee knippen. Hun stemmen waren al evenmin 
aardig: schel en kort-kijverig. Maar ik vind het toch erg leuk dat ik ze gezien heb. Ze hebben geen Ne-
derlandse naam, maar op Bonaire zeggen ze “Chuchubi cassilia” en in Latijnië “Crotophaga sulci-
rostris”.  Dat het “een koekoek” is heeft Frater Candidus me verteld. 
Dan was er de Chibichibi gel, een zangertje dat in houding en gebaar aan onze goudhaantjes doet den-
ken. Wel wat royaler uitgevoerd, in hoofdzakelijk effen geel - wegvloeiend naar olijfgroen/grijs Pre-
cies zo nieuwsgierig naar mensen als de goudhaantjes ook kunnen zijn. Op nog geen meter bij je van-
daan tierelierden ze hun repertoirtje. De kleine pauzes gebruikten ze om je met een scheef koppie te 
bekijken.  
 Maar het hartverwarmendst waren de Chibichibi’s - zonder gel - oftewel de Suikerdiefjes. Die 
komen zelfs onbekommerd de huizen in, belust als ze zijn op alles wat zoet is. Ze kunnen vaak nauwe-
lijks wachten tot je je glas hebt neergezet en als ze zich - op de rand daarvan gezeten -  te ver voorover 
moeten buigen, tuimelen ze soms hals over kop in de diepte. Onbeheerde suikerzakjes zijn in de kort-
ste keren vakkundig uiteengereten en dan komt de hele familie Suikerdief smullen. Je kon je haast 
geen moment voorstellen zonder een stuk of wat van die kleine snaaiertjes om je heen. 
 “Ons” strand werd bevolkt door tientallen Steenlopers Arenaria interpres. Die gebruikten één 
oog om het natte zand langs de af en aan glijdende zeezoom in de peiling te houden, en het andere 
voor de ontbijttafeltjes van het nabijgelegen hotel. Het laatste was duidelijk lucratiever, want er was 
altijd wel een gast die even niet oplette of naar het buffet liep voor aanvulling. Dan zagen de geveder-
de plunderaars hun kans schoon en stortten zich massaal in de overvloed van roereieren en allerhande 
gezondheidsschilfers. Vooral als die met dollars betaald waren kon je op een levendig vervolg reke-
nen. Er zijn nogal wat Amerikanen met een bacteriënsyndroom en het was altijd weer aardig om te 
horen hoe ze zich vol overgave bekloegen over de kleine onverlaten, hun “germs” en hun sanitaire 
gewoonten.  
Wat dat laatste betreft kon ik wel een beetje met ze meegaan, maar als hotelgast kon je zó weer naar 
het buffet voor nieuw eten, dus waarom dan toch die grappige vogeltjes niet lekker wat extra laten 
“scramble”-en  in the eggs,  pannekoekjes en bordpapieren vlokken? 
 Niet in de tuin, noch op het strand, maar boven de zee waren de Fregatvogels. Wat mooi, wat 
mooi! En zo leuk ook dat ze - precies zoals dat moet van de boekjes - hun eten afpikten van mede-
vogels die het zware werk moesten doen. Leuk om te zien, bedoel ik. Niet leuk voor de meeuwen. (En 
vissen!) 

Er was ook het onder-water-leven...... 
De wateren rond Bonaire: onderwaterparadijs voor duikers.  

Maar ook pootjebaders komen er ogen te kort. Een stukje rif, haaks op het strand en al op het droge 
beginnend, herbergt vele tientallen vissoorten. Nog voordat jij je knieën nat hebt krioelen ze al om je 
heen, want hun instinct heeft hun geleerd dat het goed toeven is bij yoghurt-kleurige benen die meest-
al horen bij toeristen met veel weggeef-voer (achterover gedrukte scrambled eggs, bijvoorbeeld).   
Het zoutgehalte ter plekke is erg hoog, zodat je heel makkelijk in het zeewater blijft drijven. Je hoeft 
alleen maar kalm op je buik te gaan liggen om een klein beetje opgenomen te worden in de wondere 
wereld onder de zeespiegel. Met een snorkel houd je het aanzienlijk langer vol en dan duurt het maar 

 
 
 
 
   



even of je krijgt een soort plattegrond van het rif in je hoofd. “Links van het grotje met de zwarte 
zeeëgel ligt een kleine octopus“ - iets in die geest bleek voldoende aanduiding om iemand anders de 
plek te duiden. 



Wat een kostelijke ontmoeting was dat trouwens, met dat octopusje. Fantastisch om te zien hoe hij 
zich pijlsnel door het water spoot om zich dan neer te vlijen en een gave plak blubber te worden die 
zich qua kleur, sneller dan het oog, perfect aanpaste aan de omgeving. Als hij helemaal uitgevloeid 
was kwamen zijn ogen in actie. Uit de  nauw zichtbare vlek die hij geworden was stulpten twee puk-
kels omhoog, omhoger- en hoger. Ze bewogen zich met jou mee, zodat je wist dat je in de gaten ge-
houden werd.  
 Een andere meester in het camoufleren was een grote platvis, die zich zo soepel over stenen 
en andere oneffenheden kon welven, dat je hem alleen bij toeval ontdekte. Pas als hij dermate genoeg 
van je kreeg dat hij ergens anders wilde gaan liggen, bleek dat de saaie vlekken die hem zo deden op-
gaan in zijn omgeving, feitelijk schitterend iriserende ogen waren, mooier nog dan die van een 
pauwestaart. 
 Verder waren er bijna onzichtbare, doorschijnende vissen met zwarte ogen en wat zwarte 
biesjes om mee te wapperen. Maar bij een bepaalde lichtinval fonkelden plotseling hun flankjes in 
hèl-zilver en omdat ze meestal in een grote school zwommen, die absoluut synchroon zwenkte en zig-
zagde, boden ze een aanblik waar je niet genoeg van kon krijgen.  
 Ook de koffervisjes konden een prachtige show weggeven. Onopgeblazen zijn ze echt schattig 
om te zien, net korrelige luxe bonbons van witte- en bitterchocola. Die hebben niet alleen “Kohl”-
zwarte ogen, maar ook de sectie daaromheen is zwaar opgemaakt. Ze zwommen graag met ons mee 
met van die nuffige quasi preutse staartzwiepjes. En het steeds even regelrecht wulps omhoogblikken 
van hun grote mascara-ogen, riep dan een spontane associatie op met: wel heel kéurige---- maar toch 
lellebellen. 
 Zwom je verder weg, naar waar het rif onder je verzonk, dieper en dieper, tot het in het zand 
verdween, dan kwam je in een gebied dat niet meer bij de aarde hoorde. Daar kon de betovering echt 
vat op je krijgen en een soort bevangenheid worden, een bijna-angst, omdat dit heel duidelijk een we-
reld was waar jij het zonder hulpmiddelen of zwemdiploma niet redden zou. Hoe verder je zwom, hoe 
ijler je omgeving werd. Onder je de bleke zandbodem, waar het zonlicht samen met de golfjes een 
wiebelend schubbenpatroon op filmde. En als je dan dieper de zee in keek: een zaal zonder wanden, 
alles loom, diffuus, verstild, mat en toch doorschijnend, dan was het of je voor een moment een blik 
in de eeuwigheid wierp 

Voor mij echt nooit meer dan een moment, want mijn zwemdiploma is sedert lang verlopen.  
En ondanks de betovering van bleekblauwe verten ademde ik steeds pas weer op als ik het vertrouwde 
geknars hoorde van rif-knagende papegaaivissen.  
 Of die vissen ook voor zichzelf knagen weet ik niet, maar zeker heet te zijn, dat zij de prachti-
ge Caribische stranden bij elkaar gekauwd hebben. En als je dan al die stranden op een rijtje zet naast 
de relatief kleine vissen en de keiharde koraalformaties, dan heb je weer een glimpje eeuwigheid.  
 Overigens is er nog meer bijzonders met een stuk van de Bonairse stranden. Aan de westkant 
ligt “Pink Beach” en daar kleurt na het middaguur, door de dan in functie tredende lichtinval het zand 
zachtroze. Een wonderlijk en prachtig gezicht, te meer omdat uitgerekend dáár ook de zee veel meer 
kleurschakeringen vertoont, van groen-turkoois tot diep paars-blauw. Wie het niet gelooft mag bij ons 
foto’s/video kijken. De kleuren van het water in de zoutpannen - de AKZO doet er aan zoutwinning - 
zijn al even ongeloofwaardig: berylgroen tot yoghurt met aardbeien en geklopt eiwit rondom (zout-
schuim). Ik heb geen uitleg gehoord voor die verkleuringen. Wel is me verteld dat de Chibichibi’s 
gel, die in de omgeving van de zoutpannen wonen, in plaats van geel peenkleurig zijn. De vliegjes die 
ze eten voeden zich met daar voorkomende algen, die een hoog caroteengehalte hebben. Zodoende. 
 En dat kan ook wel de reden zijn, waarom de Flamingo’s die we er zagen zo veel schitteren-
der en scheller van kleur waren dan enig andere, ooit door mij ontwaard. Onze dochter zei: “Ze moe-
ten toch roze zijn? Dit lijken wel enorme langoesten!”   
 Op de avond voor ons vertrek hebben wij ons, met harten vol melancholie vanwege het nabije 
afscheid, nedergezet op een pijnlijk ongastvrij aanvoelend koraalstrandje bij de zoutpannen. De Fla-
mingo’s verzamelen zich daar, elke achternamiddag opnieuw. We zagen ze van heinde en verre aan 
komen vliegen - neerstrijken - kleine en grotere groepen vormen - wat nerveus ronddrentelen in het 
ondiepe zoute water. Onrust, afwachting - het deelde zich allemaal aan je mee.  
En dan opeens, zonder waarneembaar teken, ging er een groep op de wieken. En nog een - en nog 
een....Voor de oversteek naar Venezuela, want daarvoor hadden ze zich verzameld. Gemiddeld vier 
uren vliegen en dat twee keer per dag.......!  

“Wat bezielt die dieren?!” denk je met je menseverstand “laat ze toch lekker hier blijven!”  
Maar zo werkt dat nou eenmaal niet in de natuur. Waarom? Nou, blijkbaar!  



En wij gingen tenslotte toch óók weg uit Bonaire........   
Micky Haselhoff-Marsman.- 



 Champignons 

 In Natuurklanken nummer 2 van vorig jaar schreven wij naar aanleiding van een artikel uit “Na-
tuur en Milieu”, een stukje over consumptie-champigons.  
Voor de teelt van dit veel verkochte produkt worden (nog steeds) ontoelaatbare hoeveelheden gevaarlijke 
bestrijdingsmiddelen gebruikt; zóveel, dat de aarde die tussen de wortels van champignonvoetjes zit, tot 
chemisch afval gerekend wordt. Een van de chemische boosdoeners heet prochloraz en in de teelaarde 
waarin champignons gedijen bleek soms tienmaal meer van deze stof te zitten dan wettelijk toegestaan is.  
Er werd in het desbetreffend artikel geschreven over een lopend onderzoek naar resten van deze - dioxine 
bevattende - stof in de champignons die overal te koop zijn. (Hoe zou het daarmee gaan?) 
De slotzin van het artikel waar wij onze gegevens aan ontleenden luidt: 

“Het wordt hoog tijd dat de kwekerijen en masse overschakelen op biologische teelt.” 

 “Natuur en Milieu” van februari 1995 schrijft opnieuw over champignons - EKO-champigons 
ditmaal. Een teler, Ton van den Heuvel uit Nieuwaal (Kerkwijk), van huis uit gifschuw, is al in 1988 
begonnen met overschakelen naar milieuvriendelijke champignons. Hij vindt zelfs mierezuur (volgens de 
ecologische produktienormen toegestaan) niet nodig; hij ontsmet zijn teeltbakken met soda. 
 Er is één concreet probleem: in de zomer is de biologische methode extra gevoelig voor “vlieg”-
explosies, en dat is de reden dat er één teelt minder gedraaid wordt, hetgeen leidt tot tien procent minder 
opbrengst. Die derving moet dan weer gladgestreken worden via een hogere marktprijs.  
Dit prijsverschil leidt ertoe dat het tot nog toe niet gelukt is voldoende afzetgebied te vinden voor de - 
veel smakelijkere - EKO-champignons. Transport naar de zogeheten alternatieve winkels kan zoveel kos-
ten met zich meebrengen, dat de paddestoelen vier gulden per bakje gaan kosten. Voor vele “principiële” 
EKO-kopers toch een bezwaar, dus  onvoldoende doorstroming en het gevolg, na zo’n weekje of wat, 
onverkoopbare grauwe groezels in de fris groene doosjes.... 
Ik heb eens iemand bij de groentebak in een reformhuis horen fluisteren: “Misschien is dit gezond om te 
eten, maar je wordt wel ziek van het kijken ernaar.” (Wat hebben wij het hier in Epe e.o. toch getroffen!) 
 Het bedrijf van de Heer Van den Heuvel produceert wekelijks 7000 kilo EKO- champignons. 
Hiervan wordt tien procent  wezenlijk ecologisch verkocht (in groene doosjes). De rest kan hij niet slij-
ten. 

De overblijvende 6300 kilo op een ecologische composthoop kiepen?  Dat gaat toch te ver. 
Er zit niets anders op dan negentig procent van zijn produktie in blauwe bakjes te stoppen, die U dan 
overal tegen kunt komen, zonder dat ergens uit blijkt dat ze eigenlijk in een groen doosje hadden moeten 
zitten. Een verliespost van vele tienduizenden guldens 
Als U het treft kunt U zo’n “blauw/groen” bakje tegenkomen, waar U geen cent meer voor betaalt dan 
voor de champignons die zich ontwikkeld hebben in champost, prochloraz en vijftig keer de hoeveel-
heid bestrijdingsmiddelen dan “normaal”. Als U een beetje smaakbewust bent zult U het zeker proeven. 
 Helaas ziet het ernaar uit dat we niet lang meer van dit soort buitenkansjes kunnen profiteren.  
Er zijn zeggen en schrijven  ZES  “groene” champignontelers, die zich allemaal voor dezelfde problema-
tiek  geplaatst zien. Zou er slechts tien procent van de totale produktie door supermarkten worden afge-
nomen, dan zouden - naar de overtuiging van Ton van den Heuvel - alle zes EKO-telers het hoofd boven 
water kunnen houden. De consument hoefde dan maar een paar dubbeltjes meer te betalen voor cham-
pignons die niet alleen veel beter van smaak-, maar bovendien veel substantiëler zijn. Ik heb bij de berei-
ding van een of ander champignonschoteltje weleens gedacht: zo’n grote bak en nou nog maar een hand-
jevol afgeknipte nageltjes in bruin water?!!  
 De redding lijkt zo nabij.... Als er slechts achtentwintigduizend van alle gezinnen in Nederland 
één maal per week een bakje champignons kopen, is de EKO-teelt al gered. Bovendien: naarmate de af-
name groter wordt, zal de prijs dalen - dat gaat zo in de handel.  
 Maar als iedereen stug blauw/blauwe doosjes blijft kopen, kúnnen we over een poosje niet eens 
meer anders; daar kunnen we vergif op innemen!  

Micky Haselhoff-Marsman 



 



DE DOMINEES GINGEN VOORBIJ 
 

 Soms vind ik een volksnaam grappiger en veel-
zeggender dan een officiële vogelnaam. Natuurlijk is er 
niks mis met die van de Beflijster, wiens witte halve-
maanvormige borstvlek vooral hem van de Merel onder-
scheidt. In het bijzonder bij het zwarte kereltje steekt 
deze witte bef goed af, waardoor de volksnaam “Domi-
neeslijster” ontstond.  
Bij nauwkeurig toezien blijken, vooral bij het wijfje, de 
donkere borstveren ook lichte randjes te dragen, maar om 
dat te kunnen zien moet het beest wel toestaan zich van 
dichtbij te laten observeren.  
In het ouwe land boven Nunspeet bevindt zich een derge-
lijke plek, waar zich haast elk voorjaar, gedurende een of 
twee weken een half dozijn Beflijsters kan ophouden. Je 
vraagt je af waardoor deze plek zo favoriet is. Weliswaar 
is er voedsel genoeg in de vorm van Klimopbessen, maar 
die groeien ook op andere plaatsen. Wellicht komt het 
ook door de oplettendheid van de bewoners, die vanuit 
het huiskamerraam uitzicht hebben op de dikke bos 
klimop die zich met een wurgende greep in een Mei-

doorn heeft gevestigd. Er staan enkele woningen aan het eind van dat doodlopende weggetje, zodat er 
ook geen doorgaand verkeer is. De enige onrust wordt veroorzaakt door spelende kinderen of een was 
ophangende moeder. 
 Op 10 april van dit jaar neem ik daar weer eens poolshoogte en zie twee mannelijke Beflijsters 
met een duidelijk afgetekende witte bef. Op de 14e is het gezelschap uitgebreid met een vrouwelijk 
exemplaar, dat veel bruiner is en een smoezelige bef draagt. Regelmatig vliegen de beesten vanuit enkele 
hoge populieren naar de voedselbron. Ze lijken op Merels, maar vliegen wat onstuimiger en hebben ook 
een andere, schellere alarmroep, door een Engelse waarnemer ooit betiteld als “a stone curling on ice”. 
Er bevindt zich ook een groep Merels. Ik tel  er wel zes die met elkaar, maar ook met de Beflijsters ruziën 
over de Klimopbessen. Of beschouwen de Merels dit buitenlands bezoek als een aanslag op hun broed-
territorium? 
 Hoewel ik de beesten in het verleden al heb gefotografeerd tracht ik er nu ook een plaatje van te 
schieten. Dat is niet eenvoudig omdat ze steeds tussen de bladeren van de Klimop zitten, waardoor derge-
lijke vastleggingen geen schoonheidsprijs verdienen. Dikwijls ontpopt zich helaas een van de bessen-
etende zwarte vogels, als hij zich omdraait en zijn fraaie borstpartij aan de openbaarheid prijs geeft, als 
een huis- tuin- en keukenmerel. 
 Beflijsters broeden niet in ons land. Uit het verleden zijn enkele vage waarnemingen bekend van 
vermoedelijke broedgevallen, maar de kans is groot dat deze op merels sloegen, die witte gedeelten in 
hun pak droegen. Dit verschijnsel wordt door wetenschappers met “partieel albinisme” aangeduid. 
Misschien hebben Beflijsters en Merels in het verre verleden tot één soort behoord, maar zich om niet 
duidelijk aan te geven redenen van elkaar gesplitst.  
 Beflijsters nú bewonen het liefst de onherbergzame, met pijnbossen bedekte, bergachtige streken: 
in Groot- Brittanië, Scandinavië en Rusland, maar ook in de Alpen en de Pyreneeën.  
Hier kun je ze alleen ontmoeten als ze als noordelijke broedvogels via ons land weg- of terugtrekken. 
Naar mijn ervaring is die kans in het voorjaar groter dan in de herfst. Komt dit doordat ze na het broed-
seizoen - vetgegeten - sneller doorvliegen, of volgen ze dan een andere route? Een feit is dat er meer 
voorjaarswaarnemingen zijn en dat doet de gedachte post vatten dat de overwinterende vogels met een 
grote lus naar hun broedgebied terugvliegen. 
 Hoe het ook zij, er zijn redenen genoeg om elke Merel in het buitengebied gedurende de trektijd 
met gepast wantrouwen in de kijker te vangen. 

Misschien ziet U dan ook de dominees voorbijgaan!  
Aart Smit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Beflijster 



ENGELSCHE WERK  
ochtendexcursie 

 Het voordeel van werken in drieploegendienst is dat je zo af en toe in het midden van de week 
mee kunt met een ochtendexcursie. Het betekent overigens ook dat je aan andere dingen die ‘s avonds 
plaatsvinden vaak niet mee kan doen, maar goed, dit terzijde. 
 Woensdagochtend 21 juni jl. ben ik dus, samen met vijf anderen, mee geweest op excursie met 
Elja van Dongen (plantenwerkgroep) naar het Engelsche Werk in Zwolle. Mij werd gevraagd om een 
verslagje te schrijven en ik begon meteen, tijdens de inleiding van Elja, driftig te pennen. Er werd echter 
gezegd dat er nog niet zo lang geleden in Natuurklanken een uitgebreid stuk over het Engelsche Werk 
heeft gestaan. Ik kon het zo gauw niet vinden, maar toch geloof ik het maar. Voor degenen die dit gemist 
hebben toch maar even een summiere inleiding. 
 Het oude gedeelte van het Engelsche Werk is in 1828 aangelegd en was oorspronkelijk een 
vesting die onderdeel was van de IJssellinie. Het park is aangelegd in de zogenaamde Engelse 
landschapsstijl, van- daar de naam. Een noordelijker gelegen gedeelte is in 1975 aangeplant en heet 
Spoolderbos. In 1992 is besloten om de IJsseluiterwaarden te bestemmen voor natuurontwikkeling. Er is 
bewust voor gekozen om hier de zomerdijk niet door te steken, om het water in het gebied over een 
langere periode te kunnen vasthouden. Op andere plaatsen in Nederland is dit doorsteken wel gebeurd, 
om meer dynamiek te verkrijgen. Een goed voorbeeld hiervan is het plan Ooievaar, dat in de Blauwe 
Kamer tussen Rhenen en Wageningen ten uitvoer is gebracht. 
 Na de inleiding zijn we gaan wandelen. Waar je dan naar kijkt zijn natuurlijk de wilde planten. 

En daar werd dan het een en ander over verteld. 
Bijvoorbeeld dat het verschil tussen Zeegroene 
muur en Grasmuur o.a. te zien is aan de lengte 
van de kelkbladen ten opzichte van de 
kroonbladen. De kelkbladen bij Grasmuur zijn 
nagenoeg even lang als de kroonbladen. Bij 
Zeegroene muur zijn ze ongeveer half zo lang. 
Ook werd er verteld dat de Echte kruisdistel, 
met dat prachtig gevormde en gekleurde blad, 
geen distel is (geen composiet dus!) zoals zijn 

naam doet vermoeden, maar behoort tot de schermbloemigen. En dat de  Zomprus bladeren heeft die 
“gekamerd” zijn door van buitenaf zichtbare dwarsschotten. Heel subtiel. 
 Nou ja, er wordt op zo’n excursie nog veel meer verteld, teveel om in zo’n verslag te vermelden. 
Het beste is natuurlijk gewoon zelf meegaan. 
 Wel wil ik nog een aantal planten noemen die we gezien hebben, omdat ze of niet meer zo 
algemeen zijn, of omdat ik ze gewoon mooi vind of omdat ik ze anderszins vermeldenswaardig vind. Het 
zijn: Gewone agrimonie (Rode Lijst 3), Karwijvarkenskervel (RL 3), Poelruit, Veldlathyrus, Geel 
walstro, Zwanebloem, Echte koekoeksbloem, Rivierkruiskruid, Moeraswalstro (rode helmknoppen), 
Goudhaver, Timotheegras en Kamgras. We hebben nog gezocht naar Bevertjes, een trilgrassoort, maar 
die konden we niet vinden. Het zou er wel moeten staan. 
 Aan het eind van de excursie zijn we nog langs een slootje gelopen dat langs de spoorbaan ligt. 
Ook altijd goed voor een paar leuke dingen. We zagen er nog Waterviolier, Watertorkruid en Geoord 
helmkruid. 
 Er zijn dagen genoeg waarop ik al deze planten niet te zien krijg. Na zo’n excursie kan je er weer 
voor een tijdje tegen. 

Marcel Langevoort. 

 
 

  



HELP!!! 
 “Help!” krijst onze kat bij een onverwachte confrontatie met de zestig kilo plaagzieke hond, die  
door ons toedoen één van haar huisgenoten is geworden, en waar ze beslist geen goede maatjes mee 
wenst te worden. 
 “Help!” smeekt op haar beurt de al genoemde zestig kilo, als ze de flacon met vlooienvernietiger 
in mijn hand herkent. (Zij heeft daar blijkbaar meer moeite mee dan de vlooien). 
 “Help!” zal ongetwijfeld onze wat zwakbegaafde Merelmoeder jammeren, als mevrouw en me-
neer gaai of kraai zich al voor het vijfde jaar te goed doen aan een ontbijtje met Merel-ei. (Moet ze maar 
niet altijd haar eerste legsel aan de verkeerde kant van ons huis  deponeren). 
 “Help!!” heeft vast en zeker het Bosmuisje gepiept, toen vannacht de valdeur achter haar dicht-
klapte. (Moet hij maar van het hondevoer in de keukenkast afblijven. Overigens, het muisje woont nu bij 
het hertenkamp). 
 Bij al deze SOS-en kan iedereen zich wel wat voorstellen. Maar dat ook koolplanten zich van 
hulpkreten bedienen, dat is toch wel even iets anders! Het staat in een artikeltje van de NRC d.d. 16 
maart jl. 
Als je eenmaal in de insektenwereld duikt blijf je je verbazen, zo ook hier weer.  

 
 
 
Maar de arme Koolwitjes hebben iets in 
hun genen, dat maakt dat al hun rupsjes op de wereld komen met een ingebouwd zelfmoordsysteem. Er 
zit een enzym in hun speeksel, b -glucosidase genaamd, dat een chemisch alarm doet afgaan, zodra ze 
hun tandjes in een koolblad zetten. De koolplant kan het specifieke enzym zelfs herkennen en weet tot 
wie hij zijn oproep richten moet. 
 Dus: “Help!!” roept de koolplant in dat ene bepaalde dialect, en daar komen ze al, de hulptroe-
pen: sluipwespjes in dit geval, die hun eieren afzetten in de kleine zachte lijfjes van de borelingskes, 
waardoor er vele, vele sneven.  
 Het zijn niet alleen koolplanten die zich bedienen van chemische noodsignalen; feitelijk vertoon-
den alle onderzochte plantesoorten soortgelijke reacties. Er was al eerder aangetoond dat ze reageren op 
vraat van de Spintmijt, door een geurstof uit te stoten die aartsvijand Roofmijt aantrekt.  
Er zijn planten die “verschillende talen spreken”, afhankelijk van het soort belager dat hun het leven zuur 
maakt. Sommige kunnen zelfs kenbaar maken dat ze door een snoeischaar (of ander snij-instrument) be-
werkt worden. In dat geval is het dus geen hulpkreet, maar een waarschuwing: “Vlucht! Hier zijn men-
sen!!”  

Bij nader inzien misschien toch een oproep, gericht tot muggen en teken. 
 Al met al lijkt er een mooie toekomst te gloren voor een nieuwe milieuvriendelijke plaagbestrij-
ding Maar er moeten wel planten ontwikkeld worden die luid, duidelijk en genuanceerd “schreeuwen. 
Een prettige bijkomstigheid is, dat je voor alle noodzakelijke proefnemingen geen enorme massa’s groen 
hoeft te laten opvreten. Beschadig een blad, smeer er een klein likje Koolwitjesrupsespuug op en de plant 
zal adequaat reageren: de sluipwespen zijn onderweg naar U toe.   
  Volledigheidshalve zij nog vermeld dat bovenstaande gegevens het resultaat zijn van een onder-
zoek dat is uitgevoerd door de Doctors Letizia Mattiacci en Marcel Dicke van de vakgroep Entomologie, 
en door Dr. Maarten Posthumus van de vakgroep Organische Chemie van de Landbouwuniversiteit, Wa-
geningen. Het wordt- of is gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences USA. 
 Ik heb met verbazing en bewondering het artikeltje gelezen. Wat zijn de mensen toch knap, dat ze 
steeds weer methodes van onderzoek kunnen ontwikkelen die tot sluitende conclusies leiden.  
Ik zou al blijven steken in mijn pogingen om  een rupsje te laten spugen,  zodat er later met zijn speeksel 
gesmeerd kon worden.... 

Elke levensvorm is gebaseerd op de mogelijkheid 
tot voortplanting, tot instandhouding van het eigen 

soort.  



`Herfstweekend in Winterswijk 
 Het weekend wordt gehouden van vrijdagmiddag, 20 oktober tot zondagavond 22 oktober a.s. 
 Adres:  Familie Esselink, Wooldseweg 119, 7108 AA  Winterswijk (bij Miste),  
 tel. 05430-64238, ongeveer anderhalf uur rijden van Epe (90 km.) 
Ons onderkomen heeft vele mogelijkheden. Het is een groot landhuis in het mooiste deel van de gemeente 
Winterswijk, waarin- en omheen zo’n kleine dertig logeer-accommodaties zijn gecreëerd: 
 Het “grote huis” heeft drie slaapkamers met elk twee bedden en mogelijkheid tot bijzetten van één 
extra bed (koud water op de kamer) en douche/toilet op de gang. 
 Er is een “zomerhuis”, eveneens inpandig, met een slaapkamer voor twee of drie personen, een 
zitkamer en een keuken (waarin slaapbank) en douche/toilet. 
 Dan nog de “melkkamer” met twee bedden - en mogelijkheid tot nog eens twee extra bedden - en 
een zolderruimte boven het dagverblijf met zes slaapplaatsen. 

Alles is goed te verwarmen. 
 Buiten zijn twee (onverwarmde) gerieflijke - vierwandige - “trekkershutten” met stapelbedden, 
stoelen, tafels en verlichting, elk plaats biedend aan vier personen. Ook in deze hutten kan een extra bed 
neergezet worden. Voor de sanitaire noodzakelijkheden moet men van hier af zo’n vijftig meter  lopen, 
naar de deel, waar twee toiletten en een douche zijn. 
 Op het erf is plaats voor twee caravans. Doorwrochte kampeerders die geen koude vrezen, kunnen 
er ook hun tent neerzetten. 
 In het gezellige, grote dagverblijf/annex keuken staan zowel makkelijke stoelen als barkrukken 
(van-wege de eveneens grote bar). De kookmogelijkheden zijn riant en iedereen kan zich er uitleven in het 
opbouwen van ons gemeenschappelijk ontbijt. (Warme bakker aan de overkant). 

Mevrouw Esselink wil ervoor zorgen dat er levensmiddelen en dranken voor ons in huis gehaald zijn.   
 Ons voorstel is om het kampje vrijdag te starten om 19.00 uur. U kunt ook in de namiddag al ko-
men met wat eigen proviand. Ter aanvulling daarvan staat er ook nog een flinke ketel soep te wachten., 
zodat we de eerste gezellige avond lekker gevuld kunnen starten.  

Dia’s?  Spelletjes?  Muziek? 
En vast voorbereidingen treffen voor het ontbijt. 

 De volgende morgen gaan we om 09.00 uur naar Zwillbroek, een beroemd, prachtig veengebied 
(trekvogels!). In het plaatsje staat een  mooi barok kerkje. Bezichtiging van het recentelijk gerestaureerde 
interieur is mogelijk en alleszins de moeite waard.   
 We maken een niet te lange wandeling. Brood mee of - als het misschien koud is - terug naar 
“huis”. 
 ‘s Middags is er een georganiseerde tocht naar de Musschelkalkgroeve. Dit is ook voor jeugdigen 
heel leuk! Er wordt doordeweeks nog volop gewerkt, wat de kans op  goede vondsten vergroot. 
We moeten om 13.00 uur in het Kleine Museum in Winterswijk zijn, waar ons een drie kwartier durende 
dia-presentatie (+ consumptie) wordt geboden. De VVV organiseert dit en we sluiten ons aan bij een 
groepje geologen. Kosten f  10,- zonder boekje of f  12,50 mèt. (Kassubsidie  voor KNNV-leden  f  7,50 
p.p.) 
 Na de dia-voorstelling gaan we de groeve in om mineralen en fossielen te zoeken. We blijven op 
gunstige plekken per plaats ongeveer een half uur zoeken, zodat iedereen wel wat kan vinden.  

Klimmen op eigen risico! 
Als U geen helm hebt (verplicht), kunt U er daar een lenen. Schoenen of laarzen met profielzolen, een 
moker(tje) of geologenhamer en beitels zelf meebrengen, plus rugzak of emmer en kranten.  
We gaan door tot ± 17.00 uur. 

‘s Avonds laten we ons lekker verwennen met een maaltijd uit de fameuze keuken van onze gastvrouw. 
De avond blijven we in elk geval rustig “thuis”. 

 Zondagmorgen wandelen door het schitterende Beekendelle en ‘s middags een laatste wandeling 
naar de Ratumse beek en de Willinkbeek. 

Mevrouw Esselink zal ons afscheidsetentje verzorgen en dan gaan we huiswaarts. 



 
De kosten: 
• Gebruik dagverblijf  f  75,- per dag. 
• Logeren in het huis    f  30,- p.p. per etmaal. Met eigen linnengoed  f  25,- p.p. 
• Trekkershut, caravan of tent  f  10,- p.p. per etmaal. 
 Het afrekenen doet ieder voor zich. Voor gezamenlijk te maken kosten rekenen we  f  20,- p.p. 
(voor een kind f  10,- ) Deze kosten gelden tevens als aanbetaling en de reservering is pas definitief na 
ontvangst ervan op de  

girorekening nummer 883202 van: T.M. Faber te Epe, 
vóór 20 september 1995. 

Terugbetaling alleen bij ziekte of óverboeking. Een surplus wordt na afloop verdeeld. 

Wij hebben het volgende voor U becijferd: 
Het verblijf kost maximaal per persoon: 
• Twee overnachtingen        f   60.- -  
• Deelname excursie   met boekje  f 12,50 minus  f  7,50 =  f     5,- - 
• Twee maaltijden           f   40,- -     
    Totaal       f  105,50   
     + aandeel van huur dagverblijf ad in totaal f 150,- afhankelijk van aantal deelnemers f  ???? 
 en voor mensen met eigen linnengoed gaat daar nogeens een tientje van af.               

Minimaal voor overnachting in trekkershut, caravan of tent: 
• Twee overnachtingen          f   20,- - 
• Deelname excursie   zonder boekje f  10,- minus f  7,50  f     2,50 
• Twee maaltijden         f   40,- - 
    Samen       f   62,50 
     + aandeel van huur dagverblijf afhankelijk van aantal deelnemers    f   ???? 

Introducées zijn bij voldoende accommodatie welkom, maar de deelname is - zoals U zelf kunt constateren 
- beperkt. Als U mee wilt, bel dan  

MARIANNE FABER, TELEFOONNUMMER 05780 - 27167 (NA 10 OKTOBER 0578 - 627167)  
(LIEFST ROND ETENSTIJD). 

 Een paar tips voor dingen die ter plekke nuttig/aangenaam kunnen blijken: 
•  Lakens (lakenzak), kussensloop, handdoeken, theedoek. 
•  Muziekinstrumenten? Gezelschapsspellen? 
•  Regenkleding, warme kleding, sokken. 
•  Favoriete broodbeleg, snoep, zoutjes.....etc. 
•  Thermosfles. 
•  Spullen die voor de excursie van belang zijn. 

Deelnemers krijgen tevoren een routebeschrijving. 
 
 
 



Uit “De kleine Johannes” van Frederik van Eeden: 

STRIJDMIEREN EN VREDEMIEREN 
 Dik, donkergroen mos bedekte de grond en Johannes was weder zo klein geworden, dat het hem 
een nieuw bos op de bodem van het grote bos toescheen. Wat sierlijke stammetjes! - en hoe dicht 
groeiden zij opeen! Het was moeilijk er tussen door te komen en het moswoud scheen ontzettend groot. 
 Daar kwamen zij aan een mierenpaadje. Honderden mieren liepen bedrijvig af en aan,  sommigen 
stukjes hout, blaadjes of grassprietjes in de kaken dragend. Het was zulk een gewoel dat Johannes er 
bijna duizelig van werd. 
 Het duurde lang, voordat een der mieren hen te woord wilde staan. Zij hadden het allen zo druk. 
Eindelijk vonden zij een oude mier, die was aangesteld om de bladluisjes, waarvan de mieren de 
honingdauw trekken, te bewaken. Daar zijn kudde erg rustig was, kon hij zich wel een poosje met de 
vreemdelingen bemoeien en hun het grote nest laten zien. Het was aan de voet van een oude boomstam 
aangelegd, zeer groot en honderden gangen en kamertjes rijk. De bladluisherder gaf uitleg en leidde de 
bezoekers overal rond, tot in de kinderkamers, waar de jonge larven uit de witte windsels kruipen. 
Johannes was verbaasd en opgetogen. 
 De oude mier vertelde, dat men in grote drukte leefde wegens de veldtocht, die eerstdaags op 
handen was. Men zou een andere mierenkolonie, niet ver verwijderd, met een grote macht gaan 
overvallen, het nest vernielen en de larven roven of doden; daarvoor zouden alle krachten nodig zijn en 
men moest dus eerst het dringendste werk afdoen. 
 “Waarom is die veldtocht?” zei Johannes, “dat lijkt mij niet mooi.” 
 “Neen!, neen!, zei de luizenhoeder, “het is een zeer schone en lofwaardige tocht. Ge moet 
denken, het zijn de Strijdmieren, die wij gaan aanvallen, - wij gaan hun geslacht uitroeien en dat is een 
zeer goed werk.” 
 “Zijt Gij dan geen Strijdmieren?” 
 “Zeker niet, wat denkt ge wel? Wij zijn Vredemieren.” 
 “Wat betekent dat dan?” 
 “Weet gij dat niet? Dat zal ik U uitleggen. Eens waren alle mieren voortdurend aan het vechten, 
geen dag ging er om zonder grote slachtingen. Toen kwam er een wijze, goede mier, die bedacht dat het 
veel moeite zou besparen als de mieren onderling afspraken niet meer te vechten. 
Toen hij dat zeide, vond men het erg vreemd en om die reden begon men maar met hem in kleine stukjes 
te bijten. Later kwamen er nog andere mieren, die hetzelfde meenden. Ook die werden in kleine stukjes 
gebeten. Maar eindelijk kwamen er zoveel, dat het stukbijten te veel werk was voor de anderen. Toen 
noemden zij zich Vredemieren en hielden allen vol dat de eerste Vredemier gelijk had; wie dat 
tegensprak beten zij op hun beurt in stukjes. Op die manier zijn tegenwoordig bijna alle mieren 
Vredemieren geworden en de stukjes van de eerste Vredemier worden met zorg en eerbied bewaard. Wij 
hebben de kop. De echte. Wij hebben al twaalf andere kolonies verwoest en uitgemoord, die beweerden 
de echte kop te hebben. Nu zijn er nog maar vier over, die dat doen. Zij noemen zich Vredemieren, maar 
het zijn natuurlijk Strijdmieren, - want wij hebben de echte kop en de Vredemier had maar één kop. Nu 
gaan we eerstdaags de dertiende kolonie uitroeien. Dat is dus wel een goed werk.” 
 “Ja, ja,” zei Johannes - “het is heel merkwaardig.” 
 Hij was eigenlijk een beetje bang geworden,- en voelde zich veel rustiger, toen zij de gedienstige 
herder dankend vaarwel hadden gezegd en ver van het mierenvolk wiegelend op een grashalm zaten uit te 
rusten, in de schaduw van een sierlijk varenblad. 
 “Hu,” zuchtte Joahnnes, “dat was een bloeddorstig en dom gezelschap!” 
 Windekind lachte en schommelde met zijn grashalm op en neer. “O,” zeide hij, “gij moet hen niet 
dom noemen. De mensen gaan naar de mieren om wijs te worden.” 

(fragment). 



 ‘t Leusveld in juli, klein paradijsje 
 (een verslag) 

 Met z’n negenen waren we op die stralende ochtend van de 
achtste juli present op het kleine parkeerterreintje van landgoed ‘het 
Leusveld” bij Hal, zuidelijk van Apeldoorn. 
Omdat na een kwartier wachten de “besproken” excursieleider niet 
verscheen, gingen we maar zelf op verkenning in dit mooie terrein. 
De Kleine ijsvogelvlinder was er het vorig jaar gesignaleerd, één 
van de redenen om eens hier naar toe te gaan. 
 Behalve een paar prachtige oude beuken tegenover het huis 
zagen we vooral veel berken  en Zomer-eiken in het tamelijk voch-
tige bos. Hier en daar stonden die nog op rabatten, met geulen voor 

de ontwatering erlangs. Zelfs na een aantal droge, warme dagen stond er hier en daar nog water in de 
karresporen op het pad.  
Zo’n vochtig gebied tussen Veluwe en IJssel is altijd interessant; de bodem is er rijker en - anders dan in 
de bossen op de droge Veluwe - is er veel groen onder de bomen. Ratelpopulier, Geoorde wilg, Vuil-
boom en Lijsterbes vormden de begroeiing langs de ruime, zonnige graspaden. Bosbes en allerlei grassen 
zorgden voor een feeëriek spel van licht en donker, als je door het bos keek. Kamperfoelie slingerde zich 
hier en daar in dichte warreling door de struiklaag, die langs de paden half verborgen ging onder de 
bloeiende bramen en bossen bloeiende brandnetels. Geen windje kwam erdoor.  
Deze biotoop is prima geschikt voor vlinders en die waren er dan ook. Daar, waar we geen mens tegen-
kwamen was er een druk gefladder van tientallen Koevinkjes. Ze joegen elkaar na door het hoge gras en 
zitten was er niet bij, op deze warme ochtend.  
Beter lieten zich de talloze dikkopjes bekijken, die af en toe gingen zonnen op de bramen; Grote- en 
Zwartsprietdikkopjes, zo te zien. 
 Het duurde niet lang of de voorsten van onze groep zagen de eerste Kleine ijsvogelvlinders al 
rondzeilen. Het is in de vlucht te zien een vrijwel zwarte vlinder met een witte streeptekening over de 
bovenkant van beide vleugelparen. De onderzijde, die fraai getekend is met oranje, zwart en wit, kregen 
we niet te zien. Ze vlogen hoofzakelijk snel boven en rond de struiken. En ze waren niet zo aardig om 
voor ons even te gaan zitten. “Waarom heten ze eigenlijk IJsvogelvlinders?” vroeg één van ons zich af. 
Een vraag waarop ik het antwoord niet weet. 
Zonnige bosranden met veel kamperfoelie en braam zijn favoriete plekken voor de Kleine IJsvogelvlin-
der. Hun rupsjes leven van kamperfoelieblad. Ze overwinteren in een samengesponnen blad, om zich het 
volgend voorjaar te verpoppen. 
Bij elkaar zagen we zeker tien exemplaren van deze, voor ons land zeldzaam geworden vlindersoort. 
 Bertus vond nog een ander niet algemeen insekt. Het kroop over een 
vermolmd stuk hout. Het meest opvallende aan dit vrij trage dier waren de fraai 
geveerde sprieten, de lange poten en de wespachtige zwart-gele tekening van het 
lange lijf. Het bleek een soort langpootmug te zijn, het mannetje van de Ctenop-
hora Ornata, een kammuggensoort. De larven leven in rottend hout.  
Misschien kwam hij net als volwassen insekt tevoorschijn? 
 We zagen veel bekende planten, als Dalkruid, Salomonszegel en Bosan-
doorn. Op de natte stukken kwamen wederik en Moerasspirea in bloei. Er waren 
bladresten van Bosanemoontjes te zien en langs de bosrand kwamen  de forse, 
nog hangende trossen van de Breedbladige Wespenorchis omhoog, dik in knop. 
 Bij een prachtig hooilandje in het bos wachtte ons een verrassing. Temidden van de vele bloeien-
de grassen, Rode Klaver en Biggekruid viel het roze van een groepje volop bloeiende Gevlekte orchissen 
op. Het Kamgras met zijn regelmatige bloeiaren vol fijne kleurtjes was ook het bekijken waard.  
Een man die rustig de krant zat te lezen midden in deze bloeiende bosweide leek uit een verhaal vol zo-
merse gedachten weggelopen en hier neergezet te zijn! 
We bewonderden er de grote Platbuiklibellen in hun bruin met gele- alsook in hun lichtblauwe stadium. 
Vreemd dat dit dezelfde insekten zijn. 
Mariet plukte een vreemde, heel dunne zeggesoort, een plant die dan ook IJle zegge bleek te heten.  

 

 



Een waarschijnlijk voormalig stukje heide was zalmroze van de Bochtige smele. Een paar oude Vlieg-
dennen waren er de markante bomen. 
 Onze hele wandeling door dit zomerse stuk bos werd begeleid door een achtergrondmuziek van 
vogels: Zwartkop, vink, Fitis, Winterkoning, Tuinfluiter zongen nog volop en we hoorden de Kleine bon-
te specht en de Groene specht. Een Geelgors herhaalde voortdurend zijn strofen aan de rand van het open 
veld...... 
 Kortom: het was een kostelijke ochtend. Dat we behalve al dat moois als souveniertje nog een 
aantal teken en wat muggebulten mee naar huis namen, mogen we deze bosbewoners niet al te zeerk kwa-
lijk nemen.   

Els Koopmans-Grommé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLIEBOLLEN 
 Op 14 augustus 1995 kreeg ik van Annie Sieders een aantal “Natuurklanken” mee. Thuisgeko-
men heb ik ze op gegevens over paddestoelen doorzocht en daarbij kwam ik het artikeltje van Els Koop-
mans-Grommé tegen onder bovenstaande titel.*  
Ik herinnerde mij dat ik deze ascomyceet eens in Epe gevonden had en bij het nazoeken van mijn gege-
vensbestand kwam ik hem inderdaad tegen: 

 In de map met beschrijvingen van ascomyceten van Albert Sieders wordt de soort niet vermeld, 
zodat ik aanneem dat Albert hem niet gevonden heeft. 
In de W.M. nummer 69 van R.A. Maas Geesteranus** staat: Op houtafval in coniferenbossen, vaker ech-
ter op brandplaatsen en daar soms massaal. In de Standaardlijst*** staat de Oliebolzwam met een Z ver-
meld, maar ik ben benieuwd of dat in de nieuwe uitgave die dit najaar uitkomt nog zo is. 
Maar het zou geweldig zijn als de Oliebolzwam weer in Epe gevonden zou worden.  
Voorzover mijn kennis strekt zijn het kleine brandplekken waar de bodem niet urenlang verhit is gewor-
den, maar meer de zogenaamde koffievuurtjes, waar de bosarbeiders hun koffie warmden in de tijd dat er 
nog geen thermoskannen, etc. waren. 

Atte van den Berg. 

 

                                                           
*    Natuurklanken 1994-5.  
**   De fungi van Nederland-deel 1; uitgave KNNV. 
***  Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi; uitgave Ned.Mycologische Vereniging. 

Rhizina undulata Fr. ex Pers 
Oliebolzwam. 
26 oktober 1980. Landgoed Tongeren, Epe Gld. 
Brandplek onder naaldhout in gemengd bos. 
Grootte : 50 x 37 mm. 
Macr.beschrijving: ongesteeld, onregelmatig ingedeukt, licht bolvormig met witte 
   myceliumstrengen. 
    Hymenium donkerbruin zwart met lichter gekleurde rand. 
Micr.beschrijving:  sporen spoelvormig met conische uitsteeksels op de uitein-
den; 
  26-29, 6 um (zonder uitsteeksels gemeten) Vergr.1000 x). 



Milieumarkt 
 Woensdag 7 juni milieumarkt te Epe. Ook de KNNV zou met een stand vertegenwoordigd zijn, 
een halve stand: samen delen met de Bekenstichting. 
Al vroeg ging ik op pad om toch maar een gunstige parkeerplaats voor de auto te kunnen vinden.; de auto 
volgepakt met allerlei zaken die voor het inrichten van een stand nu eenmaal nodig of nuttig zijn.  
Ik trof het, een parkeerplaats dicht bij de milieumarkt.  
 Na enkele keren heen en weer dragen was de hele santekraam verhuisd van de auto naar de stand. 
Het weer leek alleszins redelijk, bewolkt maar droog. Helaas van korte duur, zoals spoedig zou blijken. 
Inmiddels was ook Ep de Haan gearriveerd. Met behulp van hem was de zaak snel geklaard en alles wat 
maar kon staan of hangen had zijn plekje gevonden. 
 Kort daarop kwamen Hilary Jellema en Mariet van Gelder opdraven. Zij hadden een plantenquiz 
uitgedokterd. Na enig inschikken hadden ook zij hun plekje in de stand gevonden. 
 Toen verschenen Jeanet Heideveld en Nathalie van Dijk ten tonele. Zij zouden eventuele 
belangstellenden met een vlinderrebus vermaken. Ook zij hadden allerlei spulletjes meegenomen. Maar 
waar deze te laten? Onze halve stand stond reeds propvol. Lichte paniek in de stand. 
Ep de Haan toonde zich een ware Willy Wortel. Hij spoedde zich naar huis en loste na terugkeer heel 
simpel het probleem met een paar latjes en spijkers op.  

De happening kon beginnen. 
 Intussen was het flink gaan regenen; dat beloofde niet veel goeds. Zouden er wel 
belangstellenden komen? Was alle inspanning voor niets geweest? 
Mariet, Hilary, Jeanette en Nathalie lieten zien uit het goede hout gesneden te zijn. Ze stelden zich op 
voor de stand en als volleerde quizmasters probeerden ze het niet al te talrijke publiek over te halen hun 
kennis van planten en vlinders te testen. En het lukte. Velen lieten zich vermurwen, jong en oud, klein en 
groot, boog zich nieuwsgierig over de plantjes of vergaapte zich aan de vlinderrebus. Er werd gewikt en 
gewogen, voorhoofden werden gefronst, blosjes verschenen op menige wangen en met af en toe enige 
hulp van de vier enthousiaste quizmasters werden nauwgezet lijstjes ingevuld. Op de met hem eigen, 
beminnelijke hoffelijkheid stond Ep op deskundige wijze anderen te woord, die belangstelling toonden 
voor de uitgestalde artikelen.  
 Ook de aanwezigheid van Agaath Meursing, die namens de Bekenstichting in de andere helft van 
de stand haar domicilie had, droeg er toe bij dat het ondanks het steeds slechter wordende weer toch nog 
een gezellige boel werd.  Veel is er niet verkocht, nieuwe leden zijn er niet bij gekomen, maar het 
enthousiasme van publiek en medewerkers was groot. 

Ep, Mariet, Hilary, Nathalie en Jeanette, bedankt voor jullie inzet. 

Bert Hilberink. 
========================================================================== 

 Dit is het gedicht dat Els citeerde op die prachtige Insektenzoektocht van 23 juli jl.: 

  Het schoonste wat ik weet in de natuur, 
  dat zijn de wolken, als zij het licht drage’ in 
  hun flanken en zich in de lichtzee wagen, 
  onbekommerde zeilers, zilverpuur. 

  Hun edele vormen, die nooit verstarren, 
  maar altijd weer in andere verglijden, 
  hun stoeten, die zich warren en ontwarren, 
  als menselijk gebeure’ in bewogen tijden. 

  Zij maken de ziel blij met hun genade. 
  Hun diepe grotte’ en stoute steigeringen, 
  beelden zuiverder dan alle andre dingen 
  het rijk der ziel, de moeder van de daden. 
    Henriette Roland Holst-van der 

Schalk. 
      Uit: “Rondgang door het Jaar 



Natuur natuurlijk 
“Landbouw gaat per definitie ten koste van natuur, ook de de biologisch-dynamische landbouw.” 

(Dat is één conclusie). 
“Praten over natuur en natuurlijkheid kan zéér verwarrend zijn.” 

(En dat is er nog een). 
 Bovenstaande uitspraken komen uit artikelen in twee verschillende tijdschriften. Het eerste is 
niet volledig en de herkomst ervan is bijster geraakt. Het is gesigneerd met slechts de initialen: F.t.C. en 
vermoedelijk een bespreking van het boek “Twaalf over Groen - Bijdrage tot het Nationaal Landbouw-
debat”. 
Het andere artikel staat in “Natuur en Milieu” van juni ‘94 en is geschreven door Prof.Dr. J.I.S. Zonne-
veld.  
De algemeen gangbare ideeën over natuurbehoud, natuurbeheer en natuurbescherming worden hierin 
door hem op de korrel genomen.  
 Na lezing van beide artikelen kon ik alleen nog maar blij zijn geen enkele vinger in enige pap te 
hebben: het is of je beurtelings op het goede en dan weer op het verkeerde been gezet wordt. 
 Prof.Dr. Zonneveld beklemtoont dat heel Nederland feitelijk één grote inbreuk is op de oerna-
tuur. “Oernatuur” nog nader gepreciseerd als die van voor de Middeleeuwen, en hier te lande bestaande 
uit enkel uitgestrekte hoog- en laagveengebieden. Deze werden in de loop der jaren door middel van dui-
zenden sloten ontwaterd, veranderd in akkers en later weidegebieden, en op plaatsen waar het veen weg-
gebaggerd werd ontstond open water.  
 Ik kan me goed voorstellen dat Moeder Natuur bij het aanschouwen van al dat nieuwe vol goede 
zin de mouwen opstroopte en aan het creëren sloeg. Voor elke plek een eigen specifieke, natuurlijke ont-
wikkeling. Het moet heerlijk geweest zijn. Op een mooi moment belandden we in - wat Prof.Dr.Z. beti-
telt als  - “de Heimans & Thijsse periode”. En ik zou me kunnen voorstellen dat  we daar allemaal wel 
weer naartoe terug willen. 
 Alleen, hoe doe je dat? Je strandt al gauw op bijvoorbeeld de duurzame landbouw, die o.m. in het 
artikel van F.t.C. onder de loep genomen wordt. Bij deze vorm van landbouw wil men de nadruk leggen 
op kwaliteit, kwantiteit en optimale economische productie. Daarbij mag de gebruikte grond niet vernie-
tigd worden, zodat de natuur tijdig kan regenereren. 
Echter, bij duurzame landbouw horen geen oneigenlijke elementen, zoals nevenproductie van natuur-
waarden. Wil je duurzame landbouw combineren met duurzame natuur, dan is het onvermijdelijk dat veel 
landbouwgrond uit de productie-sfeer gehaald wordt en teruggegeven aan bovengenoemde Moeder N. 
 Het streven is gericht op een duurzame relatie tussen landbouw en natuur, in het jaar 2000.   
Waar begin je en waar houd je op? Uit het boek “Twaalf over Groen” wordt een passage aangehaald, een 
uitspraak van Jonkheer Van der Goes van Naters, en wel: “We kunnen water en land vergiftigen; we 
kunnen ze ook weer zuiveren. We zijn er pas onlangs in geslaagd de biosfeer te vergiftigen; de mogelijk-
heid om haar weer te zuiveren is een kwestie van enkele jaren. We kúnnen dus alles. Wat we met het ons 
omringende gaan doen, is niet een zaak van kennis, maar van afweging, van wilsbeschikking.”   

(Gelukkig hebben de geleerden nog vijf volle jaren om alles af te wegen en voor elkaar te krijgen). 
Teruggaand naar Prof.Dr.Z.lees ik “Natuur is: spontaan tot ontwikkeling komen, leven en groeien zonder 
menselijke invloed, in het groot en in het klein, in de levende en in de niet-levende natuur.” 
En dan verhaalt hij over een bezoek aan een uiterwaard, waar men een kleigroeve wilde openen. Biolo-
gen waren unaniem van mening dat dit gebied daarvoor gevrijwaard moest blijven. Het was dermate 
waardevol vanwege het voorkomen van wel zeer bijzondere planten, het móest gewoon in zijn puur na-
tuurlijke staat blijven. (Zei de ene bioloog tegen de andere:  “UITER(W)AARD!!!” - (grapje) -). 
 Dit eerste bezoek werd op de voet gevolgd door nog eentje, aan een biologisch nòg mooiere plek 
met nòg zeldzamere planten en dieren. Het gold een kleigroeve in een uiterwaard. De biologen waren - 
opnieuw unaniem - opgetogen over deze wel heel schitterende locatie! Ook die moest blijven!! 
 Bij het op de keper beschouwen van de beide plekken in hun huidige situaties, ontkwam men niet 
aan erkenning van de realiteit, dat zowel de uiterwaarden als de kleiput waren veroorzaakt door menselijk 
ingrijpen. En zie, met welk een grootse resultaten! 

Slotconclusie?  
Afblijven van oude ingrepen, maar het ingrijpen van nu af aan staken....? 

Lag het maar zo simpel. 



Dat een ingreep-oude-stijl misschien vijf jaren duurde en nu - pak weg - vijf weken, zal wel een van de 
oorzaken zijn dat een maatregel van nu veel makkelijker tot aantasting kan leiden. De natuur laat zich 
nou eenmaal niet ophitsen of tot spoed manen, bij het stabiliseren. 
 Aanvankelijk ging de essentie van natuurontwikkeling nagenoeg aan de mens voorbij. Het land 
werd in gebruik genomen en daardoor ontstonden er allerhande nieuwe beelden: polderland, heidevlak-
ten, de holle wegen van het heuvelland, enz.  

Helaas, bevolkingsgroei, industrie-ontwikkeling, intensieve landbouw - er kwamen steeds meer bedrei-
gingen en ze gingen steeds grimmiger vormen aannemen. De natuurbeschermers in rep en roer!  
Ontwikkelings-euvels konden ondermijnd worden door alles tot natuurreservaat te bombarderen, maar 
dat was natuurlijk geen haalbare kaart.  
In plaats van natuurbehoud begon men natuurbeheer onder de loep nemen. Daarna ging men denken in 
termen van natuurbouw en tenslotte werd natuurontwikkeling centraal gesteld. 

Vroeger ging dat vanzelf - nu moet het zorgvuldig in banen geleid worden.  
Er zullen stukjes natuur zijn die ieders goedkeuring wegdragen en die men zo wil houden. Prima, mits dit 
stukje al in evenwicht is geraakt.  Maar verkeert het nog ergens halverwege een ontwikkelingsfase, dan 
moet je toch weer aan de hand van menselijk ingrijpen gaan bijsturen. 
De wens is gericht op een bepaalde ecologische ontwikkeling naar inzicht en keuze van de mens. Maar 
wie is “de mens” - je hebt ze toch in soorten? Om het maar eens met een mank symboliekje te illustreren: 
een vlinder kijkt toch met heel andere ogen naar een rups dan een vogel? 
 Prof.Dr.Z. stelt dan ook dat er keuzes gemaakt dienen te worden aan de hand van de kennis die 
onze landschapsecologen intussen verworven hebben. Een zo groot mogelijke diversiteit staat uiteraard 
bovenaan op de verlanglijst en het beleid zal als regel dan ook afgestemd worden op het verwerven daar-
van. 
De Heimans & Thijsse-periode moeten we alleen nog maar gedenken - terugdraaien kan niet meer. Maar 
er kan wel gewerkt worden aan een Nieuwe Natuur, gericht op ecologische ontwikkeling. Hierover zegt 
Prof.Dr.Z. nog, dat we moeten oppassen niet te vervallen in een soort veredeld grootschalig tuinieren.  
 Bij de discussie over natuur en natuurontwikkeling is het zaak heel goed te weten waar men over 
spreekt, bij het gebruiken van de woorden “natuur” en “natuurlijk”. Verschillen in opvattingen zullen 
steeds weer de kop opsteken, “...maar,” besluit Prof.Dr.Z., “laten we in elk geval blij zijn met de pogin-
gen om verknoeide landschappen te helpen herstellen, wetend dat natuur in Nederland overal geënt is op 
menselijke bemoeiingen. In het oude landschap en in het nieuwe.” 

-.- 
Dus ik ga er met een gerust hart op zitten vertrouwen dat er over “-tig” jaren nog altijd mensen over onze 
Renderklippen gaan. En dat ze  - net als wij - in vervoering kunnen raken bij het uitkijken over de gave 
heidewijdheid, de schitterende wolkenpanorama’s, de machtig striemende regenvlagen, de specifieke 
geurverschillen die samengaan met de verkleuringen in het landschap: fris en een beetje bitter in de lente, 
loom en zoet in de zomer, de “geur van mauve” in de herfst.... Eenieder zal het ook dan op eigen wijze 
kunnen beleven en opsnuiven, want gelukkig heeft de de Nieuwe Natuur ook voor dit - oorspronkelijk uit 
veen ontstane en sindsdien zo zeer gewijzigde - landschap een plaatsje ingeruimd.  
 En iemand uit de toekomstige lichting biologen zal ooit het hart in vreugde voelen opspringen bij 
het aanschouwen van de Nieuwe Pure Natuur, met haar parelende dauwdruppels, die in lange, lange ket-
tingen kris-kras zo’n halve meter boven de grote stille heide hangen, terwijl de zon er fonkelende flitsjes 
uit slaat in alle kleuren van het fraaiste edelgesteente. Hoe schoon -  hoe ontroerend schoon! Dat moet 
blijven! 
En wie weet denkt hij opeens, dwars door zijn verrukking heen: “Puur natuur...... Puur Natuur?? 

Heeft Oma niet ooit eens verteld dat er hier in de Koopmans & Menke periode helemaal geen prikkel-
draad groeide? 

Micky Haselhoff-Marsman.  

  
 

De woorden van Prof.Dr.Z. roepen een visioen op van Natuur en Menselijke 
Bemoeienissen, hand in hand op weg naar innig harmonische landschappen. 



Gert Meijer,  Familie Plat verhuist per 27 juli a.s. naar Pim Mekelenkamp, 
Dennenlaan 18,  Naaldhof 25,     Cromme ackerstede 32, 
8161 AN  Epe.  8171 AW.     8171 KD  Vaassen 



OLIEBOLLEN 
 Op 14 augustus 1995 kreeg ik van Annie Sieders een aantal “Natuurklanken” mee. 
Thuisgekomen heb ik ze op gegevens over paddestoelen doorzocht en daarbij kwam ik het artikeltje 
van Els Koopmans-Grommé tegen onder bovenstaande titel.*  
Ik herinnerde mij dat ik deze ascomyceet eens in Epe gevonden had en bij het nazoeken van mijn 
gegevensbestand kwam ik hem inderdaad tegen: 

 In de map met beschrijvingen van ascomyceten van Albert Sieders wordt de soort niet 
vermeld, zodat ik aanneem dat Albert hem niet gevonden heeft. 
In de W.M. nummer 69 van R.A. Maas Geesteranus** staat: Op houtafval in coniferenbossen, vaker 
echter op brandplaatsen en daar soms massaal. In de Standaardlijst*** staat de Oliebolzwam met een Z 
vermeld, maar ik ben benieuwd of dat in de nieuwe uitgave die dit najaar uitkomt nog zo is. 
Maar het zou geweldig zijn als de Oliebolzwam weer in Epe gevonden zou worden.  
Voorzover mijn kennis strekt zijn het kleine brandplekken waar de bodem niet urenlang verhit is 
geworden, maar meer de zogenaamde koffievuurtjes, waar de bosarbeiders hun koffie warmden in de 
tijd dat er nog geen thermoskannen, etc. waren. 

Atte van den Berg. 
                                                           
*    Natuurklanken 1994-5.  
**   De fungi van Nederland-deel 1; uitgave KNNV. 
***  Standaardlijst van Nederlandse Macrofungi; uitgave Ned.Mycologische Vereniging. 

Rhizina undulata Fr. ex Pers 
Oliebolzwam. 
26 oktober 1980. Landgoed Tongeren, Epe Gld. 
Brandplek onder naaldhout in gemengd bos. 
Grootte : 50 x 37 mm. 
Macr.beschrijving: ongesteeld, onregelmatig ingedeukt, licht bolvormig met witte 
   myceliumstrengen. 
    Hymenium donkerbruin zwart met lichter gekleurde rand. 
Micr.beschrijving:  sporen spoelvormig met conische uitsteeksels op de 
uiteinden; 
  26-29, 6 um (zonder uitsteeksels gemeten) Vergr.1000 x). 



 

 

 
Met ingang van 9 april 1995 heeft het Recreatieschap in samenwerking met de KNNV een bewegwij-
zerde publiekswandeling uitgezet in het Kievitsveld, dit in het kader van het Europees Natuurbe-
schermingsjaar. Zes maal zal er elke tweede zondag van de maand gewandeld worden en iedereen die 
zin heeft om mee te doen is van harte welkom. Gegevens over aanvangstijden en verzamelplaatsen 
zullen door het recreatieschap worden bekend gemaakt via de dagbladen. Ook bij de VVV-kantoren 
zullen brochures over de route “op papier” verkrijgbaar zijn. 
De eerste drie wandelingen (april/mei/juni) stonden onder leiding van de KNNV; de IVN verzorgt  de 
wandelingen van augustus/september/oktober. 
 
donderdag SPANNENDE AVOND-EXCURSIE. 
14 sept. We gaan naar het Uddelermeerveld, waar we onder leiding van boswachter Tieke Poelen 
 kijken en luisteren naar wat er aan het eind van de dag en bij het invallen van de duister-
nis  te beleven is. Behalve rondwarende burlende herten en wilde zwijnen hopen we ook 
vleer- muizen waar te nemen. Met de bat detector zijn ook hun geluiden op te vangen.En wie 
weet  ratelt de Nachtzwaluw er nog! 
  Vertrek Epe: Parkeerplaats Albert Heijn   om 17.15.uur. 
  Vaassen:  Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat  om  17.30 uur. 

Het eind van de excursie hangt af van wat er te beleven valt. 
WE PROBEREN ZOVEEL MOGELIJK TE “CARPOOLEN” 

  
zaterdag MIDDAG-EXCURSIE NAAR DE BLAUWE KAMER BIJ RHENEN 
23 sept. Vanuit de bekende verzamelplaatsen in Epe en Vaassen rijden we met eigen auto’s 
(waarbij  zoveel mogelijk “ge-carpooled” wordt) naar de Blauwe Kamer tussen Wageningen en 
Rhe- nen. Van het parkeerterrein gaan we eerst het informatiecentrum bezoeken en daarna lo-
pen  we de aangegeven wandeling door welhaast een van de mooiste rivieroever-reservaten 
van  West Europa! Er is ook een hut om vogels te observeren. (Honden mogen niet mee). 
  Verzamelen in Epe Parkeerplaats Albert Heijn  13.00 uur 
  Vaassen   Hoek Dorpsstraat/Deventerstraat 13.15 uur 
 
donderdag DE WERKGROEPEN PRESENTEREN ZICH 
28 sept. Op deze avond maken de werkgroepen duidelijk waar ze mee bezig zijn, maar ook indivi-
 duele leden kunnen dat doen. Dit kan door te vertellen over hun activiteiten, door vond-
sten,  foto’s en/of dia’s te laten zien of door de andere leden “even mee te laten doen”.  
 Individuele leden die een speciale natuurhobby hebben kunnen daarover ook vertellen en 
 vertonen. Wie weet komt er nog een nieuwe werkgroep tot stand. 
 Neemt U wel tevoren contact op met Lous Heine (tel. 05788-76628). Dit is mogelijk 
 tot uiterlijk  21 SEPTEMBER en als het kan eerder, want er valt natuurlijk een 
hele- boel te regelen om alles op zijn best te laten uitkomen. 
   Plaats Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe.  
   Tijd   20.00 uur. 

 
 

Er staat voor de komende tijd weer een flink aantal excursies op stapel naar locaties die moei-
lijk anders dan per auto te bereiken zijn. Wij vragen U eraan  mee te werken voor die situaties 
waarbij snelverkeer onvermijdelijk is, zoveel mogelijk te “carpoolen”. 



 
 
zaterdag GEWESTELIJKE EXCURSIE NAAR DE  N.O. POLDER  o.l.v. Piet Bremer. 
30 sept. Deze excursie concentreert zich op het Voorsterbos, dat gelegen is in het zuid-oosten van
 de polder. Het bos is aangeplant (gezaaid) op een keileem- en zandbodem, een grondsoort 
 die voor de landbouw minder geschikt is. Er zijn (zeer) zeldzame varens en mossen te 
vin- den en ook voor paddestoelen is het een belangrijk gebied gebleken. 
 Niemand kan er beter over vertellen dan Piet Bremer, die ons naar de mooiste plekjes in 
dit  gebied zal leiden, gedurende een wandeling van ongeveer drie uur. 
   Verzamelen  VVV-kantoor, Pastoor Somstraat in Epe, 
   Tijd  08.30uur.  
 Vooropgave bij  Marianne Faber, tel. 05780 - 27167, liefst tussen 18.00 - 19.00 uur 
    en uiterlijk op 23 september. 
 Ook bij deze gelegenheid streven we naar zoveel mogelijk gecombineerd vervoer. 
 

donderdag DIA-AVOND GEOLOGIE, met de Heer H.W. Oosterink. 
12 oktober Vooruitlopend op de “Herfst-tweedaagse” waar in de Stuurpraat over geschreven is,  zal 
de  Heer Oosterink ons vanavond laten horen en zien wat er op het gebied van de geologie te 
 beleven valt tijdens “Wandelingen door het Winterswijkse gebied”. 
 Behalve dia’s heeft hij ook nog ander interessant materiaal bij zich. 
   Plaats Huiskamer Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd  20.00 uur. 

 
vrijdag HERFSTWEEKEND 
20 okt. Ditmaal in plaats van het gebruikelijke Herfstkamp een kort verblijf oftewel lang week-
end  
 in Winterswijk.  
 U kunt er elders in dit blad alles over lezen. 

 
zondag PADDESTOELEN-EXCURSIE o.l.v. RUUD KNOL. . . . . .  
29 oktober . . .  van wie we twee jaar geleden in de Motketel ook al een heleboel hebben kunnen le-
ren. 
 Ditmaal gaat de tocht naar het Woudhuis aan de oostkant van Apeldoorn. Dit landgoed is 
 iets heel anders dan “onze eigen bossen”. Er is - zelfs zonder paddestoelen - een heleboel 
 over te vertellen. Het terrein is gevarieerd, met voedselarme en voedselrijke-, hoge  en 
lage- 
 droge en vochtige stukken. Veel hagen en houtwallen, veel beuken- en eikenallees. 
 Er is ook een aardige picknickplaats, waar we ter afsluiting van de excursie gezamenlijk 
 zelf meegebracht proviand kunnen nuttigen. (Als de weergoden ons, recreanten, een beet-
je  goed gezind blijven). 
  Trefpunt Epe   Albert Heijn-parkeerplaats om  09.30 uur. 
  Vaassen   hoek Deventerstraat/Dorpsstraat om  09.45 uur. 
  .    Einde excursie rond 13.00 uur. 

 
BERT KOSTER VERTELT 
donderdag U hebt in de vorige Natuurklanken kunnen lezen over de reis die de familie Koster heeft  
9 nov. gemaakt naar ZUID AFRIKA en vanavond zal Bert zal er ons nog veel meer over vertel-
 len. We krijgen nu ook beelden te zien, via de dia’s die hij tijdens deze vakantie maakte. 
 Dan moet U even omschakelen, want de reis gaat verder, door....... 
 CANADA. 
 Dit land was het Koster-reisdoel voor deze zomer.  
 Het zal heel bijzonder worden: twee zó contrasterende delen van de wereld “in één 
adem”! 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning. 



   Tijd  20.00 uur. 

 
 
 
zaterdag EXCURSIE NAAR HET NATUURMUSEUM W. OVERIJSSEL 
18 nov. Voor deze excursie is vooropgave verplicht i.v.m een rondleiding. 

Toegang  f  2,50 p.p. maar voor groepen gratis. 
 De speciale expositie over “nieuwe aanwinsten in het museum” is ons eerste doel en als 
 we geluk hebben is de tentoonstelling “Onder de Waterlelie” net geopend.  
 Deze tentoonstelling, in samenwerking met ZWO (Zuiveringschap W. Overijssel) ter ge-
le- genheid van het 25-jarig jubileum van het ZWO, gaat over de mens en de kwaliteit van 
het  oppervlaktewater.  
 Mocht U nieuwsgierig zijn naar “Opgewonden inktpotten” - zie  aan het slot van dit 
 “PROGRAMMA” - dan raden wij U aan vóór 4 oktober zelf een kijkje te gaan nemen. 
  Aanmelden bij Marianne Faber, tel. 05780 - 27167, liefst tussen 18.00 - 19.00 uur 
    en uiterlijk op 11 november. 
  Verzamelen:  Epe     bij VVV-kantoor, Pastoor Somstraat, om  09.30 uur. 
     Vaassen  hoek Deventerstraat/Dorpsstraat   om  09.15 uur. 
      Einde excursie  12.30 - 13.00 uur. 
  
donderdag DIA-LEZING: ROOFINSEKTEN EN SPINNEN, door de Heer F.J. Oppenoorth. 
30 nov. De Heer Oppenoorth is geen onbekende voor ons: hij heeft een poos geleden een insek-
ten- 
 excursie in het Kievitsveld voor ons verzorgd, waar we de beste herinneringen aan heb-
ben.   Ook op deze avond zult U ongetwijfeld heel veel nieuws te zien krijgen. Juist de nietige 
 afmetingen van insekten  (vanavond gedeeltelijk overbrugd door macro-opnamen), ma-
ken  ze zo mateloos boeiend en indrukwekkend. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning. 
   Tijd  20.00 uur. 

donderdag LEDEN VOOR LEDEN 
14 dec. We besluiten dit jaar met de gebruikelijke avond “door leden voor leden”. 
 Iedereen die dit jaar bijzondere waarnemingen heeft gedaan en de vondsten, dia’s, foto’s 
,  tekeningen, enz. aan de andere leden wil laten zien, wordt uitgenodigd om te melden wat 
hij  of zij te tonen heeft aan Dik Koopmans (05780-12083),  
   die zoals altijd de avond organiseert. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 Voor het programma 1996 
laten we de data nog even volgen: 
  7januari   (Nieuwjaarswandeling) 
 25 januari  ? (Suite Epergemeentewoning)  
 22 februari Jaarvergadering  (Suite Epergemeentewoning) 
 14 maart  Dia-lezing “Ecologie en Rentmeesterschap (Suite Epergemeentewoning). 
 4 april ? (Suite Epergemeentewoning). 
 
 

OPGEWONDEN INKTPOTTEN 
TENTOONSTELLING TOT EN MET 4 OKTOBER 1995 

  IN NATUUR MUSEUM WEST OVERIJSSEL 

Een tentoonstelling over fossiele inktvissen, waarbij 
een afgietsel te zien is van de grootste schelp ter we-
reld :  

Ø ca. drie meter! 



 

We hebben bij het opmaken van deze Natuurklanken de op dat mo-
ment geldende telefoonnummers vermeld. 

Houdt U er rekening mee dat die per 1 oktober veranderen? 



RATTENKONING 
          (Hierboven staat “Rattenkoning”) 

 Een kennisje stuurt me zo af en toe artikeltjes uit het 
tijdschrift “The Guardian”, als ze denkt dat ze te gebruiken zijn 
voor Natuurklanken of zo maar, omdat ze leuk zijn. 
Een columnist van dit blad - Ralph Whitlock genaamd - krijgt 
brieven uit alle hoeken van de wereld, met vragen, adviezen, 
anekdotes, etc.etc., alles op natuurhistorisch gebied. En soms 
resulteert dat in eindeloze schrijverijen, zo’n beetje, stel ik me 
voor, als wij een paar jaar geleden hadden met de Asclepias of 
Parkietenplant. 
Tot mijn verdriet heb ik met betrekking tot de “soap” over het 
fenomeen Rattenkoning alleen maar het sluitstukje gekregen.  
Ik weet niet hoevelen er onder U zijn die dat begrip kennen? Mij 
heeft het allemachtig veel tijd gekost om een verhaal bevestigd 
te krijgen, dat ik in mijn prille kindertijd hoorde; ik weet niet 

eens meer van wie en hoe. Het ging over ratten, die hun staarten in elkaar strengelden “om meer macht te 
krijgen over hun medeschepselen”.   
Ik had toen nog nooit van mafiosi gehoord, maar de herinnering die me bijgebleven is van dat grotendeels 
vergeten verhaal riekte naar louche onderwereldfiguren. Hun kracht zou hoofdzakelijk liggen in het feit 
dat ze nooit omsingeld of onverhoeds aangevallen konden worden, doordat hun ogen alle windrichtingen 
in de gaten konden houden.  
Ik had er toen al zo mijn scepsis over, want zelfs James Bond (toen ook nog onbekend) moet weleens 
vluchten, en hoe doe je dat in bosjes van tien, of zo?  
 Toch bleef het me intrigeren en m’n hele leven door ben ik  te hooi en te gras blijven vragen 
“Heeft iemand weleens van een rattenkoning gehoord?” In het beste geval met nul op het rekest. Meestal 
werd ik voor zot verklaard. 
  En nu, meer, véél meer dan een halve eeuw later, weet ik dan eindelijk wat een rattenkoning is. 
En dat ze er net zo uit moeten zien als het beeld dat ik van ze meegedragen heb, al die jaren. Bovendien, 
de oorspronkelijke versie van mijn verhaal voor wat betreft de superioriteit van de dieren, zit niet eens zo 
gek ver bezijden de realiteit, alleen blijkt die vriendelijker te zijn, bijna aandoenlijk. 
 Het verschijnsel komt - volgens “The Guardian” - alleen bij de Zwarte rat voor. Misschien krij-
gen die extra veel jongen tegelijk? Of ligt het aan het nestmateriaal, dat altijd zacht en pluizig is?  
Hoe dan ook, de kleine ratjes kunnen zo raar wriemelen, dat ze niet alleen verward kunnen raken in het 
nestmateriaal, maar ook nog in elkaars staartjes. En als dat proces eenmaal in gang gezet is, is het defini-
tief onomkeerbaar, zodat ze op een zeker moment blijvend in elkaar geknoedeld zitten en geen kant meer 
op kunnen. In plaats van oppermachtig zijn ze volslagen hulpeloos.  
 Maar hoe kan het verkeren! Juist hun afhankelijkheid verzekert hen van een onbekommerd en 
overdadig bestaan. De hele rattenkolonie voelt zich moreel verplicht ze te koesteren, te voeden en schoon 
te houden, tot aan hun dood. En vraagt er niets voor terug.  
 Het was dus toch niet helemaal een sprookje, dat iemand me ooit vertelde. Maar of het nou ook 
moet eindigen met “en ze leefden nog lang en gelukkig “. . . . .?  
 Daar komt toch weer die scepsis. Wat bijvoorbeeld, als er eentje misschien wel gelukkig maar 
minder lang leeft? Náár moet dat zijn! 

Je kunt toch maar beter op een andere manier aan de kost komen. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

 
 
  

 

NOTA BENE. . . .  
Ik kan me eigenlijk niet meer heugen waneer ik het laatste gevraagd 
heb naar rattenkoningen. Misschien zijn ze intussen zo bekend gewor-
den dat iedereen me antwoord had kunnen geven. . . . 



 Noord- en Midden-Spanje 

 Na een vakantiereis door Spanje vroegen wij ons af, 
of ook andere KNNV-ers geïnteresseerd zouden zijn in onze 
ervaringen. Vandaar een reisimpressie, eventueel ter navol-
ging. 
 Wij zijn gek op vogels, maar niet de types die in tien 
dagen Zuid Spanje en de Pyreneeën “doen” en dan terugko-
men met lange lijsten van waarnemingen, waarvan je bijna 
moet aannemen, dat die met een gemiddelde snelheid van 
honderd kilometer per uur zijn gedaan. Alle respect, maar wij 
zijn meer de luiere soort, die op een mooi plekje met kijker en 
telescoop de omgeving afstropen. Beperkt sportief, maar toch 
bereid er wat voor te doen. 
 Onze zesweekse tocht door Spanje betekende 7500 
kilometer rijden. We overnachtten in eenvoudige hotels en 

langdurig op het platteland (Turismo Rural). En was het de moeite waard? Ja zeker. Niet alléén de vo-
gels, maar ook het landschap en de bloemenpracht, terwijl de vele historische steden in de door ons be-
zochte regio’s een bezoek meer dan waard zijn. 
 Bij een reis naar Spanje moet je goed rekening houden met het jaargetijde, de grote verschillen in 
klimaat en de zeer grote afstanden. Alles overwegend kozen we voor een aantal natuurgebieden in 
Noord- en Midden Spanje en planden een rondrit. 
Achtereenvolgens bezochten we: 
 De Sierra de la Demanda gelegen in Rioja ten zuidoosten van Burgos. 
 Extremadura (midden)  met als centrum Trujillo. 
 Extremadura (noord)  De Sierra de Credos (Montfragüe) en de Sierra de Gata (tegen  
     de Portugese grens) en Las Hurdes. 
 De Sierra de Ayllon  circa 100 km. ten noorden van Madrid. 
 De Spaanse Pyreneeën  met als centrum Jaca. 
Alle gebieden, die een reputatie hebben op vogelgebied. Ons verhaal gaat daar dan ook voornamelijk 

over. 

SIERRA DE LA DEMANDA. 
 Toen we ons eerste reisdoel, de Sierra de la Demanda in Spanje bereikten was het half april en 
met het voorjaar wilde het niet erg vlotten. Ons onderkomen was een “Monasterio”, een Benedictijnen-
klooster met hotelaccommodatie, gelegen op 1000 meter hoogte en de omringende bergen waren ‘s och-
tends nog geheel in winterkleed. Hier trokken grote groepen Goudvinken rond, terwijl overal de Rood-
borstjes rondscharrelden. Alle mezen waren er te zien op de met gemengd bos bedekte hellingen. 
Bijzonder vonden wij een nestelende Grijze gors. 
Wat de roofvogels betreft zagen we slechts één buizerd. 
 Dit was de heenreis. Op de terugtocht (bijna eind mei) waren wij hier weer. De vogelwaarneming 
werd toen sterk belemmerd door de bebladerde bomen, maar bij een van onze rondritten vonden we bij 
Tobia (ten zuiden van Najera) een torenhoge vuurrode rotswand, “een gierenpiek”, die dicht in de buurt 
komt van het bekende Montfragüe. We zagen hier vijfentwintig Vale gieren, een Monniksgier, een Lam-
mergier, twee Dwergarenden, Zwarte- en Rode wouwen. 
Beneden in het dal korenvelden, weilandjes, wijngaarden en eindeloos veel bloeiende bloemen. Ook de 
Grote lijster, de Europese kanarie, de Grauwe gors en de Blauwe kiekendief lieten zich daar aan ons zien. 
 Nu weer terug naar onze heenreis: 
Na enige dagen “wintersport” vonden we dat we hiervoor niet naar Spanje waren gegaan en we besloten 
versneld naar ons meest zuidelijke doel, Extremadura, door te stoten. Ten zuiden van het scheidingsge-
bergte, de Sierra de Credos, is het klimaat namelijk milder en droger. 
 Deze tocht bracht ons in Alba, waar we voor het eerst veel bewoonde ooievaarsnesten op de ge-
bouwen zagen. Tevens de eerste Rode- en Zwarte wouwen, die ons verder, evenals de Zwarte spreeuwen, 
dagelijks op onze tocht zouden vergezellen, en niet te vergeten de “schroevende” ooievaars. 

 



 Bij Plasencia kregen we inderdaad het verwachte mooie weer en het zuidelijke licht was prachtig. 
Op een bergpas net voorbij Plasencia het eerste roofvogelgebeuren. Terwijl we een biddende Slangen-
arend vanaf een “P” stonden te bewonderen zagen we enige Raven en Rode- en Zwarte wouwen in een 
dalletje rondcirkelen. Binnen een kwartier was dat een grote troep van alle drie de soorten geworden die 
zich niet liet tellen, omdat zij steeds op de grond neerstreken bij een kadaver, in de bomen gingen zitten 
en aan- en afvlogen. We schatten een zestig stuks. 

 
 
Het geheel werd pas 
compleet toen plotse-
ling twee Vale gieren 
van dichtbij een kijk-
je kwamen nemen, 
maar even plotseling 
weer verdwenen. 
 

We hoorden voor het eerst de Hop, tezamen met het geluid van de Koekoek en Nachtegaal, zagen Bijen-
eters  
plus onze eerste Blauwe ekster. Daarbij nog een schitterend gezicht op Plasencia en de Sierra de Credos. 

EXTREMADURA 
 Over de landschappelijke schoonheid van Extremadura is veel geschreven. Of men het mooi 
vindt is een persoonlijke zaak. Velen vinden vooral de vlaktes eentonig en droog. Grote delen zijn bedekt 
met onafzienbare korenvelden (begin mei al goudgeel). 
Vooral de Dehesa, een oud cultuurlandschap waar Kurkeiken en Steeneiken het land schaars bedekken 
(veertig per hectare), de terracotta gekleurde aarde, de blauwachtige bergen in de verte en vooral de ein-
deloze ruimte met daarboven de vaak harde zon, is een landschap dat je niet op afstand moet beschou-
wen, maar moet ondergaan. 
 De flora en fauna zijn overweldigend. Helaas tref je er natuurlijk ook stukken cultuurwoestijn 
aan, maar het grootste deel is bedekt met half-woest land. De grote groepen schapen worden dikwijls 
begeleid door troepen Koereigers, vaak koddig staand op de ruggen van die beesten. In dit gebied, zittend 
in de schaduw van een eik en erop geattendeerd door verontruste Zwarte kraai en Blauwe ekster, zagen 
we een paartje Kuifkoekoeken.  
Op wat vochtige plaatsen o.a. alle drie de kiekendieven, Aasgieren, Vale gieren, een Monniksgier, Rode 
patrijzen, Kalanders, Wouwen. 

Enfin, voor ons een gebied om te zoenen. 
FINCA SANTA MARTA 
 Ruim twee weken hebben wij doorgebracht op een landgoed genaamd “Finca Santa Marta”, waar 
accommodatie was om gasten te ontvangen. Het zou zonder meer het hoogtepunt van ons verblijf in 
Spanje worden. Hier verbleef verleden jaar een groep internationale kunstenaars, onder wie Lars Jonhs-
son, om de vogels en de natuur van Extremadura te schilderen en te tekenen. * 
Voor ons een bewijs dat we wel op een uitgelezen plekje terechtgekomen waren. 
 De hotels in Spanje zijn prima, maar voor een langer verblijf geven wij toch de voorkeur aan 
“Turismo Rural”. Helaas een weinig bekend fenomeen in deze regio. 
Deze “Finca” ligt in een golvend landschap (dertig hectare boomgaarden : kersen, olijven, amandelen) en 
is zeer gunstig gelegen als uitvalsbasis naar Montfragüe (met de gierenrots) en de vlaktes ten noorden 
van Trujillo (Grote- en Kleine trappen), o.a. bij het gehucht Belen, slechts vijftien kilometer van de “Fin-
ca”. 
In het zuiden het stadje Miajadas met op een witte silo zestien bewoonde ooievaarsnesten! 
In het oosten de Sierra de Quadalupe met vooral in het ochtendlicht een schitterende route naar het ge-
lijknamige stadje. 
Vlak “bij huis” troffen we een vogelwachter die ons verzekerde dat ter plaatse de Spaanse keizerarend, 
de Slangenarend en de Dwergarend broedden. 

                                                           
* Geïnteresseerden kunnen hun impressies van Extremadura tot 24 september in Slot Zeist bekijken. 

  



 De afstand van de Finca tot Trujillo is veertien kilometer. Trujillo is een juweeltje. Het mooist is 
de Plaza Mayor, omgeven door galerijen en 16e- en 17e eeuwse huizen. Voor vogelaars echter moeilijk 
de aandacht bij al die mooie kerken en het Moorse kasteel te houden. Op alle gebouwen zitten namelijk 
ooievaarsnesten; het is een geklepper van jewelste. Een vijftigtal Kleine torenvalken samen met veel 
Gierzwaluwen vlogen boven het plein. Boven bij het kasteel cirkelden vele ooievaars; we zagen drie Vale 
Gieren, Hoppen en Putters. 
Probeer je dan maar eens te “beperken” tot cultuur. 
 We inventariseerden het gebied dat tot de Finca behoort en kwamen tot negenendertig soorten 
(zie lijst). Bijzondere waarnemingen:  
⇒ De Roodstuitzwaluwen. Een viertal zagen we steeds vanuit onze kamer klei verzamelen. Het bouwen 

van het nest met de karakteristieke flessenhals konden we van dag tot dag volgen.  
⇒ De diverse paren Wielewalen die doorlopend aan het ruziën waren. In een aanplant van lage kersebo-

men goed waarneembaar; soms zaten ze zelfs op de grond! 
⇒ Twee jonge Rode wouwen die regelmatig door de ouders gevoerd werden en die de komst van de 

ouders op grote afstand bemerkten en dit luidruchtig te kennen gaven. 
⇒ Een Kleine zwartkop, de jongen voerend. 
 ‘s Avonds een oorverdovend lawaai van cicaden, sprinkhanen en krekels (?) En het metaalachtig 
geluid van de Dwergooruil. Of was het de Vroedmeesterpad? Hier schiet onze kennis duidelijk te kort. 
 En dan Montfragüe. Hoewel in de weekends door vele Spanjaarden bezocht, is het een uitnemend 
punt om de Vale gieren te observeren. Vooral het vertrek ‘s ochtends, wanneer gebruik gemaakt wordt 
van de stijgwinden en de beginnende thermiek, is het indrukwekkend deze reuzen vlak boven je te zien.  
We telden er ruim zestig, twee Aasgieren, één Zwarte ooievaar, één Slechtvalk, die als een dwergje tus-
sen de giganten meecirkelde, en een paartje Havikarenden. 
Een Duitse waarnemer attendeerde ons op een Vale gier die nog op een ei zat (goed te zien als de gier het 
nest verliet). Volgens hem laat voor deze tijd van het jaar. De meeste gieren hebben dan al jongen die 
echter nog niet vliegen. 
 De Blauwe rotslijster (niet schuw, je kunt hem heel dicht naderen), Rotszwaluw en de Scharre-
laar lieten zich tevens zien. 
Trappen. 
 Daar waar de eindeloze (schaduwloze) vlaktes zijn, zoals bij Belen, gingen we op Trappenjacht. 
De Kleine trap liet zich regelmatig benaderen en het baltsgedrag, met opgezette nekveren en het steeds 
naar achter gooien van de kop, was met de telescoop en zelfs de kijker goed te zien. Steeds maar weer 
rennen, springen en de kop achterover gooien. Als ze kleine stukjes opvliegen zie je veel wit. 
 De Grote trap was moeilijker te vinden. Eén exemplaar streek vlak bij ons neer, maar liet ons 
géén tijd hem goed te observeren.  Later zagen we nog een troep van zes die in de  trillende  vlakte hun 
specifieke 
 houding en kleur prijsgaven. 

SIERRA DE GATA EN AYLLON 
 Na midden Extremadura bezochten we nog twee gebieden, namelijk de Sierra de Gata en Ayllon. 
Zeer mooie streken met wisselende vogeldichtheid van de soorten die we al noemden. Meestal nog dun-
ner bevolkt met verlaten dorpen en opgeheven hotels! 
Van El Burgo naar San Leonardo een prachtig dal met een 1e categorie camping waar bij wijze van spre-
ken de Vale gieren vanuit de tent bekeken kunnen worden. Naast vele Vale gieren zagen we daar ook de 
Aasgier en de Dwergarend.  
Vlakbij het Parc Natural de Rio Lobos met mooie parkeergelegenheid, om de roofvogels te bekijken. 

PYRENEEËN 
 Circa tien kilometer buiten het leuke stadje Jaca vonden we een hotelletje in het dal van de Ara-
gon. Hier hebben we onze laatste drie dagen in Spanje doorgebracht. Daar ben je omringd door hoge en 
lagere bergen. Uitgangspunt voor prachtige tochten of een verblijf aan de rivier de Aragon. 
Ook hier weer veel Vale gieren (eenmaal zeventig exemplaren), Aasgieren, een Slangenarend en Dwerg-
arend. Langs de rivier, naast de roofvogels, al het kleine grut wat je je maar voor kunt stellen, w.o. Wie-
lewaal, Europese kanarie, Zwartkop, Tuinfluiter, Bonte vliegenvanger, Orpheusspotvogel, Zomertortel. 
Inmiddels was het bijna eind mei en zelfs op deze hoogte zeer warm 



 Er ontbrak nog wel iets aan ons lijstje, o.a. de Spaanse keizerarend. We kregen, evenmin als de 
Steenarend en de Grijze wouw niet te zien. 
Maar...... er moet nog iets overblijven voor een volgende vakantie. 

Resie en Fred Broekman. 
 

De vogels die we waarnamen op Finca Santa Marta zijn gemerkt met een * 
 

Aasgier *Gierzwaluw Klapekster (meridionalis) Slechtvalk 
Alpengierzwaluw Glanskop *Kneu *Scharrelaar 
Alpenkraai Goudvink *Koekoek Sperwer 
*Blauwe ekster Groene specht Koereiger Staartmees 
Blauwe kiekendief Grauwe vliegenvanger *Koolmees Torenvalk 
Blauwe rotslijster Grauwe klauwier Kuifmees Tapuit 
*Boerenzwaluw Grauwe kiekendief Kuifkoekoek *Tuinfluiter 
*Boomleeuwerik *Grauwe gors Kuifleeuwerik Turkse tortel 
*Boomkruiper Groenling Lammergier *Vale gier 
Boomklever  Grote lijster *Merel Veldleeuwerik 
Bonte vliegenvanger *Grote bonte specht Monniksgier Vink 
Bruine kiekendief Grote trap Nachtegaal Vuurgoudhaantje 
Buizerd Grijze gors *Ooievaar *Winterkoning 
*Bijeneter Havikarend Orpheusspotvogel Witte kwikstaart 
Cirlgors Heggemus *Pimpelmees Wilde eend 
Dodaars *Holenduif *Putter *Wielewaal 
Dwergarend *Houtduif *Raaf Zwarte mees 
Draaihals *Hop Roodborst Zwartkop 
*Ekster *Huismus *Rode wouw Zwarte roodstaart 
*Europese kanarie *Huiszwaluw *Roodkopklauwier *Zwarte spreeuw 
*Gaai Kalanderleeuwerik Rode patrijs *Zwarte wouw 
Geelgors Kauw Rotszwaluw Zwarte ooievaar 
*Grasmus Kleine trap *Roodstuitzwaluw *Zomertortel 
Gekraagde roodstaart Kleine torenvalk *Roodborsttapuit Zwarte kraai 
*Grote gele kwikstaart Kleine plevier Rotsduif Zanglijster 
Gele kwikstaart *Kleine zwartkop Slangenarend  
 
 

 



TELEGRAAFDRADEN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 Als de vogels er een opinie op nahouden 
over ons, menschen, dan zal die in de eerste plaats wel bepaald worden door wat wij bouwen of 
aanleggen, veranderen of vernielen. Van wat wij denken of dichten worden zij niets gewaar, zoodat wij 
per slot van rekening in hun oog ongeveer dezelfde plaats innemen als de mieren of de mollen; met dit 
onderscheid alleen, dat wij de zaken in ‘t groot drijven. 
 En evenals wij er onder ons nog altijd over twisten, of een mol nu nuttig of schadelijk is, zullen 
onze gevederde vrienden zich ook wel dikwijls hoofdschuddend afvragen, wat zij nu toch eigenlijk wel 
aan de mensch hebben; de mensch, die kunstmatige rotsgevaarten schept, die hij huizen of steden noemt, 
en waar duizenden vogels een onderkomen vinden, maar die ook het gras en graan afmaait, bosschen 
omkapt en soms in een uur duizenden gewiekte zangers tegelijk van het leven berooft. 
 De meeningen zullen ook wel verdeeld zijn. Musschen, spreeuwen en roeken b.v. zullen dwepen 
met landontginners, al loopen zij er soms een schot hagel bij op; maar vraag aan de grasmusschen, 
paapjes, meezen, goudhaantjes, roodstaartjes of nachtegalen eens, hoe zij denken over Bertels en Ericus 
en al die boomenkappende vlinderbloemenkweekers! “De Broek is nu helemaal bouwland geworden,” 
hoorde ik verleden zomer in een Geldersch dorp vertellen; en onafzienbare roggevelden golfden, waar 
vroeger de heideleeuwerik zijn nest had en de zwartkopjes zongen in ‘t berkenloover. Er was geen plekje 
gespaard gebleven en honderd menschen meer hadden brood, maar de vogeltjes konden een goed 
heenkomen zoeken. Waarheen? In de boomgaarden is ’t voor de meesten hunner niet rustig genoeg, en 
zij, die laag broeden vinden er geen schuilplaats. Gelukkig houdt de een of andere boer er nog een slordig 
boschje op na, dat hij maar eens vroeg in ‘t voorjaar bezoekt, om er wat paaltjes te kappen; ook langs de 
wegen zijn hier en daar van die “verwaaarloosde” hoekjes en dan zijn er gelukkig nog parken en 
buitenplaatsen en de spoor; vooral de spoorweg! 
 De spoorweg, dat beteekent voor de vogels een strook, wel smal, maar duizend mijlen lang, van 
rustig land, vol heerlijke schuilhoeken, met onovertreffelijke gelegenheden, om hoog te zitten en vrij uit 
te zien en bovendien water in overvloed, om te drinken of te baden, zelfs in de dorste heidestreek. Wel is 
waar komt enkele malen per dag een schrikkelijk gevaarte ratelend en donderend, sissend en rookend 
voorbijstuiven; maar het kan de hem voorgeschreven baan niet verlaten en boezemt geen vrees in, 
evenmin als de eenzame baanwachter, die altijd op dezelfde tijd in dezelfde kleeding met zijn gewone 
stap zijn dagtaak afloopt. 
 Geen wonder dan ook, dat zelfs waar een spoorlijn een bosch doorsnijdt, de vogels vaak aan de 
kunstmatige schepping der menschen de voorkeur geven boven hun natuurlijke woonplaatsen; er zijn 
voorbeelden bekend, dat een roodborst-tapuit zijn nest had, vlak tegen een ijzeren wisselstang, die 
iederen dag herhaalde malen  heen en weer knarste, terwijl een zwaluw zijn jongen groot bracht onder 
een spoorwegbrug, in een nest, geen voet van de rails verwijderd.  
 

 

Pier Groen leende ons enkele exemplaren  van “De Levende Natuur” en het 
bovenstaande is daar een fragmentje uit. Het is door hem uitgekozen voor 
plaatsing in Natuurklanken, in het kader van het Thijsse-jaar. 



 
 
 
 
Dat arme Helmkruid! 

 Elk jaar komen er in onze tuin een paar planten van het 
Helmkruid op. Hun stevige, vierkantige stengels groeien snel 
omhoog, tussen alle andere “kruiden en onkruiden” in onze 
kleine tuin. (Ze zijn enorm taai, want ze overleefden zelfs de 
grote droogte onder de eik in deze hete zomer). 
 Al gauw worden de eerste bloemknopjes zichtbaar. 
Geen echt spectaculair bloeier in je tuin. Hoewel, als de groe-
nige bloempjes opengaan, iets wat je nauwelijks merkt, zoveel 
lijken ze nog op de bolle knopjes, blijken ze zoals zoveel nieti-
ge dingen in de natuur eigenlijk heel mooi te zijn. Vooral met 
een loepje bekeken zijn het ware kleinodiën. Er zit wat bruin-
purper in het groen van de bloembekleedsels en een paar gele 
meeldraden is duidelijk zichtbaar in de bovenlip.  
Het zijn voornamelijk wespen die op deze onopvallende bloe-
men afkomen. Merkwaardig is dat. Ook op de groenig-roze 
bloemen van de Breedbladige wespenorchis en het purperbruin 
van de Roodbruine wespenorchis vliegen vooral wespen. Het 
donkerpaars van de Bosandoorn hoort ook al tot hun favoriete 
bloemen. Deze wespen zijn niet alleen onze gewone “limo-
nadewespen” maar ook wel heel kleine, slanke graafwespjes.  
 Tot zover heeft het Helmkruid alleen maar profijt van 
zijn aantrekkingskracht. Maar al gauw zien we elk jaar weer 
nog andere wespen rond de planten vliegen. Het zijn de wat 
slungelig aandoende bladwespen, die ik gemakshalve maar 
Helmkruidbladwespen noem (Tentredo scrophularia). Ze vlie-
gen schijnbaar wat chaotisch rond, waarbij de lange poten on-
der het lichaam uitbungelen. Ze hebben de “wespkleuren”, geel 
en zwart, en ook ongeveer de grootte van gewone wespen. Pak 
ze gerust vast, steken kunnen ze niet. De bloemen van het 
Helmkruid zijn ook niet interessant voor deze bladwespen; ze 
doen eigenlijk niets. Nou ja, niets..... ze paren en de vrouwtjes 
leggen eitjes ergens op de Helm-kruidbladeren. De bladwesp-
larfjes die we wel bastaardrupsen noemen, lijken met meel 
bestoven rupsjes. Je kunt ze soms bij tientallen op de planten 
vinden, waar ze prima raad mee weten. 
 Speurend naar de eerste serie van deze bastaardrupsen, 
in juli, viel het me op dat de kersvers in bloei gekomen planten 

ineens veel kaler waren. Bloemen en bloemknoppen waren opgevreten en de resten van de bloeistengels 
bleken bewoond door een zestal prachtige rupsjes, beige-geel en wit getekend. Ze waren het levende 
bewijs dat een Kuifvlinderwijfje onze tuin had bezocht en feilloos die enkele Helmkruidplanten van ons 
had gevonden! Ik vond het een geweldig goed idee van die Kuifvlinder om juist die planten als voer voor 
haar kinderen te bestemmen.  
Doordat ze alleen ‘s nachts vliegen is de kans een Kuifvlinder te zien vrij gering. En nu zat er ineens een 
zestal Kuifvlinderbabies vlakbij ons huis. Of ze zich eenmaal fors en groot geworden, hebben verpopt of 
dat de merels er hun jongen bij ons in de klimop mee hebben gevoerd weet ik niet. Ze waren plotseling 
verdwenen  
Ik vond in juli trouwens opvallend veel Kuifvlinderrupsen, dit jaar. Op de Oenerweg tientallen en op de 
Belvédèreweg, zes exemplaren in de bermen. Ook in Vierhouten ontdekte ik hun vraatsporen weer in de 
Heemtuin daar. 
 

 

 



 
 
 Niet dat de vreterij aan het Helmkruid daarmee ophield. 
Waren de rupsen gespecialiseerd op bloemen, bloemknopjes en 
beginnende vruchtjes, andere vretertjes hadden het op het blad 
gemunt. Dat zat nu vol gaatjes en kale plekjes. De bastaardrupsjes 
waren op dat moment niet te zien. De enige wezentjes die ik onder 
de blaadjes vond waren donkere, slakachtige larfjes.  
 Wiens kinderen zouden dat nu weer zijn? De mogelijke 
oplossing kwam vrij onverwacht.  
Speurend naar allerlei ander klein spul in de tuin viel mijn oog op 
een klein, rond kevertje. Even vangen en door de loep bekijken. 
Het bleek een “snuitje” vooraan de kop te dragen. Een van de gro-
te familie van de snuitkevers, dus. Het diertje toonde verder een 

mooie tekening van grijs en 
zwart op de schildjes. Het 
meest opvallend was echter 
een rond, zwart vlekje, daar 
waar de twee dekschildjes bij 
elkaar kwamen aan het begin 
van de rug.
Behalve de Latijnse naam: 
Cionus hortulanus, vond ik 
een aardige Hollandse, name-
lijk Toortsbladschaver. 
Toorts en Helmkruid zijn zeer 

verwant. De Kuifvlinder legt ook wel eieren op toortsen en ook 
de Helmkruidbladwesp vinden we soms bij die planten. 
Dat woord “schavertje” intrigeerde mij natuurlijk. De toortsen in onze tuin kwamen net in bloei en 
hun grote, behaarde bladeren leken nog onaangetast. Dat was maar schijn, want aan de bladonderkan-
ten vond ik eenzelfde soort slakachtige larfjes als bij het Helmkruid, en---- het mooie vilt was daar 
inderdaad afgeschaafd, alsof de larfjes gegraasd hadden op een grijs grasveldje. Anders dan bij het 
Helmkruid echter, waar ze ook echte gaatjes in gegeten hadden, waren er bij de toorts alleen ge-
schaafde plekken. Was dat blad te dik of waren de larfjes nog te klein? 
Blijft de vraag of de gaatjes in het Helmkruidblad ook van de kinderen van het Toortsbladschavertje 
waren of....  ach, wat doet het er ook toe! 
 Even naslaan in de Oecologische flora.... Wat blijkt? Van datzelfde Snuitkevergeslacht 
Cionus komen op Helmkruid nog voor: Cionus scrophulariae, Cionus tuberculosus en Cionus alanda. 
En dan nog een ander kevertje, Cleopus pulchellus. En allemaal hebben ze zo hun eigen wijze van 
profiteren van het blijkbaar zo voedzame Helmkruid. Arm Helmkruid! 
 Lijdt het Helmkruid eronder? Dat valt mee. Zelfs begin augustus kwam ik nog totaal vers uit 
de grond opgeschoten Helmkruidstengels tegen en aan de toegetakelde oude planten zaten verse 
bloemtrosjes, die zo te zien geen belagers hadden gehad! 
 Arm Helmkruid, door mensen over het hoofd gezien, weggewied of erger en door dieren be-
laagd. Ik wied het ook volgend jaar vast niet allemaal weg! 

Els Koopmans-Grommé. 
En dan nog een klein onbenullig “tuintje” van mij: 

Vier kleine kleutertjes, die zaten op een hek . . . 
 Ik weet dat het liedje anders gaat, maar dit was wat ik zag. Weliswaar geen gewone kleuters 
en in plaats van op een hek zaten ze op de lange lat die hier vlak onder mijn raam langs het tegelpad 
loopt. Maar ze waren nog wel van de kleuterleeftijd, pril genoeg voor “schuim” in de mondhoekjes. 
 De eerste heette van zijn achternaam Roodborst, de tweede Winterkoning, de derde, Boom-
klever en de vierde Goudvink.  

Dit moet toch genoeg materiaal zijn voor een vriendelijk sprookje?! 

 

 



O WANTSJE,  MIJN BERKEWANTSJE! 
  
 Over het algemeen vinden we wantsen vieze stinkende beestjes, maar het titeltje suggereert een 
soort vertedering. Nou, dat klopt, lees maar. 
 Vroeg in het voorjaar ontdekte ik op een fris jong berkeblaadje twee insektjes, met de achterwer-
ken tegen mekaar. Ook al ruzie? 
Bij nadere beschouwing bleek dat ze gewoon gezellig stonden te paren. En al doen ze ‘t dan met de kont-
jes naar mekaar, het heeft toch iets menselijks, nietwaar? 
 Bij het in stelling brengen van mijn fototoestel zag ik een ander menselijk trekje: Ze vonden die 
belangstelling kennelijk niet leuk en de grootste (zal het vrouwtje wel geweest zijn) trok haar partner 
zonder pardon naar de onderkant van het berkeblad om daar verder te gaan. Hoe ik ook met de camera 
manoeuvreerde, ze waren me steeds te snel af. 
 Thuis opgezocht en voilà, de Berkewants. 
Het diertje zou een vorm van broedzorg vertonen en zoiets komt in de insektenwereld heel weinig voor. 
Dus iedere dag naar die berk om te zoeken, en eindelijk had ik succes. Mama stond pontificaal, zespoots 
boven een pakketje van ± dertig eieren en beschermde zo het zaakje met haar eigen lijf. Ze was er met 
geen stok vanaf te krijgen, letterlijk, want toen ik met een klein takje een beetje ging plagen, zag je dat de 
haakjes aan de uiteinden van de poten zich in het blad kromden en dat ze zich schrap zette. 
 Zo genoot ik een week lang iedere dag van mijn wantsengebroed. Mama kroop soms van de eie-
ren af en ging ze stuk voor stuk betasten met de monddelen, om daarna weer vlug haar beschermende 
plekje weer op te zoeken. Een soort inspectie, of grote schoonmaak (parasieten?) in de kinderkamer? 
 Helaas, op een kwade dag was het blad verlaten. Mama was pleite, hopelijk mét haar kroost. Het 
schijnt dat de moeder de jonge larven bijeen houdt en ze nog dagenlang begeleidt en bewaakt, tot het 
moment van de eerste vervelling. Dan pas is haar taak volbracht. Ze valt op de grond en sterft daar. 
 Wij, weekhartigen en onverbeterlijke romantici, laten ons graag vertederen door zo’n tafereeltje. 
Nuchtere wetenschappers zeggen: “Niks vertederend, gewoon reflexen, in DNA opgesloten, geprogram-
meerd!” 
Als zij gelijk hebben, zou dan díe redenering niet ook voor de mens moeten gelden? Maar geen zinnig 
wezen toch waagt het om menselijke “moederliefde” uitsluitend af te doen als een “stukje DNA-
molecuul”? 
Omgekeerd: als menselijke moederliefde mede (uiteraard naast erfelijke bepaling) een uiting is van 
“geest”, wie zal dan aan dat nietige Berkewantsje enige vorm van “geest” willen ontzeggen? Ik weet het 
niet, maar het zet je wel aan het denken!. 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Wij willen als redactie van Natuurklanken de auteur hierbij hartelijk  
 bedanken voor het beschikbaar stellen van dit prachtige stuk proza! 
 

 In ‘t kort: 
Berkewants  Elasmucha grisea, familie der schildwantsen, orde der hetero-
ptera (“met verschillende vleugels”). 
De familie wordt gekenmerkt door een “oversized” rugschild, de uitgegroeide 
bovenkant van het voorste thorax-segment. Ze hebben een onvolledige ge-
daantewisseling en stekend/zuigende monddelen, waarmee ze plante- of dier-
lijke sappen zuigen. 
Aan de achterpoten hebben ze kliertjes, die een stinkend vocht afscheiden als 
ze zich bedreigd voelen. 

Lex van der Steur. 



WERKGROEPEN 
Natuur Beschermings Commissie 
 Het afgelopen seizoen heeft de NBC zich met een groepje enthousiaste medewerkers een aantal 
keren ingezet voor het behoud van de Jeneverbesstruik. Dit vond plaats op een heideterreintje van ± twee 
ha aan de Elspeterweg te Vaassen. Dit heidegebied maakt deel uit van een groter bos- en recreatiegebied. 
 Het heideterreintje is gedurende vijf werkochtenden grotendeels vrijgemaakt van voor de aanwe-
zige Jeneverbesstruiken hinderlijke opslag van voornamelijk Grove den, Zomereik, berk en Amerikaanse 
vogelkers. Op de laatste werkdag is met behulp van twee versnipperaars de hoeveelheid takken versnip-
perd. Het versnipperde hout is door enkele vrijwilligers opgehaald als bodembedekking voor de tuin. Het 
“openhaardhout” was al eerder meegenomen. 
 Door de NBC is een brief aan de Provincie opgesteld met een verzoek om subsidie voor de uit-
voering van verder groot onderhoud op het gehele terrein. 
 Op zaterdag 8 april jl. is door een brand 400 m2 van het geschoonde terrein in vlammen opge-
gaan. De oorzaak is niet bekend. Wel is aangifte gedaan bij de politie. 
 In het nieuwe seizoen, dat start op zaterdag 14 oktober, zullen in elk geval één keer werkzaamhe-
den op het Jeneverbessenterrein worden uitgevoerd. Of hier in de nabije toekomst nog meer werk ligt 
voor de NBC zal mede bepaald worden door het toekennen van bovengenoemde subsidieaanvraag. 
Op 14 oktober zal ook bekeken worden wat er moet gebeuren met de Jeneverbesstruiken die sterk onder 
het vuur geleden hebben. 
 De NBC zal het komende seizoen verder uitkijken naar nieuwe werkobjecten. Zij zal echter 
slechts haar medewerking verlenen aan het beschermen en onderhouden van kleine elementen, die vanuit 
landschappelijk en cultuurhistorisch oogpunt gezien waardevol zijn. 
De data voor klein landschapsonderhoud voor het seizoen 1995 - 1996 zijn vastgesteld op de volgende 
data: 
    14 oktober,   13 januari, 
    11 november,   10 februari  
    9 december,  9 maart 
  Dit zijn allemaal zaterdagen en er wordt gewerkt van 08.30 - 12.00 uur. 

Bertus Hilberink. 
Paddestoelenwerkgroep 
 Dit blad is te vroeg verschenen voor een verslag van de eerste wandeling in Epe, op 2 september. 
Op het moment dat ik deze letters op het computerscherm zie verschijnen is het nog zo uitbundig zomer, 
dat ik me niets kan voorstellen bij “paddestoelen zoeken” omdat je toch geneigd bent dat te associeren 
met wolkjes adem en bedauwde spinnewebben. Ik kan me er wel op verheugen, hoe heerlijk ook deze 
zomer is! 
 De data voor onze komende activiteiten, zoals bekend, zijn: 

  zaterdag 16 september Niersen  zaterdag 28 oktober Epe  
 zaterdag 30 september Epe   zondag  12 november Niersen 
 zondag 15 oktober Niersen  zaterdag 25 november  Epe  
       zaterdag 9 december  Niersen  
 Als er deze zomer nog vondsten gedaan zijn, krijg ik die t.z.t. nog wel door, om ze bij te schrij-
ven in de lange reeks van vondsten die al genoteerd staan. 
Ik ben erg benieuwd of er van de vorig jaar opgedane kennis nog iets is blijven hangen, en dat zullen we 
gauw genoeg weten. Bijvoorbeeld tijdens de excursie van Ruud Knol op 29 oktober a.s. in het Woudhuis! 
 

Micky Haselhoff-Marsman. 
Vogelwerkgroep 
13 september  Eerste werkgroepavond in Eper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 
Eind  KRAANVOGEL EN ROOFVOGEL (ZEEARENDEN) EXCURSIE 
sept. naar Müritz See, Rügen en Falsterbo, door Harry van Diepen. 
  Reisduur ca. vijf- resp. negen dagen. 



  Nadere informatie en opgave bij Harry van Diepen, Troelstrastraat 2, 8161 DS Epe.  
          Tel. 05780-15114 
        
Plantenwerkgroep  

11 september  20.00 uur Eper Gemeentewoning. Determineren. Graag materiaal meenemen. 
25 september  Determinatie-avond. Graag planten meenemen en indien mogelijk een loep en 
flora. 
   20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds. Prinszaal of de Alkoof. 
30 oktober  Bomenavond. Alles wat van bomen afkomstig is, is welkom (bladeren, schors,  
   gallen, foto’s, e.d.). Henk zal ons zijn bomen-diaserie laten zien. 
   20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds.Prinszaal of de Alkoof. 
27 november  20.00 uur Eper Gemeentewoning, Ds.Prinszaal of de Alkoof. 
   Over de activiteit voor deze avond wordt nog nagedacht. 
    Voor informatie:  
    Egbert de Boer,  tel. 05788 - 72292; 
     Henk Menke,   tel. 05780 - 13010; 
     Mariet van Gelder,  tel. 05782 - 3024. 

Van de zoogdieren, insekten en de  VAR  geen nieuws. 
------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

 



 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle 
voor verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers. Dat waren deze keer: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit;  BHi=Bertus Hilberink;  DK=Dik Koopmans;  EV=Elly Vosselman; 
MB=Menno Boomsluiter; MvG=Mariet van Gelder; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; ML=Marcel 
Langevoort; PB=Paula Baan;; TD=Truus Deerenberg; TL=Trudy Looman; WvW=Wim van Waveren 
Hogervorst. 
Verder Mevrouw Bennink, Mevrouw V.d. Berg; Fred en Resie Broekman, Edith Doppenberg, Bep en 
Albert Elich,  Henk Geertjes, Mevrouw Harleman, Mevrouw Hazebroek, de Heer Koopmans, Pim 
Mekelenkamp, Els van Nieuwenhuize, Ria Snijder, de Heer Timmer, Gerrit van Vemde, Dimitri van 
Veen, en tenslotte vondsten van werkgroepen en/of KNNV-excursies. 
 
VOGELS 
Appelvink 
24/06 3 exx. oo+ o in tuin Van Walsemlaan, 
 Epe. Sindsdien geregeld paartje in de tuin,  
 tot ongenoegen van eekhoorn, die ze ver-
 jaagt. TD. 
12/07 Op terras en bij vijver in tuin Berkenoord, 
 Vaassen. Fred en Resie Broekman. 
Boerenzwaluw 
21/05 2 exx. bij gegraven vijver achter 
  Leemkuil, Tongeren, Epe.  
  AHS/Fam.Elich. 
Boomvalk 
23/04 1 ex.  Cannenburgh, Niersen. ML. 
29/04 1 ex. met prooi. Greveld, Gortel. ML. 
07/05 2 exx. Cannenburghergat, Niersen, jagend. ML. 
Bosrietzanger 
23/05 Zeker drie zangposten, Kievitsveld, Emst/ 
 Vaassen. WvW.  
29/05 Kievitsveld aan de Nijmolenseplas, Vaas-
 sen/Emst. BHi. 
Buizerd 
24/05 Gevangen. Een verzwakt ex. (geschoten), 
 Vossenbroek, Emst. ML. 
Dodaars 
11/05 Broedgeval, grintplas 
 Tongeren, Epe. WvW. 
21/05 1 ex. gehoord bij gegraven  
 vijver achter Leemkuil, Tongeren, Epe.  
  AHS/Fam.Elich. 
12/08 Eerste nieuwe plasje,Wisselseveen, Epe, voorbij  
 Jonker. EKG.   
Duinpieper 
10/07 2 exx. op zandig heideterrein tussen Van 
 Manenspad en Boerweg, Epe. BHi.  
Gekraagde roodstaart 
11/05 Tongeren, Epe. (Afnemend?) WvW. 
15/06 1 ex. Officiersweg Epe. ML. 
Gele kwikstaart  
11/05 (Engelse), Leemkuil, Tongeren, Epe. WvW. 
Grasmus 
30/05 Weteringdijk, Vaassen. BHi.  
Groene specht  
25/05 1 ex. (roepend). Cannenburgherbos, Vaas-
 sen. ML. 
 
(Groene specht) 
11/07 Bij houtwal Land van Jonker, Wissel, Epe. 
 EKG.  
Groenling 
30/06 Nest met ± 6 jongen, uitgevlogen. "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Groenpootruiter 

12/08 Nieuwe plasje Wisselseveen, Epe, naast Jonker. 
 EKG.  
Grote bonte specht 
13/06 Vader met twee jongen op voerplank in tuin 
  Burg.Van Walsemlaan, Epe. TD. 
Grote karekiet 
23/05 Zang in rietkraag langs Nijmolense plas, 
 Kievitsveld, Emst/Vaassen. WvW. 
29/05 Nijmolense plas, Emst/Vaassen. BHi.  
03/06 Kievitsveld, Vaassen. Pim Mekelenkamp. 
Grote lijster 
21/07 10 exx. trekkend over  Renderklippen, Epe. 
 Els Koopmans-Grommé.  
Havik 
29/04 1 ex. Zandhegge, Wenum. ML. 
12/05 1 ex. op nest. Zeer waarschijnlijk broedpaar. 
 Zandhegge, Wenum. ML. 
07/07 1 ad. + 1 juv. Zandhegge, Wenum. ML. 
Kleine karekiet 
29/05 Nijmolense plas, Emst/Vaassen. BHi.  
Koekoek 
16/05 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
28/06 Renderklippen, Epe. Dichtbij, vliegend over 
 grote afstand, dus goed te herkennen. Kleur: 
 bruin. MHM.  
Nachtegaal 
22/05 Zingend, Windesheim, Zwolle. ML. 
Oeverloper 
29/04 7 exx. bijeen, Nijmolense plas, Kievitsveld, 
 Emst/Vaassen, en op 
23/05 (nog steeds - of ook?) aanwezig. WvW. 
Patrijs  
18/04 Spannetje in weiland Jonas- 
 weg VSN, Vaassen. ML.  
21/04 een spannetje bij de oude  
 spoorbaan t.h.v. de Poel  
 VSN,Vaassen. ML. 
23/04 nog eens ditzelfde laatste spannetje. ML. 
Raaf 
01/05 25 exx. overvliegend. Gortelscheberg, Gortel. 
 ML. 
Roodborsttapuit 
31/05 2 exx. Gortelse heide, Gortel. BHi.  
Rode wouw 
09/08 Vliegend ‘s avonds langs bosrand, Tongerense-
 weg Epe. EKG.  
Steenuil 
12/05 Op het erf, "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB. 
12/06 Drie jongen op het erf, "Waterland", Wete-
 ringdijk, Vaassen. Eén jong diezelfde dag 
 nog doodgegaan; beide andere bleven  weken in 
de omgeving. PB.   



Tapuit 
29/04 1  o en 1 o, Greveld, Gortel. ML. 
01/05 1 o  Gortelscheberg, Gortel. ML. 
05/05 4 o  en 3 o  Eierstreekweg op geploegde 
 akker VSN, Vaassen. ML. 
Tuinfluiter 
20/05 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Tureluur 
18/07 2 exx om ± 12 uur ‘s nachts luid roepend over 
 Epe trekkend. EKG. 
05/08 1 ex. rond 12.30 uur ‘s nachts luid roepend 
 over Epe trekkend. EKG.  
Wielewaal 
22/05 1 ex. zingend. Windesheim, Zwolle. ML. 
Witgatje 
19 t/m 2 exx. poel "Waterland", Weteringdijk,  
23/07 Vaassen. (Enige dagen gebleven).PB.  
Wulp 
11/05 4 ex in de wei. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
IJsvogel 
09/08 Vloog driemaal over een ven achter “de Dreef, 
 Heerde. Ria Snijder. 
Zomertortel 
22/05 2 exx. Zwarteweg nabij Üthermolen, VSN, 
 Vaassen. ML. 
24/05 1 ex. Wiemanstraat, Vossebroek, Emst. 
Zwarte specht 
21/05 Bij gegraven vijver achter Leemkuil, Tonge-
 ren, Epe. AHS/Fam.Elich. 
Zwarte zeeëend 
29/04  1 o   Heerderstrand (duikend). ML. 
 
Vlinders 
Atalanta  Atalanta vanessa 
08/07 "Waterland", Weteringdijk,  
 Vaassen.  Daarna nog meer- 
 malen gezien. PB.  
23/07 Meer dan 10 exx. op en bij  
 bloedende berk op  Kroondomein Gortel. Insek-
 tenwerkgroep.  
09/08 Geregeld diverse exx. op Buddleia, tuin Pelzer
 park, Epe. AHS.  
16/07 tot  en met 
25/07 diverse exx. Kievitsveld Emst en Kroon do- 
 mein, Gortel. BHi.  
18/07 2 exx. gloednieuw, in tuin Belvédèreweg, 
 Epe. Daarna niet meer gezien. MHM.  
Argusvlinder  Lasiommata megera 
26/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. (De twee 
 volgende dagen ook gezien).PB.  
Bont zandoogje Pararge aegeria 
05/05 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. (Later in het  
 seizoen nog ettelijke malen waargenomen).PB.  
01/07  1 ex. Kievitsveld, Vaassen BHi.  
Ook door andere waarnemers is veel melding gemaakt van 
deze vlindersoort.  
Bonte bessenvlinder Abraxas grossulariata 
26/06 Op raam Bongerdplein Epe. EKG.  
30/06 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB. Boom-
blauwtje  Celastrina argiolus 
22/07 1 ex. Kroondomein Gortel. BHi.  
24/07 1 ex. op heideveld tussen Elspeterweg en Elbur- 
 gerweg; 1 ex. in Kroondomein onder Gortel. BHi. 
Bosparelmoervlinder  Mellicta athalia 
13+14/07  tot 10 exx. langs diverse bospaden in Kroon-
 domein ter hoogte van Gortel. BHi.  

23/07 4 exx. bos Kroondomein nabij Gortel o.a. op bos
 weide, tijdens excursie Insektenwerkgroep. 
Bruin blauwtje Aricia agestis 
23/07 1 ex. op bosweide Kroondomein Gortel, tijdens 
 excursie Insektenwerkgroep. 
Bruin zandoogje  Maniola jurtina 
07/07 4 exx. Kievitsveld, Vaassen. BHi.  
23/07 Tientallen exx. op bosweide Kroondomein Gortel, 
 tijdens excursie Insektenwerkgroep  
Bruine vuurvlinder  Heodes tytirus 
23/07 Zeker 3 exx. bosweide Kroondomein Gortel, 
 tijdens excursie Insektenwerkgroep. 
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
Van deze soort zijn zeer veel meldingen binnengekomen. 
Dagpauwoog  Inachis io 
Deze vlinder is in opmerkelijk grote hoeveelheden, op aller-
lei locaties waargenomen. 
Els Koopmans gaf expliciet door: 
20/07 Explosie van dagvlinders, vooral Dagpauw-
 ogen. Vóór deze week nauwelijks een vlinder  te 
zien geweest. En op 
23/07 werden er tijdens een excursie van de Insekten-
 werkgroep tientallen geteld op- en rond een bloe
 dende berk. 
Dambordje  Melanargia galathea 
06/07 Elburg: een dood ex. in de tuin gevonden. 
 Vleugels door mieren aangevreten.  En.... op 
07/07 een levend exemplaar in dezelfde tuin. Tekening
 meer wit dan zwart, ongeveer zo groot als Kleine 
 vos. Zeer zorgvuldig gedetermineerd  door  
   Henk Geertjes.  
Distelvlinder  Cynthia cardui 
12/07 1 ex. in tuin aan de 1e Johannastraat te 
 Apeldoorn. BHi.  
24/07 Enkele exx. langs de weg,  Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Donsvlinder  Euproctis similis 
27/05 Rupsen langs de weg bij "Waterland", Wete-
 ringdijk, Vaassen. PB.   
28/07 binnengevlogen. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Frambozenvlindertje  Thyatira batis 
30/06 Belvédèreweg, Epe - op licht. EKG.  
Gammauiltje  Autographa gamma 
15/07 Enige exx. "Waterland",  
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
18/07 Ineens veel! Bongerdplein  
 en elders.EKG.  
26/07 Een heleboel, “Waterland”  
 Vaassen. PB. 
(Gammauiltje) 
03/08 Complete explosie, slechts één dag, bij tientallen 
 overdag rondfladderend in tuin Belvédèreweg, 
 Epe. MHM.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia c-album 
16/07  +  2 exx. fietspad langs  
25/07 visvijvers, Kievitsveld,  
 Vaassen en 1 ex. langs  
 Nijmolense plas, Vaas- 
 sen. BHi.  
Gerande spanner  Lomaspilus marginata 
30/06  1 o op Guldenroede in tuin "Waterland", Wete-
 ringdijk, Vaassen. PB.  
Gestippelde houtvlinder  Zeuzera pyrina 
28/06g Grote wit-zwarte vlinder, behorend tot de hout-
 boorders; kwam op licht in de tuin, Epe. EKG.  
Groentje  Callophrys rubi 
29/05 Wapenveld. TL. 



Groot dikkopje  Ocholdes venata 
10/07 1 ex. op kruising Oranjeweg/Gortelseweg, 
 Vaassen en 
 vele exx. op de heide langs Gortelseweg en 
 op heide tussen Gortelseweg/Van Manens-  
 pad-Boerweg. BHi. 
23/07 1 ex. Bosweide Kroondomein Gortel.  
 Insektenwerkgroep. 
Grote vos  Nymphalis polychloros 
01/07 In bloembed Oude Oenerweg, Epe. EV. 
07/08 Tuin Pelzerpark, Epe, op Buddleia. AHS.  
09/08  idem  AHS. 
Hagedoornvlinder  Opisthograptis luteolata 
30/05 "Waterland", Weteringdijk,  
 Vaassen. PB.  
Hageheld  Lasiocampa quercus 
20/05 Rups. "Waterland",  
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Hecatera bicolorata (nachtvlinder) 
03/06 Op composthoop "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Heideblauwtje  Plebejus argus 
27/06 Renderklippen, Epe, op walstro. MHM.  
28/06 Renderklippen, Epe, op Erica. MHM.  
Daarna op deze locatie nog veel gezien, maar vooralsnog 
niet “in wolken”. 
10/07  1 ex. kruising Oranjeweg/Gortelseweg, Vaassen 
 en 3 exx. in de heide langs de Gortelseweg, 
 Vaassen. BHi.   
Heidespanner  Ematurgia atomaria 
03/06 Enkele exx op heideterrein tussen Van Manens-
 pad en Boerweg, Epe. BHi.  
Later nog meermalen waargenomen op diverse locaties. 
Hepialus hecta  (wortelboorder) 
13/06 o  in de wei op "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 
24/07 2 exx Kievitsveld langs Nijmolense plas, 
 Emst. BHi.  
Kleine vos  Aglais urticae 
02/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Op dezelfde locatie t/m 11/07  nog meermalen door PB. 
gezien, ook enkele exx. tegelijk.  
25/07 Rupsen op brandnetels langs de weg, Wete-
 ringdijk, Vaassen. PB.  
10/08 Ruim 68 exx. Oude Oenerweg, Epe. EV. 
09/08 Van deze datum afgeregeld 4 tot 5 exx. op 
 Buddleia in tuin Pelzerpark, Epe. AHS.  
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
17/07 1 ex. Kievitsveld langs Nijmolense plas, Emst. 
 BHi.   
23/07 2 exx. op bosweide in Kroondomein, Gortel. 
 Insektenwerkgroep. 
Kleine ijsvogelvlinder  Limenitis camilla 
08/07 Meer dan 10 exx! Aan de bosranden langs de 
 paden zeilend: Leusveld, Brummen tijdens een 
 KNNV-excursie. 
Koevinkje  Aphantopus hyperantus 
08/07 1 ex. Emmalaan, Vaassen. BHi.  
26/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Koninginnepage  Papilio machaon 
03/06 Gezien in Hattem. Mevrouw Bennink. 
Koperuil  Dyachrysia chrysitis 
01/07 Op de aardbeien. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
26/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Kuifvlinder  Cucullia verbasci 
06/06 31 rupsen op Helmkruid, Oenerweg, Epe. EKG.  

28/06 4 rupsen op Helmkruid, tuin Bongerdplein, Epe 
 EKG.  
09/07 Rupsen op Helmkruid. "Waterland", Wetering- 
 dijk, Vaassen. PB.  
Landkaartje  Araschnia levana 
16/07 tot en met 25/07 diverse exx. Kievitsveld en 
 langs Nijmolense plas en bosrand, Emst. BHi.  
25/07 zeker 50 exx. vooral op Bereklauw, Kleine We-
 tering nabij Gulbroek.  EKG.  
Deze vlinder is in het algemeen veelvuldig waargenomen. 
Lieveling  Timandra griseata 
23/07 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Lindepijlstaart  Mimas tiliae 
20/05 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Metaalvlinder  Adscita statices 
13/07 1 ex. op distel Renderklippen Epe. EKG.  
23/07 zeker 15 exx. Bosweide Gortel, tijdens excursie 
 van de Insektenwerkgroep.  
Populierpijlstaart  Laothoe populi 
18/05 Gebracht door buurman Steenbergen, Manen-
 bergerweg, Wapenveld. TL. 
Roodbandbeer  Diacrisia sannio 
30/06 Tongerenseheide, Epe. Dik Koopmans. 
Rouwmantel  Nymphalis antiopa 
01/08 2 exx. Wijde bocht (tuin), Heerde; op overgeble-
 ven rotte kersen, aan de boom en op de grond, 
02/08 idem.  En op 
03/08 1 ex. bij de spoorlijn, Heerde. Deze drie waar-
 nemingen zijn alle van: 
  Dimitri van Veen. 
03/08 1 ex. tuin Slotgraskamp, Epe. Hr.Koopmans. 
06/08 1 ex. Kloosterbos, Wapenveld. TL. 
St. Jacobsvlinder  Tyria Jacobaeae 
26/07 Aantal rupsen op Cineraria in kwekerij Oude 
 Oenerweg, Epe. (Inmiddels verpopt). EV. 
Vedermot  Pterophorus pentadactyla 
06/07 Op de keukendeur "Water- 
 land", Weteringdijk, Vaas- 
 sen. PB.  
22/07 Op keukenraam, "Water- 
 land", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Vlierspanner  Ourapteryx sambucaria 
01/06 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Wilgehoutvlinder  Cossus cossus 
23/05 Rups. Langs Wetering Ziebroekseweg, Wapen-
 veld. TL. 
 
Witte tijgervlinder  Spilosoma lubricipeda 
19/06 Op de keukendeur. "Waterland", Wetering-
 dijk, Vaassen. PB. 
Daarna nog diverse malen in dezelfde omgeving gesigna-
leerd, eveneens door PB. 
Xanthorhoe spadicearia 
08/06 Spannertje. Op composthoop "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Zuringspanner   Lythria rotaria 
15/07 1 ex. nabij Pluizenmeer, Heerde, en op  
23/07 2 exx. bosweide Gortel, tijdens excursie van 
 de Insektenwerkgroep. 
Zwartsprietdikkopje  Thymelicus lineola 
07/07 3 exx. Kievitsveld, Vaassen. BHi.  
Deze vlindertjes zijn dit jaar zeer talrijk en we kregen er 
vele waarnemingen van binnen. 
 
INSEKTEN 
Aardhommel   Bombus terrestris 
31/07 2 exx. gemerkt met witte stip. Wapenveld.  



 Hr.Timmer,   
Behangersbij  Megachile centuncularis 
09/07 In tuin op bloemen, Epe. EKG.  
Blauwe duinsprinkhaan  Oedipoda caerulescens 
20/08 2 exx. Elspeterheide bij picknickplaats, Staken-
 bergseweg, Elspeet. EKG.  
Bloedcicade  Cercopis vulnerata 
21/05 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Cteonophora ornata (soort langpootmug) 
08/07 Zeer fraai rood/zwarte langpootmug met geveerde 
 sprieten. Landgoed Het Leusveld bij Hall (Brum-
 men) tijdens KNNV-excursie. 
Gouden tor  (vermoedelijk Cetonia aurata of Potosia cuprea? 
30/06 Op bramen Wisselseveen, Epe. EKG.  
Groene bladsnuitkever Phyllobius pomaceus 
03/06 Enkele exx. op brandnetel, Kievitsveld, Emst.  
 BHi.  
Groene zandloopkever   Cicindela capestris 
26/05 4 exx. bospad Kroondomein, Gortel. BHi.  
Keizerlibel  Anax imperator 
25/05  Uitgekomen in poel "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB. 
21/07 o in de kas, "Waterland", Weteringdijk, Vaas-
 sen. PB.  
31/07 o in de kas, "Waterland", Weteringdijk,  
 Vaassen. PB. 
Van deze libelsoort zijn nog diverse andere meldingen 
binnengekomen. 

Kleine wespbok  Clytus arietis 
03/06 "Waterland", Wetering- 
 dijk, Vaassen. PB.   
Gewone meikever  Melonontha melolontha 
21/05 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
25/05 Via katteluik in huiskamer Belvédèreweg, 
 Epe. MHM.  
Penseelkever  Trichius fasciatus 
12/07 Op Wilde peen in tuin: Bongerdplein, Epe 
 EKG. 
Platbuik  Libellula depressa 
12/06 Volwassen o bij vijver. Belvédèreweg, Epe. 
 MHM.  
24/06 2 exx. o   "Waterland", Weteringdijk, Vaas-
 sen. PB. (Later ook nog geregeld gezien) 
 
“Rouwvlieg “  Antrax Antrax 
26/06 2 exx. inspecteerden gaatjes in de muur,  
 waar wilde bijtjes (Metselbijtjes o.a.) neste-
 len. Rouwvlieg parasiteert op hun broed. EKG.  
Rozekever  Phyllopertha horticola 
03/06 Tientallen exx. in de berm langs fietspad Gortel
 seheide, Gortel. BHi.  
Smaragdlibel  Cordulia aenea 
10/07 In de kas. "Waterland", Weteringdijk, Vaas-
 sen. PB. (Ook later nog). 
Struiksprinkhaan  Lepthophyes punctatissia 
24/07 1 ex. tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  
Vliegend hert  Lucanus cervus 
21/07 Rietenweg Emst. Mevrouw Harleman. 
Volucella zonaria (zeer grote zweefvlieg) 
10/08 Zat op Buddleia in Epe. Kleuren: zwart/wit met 
 roodbruin op achterlijf. 2 gele banden. Vleugels 
 wat gelig.“Gezicht” geel. Larven leven in wespe-
 nesten, o.m. van de Hoornaarwesp. EKG.  
Weidebeekjuffer  Calopteryx splendens 
31/05 Meerdere exx. weiland Kanaaldijk 66, Wapen- 
 veld. Nog nooit daar gezien. TL. 

09/07 3 exx. bij stromend water aan zuidkant Nijmolen-
 se plas, Emst. BHi.  
10/07 In tuin Bongerdplein, Epe. EKG.  
10/07 2 exx. Klaarbeek bij S9, Epe, G. van Vemde. 
Wolbijsoort 
09/07 Op Hartgespan, Bosandoorn en Betonie in de 
 tuin. Bongerdplein, Epe. EKG.  
Zwart soldaatje Cantharsis rustica 
13/06 Parend in de wei "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB.  
Zwarte heidelibel   Sympetrum danae 
15/07 Meer dan 50 exx. Ven nabij Schaapskooi, Heer-
 de. Jonge exx. met tegenlicht schijnbaar gouden   
   Insektenwerkgroep. 
 
ZOOGDIEREN 
Eekhoorn 
11/06 Moeder met twee kleintjes op voerplank, tuin 
 Pelzerpark, Epe. AHS.   
 
PLANTEN 
Dwergviltkruid  Filago minima 
29/06 Ongeveer 2  m2    N0-punt Renderklippen, Heerde. 
 MvG. 
Echte koekoeksbloem  Lychnis floscuculi 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.   
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Eenjarige hardbloem  Scleranthus annuus 
03/07 Bijsterbosweg, Epe. Plantenwerkgroep  
Gewone agrimonie  Agrimonia eupatoria 
19/07 Aan fietspad langs Wetering  
 (ten zuiden van het gemaal),   Wapen-
veld. 
  Exc.Plantenwerkgroep.    
Grondster  Illecebrum verticillatum 
22/06 Langs Renderklippenpad, samen met Liggend 
 hertshooi. MvG. 
Grote tijm  Thymus pulegioidus 
19/07 Aan fietspad langs Wetering ten zuiden van ge-
 maal Wapenveld. Exc.Plantenwerkgroep.    
Keverorchis  Listera ovata 
13/05 ±  13 exx. Leemkuil, Tongeren, Epe. (Voor het 
 eerst gezien 20/06’68. Nu ±  1 ½  meter hoger op 
 de helling). MB. 
Kikkerbeet  Hydrogaris morsus-ranae 
13/05 Aantal planten in de Leemkuil, Tongeren, 
 Epe. MB. 
Klein wintergroen  Pyrola minor 
22/06 Goed in bloei. Bekende vindplaats: oever Middel-
 ste Heerderbeek, Heerde. MvG. 
Kleine bevernel  Pimpinella saxifraga 
19/7 Aan fietspad langs Wetering ten zuiden van ge-
 maal Wapenveld. Exc.Plantenwerkgroep.  
Kleine leeuwetand  Leontodon saxatilis 
19/07 Aan fietspad langs Wetering ten zuiden van ge-
 maal Wapenveld. Exc.Plantenwerkgroep.  
Kleine varkenskers  Coronopus didymus 
03/07 Adelaarsweg, Epe. Plantenwerkgroep  
Knolboterbloem   Ranunculus bulbosus 
22/06 Ten oosten van Renderklippen naast fietspad, 
 Heerde. MvG. 
Liggend hertshooi  Hypericum huifusum 
22/06 langs Renderklippenpad, Heerde, (samen 
 met Grondster). MvG. 
Maarts viooltje  Viola odorata 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  



Muurvaren  Asplenium ruta-muraria 
19/07 Brug Werverdijk/ 
 Kloosterbos, Wapen-
 veld. 
 Exc. Plantenwerkgroep. 
Noorse ganzerik  Potentilla norvegica 
01/06 Langs fietspad, afgeplagd heideveld ten 
 westen van de Renderklippen, Heerde. MvG. 
Paarbladig fonteinkruid  Groenlandia densa 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Pijptorkruid  Oenanthe fistulosa 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Rode waterereprijs  Veronica catenata 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Schildereprijs  Veronica scutellata 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Sikkelklaver  Medicago sativa snps. falcata 
19/07 Aan fietspad langs Wetering ten zuiden van 
 gemaal Wapenveld. Exc.Plantenwerkgroep.  
Slofhak  Anthoxanthum aristatum 
26/06 Achter Politiebureau, Epe. Plantenwerkgroep  
Spits fonteinkruid  Potamogeton acutifolius 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Steenbreekvaren  Asplenium trichomanes  
19/07 Brug Werverdijk/Kloosterbos, Wapenveld. 
 Exc.Plantenwerkgroep.  
Sterzegge  Carex echinata 
22/06 Bij Middelste Heerderbeek, Heerde. MvG. 
Stijve waterranonkel  Ranunculus circinatus 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Vingerhoedskruid  Digitalis purpurea 
21/07 Fraaie fasciatie (bandvorming) in tuin Epe. 
 Els van Nieuwenhuize. 
(Vingerhoedskruid) 
21/07 Met vele hangende pelorische bloemen langs 
de  zijstengel. Edith Doppenberg, Nunspeet. 
Waterviolier  Hottonia palustris 
19/07 Tussen Schraatgravenweg en Wetering.  
 Exc. Wapenvelderbroek, Plantenwerkgroep.  
Zevenster  Trientalis europaea 
03/06 Bloeiend ex. bij de heide tussen Van Manenspad 
 en Boerweg, Epe. BHi.  
Zwarte toorts  Verbascum nigra 
13/07 Ten oosten van Renderklippen, Heerde,  
 langs fietspad. MvG. 
 
WEEKDIEREN 
Wijngaardslak  Helix pomatia  
06/06  Enkele exx. in tuin Hattem. Mevr.V.d. Berg. 
PADDESTOELEN 
Blauwplaatstropharia  Stropharia rugosoannulata 
21/05 Massaal Meidoornstraat en Glorialaan, Epe en op 
 houtsnippers in plantsoentje Weemeweg, Epe. 
 EKG.  
01/06 Diverse exx. op houtsnippers aan Dr. Mijs-
 straat, Epe. AHS.  
26/06 Centrum Epe op houtsnippers. Nog en weer 
 aanwezig sedert aug.1994! En op 
24/07 na lichte regen ook nog! EKG. 
Breedplaatwortelzwam  Oudemansiella platyphylla 

06/06 Norelbos, Epe. MHM.  
Goudgele parasolzwam  Leucocoprinus birnbaumii 
30/07 In bloempot met Hibiscus in huis Rozenhof 
 Epe. Tropische soort, die alleen binnenshuis 
 voorkomt. Mevrouw Hazebroek. 
Grote stinkzwam  Phallus impudicus 
25/05 Duivelsei.Norelbos MHM.  
 In week hierop volgend op heel veel verschillende 
 plaatsen omg. Beukenlaan duivelseieren + 
 zwammen. 
23/07 Zwartvoet krulzoom  Paxillus atrotomentosus 
 Belvédèreweg, Epe. MHM.  
 

Rugstreeppad 
28/06  Renderklippen, Epe. MHM.  
Op 29/07 waren er nog flink wat dikkopjes in de poel op 
"Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.   
 

 

NAGEKOMEN WAARNEMINGEN: 
Van Els Koopmans-Grommé: 
16/08 Groenpootruiter, 2 exx. Wisselseveen, Epe en 
 Watersnip, 3 exx. Wisselseveen, Epe. 
Van de Heer Sikkema: 
in mei Pauwoogpijlstaart  Smerinthus ocellata, in  
 tuin Heerde. 
Van de Heer D. van Woerkom: 
juli/aug.Weidebeekjuffer meermalen gezien: Grift 
 bij Kanaalstraat, Heerde. 
Van Frans Bosch: 
12/08 Kleine Parelmoervlinder Ossoraria latonia 
 op Budleia in tuin Epe. 
Van Hilary Jellema: 
17/08 Heidevlinder  Hipparchia semele, Renderklip-
 pen, Epe 

VISSEN, AMFIBIEËN, REPTIELEN 



 Ofschoon vijf pagina’s voor klein gedrukte waarnemingen toch al respectabel aantal genoemd mag wor-
den, kunnen we er nog maar niet genoeg van krijgen. Elly Vosselman gaf ons haar notities, geldend voor dit jaar. 
Het zijn allemaal waarnemingen die ze op de Immenhof  aan de Oude Oenerweg in Epe deed, en wij pikten daar 
wat uit, zoals: 
 
EERSTE MELDING VAN : 
17/03 Dagpauwoog, op de deel.  
24/04 Bonte Zandoogjes, Citroentje, 
 Klein Koolwitje, Boomblauwtje. 
16/05  Kleine vos. 
27/05 Voorjaarslandkaartje. 
02/07 Distelvlinder. 
EERSTE EN ENIGE MELDING:  
02/08  Gehakkelde Aurelia: 

Op 01/05 zaten er 7 Kleine vossen bij elkaar op de 
Gilia en van de slordige telling van minstens 68 
exemplaren (die wel in “Waargenomen” is opgeno-
men), is het misschien aardig te weten, dat ze op 
Rudbeckia zaten.  
Dagpauwogen verzamelden zich graag op Akker- 
distel en op Gele goudsbloem. 
 

NOG WAT ANDERE VLINDERS: 
02/05 Lindepijlstaart Miman tiliae 
29/07 Zomerlandkaartje 
15/08 Geometra papilionaria (groen). 
16/08 Argusvlinder Lasiommata megera 
 
VAN VLINDERS NAAR ZOOGDIEREN: 
Op 10/04 lieten de eerste vleermuizen zich zien 
. 
VAN ZOOGDIEREN NAAR VOGELS: 
Op 09/04 waren de Boerenzwaluwen terug en  
op 10/07  vlogen om 08.00 uur 4 à 5 jongen uit. 

Een Steenuiltje heeft tenminste één jong groot- 
gebracht. 
 
 

 
  
  
  
  
  
 

NAGEKOMEN WAARNEMINGEN: 
Van Els Koopmans-Grommé: 
16/08 Groenpootruiter, 2 exx. Wisselseveen, Epe en 
 Watersnip, 3 exx. Wisselseveen, Epe. 
Van de Heer Sikkema: 
in mei Pauwoogpijlstaart  Smerinthus ocellata, in  
 tuin Heerde. 
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    EEN KNOTS VAN EEN ZWEEFVLIEG 
 
 Nadat Agnès Herweijer begin augustus twee maal een Grote vos op haar Buddleia had gezien, 
speurde ik alle Vlinderstruiken in Epe af naar die zo zeldzame verschijning. Hoewel het na de eerste 
week van augustus ineens wemelde van de Kleine vossen, volgend op een explosie van Dagpauw-
ogen, zag ik de Grote vos niet. 
 Maar wat ik wel ontdekte was een mooie zweefvlieg, twee centimeter groot, dus van de groot-
te van een forse Hoornaarwesp. Ook de kleuren leken op die van onze grootste wespesoort, namelijk 
wat rossig op het kop-borststuk en fraai glimmend geel met zwarte banden op het achterlijf. 
Doordat het dier, dat duidelijk geen wesp maar een vlieg was, zich met de kop naar mij toe wendde, 
steeds snoepend van de Buddleia-nectar, zag ik dat hij een duidelijk geel “gezicht” had. 
 Zoeken in het populaire plaatjesboekje van Volkert van der Goot leverde niets op; hij stond er 
gewoonweg niet in. Dat prikkelde mijn nieuwgierigheid nog meer. Kwam het dier in ons land niet 
voor? 
Dan maar zijn andere boek gepakt: “De Zweefvliegen van Noord West Europa en Europees Rusland, 
in het bijzonder van de Benelux”. 
 Doordat ik het vermoeden had hier met een Volucellasoort te doen te hebben qua vorm en 
grootte, kon ik hem vrij gauw vinden in de beschrijving. Volucella zonaria moest het zijn, de grootste 
zweefvlieg van ons land. (In Thieme’s Nieuwe Insektengids vond ik een afbeelding op pagina 207).  
Ik las dat de eieren van deze grote zweefvlieg door de vrouwtjes in nesten van Hoornaars worden 
gelegd. Ze wandelt gewoon zo’n nest binnen om dat te doen. 
Van der Goot schrijft verder: “Wespen vangen vaak vliegen en voeren hun larven met fijngekauwd 
vliegevlees, maar op  de een of andere wijze vallen ze de binnenkomende Volucella’s niet aan. Mis-
schien vrijwaart de geur van deze vliegen ze tegen agressie.” 
 Omdat ik las dat er in de laatste twintig jaar slechts enkele vangsten van deze vlieg bekend 
waren en de soort zelfs als niet-inheems werd beschreven, belde ik onze vliegenspecialist, Bob van 
Aartsen, op. Hij was enthousiast over mijn waarneming en vertelde mij dat de Volucella zonaria de 
laatste jaren in het westen van het land vrij veel wordt gezien. Omdat daar weinig Hoornaarwespen 
voorkomen vermoedt men dat de vlieg ook op kleinere kolonie-vormende wespen parasiteert. 
 Hoe dan ook, het blijft een leuke waarneming van een opvallende vlieg, die ik nog nooit had 
gezien.  

Els Koopmans-Grommé. 
  

 



Levend land 
 
Ik heb opnieuw vernomen en geroken 
wat zand en klei mij hebben uitgelegd. 
Ik heb verbaasd in woorden nagesproken 
wat ‘t kienhout mij in kleur heeft voorgezegd. 
Ik heb de lange, lange dag geluisterd 
naar hoe de regen door de polder zingt,  
naar wat het water met het riet befluistert, 
naar hoe ‘t verhaal van Hollands veen begint. 
Dit landschap met zijn verten en zijn kleuren 
de wilge-rijen en het wolkenzwart... 
O, Holland, wat er ooit gebeuren, 
behoud de groene ruimte van je hart. 
    Jan Z. 
(Overgenomen uit “Natuur en Milieu”. 
   
Mickey Haselhoff-Marsman 
, 
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