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VOORWOORD 
 Er van uit gaand dat we voor dit nummer bedolven zouden worden onder de vakantieverhalen, 
hebben we er in de vorige Natuurklanken al vast twee opgenomen. Met als gevolg dat deze vakantie-
editie niet zo totaal valt in de categorie “specifiek” als we wel hadden gehoopt.  
Maar wát er over vakanties in staat zal U zeker kunnen inspireren en de extra attractie is dat de meeste 
details ervan niet in reisgidsen staan. 
 De herfst heeft nu definitief zijn intrede gedaan en hoewel er nog veel groen is, schemeren er 
toch al heel wat kale (boom)kruintjes door het gebladerte. Al gauw zullen de laatste blaadjes vallen. 
Ook een soort “laatste blaadje” is deze Natuurklanken. Laatste van het jaar 1995 en laaste in het teken 
van Jac.P. Thijsse. (Bent U ook zo  - opnieuw - onder de indruk geraakt van de ongelooflijke hoeveelheid 
informatie die we aan “dien grooten mens” te danken hebben?  Er hebben bij de redactie heel wat Thijs-
seboekjes op tafel gelegen en de effecten zullen beslist ook nog na dit gedenkjaar merkbaar zijn. Heeft er 
iemand nog oude albums of andere werken waarvoor de belangstelling getaand is?) 
 Om niet triest worden van al die “laatste dingen” snel over naar een mooi vooruitzicht: het 50-
jarig bestaan van de-KNNV-afdeling Epe/Heerde. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen van dat 
feest 

op zaterdag 11 mei a.s.,  
zoals al aangekondigd in “Stuurpraat” van Natuurklanken nummer 2 van dit jaar.Noteert U die datum, als 
U dat nog niet gedaan hebt? Er zijn mensen die rond die tijd graag met vakantie gaan en die - omdat we 
er nu nog een tijd van af zitten - misschien vergeten rekening te houden met “het gouden feest”. U kunt 
nu nog keuzes maken. 
 Waarschijnlijk zal ook in Stuurpraat aandacht besteed worden aan de fotowedstrijd, waarover U 
eveneens eerder hebt kunnen lezen.  
Toch nog maar een herinnering in het redactioneel voorwoord, “wellicht ten overvloede”, om nog even in 
de stijl van Mijnheer Thijsse te blijven. Ziet U, als redactie krijgen we weleens de indruk dat men ge-
neigd is uiterste data van inzending onbenut voorbij te laten gaan, zodóende. Het zou toch jammer zijn 
als zoiets triviaals als vergeetachtigheid het kwanti- en kwaliteitspeil van de foto-expositie zou verlagen  
Noteert U voor alle zekerheid nog even “FOTO’S”, naast “Nieuwjaar” op Uw kalender of in Uw agenda - 
wie weet wordt U beroemd. 
 Rest ons ook ditmaal weer al diegenen hartelijk te bedanken, die ons voorzien hebben van de vele 
wetens- en lezenswaardige zaken die U in dit blad kunt tegenkomen.  

Redactie. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 

STUURPRAAT. 
 
 Bij het samenstellen van dit herfstnummer mag worden vermeld dat ook Uw bestuur wordt ge-
confronteerd met een van die typische kenmerken van dit aanvankelijk zo kleurrijke seizoen, namelijk 
“Bestuurstrek”! Gelijk zwaluwen trekken sommigen weg uit ons - wellicht straks bevroren - lage landje 
en strijken neer in het verre Afrika. Anderen blijven dichter bij huis en pleisteren tijdelijk in het oosten 
des lands. Zij zoeken daar vermoedelijk beschutting in of nabij een steengroeve, of vergaren wintervoor-
raad in andere geologisch interessante grotten of spelonken. 
 Alhoewel je zou verwachten dat warmere oorden de voorkeur zouden genieten, worden ook 
noordelijke streken merkwaardigerwijze bezocht. Maar dat is weer bedoeld om de vogeltrek van Scandi-
navie naar het zuiden waar te nemen. 
 Gelukkig keren de nestvlieders allen - naar wij oprecht hopen - op de basis terug en degenen die 
dergelijke uitstapjes nog moeten ontberen, kunnen dan genieten van de reisverhalen, c.q. vondsten en 
waarnemingen, die er ongetwijfeld zullen zijn. 

Of . . . . of . . . . of . . . . FOTO’S . . . . . FOTO’S . . . . .FOTO.S ! ! ! ! ! 
Het bovenstaande brengt ons er namelijk toe U nog eens te herinneren aan de FOTOWEDSTRIJD ! ! ! ! 
voor het jubileum van onze afdeling in mei volgend jaar. 
We zouden hier natuurlijk hebben moeten vermelden dat U allen zeer bedankt wordt voor de vele, vele 
inzendingen, maar helaas, er kan echt - naast wat er al aan fraaie foto’s bij ons is binnengekomen - meer 
materiaal door U worden aangeboden. 
 

AARZELT U DUS NIET . . . . EN STUUR UW ONGETWIJFELD LEUKE, MOOIE OF 
BIJZONDERE FOTO’S VAN DE NATUUR IN UW DAGELIJKSE OMGEVING NAAR 
ONS TOE ! ! !  HET KAN NOG EN WIJ ZIJN ER ERG BLIJ MEE.  
UZELF EN VELE ANDEREN ZULLEN ER STRAKS BIJ DE EXPOSITIE VEEL PLE-
ZIER AAN BELEVEN. 

UW FOTO’S S.V.P. ZENDEN AAN:  

MEVROUW T.M  FABER,  
OFFICIERSWEG 127, 

8162 NR  EPE, 

UITERLIJK OP 1 JANUARI 1996.  

Het bestuur. 



 
Anthras anthrax 
 Een van de fraaiste vliegenfamilies is wel die van de Bombyliiae, of Wolzwevers. In Nederland 
hebben we achttien soorten van deze familie. 
 De naam “Wolzwever” slaat op een deel van de soorten, onder andere op die van het geslacht  
Bombylius. Die zijn prachtig wollig behaard en lijken wel wat op hommels. 
De overige soorten hebben fraai gevlekte vleugels en één van die gevlektvleugelige is  Anthrax anthrax   
Deze soort is nog het meest te vinden in steden, maar algemeen is hij zeker niet. Ze kunnen worden 
waargenomen op zonbeschenen muren en schuttingen en soms fladderen ze hoog langs de gevels.  
De larve van de Anthrax anthrax  leeft namelijk van en wespe- en bijelarven.  
Er zijn wespen, vooral solitaire plooivleugelwespen, die in voegen van muren hun nesten hebben. Bij de 
ingang van zo’n nest legt de anthrax haar eieren. Als de larven uitkomen gaan die de wespenesten in en 
voeden zich met de wespelarven. 
 Het is wel zeer verheugend dat langs de gevel van het huis van Els en Dik Koopmans de laatste 
jaren de  Anthrax anthrax   enkele malen is gezien. Dit jaar waren er zelfs twee exemplaren! 
Geweldig, als je deze mooie vlieg tot je huisgenoten kan rekenen. 

Bob van Aartsen. 

 



 
NIEUW VOOR EPE: 

DE SUCCES-STORY VAN HET BEZEMKRUISKRUID 

 Op de fiets langs de Officiersweg in de richting van de Knobbel. Even voorbij het witte hek van 
het Geldersch Landschap staat in de berm een nogal warrige, groene plant. Een echte wildebos met lig-
gende stengels van wel een meter.  
Bij nadere beschouwing zit er hier en daar een geelachtig knopje van een bloem in. Eerste conclusie: een 
kruiskruid, maar het is geen Jacobskruiskruid, zoals ze hier wel meer staan; de bladeren zijn veel smaller. 
Ook geen Boskruiskruid of Klein kruiskruid, daarvoor zijn de bladeren te smal en bovendien liggen die 
niet zo op de grond. 
Zou dit dan misschien . . . . . en even herinner ik me mijn eigen oproep in de Natuurklanken van dit voor-
jaar. Ik denk van wel, maar dat liggende hoort er niet bij. De planten die ik in Brabant gezien heb stonden 
veelal rechtop. Maar de blaadjes zijn smal, hij groeit hier langs het schelpenpaadje, hetgeen op een be-
paalde verre bron van herkomst zou kunnen duiden. Het niet bloeien zou kunnen wijzen op het weinige 
licht dat hij hier opvangt.  
Tweede - voorlopige - conclusie: Bezemkruiskruid  (Senecio inaequidens). Nu dus ook in Epe. 
 Thuis, met de boeken erbij, blijkt dat de determinatie juist is. In de Oecologische Flora is o.a. 
sprake van bladeren die lijken op die van de Wilde bertram en dat klopt ook. De plant bloeit pas in het 
najaar tot in december. In combinatie met de donkere plek klopt dat dus ook. 
 
 Eigenlijk is het verhaal van het Bezemkruiskruid de succes-story van een plant. 
Oorspronkelijk afkomstig uit Zuid Afrika vestigde hij zich eind vorige eeuw als wol-adventief in Europa. 
En zo bleef dat lange tijd: dan hier, dan daar werd hij gevonden. Pas in de jaren zestig en zeventig van 
deze eeuw kwam de grote uitbreiding. Eddy Weeda noemt deze explosie raadselachtig, maar draagt zelf 
ook gegevens aan voor een mogelijke oplossing. Hij zegt namelijk dat de benaming Senecio inaequidens 
onzeker is, omdat de soortomgrenzing in Zuid Afrika niet zeker is. Het zou dus bijvoorbeeld kunnen zijn 
dat het niet dezelfde soort, maar een nauw verwante, die zich nu explosief aan het uitbreiden is.  
Een andere mogelijke oorzaak zou kunnen liggen in klimaatsverandering, maar ook dat is niet zeker. 
 Zoals gezegd dateert de uitbreiding van de laatste twintig jaar. Die heeft zich vanuit Zuid-
Limburg in eerste instantie voornamelijk langs de spoorwegen voltrokken. Wie het kaartje in de Atlas 
van de Nederlandse Flora (deel 2) bekijkt, ziet vóór 1950 één hok in Limburg waar hij voorkomt. In de 
periode 1950-1980 werd hij in heel Zuid-Limburg en op verspreide vindplaatsen door het hele land ge-
vonden (op plekken die gebonden zijn aan spoorlijnen). 
Bekijken we de gegevens tot 1993 (Gorteria 21 nummer 4/5, pag. 176), dan blijkt de plant nu ook in de-
len van het oosten, midden en westen voor te komen. Alleen het noorden kent nog weinig groeiplaatsen. 
 Een bezoekje aan de oevers van de Waal, een paar dagen later, leverde regelmatig exemplaren 
van het Bezemkruiskruid op. Meestal keurig rechtopstaande planten en meestal bloeiend.  
Het is zeker zaak om naar deze plant te blijven uitkijken. Wie kent er meer groeiplaatsen in onze omge-
ving? 
Graag een seintje. Ook volgend jaar zijn vindplaatsen van harte welkom. 

Egbert de Boer. 
 
 
 

 

GORTERIA - FLORON - NUMMER 

 Sinds er in 1989 met het FLORON-project is gestart, is er altijd op aangedrongen om nu eens 
wat te laten zien van de resultaten van inventariseren op km-hok-basis. 
Daar is nu eindelijk een begin mee gemaakt: onlangs verscheen een dubbelnummer van Gorteria, deel 
21, nummer 4/5, VIJF JAAR FLORON, geheel gewijd aan de eerste resultaten en wat ermee wordt 
gedaan. 
 In een vijftigtal hoofdstukken wordt verslag gedaan van FLORON als organisatie, de resultaten 
van vijf jaar inventariseren, de gebruiksmogelijkheden van de floristische gegevens en de toekomst van 



het project. Daar tussendoor verhalen over strepen, ook wel hokken genoemd, en over het Rode-
Lijstproject en een drietal verhalen vanuit het veld, allemaal uit gebieden waar al veel is gedaan: de 
Waddeneilanden, Amsterdam e.o. en de omgeving van Eindhoven. 
 FLORON ontstond na afronding van het Atlasproject, dat resulteerde in de drie delen Atlas van 
de Nederlandse Flora met gegevens op uurhok-basis uit de periode vóór 1950 en uit 1950-1985. De doel-
stelling van FLORON was “het floristische onderzoek aan vaatplanten voor wetenschappelijke doelein-
den ten dienste van de bescherming van flora, vegetatie en milieu op nationaal niveau te organiseren, te 
stimuleren, te coördineren  en te begeleiden.” Daarvoor is er een landelijk net opgezet van Districtscoör-
dinatoren, die deze doelstelling in eigen district moeten zien te realiseren. 
 Om het geheel te introduceren werd het AA-project opgezet. Er werden honderdvijf Attractieve 
Aandachtssoorten geselecteerd. Deze soorten waren opvallend, onmiskenbaar en niet al te zeldzaam. 
Voor velen was het een leuk opstapje. Maar inmiddels heeft de aandacht zich gericht op het Totaalpro-
ject. Elk van de vijfendertigduizend km-hokken in ons land wordt geïnventariseerd op ALLE voorko-
mende soorten. Bij het inventariseren wordt er op gelet, dat alle in het hok voorkomende biotopen wor-
den bezocht. Daarnaast is er sinds 1993 het Rode-lijstproject. Hierbij wordt van Rode-Lijstsoorten een 
apart formulier ingevuld, waarop gedetailleerde gegevens worden gemeld. Het is de bedoeling te komen 
tot een Atlas van Rode-Lijstsoorten en tot monitoring van een deel van die soorten. (Zo’n atlas bestaat al 
voor Nedersaksen). Hierdoor wordt de waarde van de inventarisaties verhoogd. 
 Waar ik zelf altijd direct naar kijk zijn de verspreidingskaartjes van de verschillende soorten. Die 
staan er ook in: Gewone bermzegge, Groot streepzaad, Krabbescheer en ook Bezemkruiskruid. Uit deze 
kaartjes blijkt tevens het verschil tussen inventariseren op grond van uurhok en km-hok. De gegevens 
zijn afkomstig van FLORBASE* en FLORON. 
 FLORON heeft in het begin heel wat problemen gehad. Die zijn nu goeddeels overwonnen.  
Verder zijn er inmiddels al meer dan een miljoen gegevens verzameld. Een kaartje geeft aan wat er is 
gedaan en hoeveel gegevens dat per km-hok heeft opgeleverd. Daarbij komt onze omgeving er nog niet 
een zo slecht af. Op de Oost-Veluwe is een twintigtal km-hokken met minstens tweehonderd gegevens en 
een veelvoud daarvan met meer dan honderd gegevens. 
Als alles eenmaal in de computer zit, kan het er ook weer uit. De gegevens kunnen gebruikt worden bij 
het bepalen van beleid ten aanzien van natuurbescherming (bijvoorbeeld informatie over soorten en eco-
systemen), milieubeleid (volksgezondheid en effecten van toekomstige ingrepen) en ruimtelijke ordening 
(streekplannen, bestemmingsplannen, tracés en milieu-effectreportages ten behoeve van woningbouw-, 
industrie- en waterwinlocaties). 
Opvallend is dat een groot deel van deze floristische informatie binnenkomt via actieve floristen die in 
hun vrije tijd gegevens verzamelen. FLORON en haar medewerkers zullen in de komende jaren proberen 
deze mensen te activeren, te stimuleren en te begeleiden.  

Egbert de Boer. 

                                                           
* Landelijke Flora data-bank 



 
 
ALS DE BLADEREN VALLEN....... 
 
 
De kilte en al de natte blaren 
Die zeilen op de najaarswind 
Maken mij net als andre jaren 
Melancholiek en slechtgezind. 

Ik loop onder de kale bomen 
Te zinnen op een kwade zet, 
Maar 't is er nimmer van gekomen 
Ik ben tenslotte toch te nèt. 

Ben ik een man voor wilde daden 
Ben ik een revolutieheld, 
Die boven op de barricaden 
Een stuk of wat klabakken velt? 

 

Het blijft, o schande, maar bij woorden: 
Ik kanker op de burgerij 
Platonisch, want mijn vaadren hoorden, 
Als ìk, er lekker warmpjes bij. 

Wanneer ik 's avonds de gordijnen 
Goed dicht doe en de kachel brandt, 
Voel ik de opstandigheid verdwijnen 
Als ijs smelt in een warme hand. 

Maar al die vieze bruine blaren, 
Die lauwe regen en de wind 
Maken mij net als andre jaren 
Ietwat humeurig en verblind. 

   J. Greshoff 
 
 

Een gier, Giraldo Giacometti, 
zong aria’s van Donizetti, 
terwijl een groepje lammeren 
daar zacht bij zat te jammeren. 
“Wij zingen samen,” sprak het dier, 
de  Lucia  di  Lammergier.” 

   Kees Stip. 
 



 
      Impressies uit Griekenland 

 
 Op 11 september jl. begon de rondreis over het vasteland van Griekenland. Na 
een overnachting in de buurt van Athene ging de reis naar het Piliongebergte, in het 
noorden van Griekenland. Toeristen komen hier zelden. 
 Dit gebergte ligt in Epirus; door het gebergte verbonden met Albanië en 
voormalig Joegoslavië. Met een spaarzame bevolking in kleine bergdorpen was dit altijd 
al een gebied waar Wolven en Bruine beren voorkwamen. Maar zelfs in de winter zag 
men die zelden. Nu, meest waarschijnlijk door de oorlog in het buurland, is dat radicaal 
veranderd. Beren komen, in de tijd dat er sneeuw ligt, zelfs in de dorpen. En in de zomer 
weten de schaapherders er van mee te praten. Hoeveel er nu zijn weet nog niemand, maar 
een groepje bergbeklimmers die ik op de terugweg in het vliegtuig ontmoette, hadden 
verse uitwerpselen van beren en wolven bij hun tentjes gevonden. Dat was wel even 
schrikken geweest, toen ze ‘s morgens buiten kwamen. Ze hebben de dieren niet gezien, 
maar je slaapt de volgende nacht niet meer zo rustig. 
 Dit probleem hadden wij niet, want we sliepen ‘s nachts in hotels (vrijwel elke 
nacht een ander). Vandaar uit gingen we met de bus de bergen in, tot de bus niet verder 
kon of mocht.  
 Zoals in het dorpje Markanitsa. Geen auto of bus kan daarin. Het probleem hoe je 
goederen - zoals bouwmaterialen voor een huis - boven krijgt, was heel simpel opgelost. 
Op een pleintje onderaan de berg stonden ezeltjes en kleine paarden met manden; twee 
manden, aan elke flank één. Daarin werden stenen, zand, cement, etc. geschept, en in een 
lange rij gingen de dieren naar boven. Vooraan liep één man met een paard aan een touw. 
De rest volgde, zonder met touwen vastgebonden te zijn.  
Telkens als je de hoeven “klikker-de-klak” over de straatstenen hoorde, kon je maar beter 
even opzij gaan. De straatjes zijn smal en steil, en zo’n “paardentrein” heeft even de hele 
breedte nodig. 
 De klim naar boven was de moeite waard. Een prachtige kerk met fresco’s aan de 
buitenkant, een schitterend panorama, elke keer als je een zijstraatje passeerde, en veel 
huizen met geschilderde bloemmotieven.  
Deze motieven zijn kenmerkend voor de streek. Ook nieuwe huizen, die verplicht in de 
oude stijl gebouwd moeten worden, hebben ze. 
 Onze tocht ging ook naar de Meteora-kloosters. Hoe interessant deze ook zijn, als 
vogelnestjes (maar dan van een gigantisch formaat) geplakt tegen de rotsen, nog 
imposanter is het omringende berglandschap. Zelfs het grootste gebouw wordt hier klein 
in vergelijking met de bergen en afgronden eromheen. 
 Verder ging de reis, over de Katara-pas naar Metsovo. Ons hotel lag op ongeveer 
duizend meter hoogte en voor de verandering konden we de volgende dag eens, om te 
beginnen, een berg áf wandelen, om een kloostertje te bezoeken. 
 In Metsovo en omgeving woont een aparte volksstam, de Walachen. Het zijn van 
oorsprong waarschijnlijk Illyriërs, een reststam van nomadische afkomst. Ze spreken een 
Romaanse taal, die geen Griek verstaat. Ook hun kleding is totaal anders en die dragen ze 
niet alleen op zon- en feestdagen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 We hadden toestemming om een heel klein, voormalig kloostertje te bezoeken. 
Het wordt bewoond door een allervriendelijkst echtpaar met hun dochtertjes. Ze fungeren 
als bewaarders van dit gebouw en restaureren ook zoveel mogelijk. Het werd een van de 
hoogtepunten van de reis: de voettocht (± één uur) door de bergen ernaartoe en het feit 
dat hier alles een meer menselijke afmeting had. Niet zoals de meeste kerken, burchten 
en landschappen groot-groter-grootst, maar klein, intiem, met bloemen in potten en 
pannen op het binnenplaatsje. Omdat het geen klooster meer is mochten we het van 
binnen en van buiten bekijken en we kregen allemaal nog een kop koffie tot slot. 
Deze reis kende veel afwisseling: van het hooggebergte naar het Meer van Ioannina, waar 
de stad van die naam nog sterk Turks aandoet, compleet met minaretten en een eilandje 
waar een beruchte pasja uiteindelijk aan het einde van zijn aardse en zeer wrede bestaan 
kwam.  
Als je de lieflijke omgeving ziet, met het spiegelgladde water van het meer, kan je je niet 
indenken dat iemand hier ooit gruweldaden kon uitvoeren. 
 Maar ook zonder Turkse overheersers kent Griekenland eindeloos veel verhalen 
over goden, helden en veldslagen., daar konden we o.a. ons hart aan ophalen in Olympia, 
met de ruïnes van de tempels, het gymnasium en het sportveld. Hier kun je, als je dat dan 
zo graag wilt, de lange- of korte afstand lopen, zoals de eerste Grieken dat deden tijdens 
de Spelen. De Grieken die van smetteloze afkomst moesten zijn, rein van geest en perfect 
van lichaam, voor wie meedoen een eer was en winnen onbelangrijk. Er viel nietsmee te 
verdienen; men mocht alleen later een afbeelding van de winnaar laten plaatsen op een 
sokkel langs een van de vele lanen. 
Minstens zo belangrijk tijdens de Spelen was het gegeven dat er in die periode geen 
oorlog gevoerd mocht worden tussen de diverse Griekse stad-staten. Zo konden 
vertegenwoor-digers van al die staten veilig bijeen komen om hun problemen te 
bespreken. De stad Sparta garandeerde tijdens de Spelen de afspraak van onderlinge 
vrede. 
 Dit verslag zou te lang worden als ik de hele reis ging beschrijven. Van de 
Griekse Goden tot de perikelen in de EEG; van bergpassen tot de beide zeeën aan Oost- 
en Westkust; architectuur uit een beschaving van duizenden jaren; het is te veel om op te 
noemen. Ik ga zeker nog eens terug, maar dan in het voorjaar, als de wilde bloemen 
bloeien. Want dat was het enige wat grotendeels ontbrak. Maar je kunt ook niet alles 
tegelijk hebben. 

Will Millenaar. 
 

 
 
 
 

 Omdat de decembermaand vooral 
voor huisvrouwen een boel extra 
drukte en werk met zich brengt en de 
redactie voor het grootste deel uit 
huisvrouwen bestaat, vragen wij U 
vriendelijk, maar daarom niet minder 
ernstig om rekening te houden met de 
uiterste inzenddatum voor de kopij, te 
weten: 

6 december 1995. 
 



Ongerepte natuur in Spanje 

 Wie zo bevoorrecht is om vakantie in juni te kunnen nemen kan rustig (letterlijk en figuurlijk) 
naar Spanje gaan. Spanje is niet alleen de kust en het is er ook niet altijd heet. Bovendien zijn de cam-
pings goed en nog lekker rustig, in juni. 
 In de bergen net ten noorden van Barcelona ligt Vallromanes, juist ver genoeg weg van de lelijke 
kustweg. ‘s Morgens werden wij door bosvogels, o.a. de Groene specht, gewekt en we zagen drie Hoppen 
op het terrein voedsel zoeken. Een half uurtje later liepen we door het centrum van Barcelona. 
 Het regende op de dag van ons vertrek, maar we hielden op met mopperen, toen we hoorden dat 
dit pas de derde keer was sinds oktober 1994. 
 Eén van de doelen van de vakantie was het Parc Nacional d’Aigües Tortes de Sant Maurici, aan 
de oostelijke kant van de Pyreneeën, niet ver van Andorra. 
Bij een van de ingangen van het park bij Espot (op 1340 m hoogte) zijn verschillende campings met een 
uitstekend restaurant, waar je een drie gangen menu, inclusief wijn, voor ongeveer een tientje kunt krij-
gen. 
 Van Espot kan je een taxi nemen, vooral aan te raden als je de berghutten wilt bereiken. Andere 
auto’s worden niet toegelaten, maar wij hoefden niet zo hoog.te gaan. 
Wij liepen zo’n drie uur naar boven, niet te snel, omdat er zoveel te zien was. Een paradijs voor een plan-
tenliefhebber. Ik had geen lokale flora en ook de tijd niet om alles te determineren. 
Er waren (zo maar een opsomming): orchideeën, vele ooievaarsbeksoorten, primula’s, klavers en rolkla-
vers, ereprijzen, ganzeriken, aardbei, wikkes, agrimonie, wolfsmelksoorten, vrouwemantel, hemelsleutel, 
akelei (groter dan in tuinen), viooltjes, anjers, stofzaad, vergeet-
mijnietjes, tijm, slangekruid en hondstong, rapunzel en veel 
nieskruid. Elke keer wou ik iets opzoeken, maar werd dan weer 
afgeleid door een andere opvallende of onbekende plant. 
 Er waren ook vlinders: wolkjes van Groot geäderde wit-
jes, meer in aantal dan Koolwitjes op een zonnige dag in Neder-
land. Er waren vuurvlinders, oranje vlinders en blauwtjes en ook 
een bijna zwarte vlinder met rode stipjes op zijn achterste vleu-
gels. Die heb ik nergens anders in Spanje gezien. 
Maar we zagen heel weinig vogels: één Gele kwikstaart en geen 
roofvogels. Wel een ander roofdier, een marter met een witte bef 
in de buurt van Espot. 
 Er is zoveel uitnodigende ongerepte natuur in Spanje: 
een diepe kloof, Conqost de Colleqats in de buurt van Tremp 
bijvoorbeeld, waar wij Vale gieren en Rode wouwen en Bijen-
eters zagen.  
Of een meer dan duizend jaar oud klooster in de buurt van Jaca, half in de berg gebouwd, weer met gie-
ren die er boven cirkelden. 
 De steden zijn ook de moeite waard, met een chic, bruisend uitgaansleven waar mensen het leuk 
vinden als je probeert je verstaanbaar te maken met je schamele Spaans. Dat moet je wel, want weinig 
mensen spreken Frans of Engels, maar dat is ook een deel van de vakantie. 
 Uiteraard hopen wij weer terug te gaan op ontdekkingsreis. 

Hilary Jellema-Brazier. 

  

--- 



     Als de Zilverlinde bloeit. . . . . 
 

 Hebt U ook weleens de grond onder een lindeboom bedekt 
gezien door tientallen dode of bijna dode hommels en bijen?  
Naar de oorzaak van dit verschijnsel is uiteraard veel onderzoek 
gedaan en er werd al gauw geconstateerd dat het euvel zich steeds 
voordeed bij laatbloeiende lindesoorten (Krim- en Zilverlinde, bij-
voorbeeld).  
Men zocht de oplossing in het voorkomen van een of andere gifstof 
in de nectar van de bijbehorende bloesem. Sedert de twintiger jaren 
was al bekend, dat een enkelvoudig, in de natuur voorkomend sui-
ker, met de naam mamnose, via de stofwisseling een dodelijke 
werking op insekten kan hebben. Deze mamnose blokkeert de af-
braak van de andere suikers die de dieren binnenkrijgen en wordt 
zelf ook niet compleet afgebroken. Bij inname van grote hoeveel-
heden komt er geen energie meer vrij en de consumentjes gaan 
dood.  
Toen rond de eindjaren zeventig in de nectar van de Zilverlinde, 
naast glucose, saccharose en fructose inderdaad ook mamnose werd 
aangetroffen, leek het onderzoek rond.  

En dit heeft het leven van menig Zilverlinde treurig beïnvloed.  
 Gelukkig zijn er altijd onderzoekers die zich dingen blíjven afvragen, ook al hoeft het officieel 
niet meer. Beesten weten in het algemeen bijzonder goed wat ze wel- en wat ze niet moeten binnen krij-
gen en als er ergens in de natuur sprake is van ultieme perfectie, dan moet je bij de insekten wezen. Zou-
den ze dan in de buurt van een bloeiende linde opeens niet meer adequaat functioneren? 
 Prof.Dr. Bernhard Suurholt heeft zich aan de Westfalische Wilhelms-Universität van Münster 
geworpen op het vinden van een andere verklaring voor de massale sterfte in en om de lindebomen. 
Al gauw bleek dat inderdaad de laatstbloeiende soort, de Zilverlinde, de meeste dooie beestjes creëerde, 
en dat de leeftijd van de betrokken insekten niet of nauwelijks van invloed was op de sterfte.  
Toch bleek bij nader chemisch onderzoek dat er geen verschil bestond in de samenstelling van de nectar 
van alle onderscheidene lindetypen. Sterker nog: nergens, ook niet bij de Zilverlinde, was nu de aanwe-
zigheid van mamnose aantoonbaar.  
Bij de analyse van de bloedsuikers bij de gesneefde insekten werd evenmin mamnose aangetroffen, maar 
wel bleek het totaalgehalte aan bloedsuikers bijzonder laag. Een toestand van algehele uithongering, dat 
was wat men aantrof. 
Men heeft toen bij wijze van proef een aantal hommels op een strikt dieet van uitsluitend Zilverlinde-
nectar gezet en de dieren deden het er uitstekend op. Daarop verzamelde men een aantal stervende, maar 
nog net niet dode insekten en het resultaat na toediening van de gewraakte drank was dat de dieren vrij 
snel weer op krachten kwamen. 
 Restte nog de mogelijkheid dat een levende lindeboom andere stoffen herbergt en verspreidt, die 
van fatale invloed zijn op de nectar uit zijn bloesem.  
Er werd dus een aantal takken afgeschermd, zodat daar geen insekten bij konden komen.  
Toen er opnieuw stervende hommels uit de boom gingen vallen, werd daar een aantal van teruggezet op 
de afgeschermde takken. De dieren vielen met hun laatste krachten op de - nog onaangeroerde - bloeme-
tjes aan, zogen ze leeg en zichzelf vol en knapten onmiddellijk op.  

Na dertig tot veertig minuten konden ze hun dagelijkse zoektochten naar nectar hervatten. 
Nog steeds is het onderzoek niet helemaal afgerond. Het feit blijft tenslotte bestaan, dat onder de Zilver-
linde de meeste sterfte optreedt, terwijl deze soort niet minder nectar produceert dan de Zomerlinde en 
zelfs twee maal zoveel als de Winterlinde.  
Men is de verklaring gaan zoeken in de richting van de conditie en de energiereserves van de dieren, op 
verschillende tijdstippen.  
De gemiddelde reserves bleken toen aanmerkelijk hoger te liggen in de bloeitijd van (onder meer) Rho-
dodendron en - wat later - de Winter- en Zomerlinde, dan rond de tijd dat de Zilverlinde in bloei staat. 
Ook hommels die in diezelfde periode op andere planten waren gevangen hadden relatief lage energie-
voorraden. 

.                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Tekening: Humphrey Bennett         

                                                                                                                                                                                                                                                                        



 Je zou je dus goed kunnen voorstellen dat nectargebruikers in een bepaald tijdvak overal bij bos-
jes omkomen en te vinden zouden zijn - als het verspreidingsgebied maar niet zo uitgestrekt was. Ze val-
len gewoon niet op, terwijl een bloeiende Zilverlinde in een tijd van schaarste zo’n enorme belofte in-
houdt voor bloemenbezoekers, dat er ware stormlopen op ontstaan. Dus daar vallen dan ook grote con-
centraties slachtoffertjes.  
 Helaas is zo’n boom bij dergelijke invasies snel door zijn nectarvoorraad heen, maar - al heeft hij 
niet veel meer te bieden - hij blijft wel lokken. Door het steeds op- en verder vliegen, van het ene lege 
bloesempje naar het volgende, boeten de hongerende insekten nog eens extra aan kracht in, met het tries-
te resultaat dat onderwerp is geworden van de bovenbeschreven onderzoeken en dit artikeltje.  
 Logischer lijkt mij, met mijn simpel huisvrouwenverstand, dat de grote massa’s zieltogende en 
dode dieren te maken hebben met de “geurval” die een bloeiende linde blijft vormen voor de stakkertjes 
die er in grote getale in vliegen - letterlijk en figuurlijk. 
 En dan te bedenken dat er vele, vele Zilverlinden verguisd, niet aangeplant, drastisch verknipt 
(om bloei te voorkomen), en zelfs voortijdig gerooid zijn, toen we nog zo dom waren om in mamnose-
vergiftiging te geloven. . . . .  
 Waren we maar insekten geweest, dan hadden we zo’n fout niet gemaakt! 

Terzijde: heeft er nog iemand plek voor een bloeiende Zilverlinde, volgend jaar? 
Naar een artikel uit “Bomennieuws-2”,  zomer 1995. 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 
 
 
 
 
 
 

    ALS DE BLADEREN VALLEN....... 

 
 De kilte en al de natte blaren   Het blijft, o schande, maar bij 
woorden: 

   Die zeilen op de najaarswind  Ik kanker op de burgerij 
 Maken mij net als andre jaren   Platonisch, want mijn 
vaadren hoorden, 
 Melancholiek en slechtgezind.   Als ìk, er lekker warmpjes bij. 
 

   Ik loop onder de kale bomen   Wanneer ik 's avonds de 
gordijnen 

 Te zinnen op een kwade zet,   Goed dicht doe en de kachel 
brandt, 

   Maar 't is er nimmer van gekomen  Voel ik de opstandigheid 
verdwijnen 
   Ik ben tenslotte toch te nèt.   Als ijs smelt in een warme hand. 

 
   Ben ik een man voor wilde daden  Maar al die vieze bruine blaren, 
   Ben ik een revolutieheld,    Die lauwe regen en de wind 
   Die boven op de barricaden   Maken mij net als andre jaren 
   Een stuk of wat klabakken velt?   Ietwat humeurig en verblind.  

           J. Greshoff 

 



 

Sprookjes uit 1001 jacht 

 Zo heet een artikel in een pamflet van de Dierenbescherming met betrekking tot de plezierjacht. 
Het wordt nader gepreciseerd als: “een behandeling in vogelvlucht van de meest voorkomende misver-
standen en de bijbehorende feiten”.  
Uit die vogelvlucht willen wij - nu de jacht(sport)geweren alweer een tijd aan het knallen zijn - een lutte-
le greep doen.   
Zo wordt er gesteld: 

Jagers schieten alleen als ze overtuigd zijn van hun trefzekerheid . . . 
. . . . alleen . . . ze vinden het eigenlijk spannender om op een rennende haas te schieten dan op eentje die 
zittend meer trefzekerheid biedt.  En snippen zijn juist zo populair bij de jagers vanwege hun grillige 
vlucht.   
Dus of er werkelijk zoveel dieren in één keer goed geraakt- en op slag dood zijn. . . ? 

Jagers zijn natuurbeheerders en doen veel aan biotoopverbetering. 
 Uit onderzoek van de Landbouwuniversiteit Wageningen blijkt dat de gemiddelde jager ± f 16,- 
per jaar uitgeeft aan biotoopverbetering. Hierbij zij opgemerkt dat hun bijdrage alleen bedoeld is om 
gebieden te veranderen ten gunste van de bejaagbare diersoorten. En dat er ook nog de “verboden toe-
gang”-bordjes, de hoogzitten en de kosten van het bijvoeren van betaald worden.  
Bovendien  zijn  natuurgebieden  ernstig vervuild door de lood-  en staalkogeltjes, die tot in lengte der 
dagen  
blijven liggen. Biotoop-verbetering? 

Jagers schieten alleen op schadelijke dieren. 
. . . .  .  en op de Wintertaling, en de Pijlstaart, en de Houtsnip, en de Patrijs, en de Smient, en  . . en . . 
Om van roofvogels maar te zwijgen. Over kwartels hoor je niets meer. Zouden die op zijn? 

Wildbraad is eigenlijk een soort EKO-vlees. 
 In het proefschrift van ene Heer J. Wolkers van de Diergeneeskundige faculteit van de Universi-
teit Utrecht staat geschreven dat het orgaanvlees van de Veluwse herten en wilde zwijnen feitelijk aange-
duid moet worden als chemisch afval. Twee ons van deze  “EKO”-niertjes = 40 x de maximaal toelaatba-
re dosis 
 cadmium. Dan laat je de rest van het dier toch ook staan?! (Of nog liever: lopen).   

In ons kleine Nederland kan de natuur zichzelf niet reguleren. 
Hier zou je de conclusie aan verbinden dat er in het dierenrijk te veel consumenten en te weinig prooidie-
ren zijn, of andersom. Hoe kan het dan dat er zowel te veel vossen als te veel konijnen heten te zijn?  
Schijnbaar wel te weinig wilde zwijnen, reeën en herten, want anders hoefden die in de winter niet bijge-
voerd te worden. Tamme fazanten mogen niet meer uitgezet worden. Maar wel mogen de “in het wild 
gevonden” eieren uitgebroed worden, waar dus (ha-ha-ha) wilde fazantjes uit komen. Die zullen dan ook 
wel heel wild opgevoed worden (in het krantje staat “driemaal rondom het huis gejaagd”) en dan krijgen 
ze de (vogel)vrijheid. 
 
 Dit is maar een fractie van wat er in de brochure van de Dierenbescherming te lezen is, maar we 
willen het beperkt houden.  
Een citaat van een jager met de initialen A.K., uit “De Nederlandse Jager d.d. 3 augustus ’93 kan mooi 
als sluitstuk dienen. Het luidt:  

    
En zo zit dat dus. 

Micky Haselhoff-Marsman. 

“Je denkt aan schadebestrijding maar vooral aan jacht. Gewoon jacht, 
waar je plezier aan mag hebben, veel plezier, gewoon, net als je hond.  
Je denkt aan schadebestrijding, zoekt een excuus, legt uit wat je doet. 
Zoek eens geen excuus, maar geniet en neem de tijd.” 

 



Omdat december vooral voor huisvrouwen een boel extra werk en drukte met zich brengt en de 
redactie voor het grootste deel uit huis-vrouwen bestaat, vragen wij U vriendelijk, maar daarom 
niet minder ernstig om rekening te houden met de uiterste inzenddatum voor de kopij, te weten: 

6 december 1995. 
 
 

 



 
  

HET AMMONIAKREDUCTIEPLAN - DEEL 1. 
 Door de actualiteit ligt het voor de hand om het nu eens te hebben over het Ammoniakreductie-
plan (ARP). Ammoniak en de gevolgen daarvan voor de natuur en de plaatselijke verzuring moeten de 
interesse van de gemiddelde KNNV-er toch wel activeren. Of je nu naar de plantjes, naar de vlinders of 
andere insekten, naar amfibieën of naar vogels kijkt, je komt de verzuring en de drastische invloed op de 
natuur tegen. 
 Wat is het ARP, wat is het belang voor de natuur en voor de natuur in de gemeente Epe of Heer-
de? Zomaar een paar vragen, waarvan het beantwoorden wel enige stof tot gesprek oplevert. 
 De historie van het ARP-verhaal heeft met de veehouderij en met mest te maken en wel op lande-
lijk gebied. Met de “Hinderwetrichtlijn Ammoniak en Veehouderij” (ook wel Ecologische Richtlijn ge-
noemd) ontstonden grote problemen met de hinderwetvergunningverlening aan veel veehouderijbedrij-
ven. Vele hiervan draaiden als bedrijf zonder vergunning en allerlei uitbreidingen gebeurden zonder dat 
de (gemeentelijke) overheid daar veel van merkte. De omgeving deed dat wel, deels vanwege de markan-
te ammoniakgeur, maar ook door de verzuringsschade die optrad. 
De problemen ontstonden pas goed toen de “Ecologische Richtlijn” werd ingevoerd. Daarmee werden 
normen gesteld aan de ammoniakuitstoot van veehouderijbedrijven. Deze normen werden strenger naar-
mate deze bedrijven op verzuringsgevoelige grond (b.v. zandgrond) lagen of in de nabijheid van natuur-
gebieden of verzuringsgevoelige landschapselementen, zoals kleine bospercelen of houtwallen.  
Het gevolg was dat bepaalde bedrijven drastisch zouden moeten inkrimpen om voor een milieuvergun-
ning (nieuwe naam voor hinderwetvergunning) in aanmerking te komen.  
In de gemeente Epe gaat het daarbij om een zestigtal veehouderijbedrijven dat momenteel niet in bezit is 
van een (geldige) vergunning 
 In een poging om de kool (= het milieu) en de geit (= de veehouderij) te sparen is in 1993 de 
“Interimwet Ammoniak en Veehouderij” van kracht geworden. Het doel ervan was om het mogelijk te 
maken dat bestaande veehouderijen (onder voorwaarden) een geldige milieuvergunning konden krijgen 
en dat de ammoniakbelasting per gebied tenminste gelijk zou blijven. In werkelijkheid staat er ongeveer:  
“. . . dat de door de veehouderij veroorzaakte ammoniakdepositie binnen vijf jaar wordt verminderd tot 
de laatste waarde, die in het betrokken geval in redelijkheid kan worden gevergd.” Nogal een elastische 
en tot “redelijk” grote maas in deze wet dus. 
 Dan wordt de mogelijkheid aangegeven om per gemeente of per gebied een “Ammoniak-
reductieplan” op te stellen. Hierin staan dan de voorwaarden aangegeven om de “redelijke” ammoniakre-
ductie te bereiken. 
In ons gebied kennen wij het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe (SOV). Hierin werken de gemeente 
Apeldoorn, Brummen, Voorst, Epe en Heerde bestuurlijk samen. 
Er werd besloten dat de SOV een ARP zou opstellen voor de hele SOV-regio. Afgesproken werd dat een 
onderzoekbureau dit ARP zou opstellen in overleg en met overeenstemming van de in het SOV-gebied 
opererende landbouworganisaties en milieugroepen. 
 Het werd een lang en moeizaam overleg van anderhalf jaar, waarna een duidelijk compromis-
ARP werd opgesteld. Zoals te verwachten is niemand hier echt blij mee, maar zowel “de landbouw” als 
het milieu zat in de klem: wanneer er geen ARP zou komen was dat slecht voor de koeien-, varkens- en 
kippenboeren (bedrijfssluitingen en inkrimpingen), maar ook voor het milieu (geen regulering van de 
ammoniakuitstoot, laat staan zicht op vermindering). 
 Volgende keer verder over het ARP en de vooruitzichten voor natuur en milieu. 

Jan Polman. 



Op een bodem vol dubbeltjes 
(Noordfranse impressies) 

 Nummulieten heten ze, de 
kleine muntjes waaruit grote delen 
van de bodem hier lijkt te bestaan. 
We zwerven wat rond in de buurt 
van Laon in Noord Frankrijk. In een 
kleine afgraving naast de weg waar 
de boeren soms kalk komen halen, 
vinden we ze het eerst. Het zachte 
kalkgesteente lijkt door mensen sa-
mengesteld. Allemaal kleine, platte 
steentjes zitten erin samengekit, zo-
als bij de grindtegels in onze tuinter-
rasjes. 
Maar dit hier is echt een natuurlijke 
formatie. De platte steentjes vertonen 
hier en daar een structuur van con-
centrische kringen. Dan is zo’n 
steentje als het ware plat doorgesne-

den. 
Het zijn de fossiele resten van eencelligen, foraminiferen, heet die groep. Ze hebben hier in een grote 
zee geleefd bij een gemiddelde watertemperatuur van ± 25oC.  
Er is van deze nummulieten bekend dat ze in symbiose met algen leefden, vijfenveertigmillioen jaar 
geleden. Dat was in een zee die het hele zogenaamde “bekken van Parijs” besloeg. Aan de randen van 
dit - bij geologen geliefde - gebied liggen de oudste lagen; om Parijs de jongste. 
 Nu we de nummulieten eenmaal gevonden hebben ervaren we dat ze overal ook los liggen: in 
de akkers, langs de weggetjes, op steenhopen  naast de akkers, overal liggen die “dubbeltjes” van 
kalk. 
Ze stammen uit het Eoceen, dezelfde geologische periode als die van de mooie horentjes die Cerinthi-
ums heten. We vinden die laatste ook tussen afval naast een akker. 
 Nummulites laevigatus is de officiële naam van de muntjes. Nummuliet betekent “muntsteen”. 
De Fransen noemen ze “Pierres liards” wat ook iets dergelijks betekent. 
  Een eigenaardig verhaal over de eerste vondsten daarvan vond ik 
  in het boekje “Fossielen als hobby”. U vindt het onder dit artikel. 

 Wat zoek je in dat “saaie” Noordfranse landschap dat tussen Ardennen en het gebied bij Laon 
bestaat uit eindeloze bieten- en maisakkers? Menig toerist spoedt zich er snel doorheen, op weg naar 
fameuze zuidelijker bestemmingen. Plantenliefhebbers weten het al lang: Op kalkrijke bodem kun je 
een heel bijzondere flora verwachten. Als die bodem ook nog verrijkt is met een laag löss vindt ook 
de landbouw er goede grond, vandaar de akkers. 
Vlinderliefhebbers vinden er vlinders, die afhankelijk zijn van de diversiteit van de plantewereld; 
geologen vinden er van alles wat voor hen de moeite waard is.  
Waar in die kalkheuvels dan ook nog kleinschalige bosjes, kalkgraslandjes, beekjes en fraaie vochtige 
loofbossen en steile randjes elkaar afwisselen, zoals ten zuiden van Laon, zijn de voorwaarden voor 
een rijk natuurleven voorhanden. 
 De KNNV heeft er vroeger en ook recent Hemelvaart-Pinksterkampen georganiseerd. Van een 
van hun verslagen konden we gebruik maken, wat erg prettig was. 
Veel is te vinden op de hellingen met kalk-grasweiden, waar nog af en toe wat vee loopt, wat het 
dichtgroeien met bos wat tegenhoudt. 
De grote plakkaten bloeiende Paardehoefklaver en de aardige Hauwklaver sturen je als het ware naar 
de goede plekjes langs de wegen en naar verlaten groeven, waar de natuur zijn gang kan gaan. 
 Bij Ostel in het gebied van de “Chemin des dames” bloeiden, - toen wij daar waren, begin mei 
- prachtige Hommelorchissen met hun brede onderlip. En Purperorchis en Soldaatjesorchis stonden 
nog in volle fleur tussen de struikjes van de hellingen. 

 



 
In een berm langs de weg stond een flinke groep Poppenorchissen, een soort die opvalt door zijn vele 
bleekgele bloempjes in lange trossen. Elk bloempje is versierd met een fijn purperen randje, iets wat 

de loep goed laat zien. Als lianen slingeren zich de ranken van de 
Spekwortel door de bosjes, volop in bloei met  groenige bloemtros-
jes. Er zijn vrouwelijke en mannelijke planten bij. Hun blad lijkt 
wat op dat van de Haagwinde, maar is veel stugger en de plant heeft 
ook stekels. 
Onder de Rode kornoelje, Wollige sneeuwbal en Meidoorn komt 
Welriekende nachtorchis net in bloei, terwijl de laatste bloemen van 
de Wilde goudenregen afvallen. 
Cypreswolfsmelk, Bitterling en Sikkelgoudscherm kleuren veel 
plekken geel, terwijl hoge Veldsalieplanten en Vleugeltjesbloemen 
voor het mooiste blauw zorgen dat je maar denken kunt. 
Witte pluizebollen vertellen waar in het vroege voorjaar het Wil-
demanskruid heeft gebloeid en grote bremrapen parasiteren zo te 
zien op de vele rozetten van de Kruisdistels (Distelbremraap?) 
 Doordat het mooi weer is, die meidagen, zijn er ook veel 
vogels volop aan het zingen: de Cirlgors laat constant zijn triller 
horen, Nachtegaal, Geelgors, Boompieper, Bosrietzanger, Fitis, 
Tjiftjaf en Paapje zijn overal in dit soort schaars beboste kalkhel-
lingen actief. 
 Verrassend is het een Gele luzernevlinder tussen al dat 
moois te zien en later zien we zelfs tientallen van deze opvallende 
vlinder boven de bloemen fladderen. Ook het Boswitje is voor ons 
zo’n bijzondere verschijning. Dit kleine witje met zijn wat “be-
wolkte” vleugelonderkant is hier langs de bosranden vrij algemeen. 
Maar nog een ander witje bezoekt in dit gebied alom de bloemrijke 
bermen. De vleugels vertonen een fraaie donkere adering. Een gea-
derd witje? Nee, de hele vorm duidt meer op een vlinder van de 
spannerfamilie. Het is het zogenoemde “Valse witje” (Siona linea-
ta) dat dus tot de overdag actieve nachtvlinders hoort. 
Een ander mooi spannertje is het zoge-
naamde Boterbloempje (Pseudo panthere 
macularia), geel met zwarte stipjes. Het is 
hier heel algemeen en menigeen zal ook 
dit voor een dagvlindertje houden en ver-
geefs in zijn dagvlindergids naar de naam 
zoeken! 
Enkele Distelvlinders en Atalanta’s zijn 
hier al gearriveerd uit zuidelijker streken 
en het Groentje scharrelt bij de Buxusbos-
jes. 
 Op een van deze kostelijke dagen lopen we een bospad in, 
dat ons het Bois de Moulin (bij Moulins zuidelijk van Laon) binnen 

leidt. Het loopt als zoveel bospaden in niet-toeristische streken prompt dood. Maar al wandelend on-
der Haagbeuk, Boskriek, es, iep en beuk zien we een weelde aan bosplanten. Een deel is uitgebloeid, 
zoals Bosanemoon, Speenkruid en veel, heel veel Boshyacinthjes. De Amandelwolfsmelk heeft nog 
mooie bloemschermen.  
 In dit vochtige lemige bos op kalkbodem noteren we nog Lelietjes van Dalen, Slanke sleutel-
bloem (uitgebloeid), Heelkruid, Gele dovenetel, Heksenkruid, Hangende zegge, Bosaardbei, Berg-
hertshooi en een fraaie Vogelnestorchis. De Pyrenese vogelmelk bloeit nog niet, helaas, evenmin als 
het Lievrouwenbedstro. 
 Ach, de lezer die dit stukje tot het einde toe heeft kunnen uitlezen zal nu wel overtuigd zijn 
dat je in het voorjaar dit stukje Frankrijk beslist niet moet overslaan. 

 

 



    Een KNNV-kampverslag is bij mij ter inzage. 
Els Koopmans-Grommé. 

 

OVER DE NUMMULIETEN: 

 Tijdens een reis door Egypte zou Herodotus (± 484 - ± 425 v.Chr.) de eerste zijn geweest die 
aan de voet van de Piramiden kleine lensvormige stenen objecten als fossielen heeft opgemerkt. Vol-
gens het verhaal zouden het naar zijn mening versteende linzen zijn van de piramidenbouwers. 
De geograaf Strabo (63 v.Chr.- 24 na Chr.) dacht dat het geen linzen van de piramidenbouwers kon-
den zijn, omdat een gebergte in zijn geboortestreek in Griekenland vergelijkbare versteningen bevatte. 
Plinius (1e eeuw na Chr.) zegt weer, dat de Piramiden staan in “zandkorrels als linzen zo groot”.  
 In de 16e eeuw vindt men ook in andere delen van Europa deze lensvormige objectjes en het 
piramidebouwersverhaal moest door een ander vervangen worden. 
Clusius (1526 - 1609) verwijst naar een oud volksverhaal uit Transsylvanië: Koning Ladislaus zou 
gouden munten in linsvormige stenen veranderd hebben om zijn soldaten te beletten de strijd te sta-
ken, zodra de Tartaarse vijanden op de vlucht sloegen. 
 Weer later, tot na 1800, dacht men dat diezelfde objectjes op grond van hun interne structuur 
kleine inktvisachtigen (ammonieten) waren. 
 In feite zijn het kleine eencellige zeediertjes, zgn. foraminiferen. Ze zijn uitgestorven en 
kwamen voor in het onder-Tertiair in (sub)tropische en ondiepe zeeën. We noemen ze met een knip-
oog naar het verleden Nummulieten, letterlijk muntstenen. 

(Overgenomen uit: Fossielen als hobby, 
H.K.H. Holst, C de Jong en J.H. Werner). 

 



Overgenomen 

UIT GELDERS LANDSCHAP, ZOMER 1995: 

1. De Dellen 
 Op de Dellen werd een Boommarter waargenomen. 
 Om de eentonige Grove dennen-opstanden gevarieerder te maken, zijn tal van open plekken in het bos 
 gemaakt, waar spontane bosverjonging kan plaatsvinden. 
2. Klooster Hulsbergen Wapenveld. 
 Een uiterwaardgrasland langs de bosrand is beplant met ooibossoorten als Zwarte populier, wilg, es en 
 Walnoot. 
3. Petrea Wapenveld. 
 De beukenlaanbomen van de Middenlaan zijn vrij gesteld. 
 Op de heideterreinen is de bosopslag verwijderd. 
 Een aantal Schotse Hooglanders op Petrea helpt de heide te ontdoen van overtollig gras. 
4. Wisselseveen bij Epe. 
 Langs de nieuwe plasjes en moerasjes werden Bosruiter, Groenpootruiter, Watersnip, Oeverloper, 
Wit- gatje en Kleine plevier waargenomen. 
 
UIT NATUROPA NIEUWSBRIEF 95-2:  
Studie van de zeehonden. 
 In een onderzoek dat is ingesteld door de Universiteit van Aberdeen is aangetoond dat zeehonden 
niets te maken hebben met de achteruitgang van de zalm- en kabeljauwbestanden in de Schotse kustwate-
ren. Jarenlang hebben de vissers beweerd dat de zeehonden hiervoor verantwoordelijk waren en er bij de 
regering op aangedrongen deze dieren uit te roeien. Uit de zesjarige studie blijkt nu dat de Gewone zee-
hond (Phoca vitulina) zich ‘s winters voornamelijk voedt met haring en sprot en ‘s zomers met paling en 
inktvis. Zalm en kabeljauw behoren niet tot zijn voorkeursvoeding. Met deze resultaten wordt bevestigd 
wat de verdedigers van het milieu beweerden: de achteruitgang van de visbestanden is te wijten aan 
overbevissing en de zeehonden zijn niet meer dan zondebokken. 
 Het Verenigd Koninkrijk heeft een internationale verantwoordelijkheid voor de Gewone zeehond 
en de Grijze zeehond Halichoerus grypus), omdat respectievelijk 40% van de Europese populatie en 45% 
van de wereldpopulatie van deze soorten in  Engelse wateren leven  (Nationaal Agentschap).  
 
UIT “NATUUR EN MILIEU” VAN SEPTEMBER 1995: 
Geen geld voor bedreigde dieren en planten. 
 Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties maakt zich zorgen over de manier waarop de 
overheid bedreigde planten en dieren beschermt. Dat schrijven zij in een brief aan de Tweede Kamer. 
 Zo’n achttienhonderd soorten, zoals de Das, de Bosanemoon, de Tureluur en vele soorten vlin-
ders zijn in ons land bedreigd. In het natuurbeleidsplan van 1992 beloofde de overheid elk jaar vier mil-
joen gulden te besteden om het voortbestaan van deze planten en dieren veilig te stellen. In werkelijkheid 
wordt er echter nog geen twee miljoen uitgegeven aan beschermingsmaatregelen, waarvan het merendeel 
bovendien wordt besteed aan het vergoeden van landbouwschade door wilde ganzen. Het maken van 
plannen voor de bescherming per soort blijft daardoor beperkt tot twee plannen per jaar, en de uitvoering 
van die plannen wordt ook nog eens over een lange periode uitgesmeerd. 

 
UIT DE ZWOLSE COURANT VAN 31 AUGUSTUS 1995 
De grote vuurvlinder is terug in de wieden! 
 Volgens de Heer G.J. Padding uit Steenwijk, die dit gebied samen met de Vlinderstichting al 
sedert jaren inventariseert, is hier sprake van een spectaculaire vondst. Niet alleen aan de warme, droge 
zomers van de laatste jaren heeft dit bijzondere gebied in Noordwest-Overijssel de terugkeer van deze 
vlinder te danken; ook de manier van beheren speelt een positieve rol, volgens de Heer Willem Miedema 
van Natuurmonumenten. In de Wieden komen ook nog voor de Zilveren maan, de Grote weerschijnvlin-
der, de Kleine ijsvogelvlinder en de Koninginnepage. Allemaal soorten van de rode lijst. 

   . 
 



 
BERT KOSTER VERTELT  
donderdag U hebt in een  Natuurklanken no. 2  kunnen lezen over de reis die de familie Koster heeft  
9 nov. gemaakt naar ZUID AFRIKA en vanavond zal Bert er ons nog veel meer over vertellen. 
 We krijgen nu ook beelden te zien, via de dia’s die hij tijdens deze vakantie maakte. 
 En 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 WEST OVERIJSSEL IN ZWOLLE 
18 nov. Voor deze excursie is vooropgave verplicht in verband met  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 ten-
 toonstelling, in samenwerking met ZWO (Zuiveringschap W.Overijssel) ter gelegenheid van 
 het 25-jarig jubileum van het ZWO, gaat over de mens en de kwaliteit van het oppervlak-
 tewater.   
  Aanmelden bij Marianne Faber, tel. 0578 - 627167, liefst tussen 18.00 - 19.00 uur  
    en uiterlijk op 11 november. 
  Verzamelen:  Epe     Albert Heijn-parkeerplaats  om  09.30 uur. 
  Vaassen   hoek Deventerstraat/Dorpsstraat   om 09.15 uur. 
  Einde excursie: 12.30 - 13.00 uur.    
 Bij voorkeur zoveel mogelijk carpoolen. 
  
maandag Avond van de  Zoogdierenwerkgroep 
20 nov.  Plaats  Alkoof, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd  20.00 uur. 
 
donderdag Avond van de Insektenwerkgroep 
23 nov. Inlichtingen bij  Agnès Herweijer-Smit  tel. 0578 - 613703 of bij 
    Els Koopmans-Grommé   tel. 0578 - 612083. 
 
dinsdag Informatie-avond van de Natuurbeschermingscommissie 
28 nov.  Plaats  Café- Restaurant Dorpszicht, Dorpsstraat 10, Oene. 
  Tijd  20.00 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 insekten- 
 excursie in het Kievitsveld voor ons verzorgd, waar we de beste herinneringen aan hebben.  
 Ook op deze avond zult U ongetwijfeld veel nieuws te zien krijgen. Juist de nietige afmetin- 
 gen van insekten  (vanavond gedeeltelijk overbrugd door macro-opnamen), maken ze zo 
mate- loos 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, tel. 0578 - 612083, 
        die zoals altijd de avond organiseert. 
 



zondag  NIEUWJAARSWANDELING/SAMENKOMST 
7 januari   We beginnen het nieuwjaarsprogramma met een wandeling door Welna, onder leiding van 
 Marianne Faber die het gebied goed kent. Veel aandacht zal gegeven worden aan sporen 
 van dieren.  
 Wat we allemaal zullen zien en beleven is uiteraard in sterke mate afhankelijk van de weers-
 omstandigheden, maar het is er altijd prachtig èn interessant. We hopen dan ook op een heel 
 grote opkomst! 
 Na de wandeling, die ongeveer anderhalf uur zal duren,  zullen we in Restaurant ‘t Soerel bij 
 koffie en ander lekkers na kunnen praten, ook met de mensen die niet meegelopen hebben en 
 rechtstreeks naar ‘ t Soerel gegaan zijn. 
 In verband met het reserveren is het noodzakelijk dat U zich voor de bijeenkomst opgeeft.  
 Dit kan tot uiterlijk 2 januari 1996, bij  

Marianne Faber, tel. 0578 - 627167, liefst rond 18.00 uur. 
  (Vervoer kan na overleg worden geregeld, eveneens via Marianne Faber). 
  Verzamelen:  Vaassen : hoek Deventerstraat/Dorpsstraat   om 13.30 uur,  
    Epe     Albert Heijn-parkeerplaats  om  13.45 uur. 
  Start wandeling om 14.00 uur vanaf Restaurant ‘t Soerel, Soerelseweg 22, Epe. 
 
donderdag LICHT EN KLEUR IN DE ATMOSFEER door de Heer Hans Wever. 
25 januari Deze dia-presentatie zal gaan over lichtverschijnselen in de atmosfeer, zoals schemerver-  
 schijnselen,  halo’s, bijzonnen, en nog veel meer. Het is een onderwerp dat in onze afdeling 
 nog niet eerder aan de orde geweest is en we verwachten er heel veel van.  
 We raden U dan ook beslist aan present te zijn op deze belangwekkende avond. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Aanvang 20.00 uur. 

 
Van de hieronder volgende programma-onderdelen hebben we de gegevens nog niet alle compleet, 
maar U kunt zich vast een indruk vormen over wat er te beleven zal zijn. 
Data voor de inmiddels traditionele onderdelen FIETSEN EN WANDELEN MET ELS EN DIK KOOPMANS en 
de PLANTENRUILBEURS zijn er nog niet in opgenomen, omdat ze op dit moment nog niet vastliggen, 
evenmin als de datum voor een  vervolg op de KLEINE CURSUS VOGELGELUIDEN, die Wim van Waveren 
Hogervorst nog voor ons in petto heeft.  We houden U op de hoogte. 

 

donderdag OP ZOEK NAAR BOSUILEN met Rowan Koster. 
15 februari Uiteraard een avondwandeling, waarschijnlijk in de omgeving van de Dellenweg in Epe.  
 In de volgende Natuurklanken zult U er meer over kunnen lezen. 
 
donderdag  JAARVERGADERING 
22 februari De gebruikelijke bijeenkomst, waarbij Uw aanwezigheid wel heel bijzonder op prijs gesteld 
  wordt. We hopen dan ook dat er een grote opkomst zal zijn. 
 Na afloop van de vergadering komt een dia-presentatie, verzorgd door de Vogelwerkgroep. 
 De presentator en het exacte onderwerp zullen nader bekend gemaakt worden, maar nu al 
 bekend is de: 
   Plaats:  Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
   Tijd  20.00 uur. 
 
donderdag ECOLOGIE EN RENTMEESTERSCHAP, of :  
14 maart EEN ANDERE KIJK OP TERUGKOPPELING  
 De Heer Drs. H.R. Murris, die als bioloog/docent verbonden is aan de Evangelische Hoge-
 school in Amersfoort, heeft een zeer interessante lezing voor ons in petto over een niet al-
 ledaags onderwerp. Tijdens een vakantie dit jaar in de Achterhoek trof hem het “patch-
 worklandschap”, de ecosystemen , die daar functioneren en de voorwaarden die daarvoor 
 nodig zijn. Vanavond zal hij het in hoofdzaak hebben over terugkoppelingsmechanismen in 
 ecosystemen bijvoorbeeld de relatie plant - planteneters. 



 Het belooft een interessante avond te worden. Wellicht kunnen we onze kennis van de na-
 tuur eens in een ander perspectief plaatsen en ons waarnemingsvermogen daarop afstem-
 men. De lezing zal opgeluisterd worden door dia’s. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 
   Tijd  20.00 uur. 
 
zaterdag  NATUURWANDELING IN PETREA met Henk en Mariet van Gelder 
23 maart Mariet en Henk weten de weg, niet alleen in dit gebied maar ook  in de plante- en vogelwe-
reld.  Het kan dus weer een leerzame wandeling worden. De vogels zijn nu, al zingend,  hun terri-
to- ria aan het afbakenen en U kunt ze zo vroeg in het voorjaar ook nog goed te zien krij-
gen, door 
 het ontbreken van een dicht bladerdek. Om in vogelstijl te blijven kunnen we  na de 
wandeling  verpozen in café/restaurant/pannekoekenhuis “Het Mussenest”. 
   De details over tijd en trefpunten komen in het volgende blad. 
 
donderdag VAN ZEE TOT ZEE, diapresentatie door de Heer en Mevrouw Van Veen. 
4 april Een paar jaar geleden realiseerden de Heer en Mevrouw Van Veen een lang gekoesterde niet 
 alledaagse wens, door met een minimum aan bagage een heel eind te gaan lopen.  
 Als U dacht dat U zich daar wel wat bij kon voorstellen, leest U dan nog even verder: De 
 wandeling voerde namelijk van de Oostzeekust naar de kust van de Adriatische Zee! 
 Op deze avond over deze prestatie een presentatie, die U niet mag missen. 
   Plaats  Suite Eper Gemeentewoning, Stationstraat 25, Epe. 
   Tijd  20.00 uur. 

zondag  WANDELEN IN HET VOSSEBROEK met Bauke Terpstra. 
14 april Nadere bijzonderheden over deze wandeling kunt U in de volgende Natuurklanken lezen. 

 

 

werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie 
 Op dinsdagavond 28 november a.s. houden wij een algemene informatie-avond over het onder-
werp  

HOOGSTAMFRUITBOMEN. 
Eén of twee sprekers vertellen over het nut en de (culturele) waarde van hoogstamfruitboomgaarden en 
het snoeien daarvan. Dit staat in verband met een project dat voor december ‘95 en januari ‘96 op stapel 
staat en waaraan een cursus vooraf dient te gaan. 
 Belangstellenden kunnen op deze informatie-avond alle bijzonderheden te weten komen en zich 
desgewenst opgeven voor de cursus, die gericht zal zijn op het snoeien van hoogstamfruitbomen. U kunt 
de vergaarde kennis al heel gauw, eveneens onder deskundige leiding, in praktijk brengen in een hoog-
stamfruitboomgaard in Veessen, wanneer U zich als vrijwilliger bij de Natuurbeschermingscommissie 
opgeeft. 
 De informatie-avond zal gehouden worden in 

CAFÉ-RESTAURANT DORPSZICHT,  
Dorpstraat 10, Oene. 
Aanvang 20.00 uur. 

  Wij hopen op veel belangstelling en een grote opkomst.     
Bertus Hilberink. 

Paddestoelenwerkgroep 
 In september bestond onze groep twee jaar en terug kijkend durf ik te stellen dat werken met 
paddestoelen een uiterst moeizaam gebeuren is. Reden dus om het niet op te geven. 
Een heel opvallend gegeven, waar ik nooit eerder erg in gehad heb, is dat het aanbod van paddestoelsoor-
ten van jaar tot jaar zo verschilt.   
 Als groep streven we nog immer naar elke twee weken een zoekwandeling en eens in de ± zes 
weken een avondbijeenkomst, waarbij we met gebundelde krachten proberen vondsten te determineren. 



Hierbij zij nogmaals benadrukt dat we geen paddestoel-locaties leeg roven voor thuisonderzoek, integen-
deel, we gaan uiterst behoedzaam en genuanceerd te werk. 
 We hebben dit jaar nog drie wandelingen te gaan en wel op 11 november in Niersen-, op 26 no-
vember in Epe en tenslotte op 9 december nog eens in Niersen, steeds van 09.00 - ± 12.30.  
Voor de werk-avonden moeten nog data afgestemd worden. (Altijd een probleem!) 

Micky Haselhoff-Marsman. 
Zoogdierwerkgroep 
 Op de werkgroepenavond van 28 september heeft de zoogdierwerkgroep slechts met materiaal 
acte de présence gegeven. Daarbij werden de belangrijkste activiteiten vermeld: vleermuizen-, dassen- en 
kleine zoogdierenonderzoek. 
Ook andere zoogdieren liggen in onze interessesfeer, maar de mogelijkheden van de groep zijn beperkt. 
Wie weet wat er met meer leden mogelijk is. 
 Om de geringe gezamenlijke acties een beetje op te porren is een avond in de Eper Gemeentewo-
ning gepland. Het doel van de avond is dan ook enkele groepsactiviteiten vast te leggen.  
 Anders dan aangekondigd op de werkgroepenavond vindt de ontmoeting plaats  

in de Alkoof (Eper Gemeentewoning, op maandag 20 november 1995 om 20.00 uur. 

Frans Bosch. 

Plantenwerkgroep: 
Laatste avond van 1995 in de Eper Gemeentewoning: 
27 november     Plaats: Ds. Prinszaal.  Tijd: 20.00 uur. 

_._._._ 
Vogelwerkgroep 
In het volgende nummer van Natuurklanken wordt het programma voor 1996 opgenomen. Voor dit jaar 
rest nog een werkgroepavond op 8 november, maar voor de meesten onder U verschijnt dit blad net iets 
te laat om daar vóór die datum nog kennis van te nemen. Werkgroepers zijn uiteraard wel op de hoogte. 

_._._._ 
Insektenwerkgroep 
 Wanneer blijkt dat er voldoende draagvlak voor is in ons groepje, is het mogelijk in het seizoen 
1996 aandacht te besteden aan sprinkhanen. Het is een betrekkelijk klein aantal soorten, dat we in onze 
regio kunnen verwachten. Het moet dus mogelijk zijn met wat hulp deze dieren op naam te brengen en 
hun locaties vast te stellen. Onder het motto “Iedere sprinkhaan-notitie is er één en alle bekijken van deze 
interessante en fraaie dieren een plezier!” kunnen we hiermee de tweede helft van de zomer bezig zijn. 
Het zal nog een oriënteren zijn en vooral veel leren, maar net als met de dagvlinders zal blijken dat na 
enkele seizoenen ook de wat moeilijk herkenbare soorten te herkennen zijn. En dan: sprinkhanen maken 
geluid. Alleen daaraan is herkenning al mogelijk en dat kun je van vlinders niet zeggen. 
 Wie mee wil doen melde zich bij de coördinator:  

Agnès Herweijer-Smit, Pelzerpark 3, Epe. Tel. 0578 - 613703.  
 De eerstvolgende huiskamerbijeenkomst zal plaats vinden op donderdag 23 november. De plaats 
is nog onzeker. We hopen dan dia’s te laten zien van allerlei insekten, zoals die de laatste jaren gefoto-
grafeerd zijn en verder worden de resultaten van de vlinderlijsten besproken.  
Voor deelname aan deze avond kunt U inlichtingen krijgen bij Agnès en bij 

Els Koopmans-Grommé, Bongerdplein 1, Epe. Tel. 0578-612083.    
 



Samenscholing. 
 

Eind juni van dit jaar een telefoontje: “Bij ons voor de deur staat een eik waarop vijf Vliegende herten 
zitten.”  
De tipgever verzekerde mij dat ik deze samenscholing nog wel aan zou treffen, omdat de kevers er 
immers al enkele dagen zaten. 
In het centrum van Vierhouten vond de happening plaats. Ter plekke hoefde je alleen maar op mensen te 
letten die waren samengedromd. Fotografen hadden op de openbare weg statieven uitgeklapt en trokken 
daarmee weer kijkers aan, die nieuwsgierig waren wie wat op de gevoelige plaat vastlegde. 
 Op een dikke eik zaten, zoals beloofd, vijf Vliegende herten, verdeeld in tweeëneenhalf paartje. 
Eén paar had postgevat op ongeveer een meter vanaf de begane grond. Eigenlijk was het het vrouwtje dat 
die locatie had gekozen. Ze was bezig voedsel tot zich te nemen en liet zich onbekommerd bekijken. 
Vooraan de kop zat een kamvormig orgaantje, de tong, waarmee ze het sap uit een wondje van de eik 
opzoog. Af en toe zag je uit haar achterlijf een goudkleurig straaltje verschijnen: het verteerde eikesap, 
dat als het ware werd weggeschoten. 
 Het van een fors gewei voorziene kereltje had over haar postgevat. Hoog op de poten zorgde hij 
op die manier dat geen rivaal het wijfje zou kunnen belagen. Als je er met de vinger naar wees, richtte 
deze bodyguard zich op en nam met een heen-en-weer bewegend gewei een dreighouding aan. 
 Een ander hertepaartje zat ongeveer op drie meter hoogte op dezelfde stam in een identieke 
situatie. Een sap drinkend vrouwtje met een haar beschermend mannetje over haar heen. 
Het vijfde exemplaar was een kereltje dat heen en weer aan het pendelen was tussen deze twee 
echtparen. Hij trachtte eerst het onderste wijfje te benaderen, maar had aan de dreigende beschermer 
genoeg om die poging op te geven. Hij vervolgde zijn weg naar boven om bij het andere paartje zijn 
geluk te beproeven.  
Er volgende nu een heus gevecht, waarbij de geweien elkaar kruisten en de belager tenslotte met een 
forse zwaai van de boombast werd geworpen. Bij goed toezien bleek dit exemplaar een halve poot te 
missen, die wellicht in een eerdere schermutseling was afgebeten. 
 Een echte paring nam ik niet waar. Misschien werd deze tot de donkere uurtjes uitgesteld.  
 De kevers werden tien dagen op dezelfde plaats waargenomen en waren stellig honderden keren 
op de gevoelige plaat vastgelegd.  
De levensduur van een volwassen Vliegend hert is hooguit een maand en staat in geen verhouding tot die 
van de larven, die vijf tot zeven jaar in de grond leven.  

Volgend jaar toch nog maar eens gaan kijken. 
Aart Smit. 



Een reis naar Suriname, een nog niet verloren paradijs. 
 
Deze zomer heb ik in gezelschap van elf anderen, net als 
ik voornamelijk (biologie)leraren, onder leiding van een 
zeer deskundig gidsenechtpaar een bezoek gebracht aan 
Suriname. De reis duurde bijna vier weken; van de veel-
heid van indrukken wil ik enkele beschrijven. 
Suriname is bijna vijf keer zo groot als Nederland, er wo-
nen ongeveer 400.000 inwoners, waarvan verreweg de 
meesten in een strook langs de kust.  
In het binnenland wonen eigenlijk alleen maar mensen in 
kleine dorpen aan de rivieren, het gaat hierbij in totaal om 
zo'n 50.000 mensen. Dit geeft meteen aan wat het voor ons 
zeer bijzondere is aan het land, namelijk de uitgestrekte, 
ongerepte natuur, in een omvang die in Europa nergens 
meer voorkomt.  
 Vanuit Paramaribo maakten wij reizen naar verschil-
lende delen van het land, dagtrips per autobusje, meer-
daagse trips met een vliegtuig(je), een Twin-otter, en met 
een boomstamkano met buitenboordmotor, een korjaal. 

Enkele nachten werden in het binnenland op een bed doorgebracht, maar de meeste in een hangmat, in 
gastvrije bosnegerdorpjes of in zeer eenvoudige kampementen in het bos. 
 Suriname is globaal in drie zones te onderscheiden: 
⇒ de al eerder genoemde kustvlakte, met landbouwgebieden, waar de meeste mensen wonen, maar waar 

aan zee uitgestrekte mangrovebossen voorkomen en meer landinwaarts moerasbossen, zwampen. 
⇒ een zone met savannes, tamelijk open gebieden, met struiken, soms bossen. Deze worden beschouwd 

als restanten van een savannegebied, dat het hele land in de laatste ijstijd bedekte. Door regelmatig 
afbranden blijven de gebieden in stand. In deze zone ligt het internationale vliegveld Zanderij. De 
zeer verspreid wonende bewoners van deze gebieden zijn vooral Indianen, Carraiben en hier en daar 
afstammelingen van ontsnapte slaven, de Boslandcreolen. 

⇒ het overige gebied, zo'n ongeveer 80% van het oppervlak bestrijkend, bedekt met regenwoud. Op 
verschillende plaatsen komen heuvels en bergen voor, met namen als Tafelberg, PrinsHendriktop en 
Lely- en Nassau-gebergte. Het land ligt globaal tussen twee grote stroomgebieden in: dat van de Ori-
noco in Venezuela en dat van de Amazone in Brazilië. Van west naar oost liggen ongeveer evenwijdig 
aan elkaar rivieren die in de oceaan uitmonden. Sommige kent bijna elke Nederlander, de Corantijne, 
op de grens met - voormalig Brits - Guyana, de Suriname-rivier, waar de hoofdstad Paramaribo aan 
ligt en in het oosten de Marowijne, grenzend aan “Frankrijk” (het departement Guyana). Aan deze ri-
vieren liggen op verschillende plaatsen dorpjes met als belangrijkste bewoners Boslandcreolen, waar-
van er verschillende stammen onderscheiden worden en diep landinwaarts indianenstammen zoals de 
Trio's. Drie van deze rivieren die we bij verschillende trips bezochten wil ik gebruiken als uitgangs-
punt om enkele ervaringen te beschrijven. 

DE SURINAME-RIVIER.             
  Met deze rivier maakten we al op de eerste dag kennis. 
Aan de linkeroever ligt namelijk Paramibo, waar we verbleven 
in het tweede hotel van de stad, Krasnapolsky, door Surinamers 
“Krasje” genoemd. Roestige veerboten varen regelmatig heen 
en weer om auto's over te zetten; een hele vloot van grotere en 
kleinere korjalen doet dit ook voor voetgangers en fietsers.  
Met een korjaal voeren we naar de monding, langs het voorma-
lige fort Nieuw-Amsterdam, waar de Commewijne-rivier erbij 
komt, naar Braamspunt, een zandtong die uitsteekt in de oce-
aan. Op het strand maakten we een wandeling.  
Op de strandvlakte groeien pionierplanten, met het bekende 
uiterlijk: lange uitlopers, op vele plaatsen wortelend, vlezige 
bladeren. Het zijn alleen onbekende soorten: een reusachtige 
soort zeewinde, met tientallen meters lange stengels, Ipomoea 
pes-caprae, ook wel “Geitenhoefblad” genoemd en een enorme 
kruipende klaversoort, Canavalia maritima, de Zeeboon.  
Eén van de leuke kanten van het land is dat men Nederlands spreekt, de meest algemene plantesoorten 
hebben dus ook vaak een Nederlandse naam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Canavalia maritima, de Zeeboon,  
   pionier op strandvlaktes                   



Het zeewater is hier een soort lauwe blubbersoep, vooral dank zij de aanvoer van slik langs de kust door 
de Amazone. Overal liggen stukken zwart, rottend hout van weggeslagen mangrovebomen.   
  Iets verder staan tot vlak aan zee mangrovebossen: met stelt- en luchtwortels, drie soorten bomen: 
de Rode, de Zwarte en de Witte mangrove. Op de bodem talrijke holen van krabben, die we ook zo nu en 
dan zien, één schaar veel groter dan de andere. In de lucht hier en daar wolken muggen. Op de terugweg 
worden we overvallen door een tropische bui. Drie kwartier spoelt het; alles gewoon door en door nat. 
  De tweede tocht naar deze rivier ging de andere kant op, met een busje landinwaarts. Via een 
roodbruine weg, aangelegd ten behoeve van de bauxietwinning tussen Suralco- en Billitonmijnen kwa-
men we aan bij de stuwdam, de Afobaka-dam. De aanleg van de dam heeft het Brokopondo-stuwmeer 
doen ontstaan, waardoor mensen die eerst aan de rivier woonden moesten verhuizen.  
Op de dam staande zie je een vreemd landschap: een meer met eilanden; overal steken grijze stronkige 
stammen van dode woudreuzen uit het water.  
  Na een bezoek aan de waterkrachtcentrale reden we naar de Brownsberg, waar zich één van de 
nationale parken van Suriname bevindt. Het gebied ligt ten oosten van het stuwmeer en vanuit ons lo-
geerverblijf keken we er over uit, met prachtige vergezichten van naderende en wegtrekkende onweers-
buien en zonsopgangen.  
De Brownsberg zelf is ongeveer 500 meter hoog en ligt in een nagenoeg ongestoord - primair- bosgebied. 
Een beschrijving van dit type bos volgt bij de volgende rivier. Slechts één wandeling, door dit bos wil ik 
noemen, die naar de Witi-kreek, oftewel een wit-water-rivier. Glashelder, mineraalarm water spoelt van 
de berg. Klef bezweet aangekomen, met de lucht van bedorven boter aan je lijf, ga je in het water staan. 
Alles spoelt weg, terwijl grote blauwe Morphovlinders over je hoofd fladderen. 
DE COPPENAME-RIVIER, nagenoeg ongerept van bronnen tot monding. 
  Met het busje reden we van Paramaribo door de kustvlakte naar een vissersdorp, met de voor 
Epenaren opvallende naam Boskamp. Dit is een vissersdorp waar vooral Javanen, nazaten van ooit gere-
cruteerde contractarbeiders, wonen. Met een korjaal gingen we naar de monding van de rivier. Bij het 
inschepen zagen we al op de slijkige oevers scholen vier-ogen-vissen. Hun ogen bestaan uit twee delen: 
de bovenste helft om boven- en de onderste helft om onder water te kunnen kijken.  
Varend naar de monding op de met mangroven begroeide oevers kleine reigersoorten en - waarvoor we 
eigenlijk kwamen - Rode ibissen in steeds grotere groepen, voedsel zoekend op het droogvallende slik.  
Op de overgang van rivier naar oceaan kwamen we nog allerlei andere vogelsoorten tegen, o.a. Schaar-
bekken, vlak boven het wateroppervlak scherend met opengesperde bekken. Het verhaal gaat dat ze als ze 
een tak raken over de kop slaan en dat ze de bek sluiten als ze een vis vangen.  
Bij de monding stond in een kleine korjaal een visser. Bij het snel afgaande tij ving hij o.a. een reusach-
tige rog. Als cadeautje kreeg iemand van ons gezelschap de beruchte stekel, die geroutineerd met een 
kapmes afgesneden werd. 
  De tweede tocht naar het stroomgebied van deze rivier ging met een vliegtuigje, met net genoeg 
ruimte voor dertien personen met bijbehorende bagage, waaronder eten 
en hangmatten.  
Vanaf het vliegveld "Zorg en hoop" in Paramaribo, vlogen we recht-
streeks het binnenland in om te landen op een hobbelige strook gras-
land op Foengoe-eiland, gelegen in de Coppename-rivier, deel uitma-
kend van een ander natuurpark, namelijk het park "Raleigh-vallen-
Voltzberg". Hier bleven we bijna een week, waarbij we twee nachten in 
een hangmattenkamp in het bos doorbrachten, aan de voet van de 
Voltzberg.  
In dit gebied - overigens ook in het eerder genoemde gebied op de 
Brownsberg - maakten we volop kennis met het bos, het tropische re-
genwoud. Om dit te beschrijven wil ik beginnen met een opmerking 
vooraf. “Hèt" tropische regenwoud bestaat niet; er is geen sprake van 
één type bos. Het gaat om gebieden, gelegen in de tropen, temperatuur 
tussen de 25 en 30 o C met een neerslag van meer dan 2500 mm per jaar 
(in Nederland valt per jaar 750 mm), waar zich bossen bevinden, die 
nooit door ingrijpen van de mens zijn veranderd. Hoe dit bos er precies 
uitziet hangt af van de ondergrond en van plaatselijke en dus histori-
sche omstandigheden. De evolutie heeft op verschillende plaatsen ver-
schillende sporen achtergelaten. Op sommige plaatsen verzamelt zich 
veel water en er ontstaat moerasbos, dat tamelijk licht is; op andere 
plaatsen is een regelmatige waterafvoer en bevindt zich bos met enorme 
bomen. Dit wordt in Suriname het hoog drooglandbos genoemd; men 
spreekt soms ook wel van kathedraalbos. Op hoger gelegen plaatsen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze opmerkelijke bloemplant 
lijkt op een paddestoel, maar 
pa-rasiteert op boomwortels, 
leeft dus zonder bladgroen en is 
verspreid te vinden op de bo-
dem van het regenbos. 



vooral op hellingen, bevindt zich mistbos en op kalere rotsen rotssavannes.  
Het meest opvallende van het bos zijn de bomen, de woudreuzen, met lange rijzige stammen, als je eron-
der staat kun je de kroon niet zien; die steekt ver boven het kronendak van de lagere bomen uit.  
Nogal wat van de grote bomen in het bos behoren tot de Papilionaceae, de vlinderbloemigen. Het bos 
maakt dat je je klein voelt; je krijgt een stijve nek om de bovenkant te willen zien. Uit de kronen hangen 
allerlei kabels, wortels van boomwurgers (o.a. Clusia, zie afbeelding) of stammen van lianen.  
Natuurlijk kun je de verleiding niet weerstaan om eens aan zo'n liaan te gaan hangen. Een regen van bla-
deren, takken en ongedierte op je hoofd is het gevolg.  

Nòg lagere boompjes, waaronder allerlei soorten palmen en de 
voor Zuid-Amerika kenmerkende soorten van het geslacht Heli-
conia, behorende tot de familie van de Banaanachtigen, staan er- 
tussen. Op de bodem hier en daar kruiden, vooral Piper-achtige, 
en een strooisellaag met afgevallen bladeren, takken en ander 
dood hout. Het bos is vrij goed begaanbaar, de gidsen gebruiken 
het kapmes vooral om het pad aan te geven, of om enkele stamme-
tjes om te kappen zodat een bruggetje over een stroompje gelegd 
kon worden. Hier en daar zie je kale, onbegroeide grond. Dit geeft 
al aan waar zich de rijkdom van het bos bevindt, namelijk in het 
bos zelf, oftewel in de bomen, struiken en alles wat daar in, op en 
aan leeft.  
De beworteling van de bomen is ook opvallend ondiep. Er komen 
globaal drie typen wortels voor: een oppervlakkig, zeer wijd ver-
takt systeem, soms honderden vierkante meters bedekkend; een 
systeem waarbij vanuit de stam steeds nieuwe wortels erbij groei-
en, zodat een soort man-
grove ontstaat, en een 
systeem waarbij de stam 
grote "vleugels" of te wel 
plankwortels krijgt.  
De stam zelf vormt een 
groeiplaats voor allerlei 
andere planten, om tegen 
op te klimmen, of om van-

af te dalen of gewoon om op te zitten, wat allerlei epifytische 
bromelia's en orchideeën doen (zie afb. Tillandsia volgende blad-
zij). 
Geluiden die je hoort zijn overdag de fluittonen van zangcicades 
en het op regelmatige afstanden weerklinkende fluitje van de 
"screaming piha", een vogel ter grootte van een lijster, die wel de 
politie-agent van het bos genoemd wordt.  
Luid geschreeuw hoor je van de papegaaien, ara's, die meestal als echtpaar rondtrekken. Hier en daar 
kom je toekans tegen.  
Op de grond krioelt het van allerlei soorten mieren, waarbij de bladsnijdersmieren het meest opvallend 
zijn. In lange kolonnes slepen ze uitgeknipte stukjes blad mee, met kleine miertjes erop, die de kunst 
kennelijk moeten afkijken.  
Apen hoor je soms. Het geluid van een groep brulapen klinkt als een aanzwellende stormwind. Soms zie 
je ze ook hoog in de boomtoppen, maar je hebt het gevoel dat jij meer bekeken wordt dan zij.  
  Als de avond valt verandert het beeld. Tijdens de korte schemering lijkt het alsof er onzichtbare 
spoken met brandende sigarettepeuken rondzweven, groen, rood en geel van kleur. Het zijn kniptorren 
die al rondvliegend licht uitzenden. Tragisch was dat sommige in een rechte lijn in ons kampvuur vlogen, 
als betrof het een paring met een reusachtige partner.  
Het geluid verandert ook. Allerlei gefluit en geratel van kikkers wordt hoorbaar en in de verte roepen 
Nachtzwaluwen. Dit soort geluiden gaat de hele nacht door, begeleid door het vallen van bladeren en het 
lekken van condensdruppels van de bladeren, waardoor je het idee hebt dat het overal lekt.  
In dit gebied zagen we ook rotshaantjes, "cock of the rock", een soort waarbij de prachtig oranje-gele 
mannetjes in het bos eindeloos spiegelgevechten houden met als doel het veroveren van een onopvallend, 
bruinig wijfje. Dit wijfje broedt, na bevruchting, op een granietvlakte alleen haar eieren uit, terwijl de 
mannetjes doorstoeien.  
  Aparte vermelding verdient de Voltzberg. Het betreft een klomp graniet van ongeveer 200 meter 
hoog. Als je deze berg beklimt ontstijg je het regenbos. Op de berg groeien bolvormige en zuilvormige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clusia plastystigma, een boomwur-
ger. Kiemt met zijn zaden op de kroon 
van een hoge boom; vervolgens groeien 
er wortels omlaag en zodra deze de 
grond raken, groeit de plant verder. Er 
ontstaat een netwerk van stammen om 
de gastboom, die uiteindelijk verstikt 
wordt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heliconia psittacorum 
 



cactussen en een soort agave, overal scharrelen rotsagamen, hagedissen, rond. Vanaf de top kun je ki-
lometers ver over het regenbos kijken, gebied, waar 
vrijwel geen mens woont. Van de woudreuzen kun je 
de verschillende kroonvormen zien, zoals tafelvormi-
ge en bolvormige. Hier en daar bloeit er één, wat leidt 
tot een feestelijk paars- of geelgekleurde bol in de 
verte.   
DE MAROWIJNE. 
  Een busje bracht ons naar het door oorlogsge-
weld zwaar beschadigde Albina. Hier gingen we met 
ons gezelschap in een korjaal, om een aantal dagen 
stroomopwaarts te gaan varen.  
Zo'n korjaal is een langgerekte kano, die bestuurd 
wordt door twee personen, de motorist, die achterop 
zittend de buitenboordmotor bedient, en voorop de 
koela-man met een lange stok in de hand. Vlak achter 
de koelaman werd onder een dekzeil onze bagage 
gezet en daarachter, op bankjes, zaten wij, twee aan 
twee. 
Vanaf de rivier trekt het landschap voorbij, de rivier 
aanvankelijk enkele kilometers breed, langzamerhand 
smaller wordend, soms zich verbredend tot een on-
diep meer, vol rotsblokken, dan zich smal vertakkend, 
tussen eilanden door. Deze riviereilanden, "tabbetjes" 
geheten, zijn soms kilometers lang. Zo nu en dan gaan we door een stroomversnelling, een "soela". Op-
eens verspringt de rivier dan enkele meters omhoog. De grotere soela's kondigen zich aan door het 
schuimen van het water, vervolgens het geluid van vallend water  
en dan wordt een rivierbrede waterdrempel zichtbaar, met soms enorme rotsblokken ertussen. De boot 
houdt evenals wij de adem in, de koelaman kiest de juiste route, dan wordt opeens gas gegeven en spat-
tend varen we tegen het vallende water in, omhoog tegen de waterheuvel.  
Op de rotsen bij deze stroomversnellingen bevindt zich een unieke flora. Het betreft planten die behoren 
tot de familie van de Podostemaceae, ze hebben vlezige, gekroesde bladeren die stevig vastgeplakt zitten 

aan de stenen. Als de stenen droogvallen, 
gaan ze prachtig roze bloeien, waarna ze 
zaad zetten en afsterven. Er zijn soorten 
bekend waarvan de verspreiding beperkt 
is tot één stroomversnelling. De Suri-
naamse naam van deze planten is 
Koemaroe-njanjan, wat "eten voor 
Koemaroe", een bepaalde vissoort, bete-
kent. 
 Langs de rivier en ook op de eilanden 
bevinden zich hier en daar dorpjes. 
Wij voeren vooral door het gebied dat 
bewoond wordt door leden van de stam 
der Aukaners, een bosnegerstam. On-
derweg kwamen we dan ook regelmatig 
korjalen met personen en vracht tegen. 
Elke nacht sliepen we in één van de dor-
pen met namen als Loka-loka, Apenseta-
ki en Niki. Dit laatste dorpje is het hei-
ligdom van de Aukaners. Aan de rivier 
overschaduwt een enorme heilige boom, 
een "Kankantri", een strandje aan de rivier. Aangekomen op dit strand 
moeten we onder slingers van geregen palmbladeren door, die bedoeld zijn 
om de boze geesten tegen te houden. Aan de voet van de boom bevinden 
zich enkele houten tempeltjes, die op offerdagen besprenkeld worden met 
een soort kleiwater. Aan de tempels hangen stokken met lappen. Erin staan 

onduidelijke, geboetseerde beelden. De wortels van de boom spreiden zich uit over het hele dorp. Als je 
erop gaat staan moet je een verontschuldiging tegen de boom uitspreken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tillandsia fasciculata  
Een van de vele soorten epifyten, planten die op 
andere planten leven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cereus Hexagonus 
Een van de cactussoorten 

van de graniet plateaus 

 
 
 

 Moerera fluviatilis 
(Koemaroe njanjan) 



 
Per vliegtuig gingen we uiteindelijk van het eiland Drietabbetje terug naar Paramaribo. 

 
 
 
 
TOT SLOT. 
  Slechts een klein deel van de ervaringen heb ik hier weergegeven. Ook lang niet alle soorten plan-
ten en dieren die we gezien hebben zijn vermeld. Toerisme naar Suriname bestaat vrijwel niet. Als men 
het land wil bezoeken is het van groot belang dat men in het land zelf kennissen heeft, die al van te voren 
een aantal zaken kunnen regelen. 
  Door de economische situatie is het erg de vraag hoe het land zich gaat ontwikkelen. Merkwaardig 
is dat voor ons in Nederland het land als afgedaan beschouwd lijkt, terwijl men in Suriname nog zeer 
sterk op Nederland georiënteerd is. Het regenbos, dat nog in enorme omvang aanwezig is loopt groot 
gevaar. De Surinaamse regering is in onderhandeling met een grote Indonesische onderneming, MUSA, 
om een houtconcessie te verlenen voor een gebied van ongeveer 500 miljoen hectare. Juist Nederland, 
zou, gezien de historische banden, de verplichtingen, die nog steeds bestaan, voortvloeiend uit het onaf-
hankelijkheidsverdrag en de mondiale milieu-ambities van ons land, initiatieven moeten nemen om te 
komen tot behoud.  
Mits met de juiste tact uitgevoerd, ligt hier een enorme kans.       

Jan Leemburg. 
De afbeeldingen zijn afkomstig van: 
“Fa joe kan tak mi no moi”,  
Surinaamse wandelflora, getekend 
door W. K. Hekking, Paramaribo 1976. 
 
 
 
 

  



In mijn tuin gezien 
Even achterom zien. . . . 
 . . . naar de mooie, maar hete zomer en het daarmee in verband houdend gedrag van dieren. Denk ik. 
 Twee mierenvolken verhuisden met meenemen van eieren en poppen, over afstanden van ± vijf-
tien meter. Er waren er die heen en terug liepen. Veel vragen komen dan bij je op: Wie beslist dat? Wie 
zoekt de plaats uit? Wie deelt het de anderen mee? Wie neemt wat mee? 
Ik veronderstel dat ze, hoewel van een schaduwplek komend, naar een nog diepere schaduwplek gingen. 
Hoewel. . . . van dat ene volk kon je dat denken, maar het andere kwam van een plek buiten de carport, 
liep ín de carport omhoog langs het dak en achteraan weer ergens naar beneden. Beslist niet de kortste 
weg. Vocht, wat ze misschien zochten, was ook daar niet. 
 Op een dag waren er bij ons en de buren massa’s bijen (van de hei?) Hier een klonter, daar een 
klonter, losse zwervers en bij de buren waren ze ook binnen. Die belden een bijenhouder, die ‘s avonds 
kwam. Het waren geen volken met een koningin en ze waren niet goed ontwikkeld; eén vleugel groter 
dan de andere. Ze zochten vocht, maar vonden het niet. Bij ons zaten ze om de pijp van de regenton! 
Waarom dan niet bij de vijver?! Ze aten elkaar op. Toen ik een paar bordjes met honingwater neerzette ( 
3 cm.), waren die zo weer leeg. De volgende dag waren ze dood of weg. Er zat geen nectar in de bloe-
men. Moeten de bijenhouders hun bijen dan niet extra zorg geven? 
 Een libel, op zoek naar vocht? Een grote Gordeljuffer, niet bij de vijver of achter de vlinders aan, 
maar gespietst op een eenzame, jaren oude cactus die maar niet bloeien wil. Daarom staat die cactus op 
de vensterbank van de slaapkamer. Ik deed het gordijn open en twee ogen staarden me aan. Hoe heeft dat 
kunnen gebeuren? Raam dicht, hor erin. Het leek wel of ik haar opgezet had, op de prikkels, de vleugels 
mooi gespreid. Net moderne kunst! 
 Er waren weinig wespen, geen vlinders, geen vogels te zien. De bloembakken prachtig; net als in 
Frankrijk.  
 We wachtten lang met sproeien; de natuur moet zich kunnen redden. Als er struiken dood leken 
te gaan moesten we wel helpen. In volgorde van “redzaamheid”: lijsterbes - slecht; Goudenregen, haze-
laar, beuk, berk, eiken - steeds beter. De beuk liet al vroeg noten vallen; veel loze. Er zijn nu veel grote 
eikels, ook van de inlandse eik, na de regen. 
 Onder de Douglassparren ontdekte ik een reuzetroep van de sparappels. Allemaal groene schub-
ben, alsof iemand artisjokken had zitten eten in de boom. Wie dat deed? Ja, natuurlijk de eekhoorn. We 
betrapten hem bij het ontbijt. Hij plukte de groene appels af, de schubben liet hij vallen en de resten la-
gen als afgekloven maïskolven onder de boom. Ook voor het vocht? Ik weet het niet. Maar het was wel 
vreemd; ik had dit nog nooit meegemaakt.  

Dikky Luesken. 
 
 
Toverhazelnoten 
 In een lange warme zomer heeft de natuur al vaker vreemde dingen laten zien. Een van de be-
kendste is het voor de tweede keer bloeien van (fruit)bomen, en zo zal iedereen wel een voorbeeld weten. 
Wat volgens mij ook best een gevolg van de extreme hitte en droogte van de afgelopen tijd kan zijn is 
een verschijnsel in de tuin van een van mijn buren. Daar staat namelijk een Toverhazelaar met vruchtjes, 
die dicht tegen de stam aangedrukt zitten, net zoals de bloemetjes die ze in het vroege voorjaar waren.  

Toverhazelnoten, dus. 
Agnès Herweijer-Smit. 

 
 
Verkeerd verbonden 



 Sinds we een composthoop van enig formaat in onze 
tuin hebben opgebouwd verschijnen daar paddestoelen om-
heen. Grote exemplaren van de Knolparasolzwam zijn het. De 
zwamvlok het het duidelijk naar zijn zin in dat voedselrijke 
milieu. De Knolparasolzwam is een schoolvoorbeeld van een 
“echte” paddestoel: Forse hoed, voorzien van schubbetjes en 
plakjes (de resten van het vlies dat om de hele paddestoel zat 
voor hij volwassen werd, leren we op elke excursie). Er is een 
echte steel, met onderaan een knollige verdikking en om de 
steel een mooie ring of manchet (die ring is de rest van het 
vlies dat van hoedrand naar steel lopend de kostbare lamellen 
onder de hoed beschermde; ook dat leren we dan braaf elke 
keer). 
 Maar midden oktober was er opeens een vreemd ver-
schijnsel: de begaamde ring zat niet, zoals gewoonlijk, om de 
steel, maar hing aan de hoedrand. Weliswaar aan één kant open, anders had hij nooit los van de steel 
kunnen komen. 
Kennelijk was de verbinding van het vlies met de hoed deze keer sterker geweest dan de ring, die om de 
steel hoort. Zo sterk zelfs, dat de ring opgengescheurd was van de steel bij het opengaan van de hoed. 
     Verkeerd verbonden dus! 

Els Koopmans-Grommé. 
 
 

 

 



Vogelparadijs 

 Wanneer wij voor familiebezoek naar Almere gaan kiezen wij altijd de polderroute, want die is 
niet alleen vrij rustig, maar het is gek als je niet wat leuks te zien krijgt. Er valt altijd wel wat te noteren. 
 Toen we bij Kampen de polder in reden, namen we eerst even een kijkje bij het Vossemeer. Op-
vallend waren de tientallen wulpen, die midden in het meer op een zandplaat naar voedsel liepen te zoe-
ken. Ze waren trouwens niet alleen. Heel veel Kieften, maar ook eenden lieten zich op deze zonnige dag 
bewonderen. Het waarnemen van de eendesoorten werd bemoeilijkt door het verenkleed, dat niet meer 
zomers was, maar ook nog niet echt de wintermode te zien gaf.  
 Ons hoofddoel was echter even het terreintje tussen de Kievitslanden en het Harderbos bezoeken. 
Het is zeker alweer tien jaar geleden dat we met de afdeling een excursie naar deze hoek organiseerden. 
Gedenkwaardig, en daarom misschien wel zo goed in mijn geheugen gegrift, was toen het overvliegen 
aldaar van tientallen Kraanvogels. Ze produceerden een soort kreunend geluid en vlogen richting noord - 
zuid. De excursie moest nog beginnen, maar kon na het optreden van de Kraanvogels al niet meer stuk. 
 Nu ligt er tussen de Kievitslanden en het Harderbos een kleine, ondiepe plas, omringd door moe-
rasvegetatie en de klassieke oeverbegroeiing. Je bereikt deze plas via een pad - aangegeven! - door een 
wilgebos dat uitkomt op de Karekietweg. Daar zet je ook de auto neer.  
In nog geen tien minuten, wandelend door een jungle 
met veel dood hout, kom je aan bovengenoemde plas. 
Hier staat tussen het struweel een kleine vogeluitkijk-
post. Een bank biedt aan hooguit vier personen plaats. 
Het heeft iets weg van een ouderwetse schoolbank, 
want op borsthoogte is een plank gemaakt, waarop je 
je ellebogen laat rusten wanneer je met de veldkijker 
het voor je liggend tafereel afstruint.  
Deze vogelhut is al oud, maar staat nog mooi over-
eind. Dit in tegenstelling tot drie andere vogelhutten in 
de polder, die in vlammen zijn opgegaan. (Tot nu toe 
heeft geen enkele organisatie de aanslagen opgeëist!)  
 Maar om in de sfeer van de schoolbank te 
blijven, de hele omgeving en het uitzicht ademt iets 
van een ouderwetse schoolplaat. U weet wel, zo’n 
plaat waarop van alles te zien valt en die o zo leer-
zaam is.  
 Nu, te zien viel er genoeg en alles min of meer binnen handbereik. Doordat de plas door het om-
ringende groen is ingepakt heeft de wind er weinig vat op. op. De vele eenden dobberen en grondelen er 
vreedzaam rond. Echt een mooie gelegenheid om je eendenkennis weer eens wat op te krikken.  
Ook zonder kijker laten de vogels zich goed bekijken; je voelt je dan ook min of meer een voyeur, als je 
al dat gedoe zo gadeslaat.  
Krak- en Slobeenden zijn goed vertegenwoordigd. Tafel- en Kuifeenden wat minder, maar Smient en 
Zomertaling maken weer veel goed.  
Een Bruine kiekendief vliegt over, een Blauwe reiger staat roerloos aan de rand van het riet en een vrij-
gezelle Knobbelzwaan zeilt rustig over het water. Een grote groep Meerkoeten neemt een flink deel van 
het meertje in beslag en een Dodaars scharrelt vlak voor de uitkijkhut heen en weer. Net een speelgoed-
beestje. 
 Een hutbezoeker weet ons te vertellen dat wekenlang een Zilverreiger hier gebivakkeerd heeft 
Helaas is hij weer vertrokken. Maar wat er voor in de plaats is gekomen, is voor een vogelaar ook niet te 
versmaden. Zo om de vijf minuten scheert een IJsvogel dwars over de plas, daarbij een schril fluitend 
geluid makend. Hij is zeker bang dat we hem niet in de gaten hebben. 
 Kortom, het is hier een paradijs. Niet al onze waarnemingen heb ik U gemeld. De bedoeling van 
dit stukje is, U te attenderen op een prachtig vogelhoekje, niet al te ver uit de buurt. 

Frans van Noorden. 

 

 



VLIER 
 
 Ik houd van de vlier - ook van zijn bessen en de gelei, die je er van maken kunt - en waar ik er-
gens een groepje eerbiedwaardige vlierstruiken weet, ga ik altijd vast en zeker in de mooie September-
maand een paar ochtenden in hun schaduw doorbrengen. En zoo had ik al lang een oogje op die vlieren in 
de Pekelharing-gang, eer nog de grond onteigend en de slooper in aantocht was. 
 Wat kan het in September lang achtereen mooi weer zijn en hoe heerlijk weet de vlier daarvan te 
profiteeren! Al de andere boomen zien er loom en vermoeid uit. Voor het loof, verschroeid door de zo-
merzon en bedekt met stof, blijft geen andere uitweg meer over, dan te verkleuren en af te vallen. De 
vlier evenwel ontwikkelt steeds nieuwe paren van frische, gevederde bladeren, waartusschen de vrucht-
trossen bijna geheel schuil gaan. 
 Maar de vogeltjes weten ze wel te vinden, en iederen morgen kon ik er zeker van zijn, nieuwe 
gasten op mijn buitenplaats aan te treffen. Het begon den eersten dag den besten met zwartkopjes. Heel 
zelden broedt er een paartje in ‘t park of in de groote tuinen van de stad, en nu zaten er hier zes in de 
vlier: vier mannetjes en twee wijfjes, allemaal jonge vogels, van die ronde donzige diertjes, op ‘t oog 
grooter dan de ouden, maar met iets onvolkomens in hun vormen, iets onbeholpens in hun bewegingen, 
waaraan meteen hun jeugd te kennen was. Een der mannetjes was al vol in kleur en zijn schedelkapje 
mooi pikzwart, wangen en nekveeren blad blauwachtig grijs en op den rug die bruine kleur, die even in ‘t 
groenbrons trekt en waaraan zwartkopjes, grasmusschen en tuinfluiters dadelijk van alle andere kleine 
zangvogels te onderscheiden zijn. De anderen hadden nog bruin in hun kalotje, dat bij de wijfjes heele-
maal effen roestkleurig was. De onderzijde was wit, witter dan bij de oude vogels. Ze waren nogal een-
drachtig en blijkbaar al ervaren vlierbezoekers, want ze zochten de zwartste bessen uit en lieten de paarse 
zitten. Eén heel eigenaardige gewoonte had deze familie, iets, dat ik bij al de verdere bezoekers niet op-
gemerkt heb, ofschoon daar ook nog menig zwartkopje bij was. Dat was dit. Als ze een poosje gegeten 
hadden, kropen ze alle zes bijeen en gingen stil naast elkander op een takje zitten - zoo in een Giacomel-
li-gelid. Roerloos zaten ze daar, ineengedoken, spitse snaveltjes schuin omhoog, en in de jeugdig-gele 
mondhoeken die uitrdrukking van diepe zorg en nadenken, die aan jonge vogeltjes eigen is. Ze zaten daar 
net, alsof ze verwachtten gevoerd te worden. Misschien waren ze nog niet lang zelfstandig. In elk geval 
was ‘t een laat broedsel, want in ‘t begin van September, (‘t was de vierde) zijn de jonge Sylvia’s meestal 
reeds weg en beginnen de ouden al te trekken. Dat was in mijn vlierstruiken duidelijk te zien, want in de 
volgende week, van tien tot vijftien September, trof ik er bijna niet anders aan dan oude tuinfluiters en 
molenaartjes, met een enkel grauwe grasmusch en wat jonge roodstaartjes. Eerst meende ik jonge nach-
tegalen te zien: die zijn toch ook zoo rossig boven den staart en langs de rugzijde, maar ‘t wippen met 
den staart hief alle onzekerheid op. Het is bij die roodstaartjes alsof de staart in plaats van met spieren en 
gewrichten met stalen veeren aan de romp verbonden is, zodat bij iedere beweging van ‘t diertje, maar 
vooral bij ‘t zitten gaan, dat lichaamsdeel aan ‘t trillen raakt, schijnbaar geheel en al buiten den wil van 
het vogeltje zelf. ‘t Is een echte trilbeweging, precies die van de fameuze breinaald op de eerste natuur-
kundige les over het geluid. 
 Met de jonge roodstaartjes kwamen ook jonge roodborstjes en beiden vormden een merkwaardi-
ge tegenstelling met de molenaartjes en tuinfluiters, die ik zoo straks noemde. Ze aten allen vlierbessen, 
dat was de eenige overeenkomst, maar de roodjes waren altijd druk en levendig; als ze niet aten, waren ze 
aan ‘t vechten en spelen, terwijl de verzadigde tuinfluiters en molenaars stil in ‘t zonnetje zaten en zich 
hoogstens verwaardigden wat toilet te maken. Voor de grasmusch maak ik een loffelijke uitzondering, 
want die heeft gezongen, op 16 September 1897 en ‘t was wàt een aardig liedje. 
 Wie óók druk zong was de kleine tjiftjaf, die vier dagen achtereen in ‘t tuintje kwam (13-17 Sep-
tember). Dat ‘t elken dag dezelfde vogel was, kon ik heel goed aan zijn zang hooren: hij was een van de 
weinige tjiftjaffen, die hun eersten toon van iedere maat in tweeën zingen, dus niet: tjiftjaf, tjiftjaf, maar: 
tjif-fe-tjaf, tjif-fe-tjaf. 
Ik heb hem geen vlierbessen zien eten, hij kwam om de zwarte bladluizen in de balsamienen, maar als hij 
er genoeg van had, ging hij in de vlierstruiken uitrusten en zingen. Het speet mij, dat hij zijn wijfje niet 
bij zich  
 
had. Een fitis, die in zijn dagen de vlierstruik bezocht, en die tusschen twee haakjes wèl van de bessen at, 
had zijn vrouwtje wèl bij zich. Daar lette ik bijzonder op, of ik met paartjes te doen had. Ieder weet, dat 
in ‘t voorjaar de mannetjes meest vooruit trekken en dat de wijfjes soms dagen, ja weken later arriveeren. 
In ‘t najaar schijnt dat niet zoo te zijn, want ik telde in mijn gezelschappen bijna evenveel wijfjes als 



mannetjes. Nu is daarmee nog volstrekt niet gezegd, dat die dan ook paarsgewijze bij elkander behoor-
den. Van mijn fitissen zou ik dat wel durven beweren, want die twee riepen elkander en zochten elkaar 
op, alsof ‘t puur in de lente was. 
 Een paar molenaartjes deden ook heel innig en voor een enkel paar grasmusschen, die op 20 Sep-
tember aanwezig waren, zou ik ook wel durven instaan. 
De molenaartjes zijn na de zwartkopjes wel onze aardigste grasmusschen, Ze zijn amper iets grooter dan 
een fitis, vol leven en beweging en allersierlijkst van vorm en kleur. Daarvoor heeft het volk hem dan ook 
zijn aardigen naam gegeven, die zoo uitstekend past bij het effen bestoven poedergrijs van den rug, het 
grijsblauwe van den kop en ‘t zachte wit van keel en borst, dat soms overgaat in heel teer rozerood, En 
dan nog lichtbruine oogen, een blauw snaveltje en blauwe pootjes. 
 Ze zongen ook, of liever, ze zaten vaak bij drie of vier op een rijtje te kweelen op de manier van 
zwaluwtjes, heel lief en droomerig, juist het tegenovergestelde van hun druk lentegebabbel. Er was een 
kenmerkend onderscheid tusschen hun manier van eten en die van de tuinfluiters en grasmusschen. Deze 
gingen altijd boven op den tros zitten en hapten om zoo te zeggen naar beneden, de molenaartjes daaren-
tegen zochten een tak op onder of naast een tros en hapten dan zijwaarts of omhoog, net als musschen die 
de bladluizen aflezen van de onderzijde er eschdoornbladeren. 

 
        Ook dit fragment uit “De Levende Natuur” heeft Pier 

Groen kort voor zijn overlijden uitgekozen voor plaat-
sing in Natuurklanken 



 Waarnemingen van een onervaren vlinderzoeker 
  
 Geïnspireerd door Els Koopmans’ verslag over “Vlinders in onze regio, 1994” (Natuurklanken 
april/mei 1995), besloot ik om dit jaar regelmatig vlinders te noteren, vooral in de buitengebieden. 
Hoewel ik in het begin nauwelijks het verschil wist tussen bijvoorbeeld een Dagpauwoog en een Atalanta, ging 
ik aan de slag.  
 Ik koos twee taluds onderaan de A50, één bij het viaduct van de Mussenkampseweg en één bij de 
Schuttersweg vlak bij de afrit van de A50 Heerde-zuid. Ik ging ook geregeld naar de andere kant van Heerde 
langs de Wetering bij Gulbroek. Later in het jaar ging ik ook regelmatig naar de heide in de buurt van de 
Schaapskooi en het Pluizenmeer. Juni telt eigenlijk niet mee; eerst was het slecht weer en daarna ging ik drie 
weken met vakantie. Begin mei heb ik er één Groentje gezien. 
Veel van mijn eerste waarnemingen zijn van 9 juli, toen ik terugkwam van vakantie. Ik ben met behulp van een 
schema als hieronder weergegeven aan het werk gegaan. (De “witjes” heb ik niet genoteerd) 
Ik hield ook nog een weekoverzicht bij, op een schema zoals dat op de volgende bladzijde staat. 
 

Vlinders Eerste waarneming ‘95 Laatste waarneming. Opmerkingen Totaal 
Citroenvlinder 23/03 18/09   29 
Dagpauwoog 22/04 28/08 Piek eind april/eind juli/eind 

aug. 
 169 

Bont zandoogje 22/04 20/09 Hele seizoen door  170 
Oranjetipje 24/04 02/05   9 
Landkaartje 01/05 19/09 Piek mei/eind juli/begin augus-

tus. Op schermbloemigen. 
 242 

Kleine vuurvlinder 27/05 19/09 Pas regelmatig van af 2e helft 
juli. Piek in september. 

 58 

Boomblauwtje 11/07 24/07       3 
Zwartspr.dikkopje 10/07 10/08 Piek begin juli  276 
Groot dikkopje 11/07 21/07   17 
Koevinkje 10/07 11/08 Piek juli/begin augustus  137 
Bruin zandoogje 11/07 24/07   19 
Gehakkelde aurelia 19/07 24/08   5 
Atalanta 19/07 18/09 Piek augustus  37 
Kleine vos 31/07 18/09 Piek midden augustus  189 
Icarusblauwtje 03/08 12/08 Op Akkermunt  14 
Distelvlinder 12/08 18/08 Op Buddleija  4 
Heivlinder 14/08 18/09   13 
Rouwmantel 07/09  Op bloedende berk bij Plui-

zenm. 
 1 

. De aantallen voor Atalanta, Dagpauwoog en Kleine vos, typische tuinbezoekers, zijn niet representa-
tief, omdat je kleinere aantallen in de buitengebieden tegenkomt. Er was wel een explosie in aantallen van 
Kleine vossen bij de Buddleija rond de Hank aan de Elburgerweg. Op 18 augustus telde ik er 68. 
De meeste Dagpauwogen zag ik toen de Akkerdistels bloeiden. 
Het westelijk talud van de A50 bij de Mussenkampseweg was de beste plek voor Bonte zandoogjes. 
De berm van de Schuttersweg, ook onder de A50, werd pas gemaaid in augustus. Dit bleek een paradijs voor 
Zwartsprietdikkopjes en Koevinkjes. Op 12 juli zag ik 105 Zwartsprietdikkopjes en 37 Koevinkjes. 
Gulbroek bij de Wetering aan de andere kant van Heerde bleek een paradijs voor Landkaartjes. Hoewel er re-
gelmatig gemaaid wordt (te vaak eigenlijk) bleven er genoeg brandnetels en ruigten over. De Landkaartjes 
zag ik bijna altijd op schermbloemigen. Op 31 juli zag ik er 87; een week later maar 7. Door regelmatig waar-
nemen vallen zulke schommelingen op. 
De Kleine vuurvlinder was pas regelmatig te zien van de tweede helft vanaf juli; de meeste in september. 
Ik verwacht volgend jaar meer te zien langs de oude spoorlijn  (nu een nieuw fietspad), waar ik veel Schapezu-
ring heb zien groeien - een waardplant voor de rupsen van de Kleine vuurvlinder.    
Opvallend waren de geringe aantallen blauwtjes. Ik zag een klein aantal Icarusblauwtjes bij een sloot aan de 
Schuttersweg, waar Akkermunt en Moerasrolklaver groeiden. In augustus en september zag ik regelmatig Hei-
vlinders, vaak in de buurt van het vennetje dichtbij het Pluizenmeer. Je ziet ze pas als ze vliegen, beschermd als 
ze zijn door hun schutkleur. Zodoende stapte ik op 7 september van de fiets af, om een bepaalde berk te inspec-



teren waar ik eerder een Heivlinder had gezien. Nu zaten er twee Atalanta’s en naast hen een Rouwmantel, 
groter dan de Atalanta’s, donker, met de onmiskenbaar crème band. (In Engeland heet hij Camberwell Beauty 
of Grand Surprise - Grote Verrassing!)  Ik had gelezen dat er dit jaar in Nederland een aantal was gezien en 
blij dat ik er ook een mocht bewonderen. 

 Door regelmatig vlinders te noteren krijg je een aardige indruk van waar en wanneer je bepaalde soor-
ten kunt aantreffen. Wat voor veel mensen een onverzorgd ruig hoekje is, is vaak heel geschikt voor vlinders: 
beschutte plekjes, uit de wind, maar in het zonnetje, met waardplanten voor de rupsen, zoals brandnetels, Scha-
pezuring, verschillende grassen en bloeiende planten; schermbloemigen (voor Landkaartjes) bloeiende bramen, 
distels, rolklaver en munt. Als de berm van de Schuttersweg begin juli gemaaid was, had ik nauwelijks 
Zwartsprietdikkopjes te zien gekregen en nu staan ze boven aan mijn lijst wat aantal betreft (276). 
Als je het waarnemen kunt combineren met je dagelijks leven, of bijvoorbeeld met wekelijkse boodschappen, 
of vlakbij huis, dan hoeft het niet veel tijd te kosten. Alleen met het verwerken van de verzamelde gegevens ben 
je even bezig, maar het zou jammer zijn om er niets mee te doen. 
 Ik heb een goed vlinderjaar gehad en ik heb veel geleerd van mijn eigen waarnemingen. 

Hilary Jellema-Brazier. 

 

 

 

WEEKOVERZICHT VAN VLINDERWAARNEMINGEN IN 1995. 
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19/03 1                   
26/03                    
02/04 1                   
09/04                    
16/04  6 1                 
23/04 3 18 13 3                
30/04 4 7 15 6 1 12              
07/05      9              
14/05 2 5 3   13              
21/05 3 5 1   12 1             
28/05 1 2 1   8 1             
04/06 1 2 2                 
11/06                    
vak.                    
09/07   2   1  2 145 56 8 3         
16/07 2 15 20   16 2  76 34 9 8 2 4      
23/07 5 49 54   51 2 1 44 38  8  2      
30/07 1 14 21   107 6  10 7     1 5    
06/08 1 5 8   6 5  1 2    2 63 9 3   
13/08 1 1 9    5      1 6 110  1 4  
20/08   5   1 4      2 4 7   6  
27/08  ± 40 3   4 6       6 1     
03/09   4    3       4 3    1 
10/09 2  3    11       6    2  
17/09 1  5   2 12       3 4   1  

 
 
 
 
 
 



 
Vleermuizenmaaltijd met vragen 

Naast een hobby als vogelen heb ik al sinds jaar en dag bezigheden in de 
muziek met Emst als epicentrum.  
Op 27 juni  jl. reed ik na de repetitie ‘s avonds laat als gewoonlijk langs 
Gortel, waar ik stopte bij de witte slagboom aan het begin van de Gor-
telseweg, de zandweg naar Soerel. De bedoeling was een kijkje te ne-
men op ‘t Greveld, daar ik vage berichten had gehoord over een Nacht-
zwaluw die daar zou huizen. 
 Meteen vielen me twee vleermuizen op, die rond een berk 

scheerden. Toen ik dichterbij kwam merkte ik dat het gonsde van de kevers rond dat boompje. Nadat er 
een in mijn haar was beland, bleek mijn vermoeden dat het om Junikevers ging juist te zijn.  
Er waren steeds twee grote vleermuizen, vermoedelijk Laatvliegers, die nadat ze een kever hadden ge-
vangen linea recta terugvlogen in de richting van Gortel, daar waar een laag huisje parallel aan de weg 
naar Vierhouten staat. Het duurde elke keer zo’n halve minuut voor ze terugkeerden en opnieuw een ke-
ver pakten. Dit schouwspel ging op steeds dezelfde manier ongeveer vijftien minuten door, waarna het 
merendeel van de Junikever-populatie opgesoupeerd was.  
 Het tafereel gaf stof tot nadenken. Het leek alsof de buit steeds vervoerd werd naar een bepaalde 
plek, die ik jammer genoeg niet kon lokaliseren. Gezien de korte tijd dat de beide vleermuizen uit het 
zicht waren, kan deze plek niet ver weg geweest zijn. En als beide exemplaren zich vol zouden vreten aan 
de overdaad aan kevers - wat wel zou kunnen, want ze eten per etmaal hun eigen gewicht - waarom vlo-
gen ze dan na een vangst steeds weer weg in genoemde richting? In dat geval hadden ze net zo goed rond 
de berk kunnen blijven jagen en dan zou de klus in veel minder tijd geklaard zijn.  
 Waren het steeds dezelfde twee exemplaren? Dat was natuurlijk niet vast te stellen, maar als het 
steeds weer andere vleermuizen zouden zijn, waren er toch weleens een keer meer dan twee aan de maal-
tijd verschenen. Slechts eenmaal was een derde exemplaar aanwezig. 
 Al met al veel vragen, die ik voorgelegd heb aan twee mensen, onder wie Frans Bosch, die meer 
weten van vleermuizen. Beide experts verklaarden dat van voedseltransport naar een jong uit literatuur 
niets bekend is. Wel is het zo dat vliegvlugge jongen met de ouders meegaan, als een soort oefenvluch-
ten, maar niet daadwerkelijk jagen.  
 Het blijft dus een waarneming met vragen. Waarom bleef trouwens de troep Junikevers steevast 
rond dat ene berkje zwermen? 
 Tenslotte: een Nachtzwaluw werd die avond niet gehoord. 

Roel Pannekoek. 

 



PADDESTOELEN IN POLDERBOS 
(een verslag) 

 Hoewel bij de verplichte opgave zich maar twee personen tijdig hadden gemeld, ondernamen 
toch nog zes mensen van onze afdeling de tocht naar Kraggenburg. Dat was op de ochtend van 30 sep-
tember. 
We waren niet de enigen, bleek al gauw. Onze excursieleider, Piet Bremer, zag met enige verbazing de in 
totaal wel veertig deelnemers aankomen. Naar deze gewestelijke excursie waren ze uit alle afdelingen 
van ons gewest komen aanzetten. 

Wat zoek je nou in Kraggenburg, zo je al weet waar dat eigenlijk ligt?! 
 Kraggenburg is een plaats in de Noordoostpolder aan de zuid-oost rand. Het grenst aan de 
Voorst, het zgn. “Hoge land van Vollenhove”, op het oude land.  “Dat hoge land heeft een oude keileem-
kern,” leerden wij vroeger al op school. Ditzelfde keileem ligt ook in de polder, o.a. onder een deel van 
het Voorsterbos. Van Kraggenburg uit loop je dit bos zó in. 
 Het keileem van “Het hoge land van Vollenhove” is nog aardig intact, dank zij de verwoede 
strijd, die zijn bewoners eertijds leverden tegen de oprukkende Zuiderzee. Van het keileem in het aan-
grenzende Voorsterbos in de polder is veel weggeslagen door diezelfde zee. Het bos kent dan ook - naast 
keileemresten uit de IJstijd - onder andere zand van vóór die ijstijd, daar door de Zuiderzee neergelegd, 
en andersoortig zand, dat een verweringsprodukt van de keileem is. Alles is uiteraard kalkrijk. Het bos is 
er tussen 1944 en 1955 op geplant. 
 Al snel bleek dat het het hoofddoel van de excursie paddestoelen kijken zou zijn. 
Onze uitmuntende gids (Piet Bremer is naast een knap botanicus ook een paddestoelenkenner van for-
maat!) toog met de hele meute welgemoed het bos in. We stuitten al gauw op forse amanieten en wel 
Groene knol-amanieten. Deze uiterste giftige paddestoelen zijn hier karakteristiek voor de keileem, leer-
de Piet ons. 
In de zandige stukken, waar voornamelijk naaldhout ingeplant is, vonden we vooral veel Aardappelbovis-
ten, iets wat ons “zandhazen” niet vreemd in de oren klonk. 
Even nadenken waar wij geregeld Groene knolamanieten vinden . . . . . oh ja, bij de Leemkuil in Ton-
geren en op de beekwallen bij Niersen. Daar heb je dat leem weer, al is het geen keileem bij ons! Leuk 
om dat verband hier te ontdekken. 
 Er stonden groepjes, ja zelfs een forse heksenkring van door de modder wat groezelig geworden 
ridderzwammen. Het bleken de zeldzame Zilveren ridderzwammen te zijn. 
Aangezien er hier ook Haagbeuk groeit is het voorkomen van de zeldzame Haagbeukmelkzwam niet zo 
verwonderlijk. Braakrussula’s in alle verwarrende kleurvariaties zorgden voor de nodige discussies; sta-
tige Beukwortelzwammen brachten iedereen in verrukking en niet minder de mooie roze hoedjes van de 
Elfenschermpjes. 
 Ook hele kleine priegeltjes werden 
gevonden en hoopvol onder Piets neus ge-
houden. Daar was de grappige Draadknots-
zwam, die als haartjes op de takjes in de 
bosbodem stond, en de Paardehaartaailing 
(of een nauwe verwant) die massaal afgeval-
len eikenblaadjes bevolkte. 

 



 Er was een bekerzwammetje, de Kleine bruine 
bekerzwam, die in groepjes haast onzichtbaar op de lemi-
ge bodem naast het pad groeide. Een dode plantestengel 
bleek bezet met juweeltjes van enkele milimeters grote, 
platte bekertjes met een gouden franjerandje. Dasyscy-
phus sulfureus noteerde ik als naam van deze mini-
schoonheid. 
 Proeven of het melksap van een melkzwam scherp 
smaakt hoort er ook altijd bij. En dan ruiken natuurlijk. 
“De Kaneelkleurige melkzwam ruikt naar wantsen,” do-
ceerde Piet. “Maar hoe ruiken wantsen?” “Natuurlijk net 
als die melkzwam.” 
En dan die groene paddestoel? Nu, dat was duidelijk: naar 
anijs. We hadden de Groene anijstrechterzwam gevonden 

en even later volgde de Slanke anijstrechterzwam, een bruine soort. 
 We leerden over mycorrhizasoorten, de soorten zwammen die samen leven met bomen in een 
symbiose die beide partijen voordeel oplevert. Zo een is bijvoorbeeld de Scherpe kamrussula, een wat 
grauwe russulasoort, die samenleeft met Eiken. Ook in Epe staat deze soort onder Eiken, maar van de 
symbiose wist ik niet. 
 In het loofbos noteerde ik als boomsoorten: Zomereik, Beuk, Haagbeuk, Es, Hazelaar, Sleedoorn, 
Boskriek en Els. Van de Canadese populieren, eertijds als snelle groeiers aangeplant, zijn al veel gekapt. 
Hier heeft men er echter aan aantal laten staan, vanwege hun waarde als nestbomen en als belangrijke 
soort voor onder andere insekten en paddestoelen (Populiermelkzwam, bijvoorbeeld). 
Bramen, nagelkruid, Brunel, Breedbladige wespenorchis, brandnetel staan langs de paden. Voor planten 
zoeken was, mede door een geweldige plensbui met hagel, niet veel gelegenheid meer. Maar het aantal 
paddestoelen was zo groot, dat die ook alle aandacht opeisten. In twaalf jaar tijds zijn hier vierhonderd 
soorten genoteerd.  
Belangrijk is het grote aantal mycorrhizasoorten hierbij. Daaronder drieëentwintig soorten vezelkoppen 
(we zagen er massaal de Bruine vezelkop), eenentwintig soorten gordijnzwammen (ik noteerde Cortina-
rius obtusus, de Jodoformgordijnzwam) en zeventien soorten melkzwammen. 
 Een gebied dus, om zeker nog eens naar toe te gaan. Iets voor een weekend bij Vollenhove? 

Els Koopmans-Grommé. 

P.S. Piet Bremer schreef een rapport over Het Voorsterbos, met alle 
aspecten van geologie, plantengroei, paddestoelen en dieren. 

 Voor belangstellenden bij mij in te zien. 
         Els KG. 

 



Natuurbeschermingscommissie 

 De NBC wil binnenkort een eenmalige avondcursus “snoeien van hoogstamfruitbomen” organi-
seren. Dit als voorbereiding op het werk in twee hoogstamfruitboomgaarden te Veessen, vanaf de tweede 
werkdag in november. Ook tijdens de werkdagen zal de vrijwilligers nog instructie gegeven worden. 
 De toegang tot de instructieavond zal  f  5,- bedragen. Hier is dan een kopje koffie en een instruc-
tieboekje bij inbegrepen. 
 De datum van de avond en de locatie zullente zijner tijd in de media bekend worden gemaakt. 

Bertus Hilberink. 
Paddestoelenwerkgroep 

 In september bestond onze groep twee jaar en terug kijkend durf ik te stellen dat werken met 
paddestoelen een uiterst moeizaam gebeuren is. De mensen op een bepaald moment allemaal bij elkaar 
krijgen is al een probleem, maar dat zinkt in het niet bij de moeite die het kost om de vondsten op naam 
te brengen. 
 Maar goed, geen reden om te versagen; we tobben wel verder. En gelukkig zijn er heel dikwijls 
mensen die het wèl weten bij de hand. 
 
Zoogdierwerkgroep 
 Op de werkgroepenavond van 28 september heeft de zoogdierwerkgroep slechts met materiaal 
acte de présence gegeven. Daarbij werden de belangrijkste activiteiten vermeld: vleermuizen-, dassen- en 
kleine zoogdierenonderzoek. 
Ook andere zoogdieren liggen in onze interessesfeer, maar de mogelijkheden van de groep zijn beperkt. 
Wie weet wat er met meer leden mogelijk is. 
 Om de geringe gezamenlijke acties een beetje op te porren is een avond in de Eper Gemeentewo-
ning gepland. Het doel van de avond is dan ook enkele groepsactiviteiten vast te leggen.  
 Anders dan aangekondigd op de werkgroepenavond vindt de ontmoeting plaats  

in de Alkoof (Eper Gemeentewoning, op maandag 20 november 1995 om 20.00 uur. 

Frans Bosch. 

 



 
De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn alle voor 
verantwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
ABE=Albert/Bep Elich; AE=Anca Ebens; AHS=Agnès Herweijer-Smit; EdB=Egbert de Boer; EKG=Els 
Koopmans-Grommé;   FB=Frans Bosch; HJ=Hilary Jellema; MF=Marianne Faber; MHM=Micky Hasel-
hoff-Marsman; ML=Marcel Langevoort; OS = Oetie Slot; SRG=Susam Remmelts-Geerlings. 
En verder Tjada Amsterdam; de familie Brinkhuis; Janus en To Crum; Henk Geertjes; Els Hendriks; 
Liesbeth Huzen; Gerard Koops; Mia Leurs; Idske Mulder; de Heer W. van Soest; Mevrouw L. Stelmeij-
er; Mevrouw Voogd; Elly Vosselman en de Heer J. Wiessenberg 
 
 
VOGELS 
 
Bergeend 
25/05 5 exx. tussen het klooster en de Belt, 
 Wapenveld. AE. 
Blauwe kiekendief 
08/10 o  jagend boven heide Greveld, Gortel. ML. 
Bonte vliegenvanger 
05/09 1 o en 1 } . Achtertuin Knibbelakker,   
 Epe. SRG.  
Boompieper 
25/06 Bij het schietterrein, Wapenveld. AE. 
Boomvalk 
14/06 2 exx. Roep, Witte Berg, Petrea, bij het 
 oude nest. Wapenveld. AE. 
15/06 2 exx. gezien in hoge den, Petrea,   
 Wapenveld. AE. 
20/06 Jaagt vroeg in de morgen boven dorp   
 Wapenveld. AE. 
13/08 1 ex. boven heide Vierhouterbos, Vier-
 houten. ML. 
21/08 1 ex. jagend op Huiszwaluw boven ven,   
 Wisselseveen, Epe. ML. 
22/08 2 juv. gehoord, Petrea, bos Molenweg, 
 Wapenveld. AE. 
24/08 1 ex. Isedoornweg, Vaassen. ML. 
25/08 1 ex. Cannenburghergat, Niersen. ML. 
14/09 1 ex. Pastoorsweg, vliegend in westelijke 
 richting, Vaassen. ML. 
14/09 1 ex. Kolenkamp, Niersen. ML. 
Bosuil 
04/08 ‘s Nachts roepend, omg. Molenkampweg,   
 Heerde. OS.  
Bosrietzanger 
09/07 Langs de Wetering, Essenbos, Wapen- 
 veld. AE. 
Braamsluiper 
16/07 Roep in de tuin. Later ook jongen.   
 Wapenveld. AE. 
Buizerd 
28/05 2 jongen in nest, Petrea, Wapenveld. AE. 
Carolinaeend 
25/09 Apeldoorns Kanaal t.h.v. visvijvers,
 Emst. Edb. 
Geelgors 
05/06 Schietterrein, Wapenveld. AE. 
Gekraagde roodstaart 
02/06 Zwolse Bos, Wapenveld, vak 13,  
 zang. AE. 
05/06 Bij schietbaan, Wapenveld. AE. 

14/06 Middenlaan Petrea, Wapenveld. Ae. 
15/09  1 o in achtertuin Knibbelakker, 
 Epe.SRG. 
18/09 Tongerense heide, Epe. EKG.  
Gierzwaluw 
20/06 ca. 20 exx. boven dorp Wapenveld.  
 W.van Soest.  
Grasmus 
09/07 Langs de Wetering in Essenbos bij  Zie-
broekweg, Wapenveld. AE. 
Groene specht 
30/09 Norelbos, Epe. Exc.Paddestoelenwerkgroep. 
12/10 1 ex. roepend. Brinkgreverweg Epe. ML. 
Groenling 
28/09 Zeer gevarieerde zang in de tuin,   
 Wapenveld. AE. 
Grote bonte specht 
13/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  
 Hierna nog ettelijke malen gezien. PB.  
25/09 Vrouwtje met juv. o , tuin Pelzerpark,  
 Epe. AHS.  
Grote lijster 
01/09 10 exx. Achterna gezeten door Sperwer. ML. 
Havik 
27/07 Groot jong, vlakbij! Bij heide Zwolse Bos, 
 Wapenveld. AE. 
03/08 Juveniel, jagend op kraaien, Renderklippen, 
 Epe. ML. 
24/08 1 ex. Isedoornweg, Vaassen. ML. 
27/08 1 ex. Hakkeltseweg/Kroondomein, Gortel. ML. 
24/09 1 ex. Prins Hendrikpark, Wiesel. ML. 
Heggemus 
10/06 Paartje maakt nest in de klimop vlakbij ons 
 huis en op 
07/07 zijn de jongen uitgevlogen. AE. 
Kleine bonte specht 
24/09 Le Chevalierlaan, Epe. AHS.  
Kleine karekiet 
zomer 4 of 5 exx. in het riet langs het kanaal, 
 Wapenveld. AE. 
Kneu 
23/08 Troepje, zingend bij Bongerdplein,  
 Epe. EKG.  
Kruisbek 
27/08 Troepje om huis Bongerdplein, Epe. EKG.  
Paapje  
14/09 1 o  en meerdere juvenielen. Wildweg, 
 Vaassen. ML. 
Porseleinhoen 
20/09 2 exx. bij vogelhut Engelsche Werk,   



 Zwolle. HJ. 
Raaf 
18/09 1 ex. Tongerense Heide, Epe. EKG.  
10/10 1 ex. Vliegend boven onverhard  
 gedeelte Belvédèreweg, Epe. MHM.   
12/10 2 exx.Norelholtweg, Epe. overvliegend. 
 Idske Mulder.  
Sperwer 
18/08 Vliegt laag door de tuin, Lageweg,  Wapenveld. 
AE. 
01/09 1 ex. uitvallend naar Buizerd. Greveld, 
 Gortel. ML. 
24/09 2 exx. Prins Hendrikpark. Wiesel. ML. 
Spotvogel 
21/05 Langs de Wetering, Wapenveld. AE. 
Steenuil 
27/09 Roept (elke avond), Lageweg, 
 Wapenveld. AE. 
Tjiftjaf  
26/09 Nog druk bezig in de pruimebomen, 
 Lageweg, Wapenveld. AE. 
10/10 Nog steeds roepend in de tuin, Pelzer- 
 park, Epe. AHS.  
Visarend 
03/09 Visvijvers Kievitsveld, Emst. FB. 
04/10 Veessense Waarden, Wapenveld. HJ. 
10/10 Veessense Waarden, Wapenveld, ditmaal 
 met prooi, die hij op paaltje ging zitten 
 opeten. HJ. 
IJsvogel 
20/09 Immenhof, Oude Oenerweg, Epe, bij 
 waterbassing. Elly Vosselman.  
24/09 Veldvijvers Prins Hendrikpark,  
 Wiesel. ML 
Zwarte specht 
02/06 Vak 15 Zwolse Bos, Wapenveld. AE. 
14/09 1 ex. Kolenkamp, Niersen. ML. 
15/09 Vak 14 Zwolse Bos Wapenveld. AE. 
30/09 Norelbos, Epe. Exc.Paddestoelenwerkgroep. 
 
 
VLINDERS 

Argusvlinder  Lasiommata megera 
11/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
17/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Atalanta  Atalanta vanessa 
12/09 11 exx. in tuin Catharinaweg, Epe. 
 Mia Leurs. 
Dagpauwoog Inachis io 
aug. Soms 30 tegelijk op Buddleija, tuin   
 Molenkampweg, Heerde. OS. 
Dennepijlstaart  Hyloicus pinastri 
11/09 Rups in tuin Dellenweg, Epe.  
 Tjada Amsterdam. 
Distelvlinder  Cynthia cardui 
aug. Dagelijks op Buddleija, Molenkampweg,  
 Heerde. OS. 
Doodshoofdvlinder  Acherontia atropos 
sept. Op strand Zandvoort. Mevrouw Voogd.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
12/09 2 exx. in tuin Catharinaweg, Epe.  
 Mia Leurs. 

12/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. (Ook  la-
ter nog enige malen waargenomen).PB. 
16/09 Op Buddleija in tuin Elberg. Henk Geertjes.  
Groot koolwitje  Pieris brassicae 
17/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
24/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Hagedoornvlinder  Opisthograptis luteola 
09/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.
 (Hierna nog enige malen gezien). PB. 
Huismoeder  Noctua pronuba 
25/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Icarusblauwtje  Polyommatus icarus 
16 en "Waterland", Weteringdijk,Vaassen.  
17/09 PB.  
Kleine vos  Aglais urtacae 
12/08 ± 30 exx. Dierentuin Wissel, Epe. OS. 
Kleine vuurvlinder  Lycaena phlaeas 
18/09 Tennisbaan, Heerde. OS. 
31/08 Meerdere exx. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. (Later ook nog waargenomen).PB.  
14/10 1 1 o  en 1 } , Koebergseweg, Heerde. 
  J. Wiessenberg.     
Koninginnepage  Papillio machaon 
eind aug. Van Riebeeckstraat, Vaassen, op  Buddleija. 
 Mevrouw L. Stolmeijer. 
Koolwitje   
12/09 5 exx. tuin Catharinaweg, Epe. Mia Leurs 
Landkaartje  Araschnia levana 
27/08 Meerdere exx. zomervorm. "Waterland",  
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Lieveling  Timandra griseata 
22/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Lomaspilis marginata 
08/08 + Een mooi getekend wit/zwart 
09/08 nachtvlindertje. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. PB. 
Oranje wortelboorder  Triodia sylvina 
20/08 Opvallend veel exx. deze week. EKG.   
Rood weeskind  Catocala nupta 
05/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
 (Hierna nog herhaaldelijk gezien). 
Rouwmantel  Nymphalis antiopa 
(sept. In Hoorner Bos, Terschelling. AE.)  
06/09 Willem Dreeslaan 6, Epe. 
 De hele dag in de tuin. Liesbeth Huzen. 
06/09 Haverkampseweg 43, Epe. In de tuin,   
 hoodzakelijk op rottend fruit. Leek af en   
 toe vertrokken, maar kwam steeds weer  
 terug, ook de volgende dagen. Mia Leurs. 
07/09 Bij vennetje nabij  Pluizenmeer, Heerde,   
 op bloedende berk. HJ. 
10/09 0p bramen, Lichttorenweg, Epe. MF. 
10/09 Op bramen, Grotelseweg, Epe. MF. 
17/09 Op braam in tuin Molenkampweg,   
 Heerde. OS. 
Sleedoornpage  Thecla betulae 
22/08 Op Buddleija in Ugchelen. Gerard Koops. 
sept. Op bramenwal, Wissel, Epe. Els Hendriks. 
Witvlakvlinder  Orgyia antiqua 
09/10 3 o exx. fladderend om (vleugelloos) o.  
 Tuin bij Centrumweg, Epe. EKG.  

 



 
 
INSEKTEN 
Bruinrode heidelibel  Sympetrum striolatum 
19/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 
 Hierna nog diverse malen gezien en op 12/09
 opvallend veel parende exx. PB.  
Grote keizerlibel  Anax imperator 
11/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. (Ook  la-
ter nog geregeld waargenomen).PB.   
Lantaarntje  Ischnura elegans 
09/08 Enkele exx. "Waterland", Weteringdijk, 
 Vaassen. (Ook later nog waargenomen). PB.  
Pantserjuffer  Lestes sponsa 
09/08 Veel. "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 
 PB.  
Platbuik  Libellula depressa 
15/08 }   "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Smaragdlibel    Cordulia aenea 
01/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
 

PADDESTOELEN 
Beukebladmycena  Mycena fagetorum 
16/09 Motketel, Nierssen. ABE. 
Blanke parasolzwam Lepiota leucothites 
16/09  Tuin Belvédèreweg, Epe. MHM.  
21/09 In tuin en bloempot Bongerdplein,  
 Epe. EKG. 
Blauwplaatstropharia  Stropharia ferrei 
11/09 Op diverse locaties, op houtsnippers in Epe. 
 EKG.  
Boompuist  Tyromices Ptychogaster 
 Al vroeg in september op veel locaties 
 opvallend grotere aantallen dan vorig jaar. 
 Paddestoelenwerkgroep e.a. 
Bruine bundelridderzwam  Lycophyllum decartes 
25/09 Lohuizerweg, Epe. EKG.  
Clavaria acuta 
16/09 Een spits knotszwammetje op stronk. 
 Cannenburghlaan, Vaassen. ABE. 
Dennevoetzwam  Phaeolus Schweinitzii 
16/09 Niersen. ABE. 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Eierzakje Nidularia farcta. 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Eikeldopzwammetje Hymenoscyphus fructigenus 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Geel schijfzwammetje Bisporella citrina 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Gele stekelkorstzwam  Mycoacia uda 
23/09 Op wilg in tuin Bongerdplein, Epe. EKG. 
Gele wasplaat  Hygrophorus chlorophormus 
25/09 Vaassen. ABE. 
Geringde vlekplaat  Panaeolus semiovatus 
16/09 Op paardemest, Vaassen. ABE.     
Geschubde stropharia  Stropharia squamosa 
13/09 Plantsoenen, Epe. Op houtsnippers. EKG.  
Groene anijstrechterzwam   Clitocybe odora 
20/09 Garderen. EKG.  
Houtknotszwam Xylaria polymorpha 
30/09  Norelbos, Epe. Padd.werkgr. 

Hypoxilon rubiginosum 
14/10 Mooi oudroze, sponsachtig floers op hout. 
 Motketel, Vaassen. EKG.  
Judasoor  Hirneola auricula 
25/09 Langs Gortelseweg, Vaassen. ABE. 
Kelkvormig stengelbekertje  Hymenoscyphus  
    calyculus 
16/09 Vaassen. ABE. 
Knolparasolzwam  Lepiota rhacodes 
15/09 Belvédèreweg, Epe. MHM.  
17/09 (var.hortensis), bij composthoop  Bongerd-
plein, Epe. EKG.  
30/09  Norelbos, Epe. Padd.werkgr. 
 Korianderzwam  Gloeopyllym odoratum 
16/09 Niersen. ABE. 
Muizestaartzwam Baeospora myosura 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgr. 
Okerknol collybia  Collybia cookii 
30/09  Norelbos, Epe. Padd.werkgr. 
Oorlepelzwammetje  Auriscalpium vulgare 
16/09 Gortelseweg, Vaassen. ABE. 
Paarse schijnridder  Lepista nuda 
25/09 Vaassen. ABE. 
13/10 Norelbos, Epe. (Vorig jaar tientallen, nu 
 schaars) MHM.   
Parelamaniet  Amanita rubescens 
25/09 Lohuizerweg, Epe. EKG.   
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Peksteel  Polyporus badius 
25/09 Vaassen. ABE. 
Reuzenzwam  Meripilus giganteus 
11/09 Op beukwortels, Quickbornlaan, 
 Epe. EKG.   
Roodbruine slanke amaniet Amanita fulva 
30/09  Norelbos, Epe. Padd.werkgr. 
Stekelige stuifzwam  Lycoperdon umbrinum 
16/09 Niersen. ABE. 
Roodvoetknotsje Thyphula erytrhopus 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Ruig elfenbankje  Coriolus hirsutus 
25/09  Vaassen. ABE. 
Sneeuwwite mycena  Hemycena lactea 
25/09 Gortelseweg, Vaassen. ABE. 
Sparrestinktaailing Marasmius perforans 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Sponszwam Sparassis crispa. 
30/09  Op vier locaties in Norelbos, Epe.  Paddestoe-
lenwerkgroep. 
In het algemeen dit jaar veelvuldig waargenomen.. 
Suikermycena  Mycena tenerrinia  
21/09 Op wilgeschors, tuin Bongerdplein,  
 Epe. EKG.  
Takruitertje Marasmiellus ramealis  
30/09  Norelbos, Epe. Padd.werkgr. 
Tolzwam  Coltricia perennis 
16/09 Niersen, op heideterrein. ABE. 
Tijgertaaiplaat  Lentinus tigrinus 
25/09 Park Cannenburgh, Vaassen. ABE/ 
 Fam.Crum. 
Waaierbuisjeszwam  Polyporus varius 
30/09  Norelbos, Epe. Padd.werkgr. 



Wortelende aardappelbovist  Scleroderma  
    verrucoseum 
13/09 Op twee plaatsen, tuin Bongerdplein,
 Epe. EKG.  
25/09 Vaassen. ABE. 
IJszwammetje Pseudohydnum gelatinosum 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgroep. 
Zilversteel zwavelkop Hypholoma marginatum 
30/09  Norelbos, Epe. Paddestoelenwerkgr. 
Zwerminktzwam  Coprins disseminatus 
07/10 Beekstraat bij grote kerk. EKG.      
 
PLANTEN 
Bezemkruiskruid  Senecio inaequidens 
24/09 Officiersweg, omg. Epe. EdB. 
Dubbelkelk  Picris echoides 
16/09 Voormalige spoorbaan/fietspad  
 Epe - Heerde. EdB. 
Gingellikruid  Guizotia abyssinica 
08/10 In bloei, langs Dorpsche  
 Beek Vaassen.ML. 
Grote wolfsklauw Lycopodium clavatum 
01/10 Op vier plaasen, omg. Hertenkampseweg 
 Vaassen. EdB. 
Karwijvarkenskervel  Peucedanum carvifolia 
01/10 Kleigat langs de IJssel, Oene. ML. 
Koningsvaren  Osmunda regalis 
06/09 Spontaan in tuin, Epe. Familie Brinkhuis. 
04/10 Houtwal Vossenbroek. EdB. 
Pluimgierst  Panicum miliaceum 
16/09 Voormalige spoorbaan/fietspad Epe - 
 Heerde. EdB. 
Stomp fonteinkruid Potamogeton obtusifolius 
04/10 Visvijver Emst. EdB. 
Toverhazelaar 
12/10 Exemplaar dat vrucht draagt, in tuin Pel-
 zerpark, Epe. AHS.  
Zomerfijnstraal  Erigeron anuus 
06/10 Enkele exx. op terrein Tholen,  
 Vaassen. ML. 
VAR 
Dikkopjes 
21/08 Nog altijd veel in de poel, "Waterland", 
 Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Pad 
05/08 Een heel dikke zit onder de vuilnisbak! AE. 
10/09 Een kleintje, in huis. AE. 
17/10 In etensbak hond. Per ongeluk of expres? 
 Belvédèreweg, Epe. MHM.  



Eerste waarnemingen 
zomervogels 1995 in onze regio 

 Tien leden zonden hun lijstje in (waar blijven toch de waarnemingen van al die andere vogelzieners/ 
-hoorders?). De verwerking van de gegevens treft U hierbij aan. 
Daarbij viel op dat bij sommige soorten meer waarne(e)m(st)ers op dezelfde dag een exemplaar zagen/hoor-
den; of waren die waarne(e)m(st)ers samen op pad? 
 Een enkele voorzichtige conclusie: 
• Vroeg terug uit het zuiden waren dit voorjaar: Koekoek, Gierzwaluw, Roodborsttapuit, Spotvogel, Tjift-

jaf. 
• Lateriken (althans voor het groepje van tien waarne(e)m(st)ers): Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Kleine 

karekiet, Braamsluiper. 
 Rudi Heideveld en Henk van Gelder waren dit jaar de onbetwiste kampioenen. Bij elf soorten waren 
zij degenen die de vroegste waarneming meldden. Twee maal noteerden ze een”gedeelde eerste plaats” met 
Marcel Langevoort, die tweede werd met acht vroegste waarmemingen, en Frans Bosch had er vijf. 
 Volgend jaar gaat de wisselbeker naar. . . . .?? Misschien wel naar U/jij, die tot nu toe in alle bes-
cheidenheid het lijstje niet instuurde. Wie weet en. . . . . veel vogel-plezier! 

Wim van Waveren Hogervorst. 
 

Soort Datum Inzender Soort Da-
tum 

Inzender 

Zomertaling 09/04 RH/HvG Grote karekiet   
Zwarte stern 12/04 RH/HvG Kleine karekiet  07/05 RH/HvG  
Visdief  26/04 ML Bosrietzanger 24/04 EKG 
Tortelduif 24/04 EKG.  Rietzanger   
Koekoek 23/04 ML Spotvogel  19/04 PB 
Gierzwaluw 24/04 ML Zwartkop 05/03 MHM.  
Boerenzwaluw  08/04 FB Tuinfluiter 08/04 RH/HvG 
Huiszwaluw 23/04 RH/HvG Grasmus 24/04 EKG+ML 
Oeverzwaluw  09/04 RH/HvG Braamsluiper 21/04 RH/HvG 
Wielewaal 21/05 AEW+RH/HvG Fitis 17/03 PB 
Nachtegaal 24/04 ML Tjiftjaf 12/03 PB 
Zwarte rood-
staart 

12/03 RH/HvG Fluiter  30/04 FB 

Gekr. roodstaart 24/04 AEW+RH/HvG Grauwe vliegenvanger 13/05 PB 
Paapje  06/05 FB Bonte vliegenvanger 06/04 EKG 
Roodborsttapuit  12/03 ML+LW Boompieper  07/04 FB 
Tapuit 23/04 ML+RH/HvG Gele kwikstaart 25/03 FB 
Snor   Boomvalk  23/04 ML 

 
Van de niet vermelde vogels zijn geen gegevens binnengekomen. 
Afkortingen waarnemers: AEW=Anca Ebens-Witkamp; EKG=Els Koopmans-Grommé; FB=Frans Bosch; 
LW=Louk Witkamp; MHM= Micky Haselhoff-Marsman; ML= Marcel Langevoort; PB=Paula Baan; 
RH/HvG=Rudi Heideveld/Henk van Gelder. 



  Een uitstapje naar de Zwarte Zee 

Dit voorjaar hebben we ter onderbreking van ons verblijf in het westen van Turkije in het weekend een uit-
stapje gemaakt naar Rize, een provinciehoofdstad aan de Zwarte 
Zee-kust en ongeveer honderd kilometer van de Georgische grens.  
Doordat we wegens tijdgebrek het vliegtuig hadden genomen, 
kwamen we meteen al in aanraking met een duidelijk kenmerk 
van het landschap: het vliegveld van Trabzon (het oude Trabizon-
de) ligt ingeklemd tussen de Zwarte Zee en het Pontisch gebergte 
dat al in luttele kilometers tot 2330 m en 2600 m reikt op de pas-
sen en waar de bergtoppen zich tot 3917 m (Kaçkar-berg) hoogte 
uitstrekken. Zodoende konden we alleen maar landen na een rare 

draai.  
 Ons reisdoel was zoals gezegd Rize. De kustweg is een drukke weg waar de dorpjes zich als een lint 
aaneenrijgen en waar alleen de inschikkelijkheid van de mensen er voor zorgt dat al dat door elkaar krioe-
lende verkeer, inclusief voetgangers, nog zonder al te ernstige ongelukken voortgang vindt.  
 Rize is zeker ook bij Nederlanders bekend vanwege de Rize-thee. Het is heel opmerkelijk dat de 
verbouw van thee pas na de Tweede Wereldoorlog op gang gekomen is. Ook met de grootscheepse verbouw 
van hazelnoten is men pas na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Dit jaar is men als alternatief voor de 
verbouw van thee begonnen met de verbouw van kiwi's.  
 De oorspronkelijke vegetatie schijnt hier bestaan te hebben uit Beukenbossen en de lager gelegen 
stukken land schijnen begroeid geweest te zijn met Haagbeuk en Eik. Maar hier is tegenwoordig op de hel-
lingen langs de kust geen spoor meer van te bekennen. Wel ziet men Mandarijnenbomen.  
 De eerste dag zijn we naar het hoogste puntje van de stad gegaan (en dat was echt aanloopjes nemen 
met de auto). Vanuit dat punt hadden we een schitterend uitzicht op de groene hellingen en de zee in de 
verte. Voeg daar nog bij dat de kust behoorlijk bochtig is en het romantische plaatje is compleet.  
Hier dient vermeld te worden dat we het weer mee hadden, want Rize is berucht vanwege de dichte mist, die 
er vaak is en de gigantisch hoge gemiddelde regenval per jaar. Dit is te verklaren uit het feit dat de lucht als 
het ware gestuwd wordt tussen de Kauka-
sus en het Pontisch gebergte.  
Het Pontisch gebergte wordt van de gort-
droge Anatolische Hoogvlakte geschei-
den door de rivier de Çoruh die een diep 
dal heeft uitgesneden. Langs de rivieren 
in het dal vinden we populieren. Men 
noemt dit kustgebergte ook wel "Ponti-
sche Alpen", maar deze naam spreekt mij 
persoonlijk niet aan; daarvoor is het ge-
bied hier veel te groen en woest in verge-
lijking met de Alpen. Alleen de omgeving 
van Artvin (in Turks-Georgië), dat verder 
landinwaarts ligt, doet denken aan Zwit-
serland (ware het niet dat hier van rege-
ringswege staatsdorpen met huizen voor-
zien van golfplaten daken zijn neergezet).  
 De volgende dag hebben we een 
bezoek gebracht aan Ayder, een op 1300 
m hoogte gelegen plaats met twee be-
roemde hete bronnen van vulkanische 
oorsprong. We reden de kustweg nog zestig km verder af om daarna rechtsaf te slaan, richting Çamlihemsin.  
Ayder bestaat uit wat boerderijtjes die 's zomers onderdak geven, en bergweiden waar het vee graast, de 
zogenaamde yayla.  
Een yayla is een zomerverblijf dat wordt gebruikt om er 's zomers het vee te hoeden. Meestal zal de yayla 
hoger gelegen zijn dan het "echte" dorp van de bewoners, maar dat hoeft niet persé. Door geheel Turkije 
vindt men deze gebieden die dienst doen als yayla.  
Wijzelf kennen deze yayla's van nabij door een verblijf in een dorp aan de Armeense grens. Ik weet niet of 
onze belevenissen daar algemeen geldend zijn voor heel Turkije. In elk geval is het in tegenstelling tot "on-

 

 



ze" yayla hier 's zomers druk vanwege alle (Turkse) toeristen die bij de bronnen genezing komen zoeken 
voor hun kwalen en vanwege het Hazelnootfestival dat er gehouden wordt, o.a. met doedelzakspelers.  
 In maart waren deze boerderijtjes nog onbewoond. Ze zijn trouwens te zien op de toeristenaffiches.  
De bergweiden bij de boerderijtjes waren bezaaid met sneeuwklokjes en blauw-paarse eenbloemige kleine 
hyacintjes. Jammer dat het genieten bedorven werd door een artikel dat ik een poos geleden gelezen had: 
deze bolgewassen worden op grote schaal uitgegraven voor export naar West-Europa. De bange vraag dient 
zich aan hoe je je bij de aanschaf van wat bloembolletjes kunt wapenen tegen dergelijke praktijken.  
 Het was een geluk dat we met de auto tot Ayder konden komen, want wegens het ontbreken van 
sneeuwkettingen waren we gedwongen te stoppen als het sneeuwpak te dik werd. In deze tijd van het jaar 
was de normale zomerdrukte van mensen die voor al hun kwalen naar de hete bronnen komen nog niet be-
gonnen. Er zijn daar twee hete bronnen van vulkanische oorsprong. Het water is er 50 á 60 graden. Het ver-
haal vermeldt niet hoe men deze temperatuur kan verdragen.  
 Nadat we nog wat in de sneeuw rondgewandeld hadden, van het uitzicht genoten hadden en ons 
meegebrachte eten en drinken verorberd hadden, togen we gedwongen door de kou weer op weg naar Rize, 
maar niet nadat we nog foto's hadden gemaakt van alle deelnemers aan het tochtje.  
 Op de terugweg zijn we nog even gestopt bij een van de vele eeuwenoude kenmerkende bruggetjes, 
die heel hoog zijn om in het voorjaar het hoofd te kunnen bieden aan het stijgende water.   

Paula Bijlsma. 
  
Literatuur: 
- Cantecleer natuurreisgidsen: Turkije. 
- Lonely Planet: Trekking in Turkey.  
- Travel survival kit: Turkey 
- Eberhard Schmitt:Türkei, ein Reisehandbuch  
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     Karadeniz bölgesi - Zwarte Zee district 
     Iç Anadolu  - Centraal Anatolië 

 



     Dogu Anadolu  - Oost Anatolië 
     Güney Dogu Anadolu - Zuid-Oost Anatolië   
     Akdeniz  - Middellandse Zee district 
     Ege bölgesi  - Egeïsch district 
                                                   Marmara bölgesi - Marmara district  
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