
 
NOVEMBER- DECEMBER 1996 

 
INHOUD: 

 1. Inhoud Redactie. 
 2. Voorwoord Micky Haselhoff-Marsman. 
 3. Stuurpraat Bestuur. 
 4. Programma Bestuur/redactie.  
 8. Werkgroepen Werkgroepen. 

10. Op weg naar Normandië Frans van Noorden. 
12. Hazenstaartjes en Hazenpootjes Els Koopmans-Grommé. 
13. Vogelreis naar Müritz, Rügen en Falsterbo Wim van Waveren Hogervorst 
16. Toscane Micky Haselhoff-Marsman. 
18. Bijzondere kust: Brauton Burrows Els Koopmans-Grommé. 
20. Een overzees paddestoelenverhaaltje Els Koopmans-Grommé. 
21. Praag en het Reuzengebergte Lous Heine. 
22. Arkansas Menno Boomsluiter. 
23. Dagvlinders Hilary Jellema-Brazier. 
26. Samerrott Egbert de Boer. 
27. Rouwmantels Els Koopmans-Grommé. 
28. Vlinderen vanuit een luie stoel Hilary Jellema-Brazier. 
29. Waarnemingen nachtvlinders Hilary Jellema-Brazier. 
      Rectificatie “De Werversdijk” Henk Menke/redactie. 
30. Kennismaking met Het Oostermaat Els Koopmans-Grommé. 
31. De Roggelelie Fred Bos. 
32. Determinatieproblemen van de Paddestoelenwerkgroep Janus en To Crum-Hendriks. 
33. Over heksenkringen en zwamvlokken Janus en To Crum-Hendriks. 
34. In mijn schuur gebroed Rudi Heideveld. 
35. En wat vindt de Zeearend? Micky Haselhoff-Marsman. 
36. Een vreemd geval Els Koopmans-Grommé. 
      Raadsel (vervolg) Aart Smit/redactie. 
37. Vereniging Milieuzorg Jan Polman. 
38. Herfst aan de IJssel Egbert de Boer. 
40. Geologische excursie naar de Woldberg Marianne Faber. 
41. Hertenbronst Marianne Faber. 
42. Wetens(w)aardigheden voor de jeugd Oeti Slot. 
44. Au! Dik Koopmans/redactie. 
45. Hagelzakje Aart Smit. 
46. Overgenomen Redactie. 
47. Waargenomen Agnès Herweijer-Smit.  
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Als nieuwe leden mogen wij verwelkomen: 
 
Mevrouw A. van Ooijen, 
Hagedisweg 10a,  
8162 ND  Epe 
en 
Jeroen S. Haas,  
Horsthoekerbeek 2, 
8181 PA  Heerde 
 



“ WOUDHUIS“ -paddestoelen 
(excursie van 29 oktober 1995) 

 In een herfst zo droog en (relatief) warm als die van 1995 hoor je van alle kanten dat het toch 
maar niets is met de paddestoelen - nauwelijks wat te vinden.  
Ik heb er nog maar zo weinig kaas van gegeten dat ik het eigenlijk wel vond meevallen. Er waren altijd 
meer paddestoelen dan ik plaatsen kon en als je daar maar lang genoeg mee blijft tobben, krijg je mis-
schien een vertekend beeld van de werkelijke hoeveelheid.  
Heel opvallend was, dat er in “mijn gebiedje”, rond de Belvédèreweg in Epe, totaal andere paddestoel-
soorten opkwamen dan in de voorgaande jaren, terwijl weer andere zich nauwelijks- of helemaal niet 
vertoonden. Of die verschillen zich overal voordeden heb ik niet kunnen achterhalen. Echte mycologen 
die ik ernaar vroeg zeiden simpel: “Natuurlijk is het nou anders; er is toch niks!” 
 En met die uitspraak als uitgangspunt moet ik verslag leggen over de laatste “officiele” afdelings-
paddestoel-excursie van1995. Naar het Woudhuis bij Apeldoorn, onder leiding van Ruud Knol. 
 Juist vanwege de algemeen erkende zwam-malaise voorzagen we dat de opkomst pover zou zijn 
en dat is iets waar je een excursieleider niet graag mee confronteert. Doorgevoerde hobbyisten hebben 
per definitie te weinig tijd en als ze daar dan een stuk van inleveren terwille van bijna niemand is dat op 
z’n zachtst gezegd héel vervelend.  

Tot onze vreugde was de opkomst boven verwachting: zesentwintig zie-
len! 
En het aantal op naam gebrachte paddestoelen van die ochtend was ook zo 
gek nog niet: vijfenvijftig. In werkelijkheid moeten het er zelfs meer ge-
weest zijn, want in zo’n grote groep worden ook vondsten gedaan die aan 
de “notulist” voorbij gaan. 
Een bijzondere verrassing was de aanwezigheid van de Goudvinkzwam, 
een prachtige zalmkleurige paddestoel die hoort tot de bundelzwammen.  
De mooie kleur komt extra tot zijn recht, als je het befaamde spiegeltje - 
dat tot de standaarduitrusting van de paddestoelmens hoort - onder de hoed 
houdt. Een heel teer, heel warm licht valt er dan op.  
Het zou best een eigenschap van alle bundelzwammen kunnen zijn, die 
lichtdoorlatendheid, bedenk ik nu. De dikke trossen Goudvliesbundel-
zwammen die vaak hoog in de bomen groeien zijn ook zo mooi als je er 

van onderen tegenaan kijkt, vooral tegen een lichte hemel. 
 Het enige wat de stemming een beetje besmeurde was de hoeveelheid hondepoep in het bos, al 
moet toegegeven worden dat de schimmelontwikkeling erop hier en daar ook best mooi was.  
Er werd ook nog even gesuggereerd dat de ondefinieerbare substantie waarop een heel mooi bundeltje 
Pels-inktzwammen prijkte hondepoep was. Gelukkig was dat niet zo; deze paddestoeltjes groeien op 
lekker schone paardemest. 
 We zagen bijzonder mooie Spekzwoerdzwammen ook weer met prachtig zalmroze kleurnuances, 
en 
we liepen door een ex-laantje, dat wil zeggen dat de bomen aan weerszijden waren omgehaald. De stob-
ben waren er bevolkt door massa’s Doolhofzwammen, waarvan er één helder lila overtogen was, schitte-
rend!  Meniezwammetjes, helemaal door de droogte uitgebleekt waren vergezeld van hun soortgenoten in 
“per-fecte vorm”, de helderrode miniatuur-framboosjes, die aanduidden dat de zwammetjes aan het spo-
ruleren waren. Sporen vormen, dus. Je ziet ze licht over het hoofd, maar als je erop let blijken ze hele-
maal niet zeldzaam, en door een loep gezien  zijn ze prachtig.   
 Tot slot van dit verslagje wil ik nog drie vondsten vermelden en wel: van de Zandpadvezelkop 
(hoofdzakelijk omdat ik dat weer zo’n opzienbarend lelijke naam vind), van een puntgaaf Klein stink-
zwammetje (nog niet eerder in die omgeving gezien door Ruud Knol, die er toch heel wat voetstappen 

 



heeft liggen) en van een Melkvuurzwam (die als bijzonderheid heeft dat hij altijd het gezelschap van een 
Hazelaar kiest). Ook deze laatste waarneming was een eerste voor dit gebied. 
 De tijd ging sneller dan wij: we moesten het laatste gedeelte van de wandeling helaas laten schie-
ten. Zo gaat dat bijna altijd als je op paddestoelen uit bent, zelfs als er volgens mycologen “helemaal niks 
is”. 
Ik denk dat de deelnemers aan deze excursie dìt  “niks”  toch bijzonder gewaardeerd hebben, dus nog 
maar eens namens allemaal: Hartelijk dank, Ruud Knol! En tot de volgende keer. . . . 

Micky Haselhoff-Marsman.  



KNNV-Jaarverslag 1995. 

 Het aantal activiteiten, georganiseerd en uitgevoerd door het afdelingsbestuur zowel als door de 
werkgroepen bedroeg minimaal      (zie activiteitenoverzicht; het is mogelijk dat niet alle werkgroepactiviteiten 
hierin opgenomen zijn). Over het enthousiasme en de deelname is geen algemeen geldend oordeel te geven:de 
ene keer wordt de verwachte opkomst vèr overtroffen en soms valt die een beetje tegen, maar van echt gebrek 
aan belangstelling is nooit sprake. 
 Het bestuur was sedert medio maart 1995 samengesteld als volgt: 
   Marianne Faber   voorziter (nu aftredend/herkiesbaar); 
   Micky Haselhoff-Marsman secretaris; 
   Jenny Sondorp   penningmeester 
   Lous Heine   lid - coördinator afdelingsactiviteiten; 
   Erik Murris   lid. (nu aftredend/herkiesbaar); 
   Harry van Diepen  lid. 
 Voor de activiteiten van de Natuur Beschermings Commissie, de onderscheidene werkgroepen en de 
bibliotheek wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen zoals die verderop in dit blad zijn 
opgenomen. 
Natuurklanken. 
  Ook in 1995 is dit blad vijf maal verschenen. Er is veel zorg besteed aan de inhoud en de uitvoering; 
aan kopij heeft het nooit ontbroken. Op detweehonderdtweeëntwintig pagina’s die er in het afgelopen jaar zijn 
volgeschreven zijn veel positieve reacties gekomen. 
De redactie bestaat onveranderd uit Agnès Herweijer-Smit, Hilary Jellema-Brazier, Idske Mulder, Wim 
Bijlsma en Micky Haselhoff-Marsman. Voor correctie en eventueel andere hand-en spandiensten “in nood-
situaties” hebben Mariet van Gelder, Resie Broekman en Jan Leemburg zich opgeworpen. 
Het bijhouden en printen van de verzendlijst wordt nog altijd door Wim Bijlsma verzorgd. Het “garen en 
nieten” gebeurt, ook als vanouds, bij hem en Paula thuis, waarna het grootste gedeelte van de oplage 
Natuurklanken door vrijwilligers wordt rondgebracht. Een hartelijk dank aan al die medewerkers is zeker op 
zijn plaats. 
Tussen heuvels en rivier. 
 Dat deze rubriek aan zijn doel beantwoordt is wel duidelijk bewezen, in de meer dan een kwart eeuw 
dat hij zich heeft gehandhaafd. Publicatie vindt plaats in regionale Veluwe editie van Het Gelders Dagblad en 
in de streekedities van de Zwolse krant. Hulde aan allen die hun medewerking hieraan geven! Zonder iemand 
te kort te willen doen verdient de naam van Els Koopmans-Grommé in dit verband toch weer extra nadruk. 
 Samen met Henk Menke heeft Els een honderdtal artikelen uit de lange geschiedenis van “Heuvels en 
rivier” geselecteerd, dat in boekvorm zal verschijnen of intussen al verschenen is. Dit houdt verband met het 
vijftigjarig bestaan van de KNNV-afdeling Epe/Heerde, op 11 mei a.s.  
Jubileum. 
 Ook al in verband met dit vijftigjarig bestaan is er in maart een commissie samengesteld die zich met 
de organisatie van de bijbehorende feestelijkheden bezig houdt. Deze commissie bestaat uit: Marianne Faber, 
Jenny Sondorp, Lous Heine, Henk Menke, Daphne Dikkers, Bertus Hilberink, Els Koopmans, Wim van 
Waveren Hogervorst, Ep de Haan en Micky Haselhoff. Deze commissie is vier keer bij elkaar geweest en de 
voorbereidingen zijn in volle gang. 
Wisselseveen?? 
Leden. 
 Het ledental stond op 1 januari 199 op honderdzesenvijftig leden en vijftig huisgenootleden (twee-
honderdzes in totaal). Nu telt onze afdeling  
Natuurpad. 
???? 
Vertegenwoordigingen. 
 De afdeling was in het verslagjaar vertegenwoordigd in: 
• de Stichting Behoud Epe; 
• de Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen Epe/Heerde; 
• de Welzijnsraad te Epe; 
• de Gelderse Milieufederatie te Arnhem; 
• het Gewest IJsselstreek van de KNNV; 
• de Werkgroep Bermbeheer te Epe; 
• de Begeleidingscommissie landschapsbeleidsplan gemeente Heerde; 



• het Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe. 
Activiteiten in 1995. 
Op de hieronder volgende lijst zijn, aan de hand van de ons verschafte gegevens, opgenomen de: 

KNNV-afdelingsexcursies, lezingen en bijeenkomsten in 1995. 

 Datum Soort activiteit Leiding Aant.dln. 
29 januari Ganzenexcursie Vogelwerkgroep Harry van Diepen  
4 februari Wisselseveen, 1e seizoenwandeling  Excursie Henk Menke  31  
23 februari Jaarvergadering  23 
11 maart Landschapsonderhoud/Natuurbeschermingscomm Bertus Hilberink  
12 maart Excursie naar Polder Oosterwolde, Vogelwerkgr. Adrie Hottinga  
19 maart Excirsie Uddelermeerveld Gerard Plat 12 
23 maart Dia’s Rotsplanten Lezing Harry Jans 24 
1 april Landschapsonderhoud door NBC Bertus Hilberink  
  2 april Exc.Vorchterwaarden (vogelwerkgroep) Rudi H./Henk van Gelder 10 
9 april IJsselgebied Excursie Henk Menke  9 
30 april Insektenwerkgroep (werkgroepavond) Graafkevers   7 
20 april Dia-lezing Veluwe Hr. L Fraanje 37 
23 april Voorjaarspaddestoelenexcursie Motketel Werkgroep 6 
25 april Korte cursus vogelgeluiden Wim van Waveren  21 
26 april Natuurochtend Els Koopmans-Grommé 10 
27 april Vroege Vogels Wim van Waveren 11 
11 mei Inventarisatie excursie vissen (VAR) Gert Jan Blankena 6 
13 mei Wisselseveen, 2e seizoenwandeling Henk Menke 15 
19 mei De wondere wereld van het kleine - dialezing Siemensma 17 
24 mei Excursie naar ‘t Veen, Hattem Plantenwerkgroep 5 
27 mei Dagexcursie Weerribben, Vogelwerkgroep Gerard en Henk Plat  
10 juni   Themadag Gewest IJsselstreek  16 
21 juni Excursie naar Het Engelsche Werk, Zwolle Elja van Dongen 6 
30/06-1/07 Vlindernachtje (impr.) Insektenwerkgroep Els Koopmans 3 
2 juli  Seizoenexcursie Wisselseveen Mariet van Gelder 30? 
8 juli   Excursie Leusveld in Hal Els en Dik Koopmans 9 
15 juli Excursie Insektenwerkgroep-Renderklippen Els K./Henk van Woerden 6 
19 juli Excyrsie Wapenvelderbroek Plantenwerkgroep 8 
22 juli Excursie Insektenwerkgroep -Motketel Bertus Hilberink 5 
21 augustus Avondexcursie Kievitsveld, Emst: vegetatiekunde Plantenwerkgroep  
30 augustus Excursie Wisselseveen, Epe Plantenwerkgroep 8 
2 september Laatste seizoenwandeling Wisselseveen Henk Menke  
11 september Determinatieavond Plantenwerkgroep  
13 september Werkgroepavond (Vogels) Harry van Diepen  
14 september Avondexcursie Erik Murris 16 
16 september Paddestoelenwandeling omg. Motketel Niersen Werkgroep 6 
23 september Excursie Blauwe Kamer  13 
25 september Determinatieavond Plantenwerkgroep   
28 september Presentatie door de werkgroepen Werkgroepen 26 
30 september Gewestelijke excursie naar de N.O. Polder Piet Bremer 40 
30 september  Paddestoelen omgeving Belvédèreweg, Epe Werkgroep 7 
12 oktober Dia-avond Geologie Oosterink. 16 
15 oktober Paddestoelen Motketel, Niersen Werkgroep 7 
17 oktober Paddestoelenwerkgroepavond Micky Haselhoff-Marsman 7 
20-25/10 Herfstweekend Winterswijk Marianne Faber 13 
29 oktober Paddestoelenexcursie in het Woudhuis, Apeldoorn Ruud Knol 26 
30 oktober Bomenavond (o.m. dia’s) Plantenwerkgroep  
 7 november Coördinatie-avond werkgroepen Vert. werkgroepen 5 
8 november Werkgroepavond Harry van Diepen 10 
 9 novemer Dia-lezing Zuid Afrika/Canada Bert Koster 26 
12 november Paddestoelen in Motketel Niersen Werkgroep 2 
18 november Excursie naar Natuurmuseum West Overijssel  3 
25 november Paddestoelen omg. Belvédèreweg, Epe Werkgroep 4 
28 november Informatieavond Natuurbeschermingscommissie Bertus Hilberink  
28 november Paddestoelenwerkgroepavond Micky Haselhoff  
30 november Dialezing Roofinsekten en spinnen F.J. Oppenoorth  



7 december Insektenwerkgroepavond Els Koopmans  
14 december  Leden voor leden Dik Koopmans  
 

 
 



ARKANSAS 
By invitation only (alleen op uitnodiging) 

 Anderhalve dag rijden van het vliegveld kwamen we uiteindelijk laat in de middag aan. De 
behuizing was een van de zoveel in dit land voorkomende mobile homes en we werden allerhartelijkst 
begroet door Juli’s tante en de twee honden. Binnen struikelde ik bijna over één- van wat later bleek een 
klein dozijn katten. Tante schoof drie of vier dozen patronen aan de kant en wij schaarden ons om de 
tafel. 
 Dit was het hart van de Ozarks, een gebied in het uiterste Noordwesten van Arkansas, dat op vele 
manieren de Amerikaanse geschiedenis in is gegaan. Het land waar de Civil War werd beëindigd op Pea 
Ridge, waar Frank en Jesse James schuilhielden. Het land van hillbillies en bootleg whiskey, maar ook 
op het noordelijk halfrond een van de rijkste gebieden ter wereld aan houtige gewassen. Een groot aantal 
bomen en struiken dat hier groeit en bloeit komt verder alleen in het zuidwesten van China voor, of 
gekweekt in onze tuinen. Dit was een kans die ik niet aan mij voorbij kon laten gaan, en ondanks de vele 
waarschuwingen over Timberrattlers, Copperheads en Watermocassins ging ik op pad.  

In nieuwe gebieden is het belangrijk om literatuur bij je te hebben, maar het bleek moeilijk in dit 
afgelegen gebied een flora te bemachtigen. Uiteindelijk na een tocht van honderd kilometer, naar de 
dichtstbijzijnde universiteitsstad, was ik klaar om te beginnen. 
 De Ozarks is een afgelegen gebied, dat zich over drie staten, Missouri, Arkansas en Oklahoma, 
uitstrekt. Het is een laaggebergte met pieken tot achthonderd meter. De ondergrond bestaat uit zandsteen, 
lei en veel kalksteen. Er zijn veel grotten en andere karstverschijnselen. Het klimaat is er in de zomer 
rond de 36o C bij een luchtvochtigheid van bijna honderd procent, erg benauwd dus. De vegetatie bestaat 
uit een weelderig, bijna tropisch bos dat uit zeer veel bladverliezende soorten bestaat. Er groeien hier 
bijvoorbeeld zo’n dertig soorten eiken.  
Ook aan insecten is in dit gebied veel te zien. ‘s Avonds overstemmen zij alles en er zit dus weinig 
anders op dan maar op de veranda te zitten. Een grote sabelsprinkhaan, de Katydide, en de Jarfly, en 
cicade van ongeveer zes centimeter lang zijn de verantwoordelijke muzikanten. Vuurvliegen en prachtige 

nachtvlinders komen op het licht af, zoals de  
Ailanthus en Cercropiavlinder en de 
Lunarmoth, die elk ongeveer tien tot twaalf 
centimeter breed zijn. Overdag zijn veel 
dagvlinders te zien, waaronder ook Europese 
soorten, zoals de Atalanta en de Kleine vos. 
Ook zag ik ‘s avonds eenmaal de 
Doodshoofdvlinder.  Aan de minder 
plezierige kant zijn er de vele teken en de 
Tarantulaspinnen en Black widows, die je 
zeker uit de weg wilt blijven. 
Doordat de mensen in deze streek niet veel te 
doen willen hebben met buitenstaanders, en 

erg gesteld zijn op hun persoonlijke vrijheid, is het gebied nog niet opengelegd en behalve de kronkelige 
en smalle hoofdwegen zijn de meeste secundaire wegen nog grotendeels grind- en zandwegen. De 
ontgonnen weilanden wisselen zich af met grote stukken bos en holle wegen. Zes dagen waren genoeg 
om er meer trek in te krijgen en met familie op zo’n strategische positie heb ik misschien nog eens een 
kans. Alleen moet ik de tante de volgende keer toch eens vragen waarom alle vijf die geweren nu geladen 
moesten zijn. 
 Lopend naar de postbus zijn op ongeveer honderd meter een kleine vijftig boomsoorten 
genoteerd. Onder andere vier soorten walnoten, vijf eiken en drie esdoorns, Boerenjasmijn en een 
Hortensia. De Rode moerbei, Amerikaanse linde, Sassefras, Pawpaw, een boom die vruchten draagt die 
naar banaan smaken, Sycamore en een toverhazelaar, prachtige Catalpas en Hemelbomen. 
Andere interessante bomen die de volgende dagen te zien waren, waren de  tulpenboom Tupeloboom, de 
Amberboom Aralia spinosa, Doodsbeenderenboom Gymnocladus en Amerikaanse ginseng, een door 
uitgraven wel heel zeldzame plant gewoden. 

Menno en Juli Boomsluiter. 
Nederlandse namen overgenomen uit Boom Nederlandse Nomenclatuur. 
Aanbevolen literatuur: Trees, Schrubs and Vines from Arkansas en 
Wildflowers from Arkansas door Carl G. Hunter; 

 



Keys to the flora of Arkansas door Edwin B. Smith, een moeilijk te 
krijgen  boek, zonder illustraties, maar de enige echte flora voor dit 
gebied. 
 



AU!! 
 Voor een redactieteam dat zelf de nodige blunders op zijn naam heeft staan, werkt het bepaald 
geruststellend - en soms zelfs een beetje geniepig leuk - als bij anderen ook zaken fout gaan.  
Mede omdat wij er nooit moeite mee hebben, handen in eigen boezem te steken, denken we dat het opra-
kelen van een geschiedenis, die zich zo’n jaar of twintig geleden afspeelde, alleen maar amusant is. Het 
bestuur, de redactie en ook de tijd is veranderd: we zijn losser in de omgang, directer, en misschien ook 
niet   zo fijngevoelig meer. . . ?  
En als lid van zowel het huidige bestuur als van de huidige redactie verzeker ik U dat ik - ware deze ge-
schiedenis actueel - ik net zo zou lachen als ik nu gedaan heb. 

Ik geef U de bijzonderheden. 
 Er werd een dialezing aangekondigd in het Hof van Gelre, waarbij drie soorten kiekendieven met 
elkaar vergeleken zouden worden. Met name aan de nestbouw, de jachtgewoonten en andere karakteris-
tieke gedragingen zou aandacht besteed worden 

Ik zou er zó heen willen. 
 

 

 

 

 

 

In de Natuurklanken die aansloot op de datum van dit spektakel was de volgende brief afgedrukt: 

Geachte leden, 
Alvorens U de activiteiten voor de maand december te noemen, wil het bestuur graag haar verontschuldi-
gingen aanbieden voor de “rumoerige” lezing van november. Wij hebben besloten niet meer in het Hof 
van Gelre bijeen te komen. Een vaste zaal kunnen we U echter nog niet bieden, helaas. Wilt U dus goed 
op de locatie letten die in de convo genoemd wordt?  
Dank voor Uw begrip. 

 De verslaglegging van die “rumoerige” lezing werd toentertijd niet geplaatst, omdat de redactie 
vreesde dat een en ander bij de verantwoordelijke personen te hard zou aankomen. Wij nemen maar aan 
dat intussen alle gevoelige schenen immuun geworden zijn. Het stukje kopij is té mooi voor de vergetel-
heid. 
 

KIEKENDIEVEN IN HET HOF 
 Het projectiescherm zou worden verzorgd. Jawel, om tien over zeven een telefoontje: “Kun jij 
voor een scherm zorgen?” - “Best hoor.” 
Maar de antieke constructie van het officiële scherm was na een vorige keer maar half ingeleverd en 
sindsdien niet meer gebruikt. Met een paar ijzerdraadjes zou de standaard het net kunnen houden, zo 
bleek uit een vluchtige inspectie. 
Met nijptang en draad op weg naar het Hof van Gelre, gauw onderweg ook nog even een kamerprojector 
voor de zaal opgehaald. 
 Met vereende krachten, onder het goedkeurend oog van de voorzitter, de standaard in elkaar ge-
zet   met ijzerdraad - maar hoe moet het scherm nou hangen?  Een elementaire schroef ontbreekt. 
Gelukkig zit er nog wat schijnbaar overbodig kleefband op de buis Dat komt goed van pas: Projecteren 
maar! 
 Om de een of andere reden lopen bovenrand van dia en scherm onder een flinke hoek uit elkaar. 
Asbakje onder een poot van het scherm en de afdeling Epe/Heerde kan gaan beginnen met de lezing. 
Lekker opgefrist door de koffie gaat iedereen er eens voor zitten. 

Geen koffie voor de werkers: het scherm moet wat dichterbij . . .  denk om het asbakje! 

   



Nee, nu kunnen de voorsten zonder leesbril de plaatjes niet meer zien. Een half metertje achteruit. Drei-
gend komt het scherm voorover, gelukkig nog net op tijd tegengehouden. Het zou jammer voor de 
voorste leden zijn geweest. 
 De zachte stem van de spreker probeert ons het fijne van de kiekendieven bij te brengen. De gra-
fieken zijn duidelijk, maar zo ingewikkeld dat je ze niet behoeft te begrijpen, verstonden we daar achter 
in de zaal. Het is moeilijk gegaan, met die beesten. En net als ons toegefluisterd wordt dat de vogelbe-
scherming zoveel goeds heeft bereikt, prikkelt ons een indringende geur van gebraden gevogelte uit de 
keuken achter ons. De dia’s zijn fraai. Jammer dat het scherm zo laag hangt. Alleen als de vogels erg 
hoog vliegen kunnen we ze onbelemmerd waarnemen. Bij het bouwen van een schuilhut op de plaatjes 
gaat het beter. Sommige leden voor ons kruipen op de grond om het beter te kunnen zien. En dat schept 
voor ons achtersten ook wat zicht. Voorzichtig moet je een schuilhut opzetten en het nest moet heel stil 
genaderd worden. En ja hoor, in de keuken zijn ze met de afwas begonnen en borden en pannen kletteren, 
zodat we door het lawaai de spreker kunnen vergeten. 
 Gelukkig is het dan pauze. Het kost moeite de ober te doen geloven dat iedereen wel koffie zou 
lust, maar net voordat de knopjes van het licht omgedraaid worden, hebben we dan ook een half kopje 
vocht.  
 Een aardige film over het voederen van jongen ontrolt zich. Het komt ons voor dat het voedsel 
sterk naar chloor ruikt; in de keuken is de kok zojuist met de schoonmaak begonnen. Hij gebruikt blijk-
baar royaal het ontsmettingsmiddel. 
 Jawel hoor, dan komen de onvermijdelijke grafieken weer. Nu mogen we de helft ervan begrij-
pen. En net als het laatste plaatje voor de lens moet, denkt het plakband “doe het zelf maar” en het 
scherm zakt tot schouderhoogte van de spreker. 

Wie lacht daar zo hardop? 
 Het was toch een fijne avond. Maar . . . lief bestuur, doe wat, bedenk van mijn part een list. 

Dik.



Een bijzondere kust: De Braunton Burrows in North Devon 
 

 

 

 
  
Een van de laatste dagen van ons KNNV-kamp in Exmoor (Engeland) bracht ons in een zeer bijzonder 
gebied. Exmoor is een gedeelte van North Devon. Het ligt zuidelijk van het Kanaal van Bristol, net te-
genover Wales. Bij helder weer kun je de kust van Wales zelfs zien.  
We kampeerden bij het plaatsje Exford. Het bijzondere gebied lag eigenlijk buiten het normale bereik 
van het kamp. Een vrij beknopte informatie in een Natuurreisgidsje had ons echter nieuwsgierig gemaakt. 
En zo liepen we het strand op bij het badplaatsje Saunton, niet ver van Baggy point, waar we een aantal 
andere excursiegangers hadden achtergelaten. Die wilden de hoge rots daar “ronden” en vooral vogels 
kijken. 
Geologisch is over deze kust veel te vertellen, maar dat voert te ver. 
 We waren om hier te komen van Exford westelijk gereden voorbij Barnstaple en verder over 
Braunton. De North Devon coast loopt hier eigenlijk noord® zuid. Er komen twee rivieren bij elkaar, de 
River Taw en de River Torridge, die samen in zee uitmonden. Er is door deze rivieren een breed estuari-
um gevormd, compleet met slikvelden en kustweiden, vermaard om de grote hoeveelheden vogels die 
hier in de trektijd te zien zijn.  

Het was echter niet dáár waar we heen wilden. We waren nieuwsgierig naar het duin dat we uit 
de auto zagen. 

Waar wij naar zee afdaalden van de weg af (bij het badplaatsje Saunton) ligt een breed zand-
strand, dat aan de oostzijde geflankeerd wordt door een imposante duinenrij. De hoogste toppen zijn on-
geveer vijfendertig meter: de Braunton Burrows. 
We liepen een eind over het strand en verwonderden ons over de vele ronde kuilen vol met zeedieren, die 
dichtbij de zee, in het zand waren gevormd. Hoe waren die ontstaan?  
We raapten wat mooie gave zeeëgelskeltjes op en allerlei schelpjes, en keken naar Mantel- en Zilver-
meeuwen. Toen we zomaar ergens het duin beklommen (nergens prikkeldraad!) kwamen we in een on-
voorstelbare bloemenweelde terecht. 
Het begon aan de duinvoet al met grote pollen Zeeraket, die samen met Zeepostelein en Loogkruid in het 
pure zand groeiden. Een paar stappen omhoogploegend werden we verrast door schitterende roze kelken 
van de Zeewinde, de mooiste van al onze windensoorten. Zijn kleine vettige blaadjes zijn goed tegen de 
droogt bestand, met als het dikke blad van de Zeeraket. De Helm bindt er het zand.  
Hoe verder we door het zand omhoog klommen, hoe meer moois we zagen: Duizendguldenkruid mengde 
zijn roze sterretjes met het roze van hele velden Stalkruid. Prachtig torenden daar bovenuit de Zeewolfs-
melk en Grote teunisbloemen en net als in onze duinen de Zeemelkdistel. Deze laatste soort met zijn 
grote gele bloemen lijkt veel op de Akkermelkdistel. 
 We zochten een grazig duinpannetje uit om ons brood op te eten. maar je kon haast niet rustig 
blijven zitten. Dan weer vloog er een  Dambordje voorbij, typische vlinder voor kalkgebieden, dan weer 
een Grote parelmoervlinder, ook in Engeland een zeldzame soort.  
Viooltjes staken overal tussen de lage vegetaties van Rolklaver en Hazenpootje hun gele bloempjes om-
hoog. Dit Duinviooltje, een soort Driekleurig viooltje (hier de ondersoort curtisii) is de voedselplant voor 
de Parelmoervlinderrupsen. Hooibeestjes waren er algemeen. 
 We gingen al gauw verder op verkenning uit. Geurige Grote tijm (hele velden van deze paarsroze 
plantjes bloeiden er) bood nectar aan Kleine vossen en talloze vliegen en andere insecten. Leuk zijn de 
altijd aanwezige nesten van een kleine mierensoort in de tijmpollen. 
En daar stonden ook meteen al de eerste orchissen. Volop bloeiende Hondsorchissen verschenen links en 
rechts van ons. Een Distelvlinder (Painted beauty noemen de Engelsen deze mooie trekvlinder) vormde, 
honing zuigend op zo’n paarsrode Hondsorchis echt een plaatje. 

 



Nieuwsgierig liepen we verder in dit paradijselijke duin. We 
ontmoetten een schitterende groep Blauwe zeedistels. Zó gaaf en 
zo blauw!  
Ze waren als het ware de wachters voor een veel lager gedeelte 
waar we nu naar afdaalden. Een “slack” noemen ze dat hier. Wij 
zeggen “natte duinvallei”. 
Het duin is opgestoven op de harde rotsen die het water doen 
stagneren en ‘s winters hele plassen doet ontstaan. Dat het hier 
nat hoorde te zijn, zagen we nu alleen aan de planten. Wij hiel-
den droge voeten; de droogte van dit jaar was zelfs in het als 
zeer nat bekend staande deel van Zuid Engeland opvallend. 
Teer Guichelheil, een allerliefst 
roze bloempje, domineert hele 
vlaktes. Een bijzondere bloem 
hier is de Kleverige ogentroost. 
Wij stellen ons bij ogentroost 

pieterkleine wittige bloempjes voor. Deze Kleverige ogentroost daarente-
gen is een forse plant van twintig centimeter en meer hoog, met bladeren 
vol kleverige klierharen. De bloemen zijn geel en lijken wel wat op lip-
bloemen, maar ze horen tot de Helmkruidfamilie. Ze stonden samen met 

verspreide exemplaren van de al even 
merkwaardige Bitterling. Dit plantje, 
dat met mooi weer als een geel sterre-
tje staat te pronken, lijkt wel door 
zijn blauwgroene blaad-jes heenge-
groeid te zijn. Het is familie van de 
Gentianen, net als het Duizendgul-
denkruid. 
Het wemelde ook in deze slack van 
de vlinders. Daar was weer het Dam-
bordje; tientallen van deze vlinder-
soort die je eigenlijk alleen in kalkrijke gebieden ziet, zaten op het 
Leverkruid en de Watermunt, die net in bloei kwamen. Het duin is 
door veel schelpengruis erg kalkrijk. Toen we daarnaar stonden te 
kijken ontdekten we 
een paar Moeraswes-
penorchissen. Het wa-
ren de eersten van 

duizenden exemplaren. De halve vallei bleek vol met deze 
prachtige orchissoort te staan. De vrij grote bloemen zijn 
roze en wit en heel duidelijk als orchis te herkennen aan hun 
vorm. Ook in ònze duinen komen er veldjes vol van voor, 
maar zo massaal als hier . . . . het was overweldigend! De 
enkele Mannetjesorchissen die nog bloeiden vielen er totaal 
bij in het niet. 
 Alles wat in onze duinen voorkomt was ook in deze 
Braunton Burrows te vinden, van Slangenkruid tot Geel 
walstro, van Rondbladig wintergroen tot Zeebies. Maar 
alles in grote hoeveelheden. En . . . . je kwam in dat duin 
geen mens tegen. 
Later lazen we in een Engels boekje dat dit het meest plan-
tenrijke gebied van Zuid Engeland is! 
 Op weg terug, noordelijk van Braunton, zagen we 
nog een officiële aanduiding “Braunton Burrows”. We sloe-
gen het weggetje in en kwamen een “officieel informatiepa-
neel, waar ook wandelingen op aangeduid stonden. We 

 

 

 

 



denken dat de meeste mensen die dit gebied bezoeken hier beginnen. Het was er nu stil, maar in de echte 
vakantieperiode zal het drukker zijn. 
Wij waren blij onze eigen verrassende plekken in dit mooie gebied te hebben gevonden, buiten de aange-
duide wandelroutes. 
In een volgend artikel hoop ik wat te vertellen over het Exmoor National Park, waar deze kust niet meer 
toe behoort.  

Els Koopmans-Grommé. 



Determinatie-problemen in de 
paddestoelenwerkgroep. 
Welke Zwavelkop is dat nou weer? 
 
Nee, nevenstaand vignet dat momenteel in gebruik is binnen de paddestoelenwerkgroep, stelt geen 
Zwavelkoppen voor. Welke paddestoelen het dan wel zijn is onbekend en dat probleem is ook niet 
oplosbaar. Met zo'n situatie zit de paddestoelenwerkgroep heel vaak en dat zal voor de meesten van U ook 
wel zo zijn. 
Voor die mooie geelbruine Zwavelkoppen, die je vaak in bundels op stronken of andere houtresten ziet, 
hebben we tijdens onze zoektocht op 20 oktober een eigengemaakte keuzelijst uitgeprobeerd. 
Het gaat dus om paddestoelen die in allerlei tinten geel en bruin te voorschijn komen en meestal in 
bundels groeien. Ze leven saprotroof op hout, dat wil dus zeggen dat het allemaal houtverteerders zijn 
(waartoe een kwart van de Nederlandse paddestoelen gerekend kan worden). Als ze jong zijn, worden ze 
omhuld door een draadachtig vlies, een soort spinnewebachtig gordijn. Dat vlies vind je bij allerlei 
soorten paddestoelen niet meer terug als het vruchtlichaam uitgegroeid is. Bij bijvoorbeeld de 
Vliegenzwam wel, in de vorm van vlokjes op de hoed en een ring om de steel. Zwavelkoppen hebben als 
overblijfsel nogal eens op de steel een ringachtige tekening. 
In onze streek kunnen we de volgende soorten verwachten: 
Dennezwavelkop, Gewone zwavelkop, Zilversteelzwavelkop, Rode zwavelkop en er is ook nog een kleine 
soort Gewone zwavelkop: de Dwergzwavelkop, maar die is zeldzaam, evenals de Stinkzwavelkop. De 
afstreeplijst die we hebben uitgeprobeerd betreft: 
 
g = Gewone zwavelkop, d = Dennezwavelkop, r = Rode zwavelkop.  
Daar gaat-ie dan; 't lijkt wel een kook- of bakrecept: je begrijpt het alleen als je het ook uitvoert. 
 
Groeit op naaldhout: d, in mindere mate g (r valt dus af). 
Groeit op loofhout:  g, r (d valt af, zoals u wel verwacht zult hebben) 
Groeit op andere houtdelen dan stronken: g, in mindere mate  r. 
 
Lamellen geel of groen: d valt af (deze heeft witte tot grijsachtige lamellen, met een violette tint). 
Lamellen duidelijk groenachtig: g; zijn de lamellen wel geel-groenachtig maar niet zo duidelijk: r. 
 
Hoed: steenrood of bruinrood bij r, als geel overheerst: d of g. 
Hoed bij vochtig weer niet kleverig: g, wel kleverig: d.  
Hoed met geelwitte rand: g. 
Hoed groter dan 8 cm: r. 
 
Steel zwavelgeel met groenig gordijn: g; roodachtig met duidelijke ringvormige velumresten: r.  
Steel bochtig: g.  
Steel glanzend wit bovenaan: d. 
 
Smaakt zeer bitter: g; niet zo bitter: r; niet bitter: d. 
 
Misschien kunt u de afstreeplijst ook eens uitproberen en laten weten hoe hij werkte. Uw commentaar is 
van harte welkom, vandaar dat ik hierbij mijn telefoonnummer vermeld. 
 

Janus Crum,  
tel. 0578-572487. 



Een Hazenstaartje en twee Hazenpootjes 
Het is niet moeilijk op een hazenstaart te trappen! Nauwelijks weer op het vasteland, na een lange 
vakantie in Groot Brittannië trapte ik zelfs op vele hazenstaartjes tegelijk. Hun pluimpjes prijkten in 
grote aantallen in de berm. Het was bij het uitstappen uit de auto niet te vermijden op die staartjes te 
trappen. Ze waren er met zovelen en bovendien zo duidelijk aan het verdrogen dat het ook niet erg was. 
Daarom ook nam ik er een aantal mee, zoals altijd als ik ze tegenkom. Ze prijken nu voor me in een klein 
vaasje. 
Hazenstaartjes is de toepasselijke naam voor een aardig grasje. Je zag het vroeger nogal eens in 
droogboeketten en ook in zaadmengsels van droogbloeiers komt het voor. Maar dat is dan meestal een 
groter familielid. 
Eigenlijk hoort dit grasje zo ver naar het noorden toe helemaal niet thuis. Het rukte, beschermd door het 
zachte klimaat van de Franse Atlantische kust op. Het voelt zich daar aan de Kanaalkust kennelijk prima 
thuis. En dat nog wel in de meest barre, droge duingrond. Tot in de parkeerstroken van de straten toe vind 
je zijn bolle, grijze bloeiaartjes. Uit de harige bolletjes teken bovendien nog eens lange kafnaalden naar 
buiten, wat ze nog decoratiever maakt.  
Na een paar mooie dagen in de zomerse Boulonnais (de streek bij Boulogne-sur-mer, Cap Gris Nez en 
dergelijke, vonden we thuis het plantsoen voor ons huis vol met Hazenpootjes staan. Nu geen plantjes 
maar paddestoeltjes. Deze vertegenwoordigers van het Inktzwammengeslacht bevolkten met velen de 
houtsnippers die daar door de plantsoendienst in het voorjaar uitgestrooid waren. De naam Hazenpootje 
voor dit paddestoeltje slaat op het beginstadium van zijn ontwikkeling. Het komt als een grijs, wollig 
stokje boven de grond om in één dag omhoog te schieten met een lange witte steel en zijn hoedje vol 
“baleinen”, als van een paraplu, uit te spreiden. Het is een wonder van tere schoonheid, vooral als de 
ochtendzon door zijn bedauwde hoedje speelt. 
NOG EEN HAZENPOOTJE: 

Er is ook nog een plàntje dat “Hazenpootje heet. Elke Veluwnaar moet het wel kennen. Het slaat 
al jaren achtereen, nu eens hier dan weer daar, op in onze tuin, op zonnige plekjes. Ooit strooide ik wat 
zaad ervan uit en dat doet het kennelijk zelf ook aldoor weer. 

Is Hazenstaartje een grassoort, Hazenpootje is een klavertje. Zo te zien heeft het niets 
klaverachtigs, tenminste niet als je de bloeiaartjes bekijkt. Je ziet eigenlijk helemaal geen bloemen, alleen 
een pluizig cilindertje. Als je het donzige aartje echter een beetje ombuigt, ontdek je tussen al dat harigs 
toch kleine witte bloempjes. Het onvolprezen loepje laat duidelijk zien dat het echt bloempjes uit de 
Vlinderbloemfamilie zijn. Die harigheid zit aan de kelkjes van de pieterbloempjes. Drie blaadjes telt het 
samengestelde blad, dat ook al grijzig van de haren is. In tegenstelling tot het Hazenstaartje, een gras met 
één bloeiaartje, heeft dit Hazenpootje vertakte stengels met veel bloeiaartjes. Misschien dient het haar 
om het plantje tegen uitdroging te beschermen en kan het daardoor op gortdroge plekken groeien, dus 
bijvoorbeeld op het Veluwse zand. 

Vooral in de schrale bermen van bijvoorbeeld de opritten van autobanen in onze buurt staat het 
zo massaal dat ze een grijs waas over de bodem vormen. Samen met het aardige Zandblauwtje vormt dat 
een mooi geheel. Ook deze plantaardige Hazenpootjes prijken meestal een poosje in een vaasje, voordat 
de aardige “pootjes” helemaal uit elkaar vallen. 

Els Koopmans-Grommé  
 
 



 
EEN VREEMD GEVAL 

 Als je probeert paddestoelen op naam te brengen weet je al zeker een aantal namen nooit zelf te 
kunnen vinden! Het is een moeilijk en frustrerend karwei! Vaak wil je dan ook al dat gezoek maar 
opgeven en een mooi muziekje opzetten. Tot je toch weer nieuwsgierig wordt door een bijzondere 
vondst en je speurtocht in de boeken weer begint. 
 En dat overkwam mij de afgelopen zomer. Ik veegde in een nette bui het plantenafval op het 
straatje bij ons huis bij elkaar en vond een heel vreemde zwam. Hij kwam vlak naast de tegels uit de 
grond, ineens zichtbaar geworden door mijn opruimmanie van die dag, de 15e augustus 1996. 
Wat was dat voor een vreemd ding? De paddestoel had een heel merkwaardig gevormde gekroesde  
hoedrand, heel regelmatig gekroesd, niet zoals je vaak ziet bij paddestoelhoeden die een golvende of 
gedeukte rand vertonen.  
Nu even zijn portret schetsen: 
De hoed is ongeveer twaalf centimeter in 
doorsnede, vrij donkerbruin met een donkerder, 
wat gedeukt midden. Schubben of spikkels 
ontbreken, maar het centrum is wel wat gegroefd. 
Bovenop de hoed loopt ongeveer anderhalve 
centimeter van de typisch gegolfde rand een lichte 
kring, ongeveer de plaats aangevend, waar de 
kroesrand begint. De steel heeft een dunne ring en 
daarboven is hij lichtbeige. Onder de ring is de 
steel opgezwollen en bedekt met een streperig 
donkerbruin patroon, dat naar de basis heel donker 
wordt. De plaatjes lopen sterk af langs de steel. Ze 
zijn bruin-beige, haast kaneelkleurig, zonder 
vlekken. Opvallend is dat ze erg kronkelig en veelal grof-aderig verbonden zijn. Er was maar één 
exemplaar en er verscheen ook geen andere meer.  
 Behalve die merkwaardige rand zou je denken aan een krulzoom, honingzwam of iets dergelijks. 
Misschien een monstruositeit ergens van? 
Ik heb dit ene exemplaar gedroogd nadat Dik er een paar dia’s van had gemaakt. Zowel het gedroogde 
frommeltje als de dia’s zijn voor iedere liefhebber te bezichtigen. 

Els Koopmans-Grommé. 

 
 



En wat  vindt de Zeearend er 

zelf van? 

Nadat men tientallen jaren eigenbelang boven natuurlijk evenwicht 
gesteld heeft, lijkt het er nu toch op, dat men zich er vaker en vaker 
op beraadt of we niet hard aan een kentering toe zijn.  
Wie weet hoe succesvol we kunnen blijken bij het terugdraaien 
naar “hoe het eigenlijk moet”? 
Eenvoudig is het niet,en projecten die in eerste instantie met ge-
juich onder de noemer “geslaagd” worden gerangschikt, blijken 

soms toch weer verkeerd uit te pakken. Het welvarend Aalscholverbestand in de Oostvaardersplassen 
bijvoorbeeld, waarvan nu gezegd wordt dat het onze vissers het brood uit de mond stoot.  
 Het Wereld Natuur Fonds stelt nu, dat een mogelijke oplossing voor dit probleem de herintroduc-
tie is van de Zeearend.  Die zou namelijk - al heeft hij vaker dan andere arendsoorten aas op zijn menu 
staan - ook aalscholvers lusten.  
Of herintroductie met dit doel een reële gedachtengang is, wordt in de Vvakrant van 6 september jl. be-
licht door Ewald Stegenga. 
 De dichtstbijzijnde broedplaatsen van de Zeearend, een zwaar gebouwde vogel die een spanwijde 
kan bereiken van meer dan twee meter,  liggen in Sleeswijk-Holstein, in het noordelijk deel van het 
voormalige Oost-Duitsland en in Polen. Het grootste broedgebied is te vinden langs de kust van Noorwe-
gen.  
In Nederland komt de Zeearend al heel lang niet meer als broedvogel voor. Er worden wel steeds waar-
nemingen van genoteerd, maar die beperken zich in het algemeen tot de wintermaanden, en het betreft 
steeds jonge vogels, die wel tweeëneenhalfduizend kilometer van hun geboortegebied terecht kunnen 
komen. 
Je mag dus aannemen dat zij zelf onze contreien ook wel zouden weten te vinden, als ze deze geschikt     
achtten voor het voortbrengen van hun kroost. (Maar ja, misschien moeten ook Zeearenden af en toe op een 
goed idee gebracht worden).  

Succesvolle herintroductie van de Zeearend zal vele jaren in beslag nemen, waarbij het dus nog 
maar de vraag is of hij inderdaad een voorkeur voor Aalscholvers aan de dag zal leggen. Bovendien, al-
dus Ewald Stegenga, de succesvolle groei van de Aalscholverkolonie is niet zozeer een probleem voor de 
natuur, maar voor de mens.  

En met dit laatste zinnetje zijn wij het wel bijzonder roerend eens. Wat is nu het feitelijk oog-
merk van dit “natuurbeheer” - is het toch niet weer allemaal eigenbelang?  
En wat te doen als de Zeearenden nu ook een smaak gaan ontwikkelen voor Wilde eenden en fazanten, 
ganzen en kwartels? Wat moeten  de jagers dan? Het is niet zo makkelijk hoor, in de schoenen van Moe-
der Natuur te gaan staan - je moet overal rekening mee houden! Straks blijkt dat we weer een Trojaans 
paard hebben binnengehaald. Eentje met een spanwijdte van twee meter! 
 

Micky Haselhoff-Marsman. 
 
 

 
 

 



Hagelzakje 
De brenger van de doos met inhoud droeg nóg vraagtekens in zijn ogen. Hij had die ochtend in zijn 
achtertuin een Vreemde Vogel aangetroffen. Bij had de grootte van een merel, maar droeg een fluwelen 
pak. De achter aan het lijf zittende poten droegen lobben, waarmee het zich tot de zwemvogels schaarde. 
Ook droeg het beest geen staart, maar vertoonde op de aars een dotje, waardoor deze kleinste 
Nederlandse fuut de naam “Dodaars” mee kreeg. 
 Dodaarzen behoren tot onze broedvogels.  In vroeger jaren waren ze ook in onze omgeving 
algemeen aan te treffen op vennen en plassen. Vóór de Waschkolk in een “alang-alangveld” veranderde, 
kon je daar de Dodaarsjes tegenkomen, waar ze in de verste hoek op het diepste gedeelte een, soms twee 
broedsels grootbrachten.  
 Het lijkt erop dat de soort minder algemeen is geworden, hoewel ik daar onmiddellijk aan moet 
toevoegen dat deze schuwe, verstolen levende duikertjes moeilijk zijn te tellen. Het beste seizoen om dat 
te doen is in de broedtijd, wanneer ze op vrijersvoeten zijn. Dan jaagt het kereltje watertrappelend en 
duikend achter het vrouwtje aan en geeft van zijn aanwezigheid blijk door het slaken van een hinnikende 
roep. In deze tijd krijgen wij de buitenlanders op bezoek, en daardoor neemt het aantal Dodaarzen 
tijdelijk beduidend toe. Ook het beestje dat op het gazon werd aangetroffen moest een trekkertje zijn, dat 
zich in het donker wellicht in zijn landingsgebied had vergist en in plaats van in het water, op het land 
was terechtgekomen. Zijn slechte looptechniek moest hem hebben verhinderd startsnelheid te maken om 
weer op te stijgen. Omdat hij zo op het oog niets mankeerde werd hij in zijn natte element - nu geringd - 
losgelaten. 
 De naam “hagelzakje” stamt uit vroeger tijden, toen jagers nog voorladers gebruikten. In die tijd 
werd het taaie huidje van de Dodaars gebruikt om er hagel en kruit in te bewaren. 
Gelukkig maar dat dát historie is! 

Aart Smit.  

 
 

 



Over heksenkringen en zwamvlokken. 
 

Bovenstaande titel roept misschien wel het beeld op van een mysterieus gebeuren in een hol on-
der de grond, waar het vochtig is en schemerig. Het ruikt er naar aarde. Spinnenwebben kleven aan je 
gezicht. Je hebt het gevoel dat er van alles kan gebeuren, maar je weet niet wat. Je bevindt je in het rijk 
van de natuurwezens en dan wel speciaal in het paddestoelenrijk.  
Veel namen van paddestoelen verwijzen naar deze wereld voor ingewijden, zoals bijvoorbeeld Elfenbank-
je, Satansboleet (overigens een ernstig bedreigde soort), Kabouterwasplaat, Koningsmantel, Dwergbreek-
steeltje, Reuzenbovist en ga zo maar door.  
Nu alle in Nederland voorkomende paddestoelen Nederlandse namen hebben of krijgen, ontstaan er ook 
indrukwekkende oplossingen voor de vraag: "Welke naam zullen we hem geven." Bijvoorbeeld Heksen-
boterkorrelwebzwam, Dwergknotszwam; en in de wereld van het kleine verder ook nog: Donker mest-
dwergje, Dwergpoederinktzwam, Besuikerd mestdwergschijfje en nog veel meer moois. De naamgevers 
zullen menig uurtje al gniffelend hebben doorgebracht. 

Het is voor ons, die misschien meer denkend dan voelend in de wereld staan, altijd weer boeiend 
om te proberen verschijnselen in de natuur te begrijpen en één van die verschijnselen in de paddestoelen-
wereld is de heksenkring. Paddestoelen van één soort staan dan in een duidelijke kring, waarbij je soms 
de indruk hebt dat ze op deze manier om een boom heen staan, met de boom in het midden. Je zou dan 
kunnen denken, dat de paddestoelen opgegroeid zijn in verbinding met het wortelstelsel, bijvoorbeeld met 
de haarwortels aan het uiteinde ervan, en zo een kring vormen.  
Toch is er iets anders aan de hand en om dat te verduidelijken eerst even een zijstapje. 

Zoals misschien wel bekend is, zien we van de paddestoel alleen de vruchtlichamen van tijd tot 
tijd verschijnen, maar de zwamvlok zelf zien we niet. Die bevindt zich in de grond of in een tak, een 
boom of in een ander organisme en wordt ook wel mycelium genoemd. Het ziet eruit als een wit en drade-
rig weefsel en je kunt het bijvoorbeeld vinden onder de afgevallen bladeren.  
Eén zwamvlok kan op zo'n manier meerdere vruchtlichamen vormen, zoals aan één appelboom ook meer-
dere appels kunnen groeien. Als we nu kijken naar de bodemverteerders onder de paddestoelen, dan kun-
nen die hun verbinding hebben met te onderscheiden lagen in de strooisellaag. Bijvoorbeeld met een en-
kele dennennaald in de bovenste laag zoals bij de Sparrestinktaailing, of met de half verteerde fragmenta-
tie-laag zoals Mycena's en Trechterzwammen, terwijl  er ook soorten zich verbinden met het onderste deel 
van de fragmentatie-laag zoals de Nevelzwam. Er zijn dus allerlei verdiepingen sous terrain; in de half of 
nog verder verteerde lagen kan het mycelium zich wijd verbreiden. 

Nu weer terug naar de heksenkring. Die wordt gevormd door één enkele zwamvlok van een be-
paalde soort, waarvan de vruchtlichamen aan de uiteinden van de zwamvlok tevoorschijn komen. Die 
zwamvlok sterft in het midden af en breidt zich aan de randen uit. Zo ontstaat een steeds wijdere heksen-
kring.  
Het verhaal wil, dat in het midden ervan de heks haar werkplaats heeft. 

Janus Crum. 
 
 
 



Excursieverslag hertenbronst(26 september 
1996) 

  
Zoals wij langzamerhand weten is dit het soort excursie dat heel veel, ook niet-leden, trekt. 

We gingen in twee groepen en ondanks ons verzoek om te carpoolen was het toch een hele stoet auto’s. 
In totaal zijn er minstens vijftig mensen mee geweest. 
 De locatie, “de Enkhouter Heide” is uniek. Een prachtig weids heidelandschap, omzoomd door 
bossen, dat vanaf het schitterende nieuwe observatiescherm, met Vossenbessen op het dak, uitstekend 
was te overzien. Het weer was gunstig: een mooie zonsondergang, wind tegen en niet koud. 
 Na een korte algemene inleiding op de parkeerplaats wandelde iedereen rustig naar het scherm. 
Onderweg bekeken we nog even een mierenhoop van grote Rode bosmieren.  
De eerste groep was vroeg, wat het voordeel had dat we het terrein heel goed konden overzien. Helaas 
nog geen herten, maar na heel stil wachten (wat dom om daar grind te strooien!) hoorden we eerst één en 
daarna meerdere bokken burlen. Een imposant gehoor; dan weer dichterbij, dan weer verder af, uit 
verschillende richtingen. 
 We liepen met de inmiddels ook gearriveerde Heer Van der Spek (2e secretaris van de Vereniging 
Wildbeheer Veluwe) een eindje terug, waar ons na aankomst van de tweede groep een gedetailleerd 
verhaal werd verteld, geïllustreerd met kaarten van het gebied. 
 Inmiddels was het donker geworden. Te donker om nog duidelijk te zien dat de schimmen die we 
op de wildwei zagen ook werkelijk herten waren, maar het geluid was onmiskenbaar.  
Toen kwam de maan achter ons op,  heel romantisch, en het werd weer wat lichter. 
Een vos stak vlak voor het scherm op z’n gemak over en er was een paartje Bosuilen op jacht in de hei. 
Een eenzame Houtsnip trok over. Op trek? 
 Bijna iedereen genoot en bleef lang luisteren, waarna we over het pikdonkere wegje met behulp 
van enkele lampen terug wandelden. 
 Ik hoorde later dat enkele deelnemers de volgende morgen om acht uur op dezelfde plaats twee 
majestueuze hertenbokken hadden gezien. 

Marianne Faber. 
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