
VOORWOORD 
 Het laatste blad van 1997 alweer, en opnieuw eentje met een grote diversiteit aan auteurs en 
artikelen. Alleen de vloedgolf van vakantievertellingen bleef uit, maar misschien houden we Uw beleve-
nissen nog wel tegoed. 
 U zult voor het eerst een rubriek aantreffen die we de titel  “Prikbord”  gegeven hebben. Iedereen 
heeft stellig wel eens gedacht: “Waar haal ik een . . . . . . . . vandaan?!”   En daar hebben we nu dus een 
plakbord voor. Alle lezers mogen er gebruik van maken en zo kan bijvoorbeeld onze traditionele plan-
tenruilbeurs ongelimiteerd geprolongeerd worden, mensen kunnen overtollige goudvissen of jonge hond-
jes adoptief stellen, U kunt nieuwe eigenaars vinden voor de kamerplanten die uit Uw huis gegroeid zijn, 
en . . . . . vult U zelf maar in.  
 Omdat we het zonde vinden om voor onze voorlaatste nieuwe rubriek  een schone pagina aan te 
snijden volgt hieronder één 

Ringmelding 
te weten: 

Sperwer Op 28 juni 1997 werd daarvan een nog niet vliegvlugge, vrouwelijke pull geringd, in Bosber-
gen, (1 KM. OOST) Overijssel. Ringnummer .3537746. 

 Vinddatum van de vogel: 13 september 1997 in Veessen, Gelderland. Zij was toen nog geen 
week dood en als oorzaak van haar sneven is gemeld “had een verwonding of was ziek”. 

 Het dier was dus maar zevenenzeventig dagen oud en kwam op negen kilometer afstand van 
het ouderlijk nest om het leven.  

 
 Tot slot moet ons nog van het hart, dat als alle inzenders van kopij net zo coöperatief en coulant 
waren als onze onvolprezen Roel Pannekoek, het werken voor Natuurklanken veel comfortabeler zou 
zijn. Deze keer dreigde het ècht mis te gaan, en als Roel toen niet gezegd had: “Ik kom de kopij in het 
weekend wel ophalen,”  (in plaats van donderdag), zat er nu misschien wel iemand van de redactie in het 
gesticht. Dank je wel, Roel, dat haar dit lot bespaard mocht blijven! 
 Nu heerst er even rust, maar het duurt niet lang of we moeten ons weer aangorden voor de jaar-
stukken die een gedeelte van het volgende blad zullen vullen.  
Hebben alle werkgroepen hun financiële rekening en verantwoording al doorgegeven aan Jenny Son-
dorp? Ze zit er op te wachten. 
 Het lijkt nog ver weg, maar dit is wel de laatste mogelijkheid om U via Natuurklanken hele goe-
de en gezellige feestdagen toe te wensen, en een gelukkig 1998. 

Redactie. 
 

 
  Wij heten hartelijk welkom als nieuwe leden : 

 
 

de Heer K. Bel    Mevrouw Engelhard  
Roskamp 27   Heerderweg 60 
8181 TJ  Heerde   8161 BN  Epe 
 
de Heer E. van Dissel  de Heer J.H. Hilbrands 

  Klapperdijk 5a    Bremstraat 28, 
Wapenveld    8171 XT  Vaassen 
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STUURPRAAT 
  
 Als deze Natuurklanken in uw bus glijdt,zitten we alweer in de tijd van de lange avonden, 
de tijd voor bezinning, ook voor het bestuur. 
 Zo bekijken we met enige zorg het steeds zelfstandiger opereren van de werkgroepen. Aan 
de ene kant iets om heel blij mee te zijn, want in de werkgroepen wordt één van de voornaamste 
doelstellingen van onze vereniging, het waarnemen en bestuderen van de natuur, met enthousiasme 
nagestreefd. 
Aan de andere kant dreigt het gevaar dat de werkgroepleden niet meer toekomen aan gezamenlijke 
activiteiten en de ontmoeting met andere leden. 
 Wellicht zal het “Plan Kloosterbos” waarin alle werkgroepen zullen samenwerken en dat 
mogelijk uit zal lopen op een gemeenschappelijke presentatie, de onderlinge banden weer verster-
ken. 
 Daarnaast zou het fijn zijn als de leden van de verschillende werkgroepen wat vaker hun 
neus lieten zien bij de algemene bijeenkomsten en excursies. Vooral voor nieuwe leden en aspirant-
leden is hun “gevorderden-inbreng” heel belangrijk. 
In ieder geval rekent het bestuur erop dat velen deel zullen nemen aan de Nieuwjaarswandeling en 
de daarop volgende gezellige bijeenkomst op 11 januari 1998! 
 Denkt U nu niet dat alle tijd van het bestuur gaat zitten in bezinnen. Naast de bestuursver-
gaderingen met volle agenda's blijft er nog veel te doen.. 
• Erik is druk bezig met de voorbereidingen van de uitvoering van het nieuwe Natuurpad.Er komt 

nu echt schot in. 
• Marianne woonde onder anderen de Gewestelijke Vergadering bij en kwam daar heel enthousiast 

vandaan. Ook verhief zij haar stem op de inspraakavond over het accommodatiebeleid van de 
Gemeente Epe. 

• Lous en Jenny waren in juli bij de onthulling van een informatiepaneel Vuursteenberg,een 
gezamenlijke productie van het Geldersch Landschap en de Waterleiding Mij Gelderland, die op 
dit terrein nauw samenwerken. 

• En Micky blijft onze duizendpoot. 

HEEFT U UW “GROENE” STEM AL UITGEBRACHT VOOR HET WATERSCHAP? 

 Tot slot wenst Uw bestuur U allen een fijne Kersttijd en een goede jaarwisseling. 

 Het bestuur 
 
 

 

DE NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE   
ZOU BIJZONDER GEBAAT ZIJN BIJ UITBREIDING VAN HAAR WERKKRACH-
TENBESTAND. DE PLOEG VAN NU IS ECHT TE KLEIN VOOR AL HET WERK 
DAT VERZET MOET WORDEN. 
ER ZULLEN IN EPE EN OMSTREKEN TOCH NOG WEL EEN PAAR GEMOTI-
VEERDE NATUURMINNAARS MET EEN RESTJE VRIJE TIJD RONDLOPEN? 
WERKEN IN DE NATUUR IS NIET ALLEEN GOED VOOR GEEST EN LICHAAM, 
MAAR IN DIT GEVAL OOK NOG VOOR DE NATUUR ZELF!  

GEEF JE OP BIJ HET BESTUUR OF BIJ BERTUS HILBERINK. 



BIBLIOTHEEK /OKTOBER 1997 
 

Drie Wetenschappelijke Mededelingen van de KNNV zijn inmiddels aan de voorraad toegevoegd, te 
weten: 
WM 218:  VOGELS IN HET STEDELIJK MILIEU. 
 INVENTARISATIE IN EINDHOVEN DOOR M. MARÉCHAL EN W. WEENHUIZEN. 
 Een aardig overzicht van de vogels in een grote stad en hun leefwijze daar. 
 Met verspreidingskaartjes.  
WM 220: DE DESMIDIACEEËN VAN NEDERLAND 
 deel 6. Familie Desmidiaceae (4), van Peter F.M. Coesel. 
WM 221: LANDPISSEBEDDEN 
 van M.P. Berg en W. Wijnhoven. 
 Met name de laatste twee boekjes zijn echt voor specialisten geschreven, maar met enige 

moeite voor de belangstellende leek ook wel toegankelijk. Geen lectuur voor een verloren 
uurtje! Wel volledig! 

 
Een prachtige uitgave die we mochten aanschaffen is het standaardwerk: 

DE SPRINKHANEN EN KREKELS VAN NEDERLAND, van Roy Kleukers e.a. 
Bij het boek hoort een CD met de geluiden van bijna alle sprinkhanen en krekels die in het boek zeer 
uitgebreid beschreven worden. Zeer duidelijke tekeningen van de meeste soorten verluchten het werk. 
De verspreidingskaartjes zijn een goede hulp bij het aftasten van de mogelijkheid of je een soort goed op 
naam hebt gebracht. Een aanwinst van formaat dus! 
 
Nog een standaardwerk, of beter een onderdeel daarvan is:  

DEEL IV VAN DE OECOLOGISCHE FLORA, van E. Weeda e.a., 
waarin is opgenomen het Register op de Oecologische flora (voor alle delen). 

 
Tot slot de: 

VELDGIDS LIBELLEN, van Frank Bos e.a. (Uitg. KNNV). 
Uitstekende uitgave met van alle in Nederland voorkomende libellensoorten een foto plus goede 
beschrijving. Verspreidingskaartjes, ook voor niet in Nederland inheemse maar wel ooit hier 
waargenomen soorten. Handig formaat. 
 
   We wijzenonze leden nog even op de mogelijkheid uit ons KNIPSELARCHIEF te lenen. 
Over alle mogelijke zaken op natuurhistorisch, landschappelijk en geologisch gebied zijn er knipsels 
voorradig. Ook VERSLAGEN VAN ONZE KNNV KAMPEN EN REIZEN zijn te leen. Een 
mogelijkheid om vast een idee te krijgen van diverse vakantiemogelijkheden. 
 De knipsels kunnen opgevraagd worden bij Els Koopmans-Grommé, tel. 0578-612083, 
Bongerdplein 1, 8162 AW Epe, bij wie ook dit archief berust. 
 Boeken kunnen op lezingen- en werkgroepavonden geleend en ingeleverd worden. Ook kan men 
telefonisch een afspraak maken voor een bezoek aan de bibliotheek bij Els Koopmans, die - al naar het 
onderwerp - de collega-bibliothecarissen waarschuwt.  



DE BOERDERIJEN LANGS DE IJSSEL 
Voor een volle zaal met meer dan dertig mensen 
hield Adrie Hottinga een boeiende lezing over het 
landschap van de IJssel, met heel mooie dia’s die 
het geheel nog aansprekender maakten. 
De aankondiging ”BOERDERIJEN LANGS DE 
IJSSEL MET HUN FLORA EN FAUNA”deed feitelijk 
de lezing niet voldoende recht gelden. Adrie 
sprak er wel over en liet bijvoorbeeld ook zien 
dat er weer hoogstamvruchtbomen terugkomen. 
Ook ging hij ging even in op de boerderijbouw 
met vaak een bordes, van waar af vroeger de 

arbeiders werden toegesproken.  
Verder liet hij verscheidene veerassen zien (de vertrouwde Roodbonte verdwijnt langzamerhand; 
wel was er rode Lakenvelder te bewonderen). 
 Maar het accent van de lezing lag op de uiterwaarden: hun vroegere gebruik voor 
steenfabrieken en weilanden, en nu de teruggave aan de natuur, met geulen, waardoor het 
overtollige water kan worden opgevangen. Begrazing door "wilde" paarden en runderen houdt 
ongewenste opslag weg en zorgt voor een natuurlijke begroeiing.  
 Aan het eind duizelde het ons wel een beetje, zoveel onderwerpen had hij - met groot 
enthousiasme - aangesneden. Iedereen had er het zijne of hare uit kunnen halen en met blije 
gezichten verliet men de Suite, tevreden over de fijne avond. 

Lous Heine. 

 



Geloof  het  of  niet, 
dit is een afbeelding van een Breedplaatwortelzwam en niet van een zielige muis met gepermanente 
bloemkooloren. Ik vond deze mislukte paddestoel langs de Beukenlaan in Epe,  tussen een heleboel 
soortgenoten die het beter met zichzelf getroffen hadden. 
 

Micky Haselhoff-Marsman. 



 
excursie naar “de bremmert” 

14 september 1997 
Het was prachtig weer toen we met ons zevenen naar de verbrande Bremmert gingen. Echt zo’n heerlijke 
nazomerdag, waarop het verrukkelijk wandelen is.  
De zon scheen, het was helder met weinig wind en er bloeide nog voldoende hei om schitterende tafere-
len op te leveren, met het gele zand, het ingroene mos en dan het strijklicht. 
Het gebied ten noorden van de  A 1  bij Kootwijk was nu weer zoals het oorspronkelijk geweest moet 
zijn, toen er nog geen begroeiing op de stuifduinen was, te meer omdat de silhouetten van de verbrande 
dennen de soms steile heuvels nog extra deed uitkomen. Ik had gedacht dat het eigenlijk een erg trooste-
loze aanblik zou opleveren, maar het tegendeel was waar: het was buitengewoon mooi. 

We hadden van Staatsbosbeheer een kaartje gekregen waarop aangetekend stond wat er sinds de 
brand in 1995 weer teruggekomen was. Hierbij tevens het verzoek aan ons “:nieuwkomers” te melden. 
Hetgeen we uiteraard ook deden. 

Het opsommen van alle vondsten op flora- en faunagebied zou een saai relaas opleveren, maar 
enkele vondsten wil ik toch noemen. Canadese fijnstraal en wilgenroosje waren royaal tegenwoordig, 
maar ook het Zandblauwtje, grote pollen Grasklokjes en drie soorten kruiskruid (Jacobs-, Bos- en Kleve-
rig kruiskruid). Verder alweer jonge hei en Stekelbrem, en veel zaailingen van Grove den, Lijsterbes en 
Vuilboom. Atalanta’s en Kleine vuurvlindertjes warmden zich op in de zon. De spechten maakten dank-
baar gebruik van al het klein gedierte dat onder de schors van de dode dennen zat. Wij vonden er spin-
nen onder,  die zo plat van bouw zijn als je nooit gezien hebt. 

En natuurlijk waren er vele soorten zwammen en paddestoelen die het juist van verbrand terrein 
hebben moeten, zoals: Boompuist, Zandpadvezelkop, Bosbrandvlamhoed (waarschijnlijk) en de Brand-
plekbundelzwam (ook waarschijnlijk). Verder waren er opvallend veel fantastisch gekleurde slijm-
zwammen op de dode dennen. 

Helaas was er geen mossendeskundige onder ons, want er waren talloze soorten mossen en 
korstmossen te zien. 
We strekten onze wandeling ook nog uit tot een hoek van het Kootwijker veen, waar we de Groene zand-
loopkever vingen en bekeken en ook een piepklein salamandertje. Er waren twee soorten van de (vlees-
etende)  zonnedauw, de Ronde en de Lange,  en we vonden plekken met uitgebloeide Beenbreek en ook 
wolfsklauw op een geplagd deel van het veen. 
 Er was ongetwijfeld nog veel meer te vinden geweest, maar de ochtend was om en zo wandelden 
we weer door het zand terug naar onze brave vierwielers. 
 Het zal zeker de moeite zijn om er volgend jaar nog eens te gaan kijken. 

Marianne Faber. 



CURSUS “NATUURBESCHERMING DOOR NATUURMONITORING”  
OP 31 JANUARI 1998 

 Bij de laatste gewestelijke vergadering is besloten om in te gaan op het aanbod van de NBC de 
cursus “Natuurbescherming door natuurmonitoring” voor ons gewest te geven. De datum is in onderling 
overleg bepaald op zaterdag 31 januari 1998.  
Om U een globaal inzicht te geven in wat U kunt verwachten volgt hieronder nog wat informatie: 

Enkele leden van de landelijke NBC houden inleidingen over de volgende onderwerpen: 
 Doelgericht inventariseren, voorbereiding en verslaglegging. 
 Inventarisatietechnieken voor planten met de nadruk op de toepassing van de Tansley methode 

(een vrij gemakkelijk toepasbare methode om gegevens te verzamelen over de mate van voor-
komen van planten). 

 Toepassing van de inventarisatiegegevens in de praktijk ten behoeve van de interpretatie van 
natuurkwaliteit. 

 Daarnaast is er tijd ingeruimd om praktische ervaringen met natuurbeschermingswerk te verne-
men. Dit onderdeel wordt verzorgd door de natuurbeschermingswerkgroep van de afdeling Noordwest 
Veluwe in samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Noord Veluwe. De nadruk zal daarbij liggen 
op de activiteiten ten behoeve van de bescherming van de Randmeren. 
 Uiteraard is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over de onderwerpen 
die aan de orde komen, en om ervaringen uit te wisselen. 

Kortom: een interessante en leerzame dag! 
De cursus wordt gegeven in het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, Aristotelesstraat 603 

te Apeldoorn, wijk Zevenhuizen. Aanvang 09.30 uur - Einde ± 16.00 uur. 
De kosten van deze dag (reiskosten NBC-leden, koffie, en dergelijken) zijn voor rekening van 

het gewest. De zaal is gratis. 
Nadere informatie over de plaats van handeling (met kaartje) en het exacte programma met tij-

den en dagindeling wordt in de loop van december aan de belanghebbenden toegezonden. 
 Opgave voor deelname aan de cursus is nodig, omdat de NBC een minimum aantal deelnemers 
hanteert van ongeveer tien personen. Deze opgave kan geschieden bij 

MARIANNE FABER, 
TEL. 0578 - 627167 

(TUSSEN 17.00 EN 19.00 UUR BELLEN, S.V.P.) 
UITERLIJK 10 JANUARI 1998. 

 
 



  
 

DE DAS 
  
De Das is een roofdier en behoort tot de 
marterachtige (Mustelidae). Hij is ons grootste 
inheemse landroofdier. Een volwassen exemplaar 
is ongeveer zeventig cemtimeter, exclusief het 
staartje  van  vijftien centimeter lang. Ze  wegen 
ongeveer twaalf kilo; de vrouwtjes zijn iets  lichter. 
De Das heeft een typerende koptekening die hem 
een sprookjesachtig aanzien geeft. Over de kop 
lopen twee zwarte strepen, via de neus over ogen 
en oren. Opvallend is de tekening van elk 
afzonderlijk haar: vanaf de haarwortel circa vier 
centimeter wit, dan twee centimeter zwart en aan 

het eind een wit puntje. Het zijn deze haren die de Das zijn overwegend grijze uiterlijk geven.  
Het gezichtsvermogen van de Das is in het donker relatief slecht, bij daglicht redelijk. Het gehoor is 
goed. Zijn reukvermogen spant de kroon. Er blijft  in de wereld van geuren niets voor  een Das 
verborgen. 
De Das loopt hetzelfde als een beer; beiden zijn zoolgangers. Hij heeft aan de voorpoten vijf lange nagels 
en aan de achterpoten vijf korte. De beer en de Das zijn alleseters, ze zijn verzot op honing, en ze graven 
beiden holen.  

Het echt marterachtige van een das wordt pas zichtbaar als hij haast heeft: hij galoppeert met een 
sterk gekromde rug de zogenaamde “martersprong”. 
Het mannetje is forser gebouwd dan het vrouwtje. Jongen zijn te herkennen aan hun afmetingen. 
Jaarlingen hebben een prachtige gave pels. Oudere dassen hebben een vacht die hoe langer hoe meer gaat 
lijken op een veel gebruikte en vaak verstelde jas. 

Dassen wonen in een holenstelsel. Het woord Das is terug te voeren tot het Indo-germaanse 
“Thachsa”, wat bouwen betekent.  

Inspanningen van vele honderden generaties Dassen leiden tot enorme ondergrondse netwerken, 
gangen komen samen op rotondes en voeren - naar kamers verspreid - over meerdere etages. Toiletten en 
loodrecht omhoog gegraven  ventilatieschachten  zorgen voor de gewenste atmosfeer. De gangen hebben 
een  doorsnede van dertig centimeter. In rul zand of mergel  lopen ze door verzakkingen naar buiten wijd 
uit. Er zijn hoofdburchten en bijburchten, en geulen die dienen om het overtollige regenwater af te 
voeren.  

Dassen blijven heel trouw aan hun burcht en zijn honkvast. Ze hebben een hechte familieband. 
Het aantal dieren in de structuur van een familie is sterk afhankelijk van de hoeveelheid voedsel en de 
bereikbaarheid daarvan. In een voedselrijk en gezond landschap telt een clan vaak rond  de zes volwassen 
exemplaren. De verhouding tussen mannetjes en vrouwtjes  is daarbij veelal ongelijk. Een geslachtsrijp 
wijfje kan eens per jaar jongen krijgen in de regel zijn  er in  de familie een of twee nesten.  
Tenslotte kunnen er jongen van vorig jaar, zogenaamde “jaarlingen” in de huishouding rondlopen. Ook  
kunnen  meerdere families  een zelfde territorium delen. Men spreekt dan van een clan.  

De wijfjes  zorgen voor het kroost. Dassen kunnen gedurende het hele jaar paren maar ze doen 
dit bij voorkeur  in hartje zomer. Bij  een succesvolle paring smelten zaad en eicel samen, waarna het 
bevruchte eitje zich voorlopig  slechts enkele malen deelt, waarna de ontwikkeling stopt. Pas  ongeveer  
in december nestelen de vruchtjes zich  in de baarmoederwand en begint de ontwikkeling van de 
embryo's . Zes tot acht weken later worden de jongen geboren. De meeste worpen vinden plaats  in de 
maanden februari en maart.  

Drachtige wijfjes richten een speciale kraamkamer in. Daarin worden meestal twee of drie 
jongen geboren. De baby's zijn tien centimeter lang. Pas na een maand gaan de ogen open. Rond die tijd 
is ook de vacht helemaal op kleur, inclusief de zwart-witte koptekening. Na een week of acht nemen ze 
een kijkje bovengronds, gewoonlijk  onder begeleiding van hun moeder. Zoetjes aan breiden deze 
uitstapjes zich  uit tot verkenningen van de omgeving van het hol, iedere nacht iets langer en verder. Zo 

 



leren ze het landschap en de voedselbronnen kennen.  
Rond begin juli worden ze al heel zelfstandig. Sommigen gaan in een naburige burcht  wonen. Tegen de 
herfst worden ze zo zelfstandig dat ze kunnen graven, met nestmateriaal  slepen en hun kostje verdienen. 

Geuren zijn voor Dassen heel belangrijk. Iedere Das heeft een geurklier onder de staartwortel. De 
geurstof wordt “musk” genoemd. Tijdens zijn dagelijkse tochten smeert een Das met regelmaat musk op 
struiken, stenen en andere objecten. Door dit alles ontstaat een wegenpatroon. De geurpaden worden 
“wissels” genoemd. De Dassen bemusken elkaar binnen een familie zeer veelvuldig, waardoor er een 
specifieke familiegeur ontstaat. Ook de grenzen van het territorium worden met geur aangegeven.  

Vermoedelijk is de Das van origine geen nachtdier. Waarschijnlijk hebben hardnekkige 
vervolging en  voortdurende  verontrusting hem tot zijn nachtelijke leefwijze gedwongen.  

Wat eet een Das zoal? Regenwormen, nesten van bijen, hommels en wespen, Engerlingen en 
Emelten. mais  en andere graansoorten, kevers, appels, peren, pruimen, kersen en ander valfruit, muizen, 
Mollen, Konijntjes en Egels, amfibieën, eikels, vogels en eieren, aardbeien, bramen, vlier- en 
meidoornbessen. 

De Das houdt geen winterslaap, De overvloed aan voedsel in het najaar wordt gebruikt om een 
flinke vetreserve op te bouwen. Op de vetlaag teert hij gedurende de voedselarme winter. In strenge 
winters blijven Dassen dagen achtereen binnen en komen alleen uit hun burcht om wat te drinken en hun 
behoefte te doen  

Waarschijnlijk heeft de das na de laatste  ijstijd, zo'n veertienduizend jaar geleden, vanuit het 
zuidoosten ons land gekoloniseerd. Hij betrok de stuwwallen, rivier- en stuifduinen, die ijs, wind en 
water hadden gevormd. De ideale combinatie van woonplaatsen op hoge, droge gronden en rijke 
voedselgebieden in lager gelegen stroomdalen werd reeds in prehistorische tijden door de Das ontdekt.  

In 1900 kwam, de Das voor in alle provincies met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland  en 
Zeeland, en ook niet op de waddeneilanden. In 1960  zijn de meeste Dassenburchten  te vinden in Noord- 
en Zuid-Limburg, Brabant, enkelen in Gelderland, Overijssel, Noord Drenthe en Oost Groningen. 

Een Das in de natuur  is een prachtig schouwspel (helaas nooit gezien). Een restant das in een 
scheerkwast of penseel  is  een beroerde zaak.  

Cintia Wedemeijer  
(naar: De Das in Nederland  

Dirkmaat, J.J.) 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 Drop   
Als kind kreeg ik bij het horen van het woord drop al het water in de mond. De aanschaf van een rolletje 
drop à tien cent was het summum van zaligheid. Omdat drop zoveel met farmacie te maken heeft, kan 
dat best een van de drijfveren geweest zijn, dat ik dat vak gekozen heb. 
De ouderwetse apotheek kende twee producten hiervan, namelijk pulvis liquiritiae en succus liquiritiae, 
respectievelijk poeder van zoethoutwortel en het drooggedampte extract. Beiden waren in de receptuur 
van die tijd onlosmakelijk verbonden met het bereiden van pillen, een geneesmiddelvorm die thans ge-
heel verlaten is. Het mag hier best nog eens gezegd worden dat het pillen maken een grote vaardigheid 
vereiste en dat het, mede door bepaalde aanwezige geneesmiddelen, lang niet altijd gemakkelijk was. 
Maar dat is nu verleden tijd. 
De plant die ons dit alles levert heet Zoethout of Glycyrrhiza glabra L. “Glaber” betekent glad, onbe-
haard. De soort behoort tot de familie der vlinderbloemigen, waarvan U andere vertegenwoordigers als 
Lathyrus, erwt, boon, Sennablaadjes, Tamarinde, Indigo, de vele klaversoorten en Tonkabonen mis-
schien wel kent. 
Zoethout was al in de vierde eeuw voor Christus bekend als hoestmiddel. Uit die tijd stamt de zoge-
naamde blokdrop, die men verkreeg door een waterig extract van zoethout tot een dik-vloeibare massa in 
te dampen, die bij afkoeling hard wordt. In Italië maakte men uit deze massa stangen, die verpakt in Lau-
rierbladeren (Laurierdrop) en met het stempel van de fabrikant (dropbaronnen) in de handel kwamen. 
 De soort Glycyrrhiza glabra is door het gehele Middellandse Zeegebied van Portugal tot Klein- 
Azië verspreid en wordt ook gevonden aan de beneden-Donau, in Zuid- en Centraal-Rusland tot in West-
Siberië. In de handel zijn vooral de Russische en het Spaanse type van belang. De handelswaar is uit het 
wild afkomstig èn van speciale kwekerijen. 
 Glycyrrhiza glabra heeft een rechtopstaande stengel (één à twee meter hoog), die aan de voet 
verhout en bovenaan kantig van vorm is. De bloemen zijn okselstandige, lang gesteelde veelbloemige 
trossen, welke tien tot vijftien centimeter lang zijn. De kleur is soort-afhankelijk en varieert van wit tot 
violet. 
 Van de werkzame inhoudsstoffen zijn twee groepen te onderscheiden: de saponine-houdende 
waarvan vooral het glycyrrhizine belangrijk is, en de zogenaamde flavonoiden.  
Glycyrrhizine is een zoet smakende stof die circa vijftig maal zoeter is dan suiker. Met water heeft het 
een sterk schuimende werking en het is een zuur dat in de plant gebonden aan kalium en calcium voor-
komt. Het molecuul is een glycoside, dat wil zeggen: het is gebonden aan een suiker. Zo’n binding kan 
vrij gemakkelijk worden gesplitst en het dan overgebleven “aglucon” heet glycyrrhetinezuur of glycyrre-
tine en heeft de zoete smaak verloren. 
Van de plant worden de wortels en de uitlopers daarvan gebruikt. Kinderen kauwen graag op gedroogde 
stukjes wortel die “zoethout” genoemd worden. De werking van zoethout en drop is slijmvervloeiend en 
hoestoplossend door het aanwezige glycyrrhizine. Een bijwerking is het laxerende en diuretische effect. 
Tegen het einde van de tweede wereldoorlog vond men in Nederland de gunstige werking bij maagzwe-
ren. Nadeel was wel de hoge dosering: twintig tot vijfenveertig gram per dag! Hiermee verbonden trad 
door het achterblijven in het lichaam van natrium oedeemvorming op (vocht in de weefsels; erop druk-
kend blijft er een putje staan). Bovendien werd de kaliumuitscheiding verhoogd. Het vervelende gevolg 
was een verhoogde bloeddruk èn en kaliumverlies, twee redenen voor hartpatienten om het gebruik van 
drop na te laten. 
 Ondanks genoemde nadelen blijft drop een heerlijke lekkernij die als typisch Nederlands snoep-
je in vele vormen te koop is. De aanwezigheid van het zout smakende salmiak maakt het extra pittig. 
 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 



DE FLORA VAN DE FLEVOPOLDER 
deel 4 

 
In 1957 viel Oostelijk Flevoland droog; Zuidelijk Flevoland volgde in 1968. Inmiddels dertig tot 
veertig jaar geleden. Riet (Phragmites palustris) werd uitgezaaid en hier en daar ook Zulte (Aster 
tripolium). Verder was de FLORA de eerste jaren beperkt tot pionierssoorten, maar niettemin 
spectaculair. Vlak na het droogvallen bijvoorbeeld was er ineens de Moerasandijvie (Tephroseris 
palustris). Hele oppervlakten raakten begroeid met deze pionier van stikstofrijke, slikachtige 
bodems. Door het vruchtpluis kende de plant een kortstondige opleving in half West-Europa. Het 
effect is zelfs op de verspreidingskaartjes van Duitsland terug te vinden.  
Maar hoe staat het nú met de flora? Een verhaal in afleveringen: Deze keer de westelijke rand 
van Flevoland: de Oostvaardersdijk en de Oostvaardersplassen.  
 
OOSTVAARDERSPLASSEN 
 Als op 27 mei 1968 Zuidelijk Flevoland droogvalt, kan het in de bodem aanwezige zaad 
ontkiemen. Eerst verschijnen de pioniers: Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), 
Moerasandijvie (Tephroseris palustris), Grote lisdodde (Typha latifolia), Riet (Phragmites palustris). 

Alle vier zijn nog steeds volop te vinden, maar wel minder massaal dan vlak 
na 1968. Ook werd er Riet uitgezaaid. In de Noordoostpolder had men 
ervaring opgedaan. Het bleek dat de ontginning door het Riet werd 
bevorderd: er ontkiemde minder Klein hoefblad (Tussilago farfara) en 
Akkerdistel (Cirsium arvense) in de opdrogende grond. Het gaat hier - op de 
Blaartrekkende boterbloem na - om  windverspreiders: de zaden worden door 
het pluimvormig aanhangsel met de wind verspreid.   
In het laagste deel van de polder - nu de Oostvaardersplassen - werd geen 
Riet uitgezaaid. Men liet de natuur zijn gang gaan. Moerasandijvie 
(Tephroseris palustris), Goudzuring (Rumex maritimus), Zulte of Zeeaster 
(Aster tripolium) verschenen. De Moerasandijvie dankt zijn naam aan de 
plant die ontstaat na het ontkiemen. In het eerste jaar groeit er uit het zaadje 
een forse krop andijvie met gekroesde, langwerpige bladen. Pas in het 
tweede jaar verschijnt de forse, holle bloeistengel, die in enkele maanden 
anderhalve meter groot wordt en bloeit met vele tientallen gele 

composietenbloempjes. Hetgeen vervolgens weer een massa zaadpluis oplevert. Zoveel dat tot in 
Duitsland toe een opleving van de Moerasandijvie te zien was. Het is een echte pionier, want om groot 
te kunnen groeien, onttrekt hij enorme hoeveelheden stikstof aan de bodem, en delft daarmee zijn eigen 
graf. Maar in die minder stikstofrijke bodem kunnen weer andere soorten tot ontwikkeling komen. De 
Moerasandijvie trekt zich terug naar de randen van plassen, waar ze nog 
wel kunnen pionieren door de wisselende waterstand. Moerasandijvie 
maakt plaats voor Riet, dat ook massaal verschijnt. Riet wortelt tot drie 
meter diep en brengt daardoor zuurstof in de bodem. Tussen het Riet 
ontkiemen op geschikte plekken de planten van de volgende generatie: 
Wolfspoot (Lycopus europaeus), Kantige basterdwederik (Epilobium 
tetragonum), Heen of Zeebies (Bolboschoenus maritima), Mattenbies 
(Schoenoplectus lacustris), Blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-
aquatica), Driedelig tandzaad (Bidens tripartita), Grote waterweegbree 
(Alisma plantago-aquatica), Watermunt (Mentha aquatica). Daartussen 
ontkiemen weer wilgen, en als gevolg daarvan ontstaan wilgenbosjes en 
wilgenbossen met Schietwilg (Salix alba), Geoorde wilg (S. aurita), 
Boswilg (Salix caprea), Grauwe wilg (S. cinerea), Amandelwilg (S. triandra), en vooral bastaarden 
tussen de diverse soorten. 
Nu ruim 25 jaar later, staan er nog steeds veel pionierssoorten, maar er zijn ook andere soorten versche-
nen. Langs plassen staat de Zeegroene rus (Juncus inflexus). In nat grasland is op verscheidene plaatsen 
Rode ogentroost (Odontites vernus) gevonden. Watergras (Catabrosa aquatica) groeit in diverse sloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEIN HOEFBLAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WOLFSPOOT 



Het is een grassoort van zeer voedselrijke (vervuilde) sloten met in de pluim enigszins opgeblazen sten-
gelleden. Ook de Grote kroosvaren (Azolla filiculoides), een kleine watervaren, en het Wortelloos kroos 
(Wolffia arrhiza), een kleine kroossoort, anderhalve millimeter groot, zijn verschenen in voedselrijke 
slootjes. 
Fraai duizendguldenkruid (Centaurium pulchellum) en de Bleekgele Droogbloem (Gnaphalium luteo-
album) ontkiemen en groeien op natte voedselarme plaatsen. Langs paden naar een vogelhut staat 
Chelidonium majus (Stinkende gouwe), hetgeen wijst op een meer voedselrijke bodem. 
OOSTVAARDERSDIJK 
 De Oostvaardersdijk is een gemeenschap op zich. Aan de ene kant ligt het Markermeer met 's 
winters duizenden eendachtigen, aan de andere kant liggen de Oostvaardersplassen. De leukste plaatsen 
voor planten zijn de strekdammen om de insteekhavens en de plaatsen waar opslag van zand e.d. heeft 
plaatsgevonden en verder levert de berm ook nog wel eens iets leuks op. 
 In de bermen staat veel Fluitekruid (Anthriscus sylvestris) en Pastinaak (Pastinaca sativa). Als 
zeldzaamheid staat ergens in een berm Equisetum telmateia (Reuzenpaardestaart). 
Langs de strekdam om de Pampushaven vinden we allerlei planten 
van waterkanten, zoals de Kalmoes (Acorus calamus), Zwanebloem (Butomus umbellatum), Grote 
engelwortel (Angelica archangelica), Heen (Bolboschoenus maritima), Carex paniculata (Pluimzegge) 
in grote horsten, Harig wilgeroosje (Epilobium hirsutum) soms 'bosjes' van tientallen meters naast 
elkaar, Waterzuring (Rumex hydrolapathum), en de Moerasmelkdistel (Sonchus palustris) steekt hier en 
daar boven alles uit, meestal in groepjes van vijf tot vijftien bij elkaar.  
Op de strekdammen en dus op wat hogere en drogere delen groeit de Fijne kervel (Anthriscus caucalis), 
een kleiner, fijner slapper en grijzer broertje van het Fluitekruid. Ook zijn er Aalbes-struiken (Ribes 
rubrum) op kilometers afstand van de bewoonde wereld, vast aangevoerd met vogelpoep. Het Gewoon 
wilgeroosje (Chamerion angustifolium) beslaat hele plekken. Hier en daar enkele exemplaren van 
Heggendoornzaad (Torilis japonica). De Scherpe fijnstraal (Erigeron acer) staat er naast de Canadese 
fijnstraal (Conyza canadensis), vuilroze naast zilverwit. De lijst is lang niet compleet, maar geeft wel 
aan dat de gemeenschap zich in de loop der jaren aardig compleet ontwikkeld heeft. 

Egbert de Boer 
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P. Bremer - Wilde planten in Oostelijk Flevoland 
R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland, 22e druk 
Frans Vera - De Oostvaardersplassen, van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling       
E.Weeda - Oecologische Flora, deel 1 - 5 
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Herfstkamp Hombourg 1997 
 Zaterdagmiddag zijn we in Hombourg gearriveerd en zondag 12 oktober maken we dan onze eerste 
wandeling. 
Op deze dag wandelen we van Teuven naar St. Martens-Voeren en via een andere route weer terug naar 
Teuven. De tocht is ongeveer veertien kilometer lang en start bij de herberg “Moeder de Gans”. Teuven ligt 
in het dal van de Gulp. 
Tegenover de kerk gaan we schuin linksaf omhoog en lopen over een weggetje met Bolacacia’s, omzoomd 
door een Meidoornhaag. Verderop zien we es, vlier, hazelaar, wilg, Sleedoorn en Bosrank. In een solitaire 
fruitboom groeit mistletoe. Aan weerszijden van het pad staat Valse salie. Gewone centaurie, 
Boerenwormkruid, Akkerdistel en Rode klaver staan nog in bloei. We vinden de rode besjes van Bitterzoet, 
er is een Akkerwinde met nog een bloem in knop en de rozenbottels van de Hondsroos. 
We zien een Witte kwikstaart en Zwarte kraaien, en horen Sijsjes, Kneutjes en een Vlaamse gaai. In de 
verte zitten Spreeuwen op elektriciteitskabels en een Buizerd zit op een paaltje. 
 We lopen in een licht glooiend landschap met weiden met grazende koeien. Ongeveer veertig jaar 
geleden was bijna dit hele landschap bedekt met hoogstamfruitboomgaarden. Nu is daar weinig meer van 
over. Nog langer geleden was de helling grotendeels bedekt met hellingbos. 
 We passeren een eenzame notenboom en duiken nog een restantje hellingbos in.  Beneden ons ligt 
Teuven met op de achtergrond nog een mooi origineel hellingbos. 
Voordat we het restantje bos op onze helling betreden, zien we links nog wat overblijfselen van graften in 
het landschap. De graften waren vroeger begroeid en dienden ervoor om erosie tegen te gaan.  
In het dal zien we tussen de bomen een soort toren. Het is een van de ontluchtingskokers van de 
spoorwegtunnel. Onder onze voeten ligt de langste tunnel van België, van het Veursdal naar het dal van de 
Gulp (tweeduizendacht meter). 
Het bovenvermelde bos heet het Veursbos. Hier vinden we eerst onder anderen Gelderse roos, beuk, 
Haagbeuk en aanplant van Fijnspar. In het Fijnsparrenbosje vinden we zwavelkopjes en de 
Kopergroenzwam. Wat hoger-op zien we Berken en Eiken met als ondergroei Adelaarsvaren. We lopen nu 
in een zogenaamd Eiken/Berkenbos, een arm type bos. Ongeveer tweemiljoen jaar geleden stroomde hier 
rivierwater dat zand en grind achterliet en later bedekt werd met vruchtbare lössgrond. Op de hellingen 
spoelde de vruchtbare grond omlaag, met als gevolg dat we lager op de helling, zoals reeds vermeld, onder 
anderen Beuk en Haagbeuk aantreffen. 
Op de verharde weg waarop we nu uitkomen zien we Berkenzwammen op dode Berk, en op helaas vele 
weggegooide blikjes in schreeuwende kleuren in de wegberm. Links staat nog een Lariksbosje. Over een 
smallere geasfalteerde weg met rechts van ons maïsakkers en kleine weitjes komen we bij een majestueuze 
wilg. Onderweg zien we nog Esdoorns die bladeren met grote zwarte vlekken hebben. We hebben hier te 
maken met de zwarte vlekkenziekte, die door een schimmel wordt veroorzaakt.  
We staan even stil bij een mooi origineel vakwerkhuis uit de achttiende eeuw. Voor het huis staat een 
lindeboom. 
 Over een smal graspad verlaten we de weg. Een modderig, erg glibberig paadje voert ons dwars 
door een maïsveld. Hier en daar ligt vuursteen aan de oppervlakte.  
Via een draaihekje komen we uit op een weiland dat we doorkruisen. We proberen hier de talrijke 
koeienvlaaien te ontwijken.  
We zakken af naar het gehucht De Plank. In de tuin van een boerderij liggen enkele grote kalebassen.  
We laten de Plank achter ons, en lopen over een licht stijgende weg omhoog. Links staan enkele verweerde, 
met Klimop begroeide Knotwilgen en een Essenbosje dat overgaat in gemengd bos. Rechts solitair staande 
bomen langs bietenakkers en weilanden. Links gaat het bos over in golvende weitjes met op de achtergrond 
bos en daar weer achter, hoog er bovenuit rijzend, de met hellingbos begroeide heuvels, in nevels gehuld.  
Hier lunchen we, tegen de muur van een huis gezeten. We horen Ringmussen en een Zanglijster. Ver weg 
zien we rechts de contouren van Maastricht. 

We komen langs een huis met muren van vuursteen of silex. In de Voerstreek is in het verleden veel 
met vuursteen gebouwd. Het ligt hier in overvloed, als een van de restanten van de Krijtzee, die hier 
zeventigmiljoen jaren geleden het land overspoelde. Een klein blauw-wit Mariabeeldje met daar boven een 
kruis is in het nisje in de muur gemetseld. 



We slaan een smal weggetje in dat later overgaat in een holle weg. Links gemengd bos, afgewisseld door 
weilanden, rechts en voor ons uit een glooiend weids landschap met boomgroepen, singels en verspreid 
liggende boerderijen. In een berm bloeit het Grasklokje.  
Het pad loopt vrij steil naar beneden. Erlangs staan enkele hoge essen, populieren met Mistletoe in de 
kruinen, vlier, Bosrank, Meidoorn en Hazelaar. Een Roodborst laat zich horen.  
De weg komt steeds dieper te liggen. Hoog rijzen nu de begroeide wegbermen op. Een enkele 
Dagkoekoeksbloem staat nog in bloei. Sommige bomen staan in Klimop gehuld. 

We passeren een bron, waarvan het water volgens een mededeling van de gemeente Voeren 
drinkbaar is. Het nitraatgehalte in het water is echter de laatste jaren zo sterk gestegen, dat het water nu, 
anno 1997, ondrinkbaar is! 

We komen uit in St-Martens-Voeren (Fourons-St-Martin). Langs enkele mooie oude (vak)werk-
huizen wandelen we naar de kerk. Het beekje de Veurs mondt achter de kerk uit in de Voer.  
Een deel van de groep gaat van hieruit met de auto terug naar Hombourg. Maar eerst worden nog de 
wandelwagentjes van de “Hofstede-clan” in het beekje schoongemaakt. 
 De rest van het gezelschap wandelt richting Teuven. Op bloeiende  herfstasters ontdekken we een 
Atalanta, een Kleine vos en een Klein koolwitje. Verderop een Akkerhommel.  
We lopen een stuk over een pad parallel aan het spoor. Aan de linkerkant passeren we enkele restanten van 
hoogstamfruitboomgaarden. In de berm bloeit nog Duizendblad. We bevinden ons nu in het Veurs-dal, met 
links van ons het hellingbos, waar we eerder op deze dag zijn doorgelopen. Het pad gaat over in een holle 
weg, erg smal en nat, en moeilijk begaanbaar; het laatste gedeelte plotseling sterk stijgend. Door het 
wegspoelen van de löss is hier en daar de oude kalklaag aan de oppervlakte gekomen. 
 Via de gehuchten Krindaal en De Plank komen we uiteindelijk weer in Teuven uit. We lopen eerst 
nog langs enkele laagstamfruitboomgaarden met reusachtige appels aan de takken van de bomen en met op 
de bodem een laag valappels. Helaas kunnen we er niet bij: prikkeldraad omgeeft de bongerds. Op het 
allerlaatste stukje van onze route zien we nog Kardinaalsmuts en signaleren enkele Turkse tortels. 

Al met al was het een heel mooie wandeling door een afwisselend fraai coulissenlandschap.  
En hoe was het weer op deze dag? Wisselvallig, eerst druilerig met regenbuitjes, vervolgens enkele uren 
droog met af en toe zon en aan het eind van de middag opnieuw regen. 

Bertus Hilberink. 

Maandag 13 oktober 1997  (verslag van Dik Koopmans) 
HET DAL VAN DE HOHN. 
 Enige verwarring ontstond er na het parkeren aan de Luetticher Strasse in Kelmis: hoe komen we in 
het dal van de Hohn? Een glooiend landschap met hier en daar losstaande machtige bomen en sommige 
hellingen bebost lag aan onze voeten. Het fraaie Rochusskapelletje, een namaak Romaans natuurstenen 
gebouwtje, bleek geen goed uitgangspunt. 
Terug over de dikke laag mest achter een onooglijke stadsboerderij en dan de lokkende hellingen op. De 
beide wandelwagens hielden de groep aardig bezig, maar we kwamen vrij snel boven bij het vroegere 
spoorbaantje, dat nu als wandelpad in gebruik is. Het baantje is een overblijfsel van een vroeger 
fabrieksspoor, dat van een zinkmijn naar Kelmis liep. Nu vinden we langs het pad nog Zinkboerenkers en 
Zinkblaassilene. 
De Hohn stroomt door een vrij steil dalletje met kleine watervalletjes. De omringende heuvels zijn beroemd 
om hun rijke begroeiing, die vooral in het voorjaar uitbundig bloeit. Om er een paar te noemen: Wilde 
narcis, Bosgeelster, Slanke sleutelbloem, Gele lis, Bruine orchis, Bleke schubwortel en Mannetjesorchis. 
Ook op deze sombere najaarsdag konden wij genieten van een ander aantal planten en bomen. Spaanse aak, 
Haagbeuk, Esdoorn, Zomereik en Beuk stonden langs het pad waar we ook al gauw een bandje vol met 
planten in konden spreken. Engels gras, soms nog in bloei, rijke vruchten aan de Salomonszegel, 
Blaassilene, Overblijvend bingelkruid, Schaduwgras, Hangende zegge, Ruig klokje, nog hier en daar in 
bloei, evenals Koekoeksbloem. Klaverzuring, Rankende helmbloem en Wijfjesvaren ontbreken niet. 
Van de helling drupt water en dus zoeken we naar Goudveil. Beide soorten, Verspreidbladig- zowel als als 
Paarbladig groeien hier in het voorjaar. Nu konden we ze niet vinden. 
Waarom zouden we het pad niet verder mogen gaan? Een officieel verkeersbord “Verboden voor 
voetgangers” hangt slordig in een boom. Wie zal on in dit verlaten bos tegenhouden? Dus lopen we verder. 
Een deel van het vroegere bos is vervangen door sparren die nu al zo’n veertig meter hoog zijn. De 
plantengroei heeft er onder geleden, maar nu zien we paddestoelen op het dode hout en de stronken van wat 
eens een waardevol loofbos was. Stobbezwammetje, Dodemanshandjes (Houtknots-zwam),Helmmycena, 
Honing-zwam, Krulzoom en Nevel-zwam zorgen voor de vertering van het dode materiaal. 



Op een omgevallen woudreus, waar we onderdoor moeten. kijken we tegen grote platte zwam-men aan, 
helemaal wit aan de onderkant. We hebben ze niet kunnen determineren. 

En net als de voorsten van de groep de kreet “Zinkviooltjes!” slaken, breekt het zonnetje door, mooi 
op rijd voor een gemoedelijke picknick na de kille morgen. 
Die Zinkviooltjes bloeien met duizenden op een hobbelig terrein, dat ooit gebruikt is als stortplaats van het 
afval van de zinkmijn. Hier en daar ligt er over het terrein ook een blauwe zweem van de net niet helemaal 
uitgebloeide Blauwe knoop. 
 Aan de rand van de zinkweide staat een natuurlijke rotswand. Bovenop moeten zeldzame 
Schaduwzegge en Blauwgras groeien, maar met onze twee vierwielers zien we geen kans om boven te 
komen. 
Toch is de terugweg langs hetzelfde spoortracé geen afgang. Nu zien we de rode vruchten van de Aronskelk, 
ruiken het Daslook, determineren Muursla en Zinklepelblad - van de laatste is dit de enige groeiplaats in 
Nederland, België en het laagland van Duitsland! 
Vanzelfsprekend vinden we ook nog Moesdistel. Wilgen staan aan de rand van een overliggende wei, vlier 
en Kardinaalsmuts zitten vol vruchten. 
 Van de vogeltrek hebben we niet veel gemerkt. Een groepje van zo’n twintig Zwarte mezen en wat 
vinken, dat was alles. Dat de kringende Buizerd verjaagd werd door twee boze kraaien konden we mooi 
waarnemen, toen we weer langs de open hellingen, waar Geul en Hohn tezamen vloeien, naar de auto’s 
terugliepen.  
 Sommigen van ons willen straks nog naar de Zyklopensteine wandelen. 

HAUSETERWALD (LANDWEHRING HEBSCHEIDERHEIDE). 
 Dichtbij de grens van België en Duitsland, pal ten zuiden van Aken, loopt een Landwehr of 
Landwehring, aan het uiteinde waarvan we ‘s middags de auto’s hebben geparkeerd. Zo’n Landwehr is in  
de late Middeleeuwen in de hei uitgegraven om een bepaald gebied te beschermen tegen indringers. Die 
verdedigingswerken, die op rechte diepe loopgraven lijken, kunnen vele kilometers lang zijn. 

De hei is allang geleden verdwenen, waardoor zo’n verdedigingslinie toe zijn oorspronkelijke zin 
verloren heeft en nu door de hoogteverschillen kan bijdragen aan een zinvolle verrijking van de natuur. 
Ons doel was vanmiddag een bezoek aan de “Zyklopensteine”, ergens aan de landsgrens van België, zonder 
nauw-keurige plaatsaanduiding als woord ge-drukt op de VVV-kaart. Zulke stenen hebben we in een van de 
vorige herfst-vakanties met onze afdeling al eens in het Vijlenerbos gevonden. Daar waren ze zorgvuldig 
door het Staatsbosbeheer aangeduid en geflankeerd door borden met verklarende teksten. We wisten dus dat 
deze keien in het Boven-Krijt (tussen de honderd- en vijfenzestigmiljoen jaren geleden) gevormd zijn in een 
zee, waar-in veel grof zand werd afgezet, waarna een deel van het zand is samengeklonterd tot een 
conglomeraat. Na verheffing van de zeebodem en de erosie van het boven- en omliggende zand zijn de grote 
rotsblokken aan de oppervlakte gekomen. 
 Onze weg erheen was een gok, want na een paar honderd meter bleek dat we de kaart niet bij ons 
hadden. En geen enkele aanwijzing wees ons de weg, die nu eens over een niet moeilijk bospad liep. 

Paddestoelen in dit zandige bos in overvloed, zowel in de sparrenbossen als in de loofbossen. Die 
laatsten werden gekenmerkt door oeroude monumentale Eiken en de stobben van het gekapte 
leeftijdsgenoten. 
Wat te denken van de Reu-zenzwam, de Kostgangers-boleet op Aardappelbovist, de Eikhaas, Helmmycena, 
Grote oranje bekerzwam, Ge-schubde stropharia, Gele hoorntjes, Fop-zwam, Grote stinkzwam, 
oestvlekkenzwam en “onze” Vliegenzwam? 

Na al dat moois: waar zouden die Zyklopensteine wel liggen? 
Een toevallig ingeslagen bospaadje bracht ons bij de stenen, die wonderbaarlijker waren dan we ons hadden 
voorgesteld. En veel talrijker dan bij Vijlen. Alleen de verweringsgaten, veroorzaakt door uitspoeling van de 
zachtere gebonden kleidelen in de steen, waren kleiner dan in Vijlen. 
 De paraplu’s moesten weer op, de regenjassen aan. Zonder kaart langs een andere weg terug was 
een waagstuk. Even dachten we dat we op de modderige paden, die soms half onder water stonden, waren 
verdwaald. We waren toch geen beek overgekomen? Maar toen dook een ander deel van de Landwehring op 
en we wisten dat we in de goede richting liepen. 
 En bij de auto’s teruggekomen deden we nog een aardige ontdekking: dat beekje, ontspringend in 
het moerasje langs hetzelfde weggetje, was niet minder dan onze eigenste Geul! Zonder het te weten waren 
we langs de oorsprong van de Geul gelopen. 



 Jammer dat de herfsttinten het een beetje af lieten weten. Alle voorgaande vijfentwintig jaren 
waarin we met de afdeling op herfstvakantie waren zijn kleuriger geweest. Toen waren we altijd een week 
later. Maar we hebben vandaag een geweldige dag in de rijke, vrije natuur beleefd. 
 
Dinsdag 14 oktober (verslag van Marianne Faber). 
 ‘s Morgens trokken we met redelijk weer naar het Statsfort Monschau, net over de Belgisch-Duitse 
grens. Onze wandeling begon prachtig langs een verhard weggetje met wat zon.  
Optimistisch dachten we dat in Duitsland de wandelwegen wel goed begaanbaar zouden zijn. Nou, dàt 
hebben we geweten! Schitterend, maar soms steil door het bos omhoog, met hoge boomwortels of vrijwel 
onbegaanbaar door gras, modder en water, vooral voor de kleintjes onder ons, in hun wagentjes. 
 De eerste verrassing was een “Schwarzwild Gehege”. Massa’s “wilde” zwijnen van zeer groot tot 
nog heel klein, met hun pyjama’tjes nog aan.  Tot onze grote verbazing en afgrijzen zaten we dat de grote 
zwijnen een oormerk in hadden! Een groot voordeel voor ons was dat we ze nu tenminste bij naam konden 
aanroepen: Ludwich en Lisa. Toe maar! 
Wel blij waren we dat ze achter een hoog hek zaten. Zo groot had ik ze nog nooit gezien.  
Ook een voordeel was dat ze voor ons de mooiste stenen hadden opgewoeld. Grijs met wit en roze 
dooraderd of helemaal donkerrood. Helaas te zwaar om mee te sjouwen. 
 Over sjouwen gesproken, de helling die daarna kwam zijn we echt met vereende krachten 
opgeklommen, waarop we rechtsaf sloegen (in plaats van linksaf) en zo dus per ongeluk op de mooiste plek 
van het woud kwamen, het Naturdenkmal “Rakesch”, een hut onder eeuwenoude Eiken en Beuken, waarvan 
er diversen als natuurmonument worden beschouwd. Wat omvalt blijft liggen en geeft wel vijftien soorten 
paddestoelen een kans (zie lijstje van Els). Wondermooi, met de zon eroverheen.  
We bleven er een hele poos en konden er eigenlijk niet wegkomen.  
Voor de kinderen was er een soort natuurlijk kabouterhuis onder een gerestaureerde half omgevallen Beuk 
en aan de andere kant van de boom kon je echt zien waar de kabouterjes en elfjes op en onder hun bankjes 
zaten en schuilden.  
Ook de opslag van Fijnsparren tot vijfendertig centimeter hoog en de grote bosbessenstruiken waren 
uitermate geschikt voor het “kleine volkje”. Kleine Henk keek omhoog naar de dertig meter hoge sparren, 
dacht diep na en concludeerde dat wij mensen dus eigenlijk allemaal kabouters zijn. Ja, zo leert de natuur je 
de betrekkelijkheid van de dingen. 
 Daarna liepen we langs een natuurpad door een oorspronkelijk Eiken/Berkenbos met een ondergroei 
van Adelaarsvarens en grassen, en daarna langs een beek met hier en daar een bruggetje erover. Voor de 
speelsen onder ons was de stapstenen oversteek over een grote, ondiepe maar snelstromende beek natuurlijk 
leuker dan de brug, waarna we weer een steile helling op klommen, met nota bene een “Umleitung” in onze 
A2-route. Je zou ze toch! De wandeling werd zo wel een beetje lang (want we waren pas op de helft), ook 
omdat het lezen van de fotokopie-stafkaart, die Wim met zoveel zorg gemaakt had, niet meeviel. 
 Het laatste deel liepen we langs een stuwmeer, weliswaar lang, maar met de afleiding van 
allerhande kruiden langs de kant, zoals bloeiende Bosandoorn, Schaduwkruiskruid en Salomonszegel, met 
zijn prachtige blauwe bessen. 

We konden helaas niet over de stuw onze route afsteken en iedereen was moe toen we weer bij ons 
beginpunt waren. 
 Na het voordeel van het in Duitsland tanken reden we vlot terug naar ons “huis”, de Medaelmolen in 
Hombourg.  
 ‘s Avonds liet Gerard ons zijn dia’s uit Kreta zien, waarna iedereen voldaan het bed instapte en ge- 
noot van de regen buiten, na een droge dag in de natuur.  

PADDESTOELEN: ROETGEN STATSFORST MONSCHAU 
op oude beukenstammen bij- en op het Naturdenkmal “Rakesch”,   

genoteerd door Els Koopmans-Grommé:  

Witte bultzwam  Trametes gibbosa Gele korstzwam (ook Ruige-)  Stereum hirsutum 
Paarse knoopzwam  Ascocoryne sarcoides Gewone zwavelkop  Hypholoma fasciculare 
Groene schelpzwam  Panellus serotinus Spekzwoerdzwam  Merulius tremellosus 
Helmmycena  Mycena galericulata Platte tonderzwam  Ganoderma applanatum   
Oranje aderzwam  Phlebia merismoides Goudvliesbundelzwam Pholiota aurivella 
Elfenbankje  Coriolus versicolor Porseleinzwam  Oudemansiella mucida 
Grijze gaatjeszwam  Bjerkandera adusta Geel hoorntje  Calocera cornea 

Plus nog twee soorten waarvan ik de naam niet weet, dus 14 + 2 = 16 soorten waargenomen! 



 

OVERIGE PADDESTOELEN IN DIT BOS: 
Berkenzwam  Piptoporus betulinus Paarse korstzwam  Chondrostereum purpureum 
Dennenvlamhoed  Gymnopilus sapineus Kopergroenzwam  Psilocybe aerigunosa 
Geschubde inktzwam  Coprinus comatus. Bittere kaaszwam   Tyromyces stipticus 
Tweekleurige vaalhoed  Hebeloma mesophaeum Cantharel  Cantharellus cibarius 
Grote oranje bekerzwam  Auleuria aurantia Scherpe schelpzwam  Panellus stipticus 
Kleverig koraalzwammetje  Calocera viscosa Russula queletti 
Grote stinkzwam  Phallus impudicus Vliegenzwam  Amanita muscaria 
Bleek nestzwammetje  Cyathus olla Honingzwam  Armillaria mellea 
Aardappelbovist  Scleroderma citrinum Zwarte vlekziekte op Esdoorn 
Dennenmoorder  Heterobasidion annosum  

Negentien soorten plus nog verscheidenen niet genoteerd of onbenoemd. 
Bostype: Sparrenaanplant, Wintereiken/Berken, Hazelaar/Haagbeuk, Esdoorn. 

Woensdag 15 oktober 1997 (verslag van Oeti Slot). 
De regen valt gestadig en de lucht is loodgrijs. Geen spoortje blauw te bekennen. We besluiten niet 

te gaan lopen, maar naar het Natuurhistorisch Museum in Maastricht te gaan. 
Daar is een enorme verzameling grote en kleine fossielen, gesteenten en mineralen. Deze geven een goed 
beeld van de geschiedenis van Zuid-Limburg. Een geschiedenis die vele miljoenen jaren geleden begon. 
We gaan op reis door de tijd. Langs tropische moerassen van driehonderdvijftigmiljoen jaar geleden en 
langs de Krijtzee die Zuid-Limburg zeventigmiljoen jaar geleden overspoelde. 
Een secondenteller, die in juli 1995 geplaatst is, zet ons aan het rekenen. Vanaf die datum tot nu is de 
aardscheur, die de continenten uiteen dreef, plusminus zeven centimeter breder geworden. Hoe zal de aarde 
er over een eeuw uitzien? 

Een overzicht van de versteende natuur is een voortreffelijke inleiding voor de lezing over geologie, 
die we de volgende dag zullen krijgen. 
Wij zien golfribbels, trilobieten (fossielen van primitieve in het water levende geleedpotigen) en 
brachiopolen (gefossiliseerde schelpen) uit het Devoon tijdperk. 
De carboonlaag (steenkool) toont ons fossielen van varens en andere planten. 
Het Krijttijdperk is een dikke laag kalksteen. De Mosasaurus uit de Krijtzee behoort tot een van de 
beroemdste fossielen ter wereld. Een reconstructie van het skelet laat zien hoe groot dit zeemonster was. 

Vijfenzestigmiljoen jaar geleden kwam er een einde aan het Krijttijdperk. De Krijtzee veranderde in 
land. Op het vasteland overleefde geen enkel dier dat meer dan vijfentwintig kilo woog, en dat betekende 
het einde van de sauriërs. 

Grote keien en kleine steentjes werden de laatste tweemiljoen jaar aangevoerd door de Maas.  Dat 
verklaart het Maasgrind van Zuid-Limburg, dat onder de dikke laag löss ligt. 

In een onderaardse mergelgroeve kan bekeken worden hoe in het verleden vuursteen werd gedolven 
en mergelblokken werden gebroken. 

Eén van de zalen is ingericht als “museum van een museum”. Een wonderbaarlijke verzameling 
dieren uit de hele wereld. 

Van ruim vijftig soorten vogels kan informatie worden opgevraagd, terwijl de vogel zelf opdoemt in 
het donker. Ook is zijn kenmerkende zang te horen.  
Een heel bijzonder geluid produceerde de nachtegaal. Veelstemmig klonk het “Bronsgroen eikenhout“ door 
de ruimte, waarna hij zijn bekende parelend liedje liet horen. 

In de tuin van het Natuurmuseum, die aan de Jeker ligt, groeit een groot aantal wilde plantensoorten. 
Veel soorten komen elders in Nederland niet voor. 

Met plusminus vier wissel-exposities per jaar laat het museum steeds een ander gezicht zien. Zeker 
een reden om het museum eens vaker te bezoeken. 

Na een heerlijk kopje uiensoep valt ons groepje uiteen. Sommigen gaan Maastricht verder bekijken 
en anderen gaan weer richting Hombourg. 
 ‘s Avonds zijn er mooie dia’s over Portugal van Wout, en Dik laat met zijn prachtige dia’s van onze 
reis uit 1996 zien hoe mooi het weer toen was. 
In de loop van de avond krijgen we bezoek van de zus en zwager van Wim. Gezellige Limburgers die zelfs 
hun eigen wijn meebrengen. Hun zelfgemaakte sleedoornwijn vindt gretig aftrek en aan het eind van de 
avond kunnen zij de lege flessen weer meenemen om nieuwe voorraden te maken. 

Die nacht slapen wij als een roos. 



Donderdag, 16 oktober: Olne - Soiron (verslag van Bertus Hilberink). 
 Vandaag beginnen we onze wandeling in Olne, een klein dorp halverwege Verviers en Luik. 
Aanvankelijk is het wat bewolkt, maar droog. Later breekt de zon steeds meer door (“De zon brandt door de 
wolken,” zeggen de Belgen). 
 Zo op het eerste gezicht doet het landschap tijdens deze wandeling veel denken aan de omgeving 
van Teuven en St-Martens-Voeren. Bij nader inzien zijn er echter grotere hoogteverschillen, het landschap 
is ook weidser met meer bosjes en singels, en doorsneden met vele hagen. Deze hagen die vaak aan beide 
kanten de paden of landweggetjes omzomen, zijn een lust voor het oog. Voor het merendeel zijn het 
Meidoornhagen, waarin allerlei andere planten ook een plaatsje hebben gevonden. Zo zien we 
meidoornhagen die bijna geheel schuilgaan onder de begroeiing van vlier, Hulst, Kamperfoelie, Bosrank, 
Sleedoorn en Hondsroos. 
Op onze weg, die voor een deel ook over holle weggetjes voert, zien we verder Kardinaalsmuts, Hazelaar, 
veel Essen, bloeiende Klimop, Wilde liguster, Rode kornoelje, brem en Knothaagbeuken.  
Vroeger gebruikten de bakkers in deze streek het hout van de Haagbeuk voor het stoken van hun ovens. 
In de bermen bloeit onder anderen de Dagkoekoeksbloem, Stinkende gouwe, Cichorei (in een weiland), 
Bezemkruiskruid, Berenklauw, Vinger-hoedskruid, Grasklokje en Betmooievaarsbek. Op een oude muur 
bevindt zich Muurleeuwenbek, iets verder op een andere muur Bruidssluier. 
We lopen door kleine stille dorp-jes, waar slechts geblaf van de vele honden en gekraai van een enkele haan 
de rust verstoren. 
Veel vogels horen en zien we niet. We moeten het doen met de alom vertegenwoordigde Zwarte kraai, de 
Vink, Roodborst, Merel, Huismus, een enkele Ekster en een Vlaamse gaai. Wel zien we bij een boerderij 
nog enkele Nandoes. 
Van de paddestoelen zien we slechts één Vliegenzwam en een onbekend gebleven zwammetje. En op een 
enkele wesp na laat ook de insectenwereld het vandaag afweten. 

Het is toch weer een prachtige wandeling geweest, door een mooi stukje België.  
Op de terugweg bezoeken we in de buurt van Aubel nog een oude kloosterkerk met fraai 

gebrandschilderde ramen en we drinken koffie en “kriek”bier in een tot restaurant omgebouwde 
watermolen. 

 
Donderdagavond (verslag van Marianne Faber). 

‘s Avonds hadden we een lezing van de Heer P. Bos, geoloog uit Heerlen. Hij vertelde ons, 
geïllustreerd met dia’s een verhaal over de ontstaansgeschiedenis van de bodem van Zuid-Limburg en wijde 
omgeving. Het was lang geen droge opsomming van feiten, maar steeds teruggekoppeld naar het heden, met 
dia’s van bijvoorbeeld huizenbouw met plaatselijk gesteente, oude Maasterrassen in het landschap, vele 
groeven, onder anderen de dagbouw bruinkoolgroeven in Duitsland. 
We herkenden diverse dingen die we zelf de vorige dagen hadden gezien, zoals de vuursteenakker waar we 
doorheen trokken, en de huizen die er (gedeeltelijk) van gebouwd waren. 
 Ook liet hij ons de zilverzandlaag in de bodem zien en vertelde dat dit voor de glasfabricage en voor 
diverse chemische doeleinden werd gebruikt. 

Al met al een alleraardigste en leerzame avond. 

Vrijdagmorgen (slotwoord van Paula Bijlsma). 
 De week was bijzonder snel voorbij. Na het ontbijt, dat traditiegetrouw door Wim was voorbereid, 
hadden we alle tijd om op ons gemak de boel in te pakken. 
Enkelen van ons zijn nog op eigen houtje op stap gegaan, naar onder anderen de Brunsummer heide en 
Verviers. 
 We konden terugzien op een zeer afwisselende week, waarbij het weer zich - na de meer dan 
sombere voorspellingen - onverwacht toch van zijn goede zijde had laten zien. 

 



KEWS GARDENS, LONDON 
 
Als we in Engeland zijn en we zijn in de gelegenheid, dan hoort een bezoekje aan Kews Gardens er 
altijd bij. En dus bezochten we dit jaar op een zonnige herfstdag Kews Gardens aan de westkant van 
Londen, zuidelijk van de Theems en met regelmatig overvliegende vliegtuigen op weg naar 
Heathrow. Vanuit het centrum van Londen gemakkelijk bereikbaar met de ondergrondse, het 
metro-station op vierhonderd meter afstand van de ingang. 
 De Engelse koning George III erfde in 1772 de botanische tuinen van zijn moeder en voegde deze 
samen met het van zijn grootvader geërfde landgoed aan de Thames tot wat in de loop der jaren uitgroeide 
tot The Royal Botanic Gardens in Kew. In de 19e eeuw onder Koningin Victoria werden de tuinen aan het 
Engelse volk geschonken en nog verder uitgebreid. Momenteel beslaan de tuinen honderdeenentwintig 
hectaren, met een ongeëvenaarde collectie levende planten (momenteel veertigduizend soorten). 
 Daarnaast is er nog een uitgebreid herbarium en een bibliotheek. (Deze liggen buiten het eigenlijke 
terrein en zijn niet zonder meer toegankelijk. Ook wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan met de 
nadruk op het Zuid-Amerikaanse regenwoud).  
 In de tuinen zijn vooral de kassen en een enorme Chinese pagode (gebouwd in 1761, vijftig meter 
hoog) opvallende bouwsels. Daarnaast zijn ook de vele paden met allerlei bomen en heesters meer dan de 
moeite waard. 

Maar wat hebben wíj bekeken? 

Het PRINCESS OF WALES CONSERVATORY. Hier worden tien verschillende klimaattypes in stand 
gehouden, elk met de bijbehorende flora. 
Schitterend is hier de collectie vleesetende planten. Verschillende soorten Zonnedauw (Drosera) en 
Blaasjeskruid (Utricularia) kennen we uit de natuur in ons land wel. Maar wat te zeggen van het Vetblad 
(Pinguicula)? En de Sarracenia-soorten, de pitcherplant, moerasplanten. In Europa alleen bekend uit 
Ierland, maar oorspronkelijk afkomstig uit Noord-Amerika. Opvallend zijn de grote (plusminus 
vijfentwintig cm lange) bekervormige geaderde bladeren. Dit bekervormge blad wordt half afgesloten door 
een soort kap. Het doet wel een beetje denken aan een enorme bovenlip van een lipbloemige. De insekten 
worden in deze bekers gelokt.  
Minder opvallend, maar wel aanwezig was de bloemstengel, met een knotsvormige rode bloemknop, of een 
stervormige roodgroene bloem, met knotsvormige stempel.    
 Er is een collectie vijgcactussen (Opuntia) met bloemen en vruchten.  
 Ook is er een collectie Bromelia's en Tillandsia's, voornamelijk soorten die op bomen groeien; 
verschillende van deze soorten zijn bij ons bekende kamerplanten. 
 Opvallend door hun groeiwijze zijn de exemplaren van de Welwitschia. Het is een woestijnplant, 
oorspronkelijk uit Namibië en Angola in Afrika. Twee lange lintvormige bladeren komen uit de grond om 
een meter verderop door de werking van wind en zand in een rafelende warboel te eindigen. Het blad groeit 
in de lengte, doordat er aan de basis telkens nieuwe cellen ontstaan. Het belangwekkende aan deze soort is, 
dat het gaat om een plant die tussen Gymnospermen (Naaktzadigen) en Angiospermen (Bedektzadigen) in 
staat. Verder is de plant tweehuizig, maar door het rudimentair aanwezige vruchtbeginsel denkt men dat hij 
oorspronkelijk is afgeleid van een tweeslachtige voorouder. Welwitschia's kunnen in de woestijn 500 - 
2000 jaar oud worden. 
 Achter de ORANGERIE, waarin restaurant en winkel, staat een VARENKAS. Hier groeien 
varens die in zeer vochtige omstandigheden groeien. Wanden waarlangs het water naar beneden loopt met 
daarop allerlei soorten varens, zoals de bij ons als kamerplant bekende Venushaar.   
 BOMEN. Door de hele tuin staan schitterende exemplaren. Toen we hier in de herfstvakantie van 
1987 ook waren, lagen er verschillende tegen de vlakte, tengevolge van een van de zwaarste stormen van de 
eeuw. Die zijn inmiddels opgeruimd en vervangen. Een paar soorten: ceders, esdoorns, ginkgo's, 
magnolia's, rododendrons, kastanjes, treur(beuken). 
 De PALMENKAS dateert oorspronkelijk uit 1844-1848 en is gebouwd in Victoriaanse stijl. Hier 
vinden we veel tropische planten en zelfs palmen. Deze kas is grondig gerestaureerd in 1984-1989. Vóór 
die periode groeiden bepaalde bomen zo ongeveer tot in de hemel. Ook nu zijn er al weer forse exemplaren 
te vinden. We zien o.a. bananen, koffie, cacao, theeplanten, rubberplanten, reuzenbamboe. 
Onder de Palmenkas groeien planten uit tropische mangroven-bossen. Ze worden samen met de 
bijbehorende vissen getoond.  



 Vlakbij staat de WATERLELIEKAS. Hier is het zó tropisch warm en vochtig dat je het er niet 
lang volhoudt. Behalve waterlelies vinden we hier ook veel klimplanten. De Victoria amazonica die hier 
altijd te vinden was, is inmiddels verhuisd naar het Princess of Wales Conservatory. 
 De GEMATIGDE KAS werd gebouwd tussen 1860 en 1899, gerestaureerd tussen 1978 en 1982 
en is bestemd voor subtropische planten. De planten zijn hier geografisch ingedeeld. De vorige keer was er 
een schitterende verzameling Protea's uit Zuid-Afrika. Die afdeling is er nog steeds, nu met veel Erica-
achtigen, maar de Protea's schitteren door afwezigheid. Het is dezelfde tijd van het jaar. Zouden ze het niet 
hebben volgehouden? 
 Hier worden ook veel bedreigde soorten verder gekweekt om ze - indien nodig - in het 
oorspronkelijke gebied te kunnen herintroduceren. Het gaat daarbij vaak om zogenaamde eilandsoorten, die 
door de (al of niet opzettelijke) introductie van vreemde soorten op het oorspronkelijke eiland met 
uitsterven worden bedreigd.  
Een palmboom reikt tot aan het dak, het gaat om een Chileense wijnpalm, in 1846 gekweekt uit in Chili 
verzameld zaad.  
 Ernaast is nu een kas ingericht om een overzicht van het ontstaan van het plantenrijk te geven, met 
nadruk op de ecologie. Van het ontstaan van leven (een borrelende zwavelput) tot de huidige flora.    
 Aan de bedden met de systematisch gerangschikte collectie zijn we niet meer toegekomen. Dat is 
altijd een spel van: Herken ik deze plant? Wat is dat ook alweer? Nooit eerder gezien, wat zou dat zijn? O, 
ja! ....  Maar er moet nog wat te wensen over blijven voor een volgende keer.  

Tot over een paar jaar, of zo. 
Egbert de Boer. 

LITERATUUR: 
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WETENS(W)AARDIGHEDEN VOOR DE JEUGD. 
KEGELS, VRUCHTEN, BESSEN EN ZADEN. 

In vorige afleveringen van wetens(w)aardigheden is terloops al eens gesproken over zaden, keg-
els en bessen. We weten al dat de zaden door de wind verspreid worden. Een zaadje dat in goede aarde 
valt zal zich tot een nieuwe plant of boom ontwikkelen.  
Maar het is niet alleen de wind die de zaden verspreidt.  Vlezige sappige vruchten als bramen, pruimen of 
vlierbessen worden door vogels en zoogdieren gegeten. De harde pitten met het zaad erin worden niet 
verteerd en komen via de uitwerpselen ver van de ouderplant in de grond terecht. 

Heb je er wel eens bij stil gestaan wat een ongelofelijke hoeveelheid vruchten, noten en bessen 
de natuur voortbrengt? Laten we eens in het bos beginnen. Behalve de naaldbomen die kegels leveren 
zijn er de loofbomen.  

 
Kijk eens onder een beuk.  Is het een goed beukennotenjaar, dan zullen er in de 
herfst heel veel beukennootjes liggen. Muizen en eekhoorns weten daar wel raad 
mee en ook wij lusten wel een beukennootje.  
Onder de eik vinden wij natuurlijk eikels. Ieder jaar staat er wel een advertentie in de 
krant van iemand die eikels te koop vraagt. Als je flink raapt kun je er leuk je 
zakgeld mee aanvullen.  
 

Er zijn vele soorten eiken, maar we beperken ons tot de Zomer- en de Wintereik.  
 

Bij een Wintereik zijn de bladeren met een lange steel aan de tak bevestigd. De eikel is groter dan die van 
de Zomereik en zit  zonder  steel aan de tak. De Zomereik heeft bladeren met een korte steel en de 
eikels hebben een  lange   steel. 
 
Lopend door het bos zul je ongetwijfeld wel eens de Tamme Kastanje gezien hebben. 
Niet te verwarren met de Paardenkastanje die eigenlijk geen echte kastanje is.  
Bij de Tamme Kastanje zit in het stekelig vruchtomwindsel de bolstervrucht die, als hij rijp is, twee of drie  

eetbare  echte kastanjes bevat en die gepoft heerlijk smaken. Het blad van deze boom is langwerpig en 
spits. Bij de Paardenkastanje zijn de bladeren handvormig samengesteld. In mei zien we de prachtige 
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rode of witte kaarsen en in de herfst vallen de stekelige bolstervruchten met de daarin zo door kinderen 
begeerde bruine kastanje op de grond. Soms wordt er met stenen of stokken naar de boom gegooid om 
de niet eetbare kastanjes te pakken te krijgen. Vanzelfsprekend zal de boom daar schade van ondervin-
den terwijl er genoeg kastanjes op de grond zullen liggen om allerlei grappige poppetjes of andere voor-
werpen van te maken. 
 
Kijken we langs wegen en in parken dan zien we bomen en struiken met bessen of steenvruchten (met 
harde pit ).  

 
 
Daar zijn b.v.: Meidoorns, Vuurdoorns, Lijsterbessen, Vlieren , Bramen en vele anderen. De vogels zijn 
dol op hun vruchten en zo zorgen zij  op hun beurt weer voor de verspreiding van het zaad. Ook worden 
medicijnen, stropen en smaakmakers van de vruchten of bessen gemaakt. 
Wat een rijkdom aan eetbare zaken levert de natuur zo vlak voor de winter. Voorraden worden aangelegd 
en buiken worden volgegeten, zodat elk dier goed voorbereid is op de naderende kou en schaarste aan 
voedsel. 

In het begin van dit stukje schreef ik het al; een zaadje dat in goede aarde valt zal zich tot een 
nieuwe boom of plant ontwikkelen. Laten we nu eens een proef doen met zaad dat niet in goede aarde 
valt. 
Daarvoor neem je een zakje met Tuinkerszaad. Dat zaad groeit razendsnel en zo wordt je geduld niet al 
te veel op de proef gesteld. 
Vul drieof vier bakjes met potgrond. Voeg aan één bakje een paar korrels kunstmest toe. Doe je teveel 
mest in het bakje dan zul je zien dat overdaad schaadt. 

Dus bakje 1 met een goed mengsel 
Aan bakje 2 voeg je een lepel olie toe 
Aan bakje 3 voeg je een lepel zout toe 
Aan bakje 4 voeg je een lepel bleekwater toe. 
Daarna het zaad over de bakjes verdelen . 
Water toevoegen, en ook tijdens de groei regelmatig water geven. 

Zet de bakjes in de vensterbank en nu maar afwachten en zien wat voor invloed de vervuilde grond op de 
planten heeft. 

O.Slot 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



kompassla  
De dag na de eerste stevige nachtvorst was dit jaar een schitterend zonnige dag. Onderweg naar 

huis zag ik iemand op een bankje zitten. Met het gezicht in de zon, genietend van de laatste beetjes 
warmte.  
Paulus Potter schilderde vaak voorstellingen met dieren in een landschap. Erg bekend zijn zijn schilde-
rijen waarop koeien zich op een warme zonnige dag in de schaduw van een boom opstelden. Een beeld 
dat we allemaal zelf ook wel eens zien, op een warme zomerdag. Voor mens en dier is het nogal gemak-
kelijk om zich aan de weersomstandigheden aan te passen. 
 Planten hebben daar wat meer moeite mee. Maar we weten allemaal dat kamerplanten zich naar 
het licht toewenden. We moeten ze zo af en toe draaien om een fatsoenlijke plant te houden. Ook zonne-
bloemen draaien met de zon mee. Het is heel mooi te zien in Frankrijk, waar alle bloemen in een veld 
dezelfde kant op staan. 
 Op dezelfde dag waarover ik hiervoor schreef vond ik aan het fietspad langs het Apeldoorns 
Kanaal een plant die zich ook heeft aangepast aan het licht. Het ging om de Kompassla. Kompassla is 
een plant die op plaatsen waar de bodem verstoord is nogal eens tevoorschijn komt. Daarom zal hij ook 
wel langs dat fietspad staan, want daar wordt af en toe ook nog wel eens gerommeld. 
 Maar nu naar het bijzondere van deze plant. De bladeren zitten namelijk op een vreemde manier 
langs de stengel. Vlak boven de bladvoet is het blad namelijk een kwartslag gedraaid. Daardoor kijk je 
bij de bladvoet tegen de zijkant van het blad en bovenaan tegen de breedte (voor- of achterkant) van het 
blad. De plant heeft deze aanpassing, om zoveel mogelijk van de morgen- en avondzon te genieten, en zo 
weinig mogelijk van de middagzon. Een mooie aanpassing dus om uitdroging te voorkomen. Hieraan 
dankt de plant zijn naam 
De bladeren hebben een blauwgroene kleur, en achterop de middennerf van het blad zit een rij licht ge-
kromde stekels die wel twee millimeter lang kunnen worden. De plant kan meer dan een meter hoog 
worden en lijkt dan ook wel een beetje op onze doorgegroeide sla-planten. De bloeiwijze bestaat ui klei-
ne lichtgele composietenbloempjes die in een wijd uitgespreide pluim staan. 
 De planten langs het fietspad waren echter bijna allemaal veel kleiner, ongeveer dertig centime-
ter, met een enkel hoger exemplaar. Bloeien deden ze nauwelijks meer. Het zal wel een gevolg zijn ge-
weest van het late seizoen. 
 Tussen heuvels en rivier wordt de Kompassla slechts af en toe gevonden. Wel bijna altijd in 
wegbermen. Mijn ervaring is dat de plant niet erg standvastig is; vaak vind je hem het volgende jaar niet 
op dezelfde lek terug. Blijft de vraag hoe de plant op deze verstoorde plekken terecht komt. Het heet dat 
de zaden gemakkelijk door de wind verspreid worden en jarenlang kiemkrachtig blijven. 
Vroeger werd de plant in Nederland ook wel eens gevonden. Het ging dan om de vorm met bochtig inge-
sneden bladeren. Pas sinds de jaren zestig komt hij vaker voor, het meest in het westen van het land. Het 
blijkt echter dat het hierbij om een andere ondersoort gaat, namelijk met ongedeelde, min of meer spa-
telvormige bladeren. Blijkbaar heeft deze plant een aantal kenmerken die het beter doen. De planten 
langs het fietspad horen ook bij die jongste ondersoort. Waarschijnlijk is deze vorm van de Kompassla 
dus druk bezig zijn groeigebied in ons land uit te breiden. 
 Een theorie over deze snelle uitbreiding is de volgende: Onze sla-plant is mogelijk eeuwen gele-
den (2500 v.Chr.) in Egypte ontstaan uit de Kompassla. Daarom verschilt Kompassla genetisch op 
slechts enkele punten van de gekweekte sla. Omdat Kompassla vaak in de buurt van gekweekte sla wordt 
gevonden, denkt ment dat ze met elkaar kruisen en vruchtbare nakomelingen voortbrengen, waarbij de 
kenmerken van de Kompassla gaan overheersen. Het gevolg is dat er in het wild sneller Kompassla-
planten ontstaan. Deze theorie is echter nog niet bewezen. Gekweekte sla verwildert slechts sporadisch, 
maar dat kan schijn zijn, omdat nakomelingen meer op Kompassla zullen lijken. 

Egbert de Boer. 
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LEVEND VLEES
  
Ik heb een nieuwe term geleerd 
Er kwam een frase in mijn leven 
Zo wreed dat ik hem gepikeerd  
meteen een plaatsje heb gegeven 
in het gedicht dat ik hier lees: 
“Levend vlees” 
 
Wat vroeger rondliep door een wei 
wat gras of slobber stond te eten 
wat thuis was bij een boerderij 
kortom wat vroeger “dieren” heette 
dat heet nu in communiqués: 
“levend vlees”. 
 
Een karbonade die nog knort 
de zult van voor, de ham van achter 
een varken is al wat het wordt 
het moet alleen nog langs de slachter 
of de destructor, naar ik vrees . . . . 
levend vlees. 
 
 

Een biefstuk die nog melk verstrekt 
leeft met een merk in beide oren 
omdat het sectorintellect 
het woordje “vee” niet meer wil horen. 
wat vee was , heet nu Europees: 
levend vlees. 
 
En  levend vlees verklaart het leed 
verklaart de ziekten, de transporten 
Ja, levend vlees verklaart compleet 
waar het aan schort en aan blijft 
schorten: 
respect, begrip en op z’n tijd 
bescheidenheid. 
 
maar nee, de kille mens regeert 
en ritselt met z’n bankpapieren. 
hij heeft het dier gereduceerd 
tot een product, hij noemt de dieren 
met niets ontziende pokerface: 
LEVEND  VLEES. 

Ivo de Wijs.    

 
 

  
VEEVERVOER        VLEESVERVOER 

Het scheelt slechts  twee letters, maar 
wàt een doodsangst, ellende en pijn. 

 



HET MYSTERIE VAN DE AFGEBETEN VLEUGELTJES 
Wisten jullie dat gistend sap van de Els ruikt naar oude 
wijnvaten? Een beetje zurig? 
Dat ervoer ik toen Elly Vosselman me zei: “Bij die oude 
Els moet je eens gaan kijken; daar vliegen massa’s Atalan-
ta’s. Ze drinken van het sap van de Els.” 
Nu had ik nooit gehoord van vlinders op een bloedende 
Els, reden om meteen te gaan kijken.  
Het was bewolkt weer en er vlogen niet veel Atalanta’s op 
dat moment. Maar er zaten er wel flinke aantallen op de 
oude Elzenstam, half verscholen tussen de bladeren. 
Die stam zat vol grote gaten van andere insecten. Kever-
larven, Wilgenhoutrupsen, Horzelvlinderrupsen mis-
schien? Verder was hij helemaal een beetje aftands. Zeer 
duidelijk was een typische geur, als die van verzuurde 
wijnresten, zoals ik die uit wijnkelders in Frankrijk kende. 
Daar kwamen deze kroeglopers (kroegvliegers is beter) op 

af. 
 Opvallend waren de lange witte strepen van vogeluitwerpselen op de bladeren en takken van de 
Els. Een vogel zag ik niet. 
 Toen ik weer weg wilde gaan vielen me de vele Atalantavleugeltjes op, die rondom in het gras 
en op het aangrenzende akkertje lagen. Toen ik ze wilde oprapen bleken ze al heel snel uit mijn hand te 
waaien. Er lagen er vele tientallen. Ze waren door een predator als waardeloos afgebeten; de lijfjes wa-
ren opgegeten.  

Vogelpoepstrepen in de Els, dode Atalanta’s.  
Zou een Steenuiltje de andere stamgast van de kroeg zijn? 

Els Koopmans-Grommé. 

 

 



DE EERSTE WEEK VAN MEI IN DE PROVENCE 
ELKE DAG EEN ANDERE ORCHIDEE. 

“Le camping est à vous!” Met deze woorden werden we door een Franse dame ontvangen op het 
bosachtige terrein waar we onze tent zouden opzetten. En inderdaad, de camping was van ons, want wij, 
twee volwassenen en twee kinderen, waren de enige gasten, op 1 mei 1997. 

We kwamen op een helling aan één van de stuwmeren van de rivier de Verdon, in de Provence. 
Nogal stenig, kalk, met overal vrij lage bomen: prachtig lichtgroen, met jonge, enigszins viltige bladeren, 
Quercus pubescens. En - donkerder groen - andere eiken die hun bladeren ‘s winters houden, onder ande-
ren een soort met een fijn hulstachtig blad, Quercus ilex. Hier en daar staan jeneverbessen.  
Op de bomen zitten hier en daar forse korstmossen, zowel struikvormige als bladvormige. De ondergroei 
bestaat vooral uit allerlei dwergstruiken, een grootbloemige, heldergele brem, en sterk kruidig geurende 
soorten als struiktijm, Wilde marjolein en Lavendel.  

Vlak naast onze tent ontdekten we een orchidee, met witgroenige bloemen, zoetig 
geurend. De plant stond zo opvallend dat we de naam ervan moesten weten. Nu 
hadden we zoals altijd flora’s mee: kort geleden gekocht de bekende Heukels’ Flora 
van Nederland, en nog daterend uit onze studietijd “Les quatre flores de France” 
van Fournier. Met de laatste flora werd de plant gedetermineerd, vervolgens werd 
gekeken of de plant ook in de Nederlandse flora stond, en of de gegevens klopten. 
Bovendien staan er in de Nederlandse flora duidelijke plaatjes.  
Ondanks de Franse terminologie bleek het werken met de Franse flora niet onover-
komelijk. Tamelijk eenduidig was de conclusie dat het om de Plantanthera bifolia 
ging, oftewel de welriekende nachtorchis. En ja hoor, overeenkomstig de gegevens 
rook de plant ‘s avonds nog sterker. 
 Dit succes bracht ons op het idee om deze vakantie extra aandacht te schenken aan 
orchideeën. De volgende dag, onderweg naar het toiletblok, zagen we een paarsge-
kleurd geval, met vrij grote, paarse bloemen. Het bleek te gaan om Limodorum 
abortivum, een soort die parasitair leeft, zo te zien op boomwortels. En zoals dat 
altijd gaat: heb je een soort één keer gezien, dan lijkt hij wel overal te staan, want 
vanaf dat moment hebben we de plant op allerlei plekken in de Provence gezien.  
Weer een dag later vond mijn dochter op de camping 
de derde soort, vrij fors, met paarsgevlekte bloemen: 
Orchis purpurea, de Purperorchis 
De volgende dag braken we op. We gingen noorde-

lijker, richting Mont Ventoux.  
Onderweg stopten we voor de lunchpauze in een prachtig steil dal. Na het 
eten liep ik speurend rond. Zouden er nog orchideeën staan? Een beetje 
verstopt, nèt bloeiend, met prachtige bij-achtige bloemen, een Ophrys-
soort. Met de Franse flora kwamen we uit op Ophrys bertolonii, maar he-
lemaal zeker waren we niet. 

Uiteindelijk belandden we op een vrij drukke camping aan de zui-
delijke voet van de Mont Ventoux. Toch stonden hier ook orchideeën, 
vooral de bekende Limodorums.  
Op de terugweg van een autorit naar de top van de berg, waar net sneeuw 
was gevallen die langzaam wegdooide, vonden we de laatste soort van 
deze vakantie. We kenden hem nog van een eerdere vakantie in Engeland: Anacamptis pyramidalis. Heen 
en weer bladeren van de Nederlandse flora naar de Franse flora liet geen twijfel over. 

Al lezend in beide boeken werd opeens iets anders - opnieuw - akelig duidelijk: alle orchideeën 
die in de Nederlandse flora genoemd worden zijn voorzien van extra aanduidingen: “Beschermd!”, “Ro-
de lijst-soort”. In veel gevallen zijn de soorten zeldzaam of zeer zeldzaam, of zelfs verdwenen. Het is een 
groep die op alarmerende wijze de achteruitgang van de Nederlandse plantenrijkdom laat zien. De tabel 
in de Nederlandse flora lijkt vooral een lijst met herinneringen.    

Terug in Nederland hebben we de vondsten (op dia) nog eens vergeleken met de gegevens van 
“Wilde orchideeën van Europa”, een tweedelig standaardwerk van Landwehr. Platanthera bifolia kon 
evengoed Platanthera chlorantha zijn. Deze soorten blijken alleen zeker te onderscheiden te zijn door te 
letten op de stand van de helmhokjes, wat we niet gedaan hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welriekende  
nachtorchis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purperorchis 



Limodorum bleek een Nederlandse naam te hebben, de Paarse asperge-orchis.  
Al bladerend door de twee prachtige boeken raak je onder de indruk: vergeleken met alle infor-

matie, die in de loop van jaren is verzameld en de fraaie afbeeldingen, hebben wij maar een beetje opper-
vlakkig gesnuffeld. Maar leuk was het wel.     

Jan Leemburg 
Gebruikte literatuur: 
R. van der Meijden, Heukels’ Flora van Nederland, eenentwintigste druk. 
P. Fournier, Les quatre flores de la France, 1961. 
J. Landwehr, Wilde orchideeën van Europa, 1975. 



De Paddenrus van Varik 
oftewel op zoek naar faunavervalsers 

Het begon al zo’n twintig jaar geleden. Ik kende de Paddenrus nog niet en had er geen notie van waar 
Varik eigenlijk lag. Ik bedoel dan ook dat het zo’n twintig jaar geleden was, dat ik voor het eerst op het 
spoor van de faunavervalser kwam. Wie of wat de Paddenrus is en waar Varik ligt vertel ik U later. 
Zo’n twintig jaar geleden dus ging ik mee op een excursie van de KNNV op het landgoed Tongeren. Ik 
was niet bijster geïnteresseerd in plantennamen, maar genoot van het landschap. Dat heb ik nog steeds, 
al heb ik nooit goed voor mezelf duidelijk kunnen krijgen wat ik dan zocht en ook vond op dergelijke 
excursies. Tot ik onlangs een excursie meemaakte van de Bekenstichting. Maar laat ik eerst vertellen 
wat er op de excursie in Tongeren gebeurde. 
Een van de deelnemers vond er een aantal voor mij zeldzame planten en wij genoten van de kleur en de 
vorm van de bloemen. Prachtig, vonden we. 
Tot een van de plantenkenners van de afdeling er bij kwam en enigszins bestraffend sprak: “Die planten 
horen hier helemaal niet thuis. Ik denk dat iemand ze hier uitgezaaid heeft. Pure faunavervalsing.” 
En ineens waren de planten niet zo mooi meer. Ze hoorden daar niet thuis. Er liep ergens een faunaver-
valser rond. 
 Ik was nog niet zo lang bij de KNNV maar leerde snel. Je trekt geen planten uit of richt vernie-
lingen aan, maar je zaait ook geen planten uit. De natuur laat je met rust. Ik heb dat altijd een juiste op-
vatting gevonden en was het dus ook eens met de protesten, als er weer eens ergens een weg door een 
natuurgebied aangelegd moest worden. 
 Totdat ik in de problemen kwam. Een paar jaar geleden zag ik op de TV een aantal draglines een 
natuurgebied inrijden om grote gaten te graven. Het moesten poelen worden, waar dan amfibieën in 
konden leven. “Ah, daar heb je faunavervalser,” dacht ik. 
Maar toen bleek dat de natuurbeschermers (KNNV-ers!) juist erg blij waren met het project. Die poelen 
waren daar vroeger ook geweest en nu waren ze weer terug en de kikkers en salamanders konden ook 
terugkomen. “Natuurbeschermers?” dacht ik. Het leek me een nogal hardhandig ingrijpen in de natuur. 

Zo kwam ik steeds meer tegen. De nestkastjes kende ik al lang, maar nu las ik hoe ergens een be-
tonnen muur met gaten voor de Oeverzwaluwen werd gemaakt. Er kwamen wildviaducten voor het bos-
wild. Er weren ooievaars opgekweekt om ze later in ons land uit te zetten. Er werden Bevers uitgezet in 
de Biesbosch. En elke keer dacht ik dat ik de faunavervalser te pakken had, en elke keer weer waren het 
KNNV-ers die me vertelden waarom dat zo goed was.   

Ik begreep er niets meer van en was van plan mijn speurtocht naar de faunavervalser op te ge-
ven. Totdat ik op die excursie met de Bekenstichting mee ging. Daar begon ik er iets van te begrijpen en 
leerde ook wat ik eigenlijk precies zocht op de excursies en in de kampen van de KNNV.  
De excursie was een bezoek aan de beken ten noorden van Heerde. Een medewerker van het waterschap 
liet ons zien hoe de Middelste Heerderbeek door hen was aangepakt. Al direct bij het begin van de ex-
cursie dacht ik, dat de excursieleider de gezochte faunavervalser was. Eindelijk had ik hem te pakken, de 
man die twintig jaar geleden op het landgoed Tongeren stiekem die mooie planten had uitgezaaid. 
Ook nu was hij weer aardig bezig geweest. Aan het begin van de excursie bracht hij ons bij een gedeelte 
waar de beek verlegd was. Gewoon een nieuwe loop gegraven, en omdat het hoogteverschil te groot was, 
was er een soort trap aangelegd, zodat de vissen toch van het ene gedeelte in het andere konden komen. 
Even verder had het waterschap een extra stuk land kunnen aankopen. Omdat het zo aardig was om te 
kijken hoe de “natuur” zou reageren had men daar een poel laten graven. En ja hoor, het was nog geen 
half jaar geleden en nu krioelde het al van de Rugzwemmers. “De faunavervalser,” dacht ik nog. Maar ik 
kon toch moeilijk geloven dat hij die Rugzwemmers daar had uitgezet. En even verderop bracht hij me 
nog meer aan het twijfelen. Daar kwam namelijk de Paddenrus opdagen. Bij een bepaald gedeelte van de 
beek was de bedding heel breed gemaakt, zoals die een aantal jaren geleden ook geweest moest zijn. Dat 
was gedaan om te kijken of de planten die er vroeger voorkwamen weer terug zouden komen. En ja hoor, 
dat was gelukt: op sommige plaatsen was de Paddenrus weer teruggekomen. 
U begrijp het al: de Paddenrus is een waterplant die familie is van de biezen. Of niet, dat weet ik dus niet 
precies, maar het is in elk geval een waterplant. De Paddenrus was terug. Vermoedelijk omdat er zich in 
de grond nog resten van de wortelstok of zaad bevond. 
 Nog iets verderop toonde hij ons iets wat mijn idee over wat wel en wat niet kan nog meer ver-
helderde: hij liet ons namelijk zien hoe er voor gezorgd werd dat de beek niet zou dichtslibben door de 



gevallen bladeren en takken en hoe het inzakken van de walkanten voorkomen kon worden. Daar was 
gekozen voor een “cultuurhistorische oplossing”. Net zoals vroeger was er een beschoeiing van paaltjes 
en wilgentenen aangebracht.  
Toen besefte ik ineens dat hij niet de faunavervalser was, maar juist een beschermer van de cultuurhis-
torie. Het hele sprengengebied met de beken was ontstaan door het ingrijpen van de mens. De sprengen 
waren gegraven en hadden een beek gevormd die zijn weg door het landschap vond, maar wel dáárheen 
waar het voor de mens zijn nut had. Om een molen in werking te stellen, of een wasserij van schoon 
water te voorzien. Het herstel van de beken had dan ook minder te maken met natuurhistorie dan wel 
met cultuurhistorie.  
Toen had ik ook geen moeite meer met de gedachte die geopperd werd om eens een dam in het water op 
te werpen, waardoor dit tijdelijk opgestuwd kon worden. Iets wat vroeger ook gedaan werd.  
De vraag die later opgeroepen werd, of je het herstel van de beekwanden met de hand moest laten doen 
of machinaal, is dus ook een cultuurhistorische vraag en geen natuurhistorische. 
 Toch was ik nog niet helemaal gerust. De poel die hij namelijk had laten graven was er vroeger 
niet geweest. Dat had dus niets met cultuurhistorie te maken. Ik vroeg hem ernaar. Nee, dat was meer 
een kwestie van natuurbeheer, zei hij. Hij had een stuk weiland opgeofferd om de natuur zijn gang te 
laten gaan. Toen kwam weer mijn oude wantrouwen voor de dag. De natuur zijn gang te laten gaan? 
 Het bleef tobben. Totdat ik deze week een stukje in de Volkskrant las over Varik. Nee, daar was 
niet de Paddenrus ontdekt, maar ik werd wel op het spoor gezet van de echte faunavervalser. Beter dan 
ik het zelf kan doen bracht de schrijver het probleem onder woorden. 
Waar gaat het om? Bij Varik moet de dijk verhoogd worden. De natuurbeschermers hebben zich daar 
krachtig tegen verzet, want dan moest het kasteelbos in Neerijnen gekapt worden. Maar plotseling heb-
ben ze hun verzet opgegeven, omdat Waterstaat heeft voorgesteld om de uiterwaarden van Neerijnen te 
veranderen in een Donau-oeverlandschap, en daar oerossen in  te laten lopen. Je mag er dan niet meer in, 
maar je kunt er van de nieuwe hoge dijk af naar kijken. De dijk functioneert dan als “zichttribune” De 
schrijver zegt: “Een zichttribune om naar een namaak-Donau te kijken, waar mijn ouders op degelijke 
Fongers rijwielen de dijk langs fietsten op zoek naar een plekje om te vrijen: Hij beschrijft daarna de 
schoonheid van het “cultuurlandschap” zoals het er nu nog uitziet. Natuurbeschermers die een stukje 
cultuurhistorie opofferen. 
 En toen wist ik ook ineens wat me altijd geboeid had bij de excursies van de KNNV. Niet het 
benoemen van plantjes, niet de schoonheid van planten, dieren en bomen in het bijzonder of de schoon-
heid van het landschap in het algemeen. Maar de wijze waarop de natuur als landschap paste in het pa-
troon dat de mens had uitgezet, of andersom. De eenheid van wat de mens had gemaakt en wat de natuur 
eraan had toegevoegd. Zodat er een geheel ontstond dat op natuur leek, maar in werkelijkheid cultuur 
was. 

wout boomsluiter. 
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WIE HEEFT VAN DE 

OECOLOGISCHE FLORA 
van E. Weeda e.a. 

DE DELEN I, II, III EN IV 

TE KOOP VOOR DE KNNV-BIBLIOTHEEK?   

Els Koopmans-Grommé , 
tel. 0578 - 612083. 

WIE WIL HET BOEK 

“STINZENPLANTEN” VAN PIET BAKKER 
AAN MIJ VERKOPEN, OF KENT IEMAND 

DIE DAT ZOU WILLEN? 

Rineke Geerling-Brummel, 
Gatherweg 10.  Vaassen. 

Tel. 0751-291882. 

WEET IEMAND ERGENS EEN OVERTOLLIG 
VLINDERBOEK 

VAN DAVID CARTER 
UIT DE REEKS SPECTRUM NATUURGIDSEN 

TE LIGGEN? 
IK WIL HET ERG GRAAG OVERNEMEN.  

 Micky Haselhoff-Marsman  
Tel. 0578 -621410 

 



PROGRAMMA 

donderdag  "HET LEVENDE WATER VAN DE VELUWE" dia-lezing door Jan van Duinen.  
27 november  De IJsvogel loopt als rode draad door de lezing en iedereen weet hoe mooi Jan van Dui- 
 nen deze vogel heeft gefotografeerd. 
  Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd: 20.00.uur. 

donderdag  ONZE "LEDEN-VOOR-LEDEN" AVOND. 
11 december  Dit jaar berust de coöordinatie van deze avond bij Lous Heine. U kunt aan haar melden 

wat Uw bijdrage is om deze avond te helpen vullen, en een beeld te geven van de geno-
ten vakantie(s). Dia’s, foto’s, tekeningen, stenen, schelpen, andere vondsten of beleve-
nissen - U weet het: alles kan interessant zijn voor deze avond.    

  Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe. 
  Tijd: 20.00 uur.  
  (Telefoonnummer van Lous Heine: 0578 - 576628). 

zaterdag  EXCURSIE NAAR HET MUSEONDER IN HOENDERLOO 
13 december Hier kunnen we (hernieuwd) kennismaken met allerlei facetten van het leven onder de 

grond: dierenleven, het wortelstelsel van bomen, enzovoort. Zaken die hiermee in ver-
band staan, zoals bodemprofielen en grondwater worden eveneens belicht. 

 Het Museonder is een onderdeel van het Nationaal Park De Hoge Veluwe en het toe-
gangskaartje van ¦  8,50 geldt voor het hele gebied, dus ook voor het bezoekerscentrum 
(als dat verbouwd is, tegen die tijd), en voor het Kröller-Müller museum. 

 De entrée voor de auto kost ook ¦  8,50, zodat we - zoals we altijd doen - zoveel mogelijk 
zullen carpoolen. 

  Plaats in Epe : VVV, Pastoor Somstraat. 
  Tijd  : 09.00 uur. 
  Vaassen : Dorpsstraat/hoek Julianalaan. 
  Tijd  : 09.15 uur. 

zondag NIEUWJAARSWANDELING 
11 januari Onze Nieuwjaarswandeling gaat deze keer door het park bij Het Loo. Voor diegenen die 

het niet kennen: het is een park met prachtige, oude, vrijstaande bomen, met gedeelten 
waar sprengen lopen. Er is een grote vijver met enorme karpers, kortom een cultuurge-
bied waar zeer veel moois te zien is in alle jaargetijden. 

 Na afloop van de wandeling is er weer gelegenheid elkaar alle goeds voor het pas begon-
nen jaar toe te wensen in de uitbaterij “Het Posthuis”, Koningsstraat 1 in Apeldoorn 
(naast Het Loo), onder het genot van een kop koffie en een stuk appeltaart. Daarna nog 
wat. 

  Vertrek van Epe  13.00 uur van de parkeerplaats van Albert Heijn. 
  Vertrek Vaassen 13.15 uur Dorpstraat/hoek Julianalaan. 
  Het restaurant is gereserveerd tot 17.15 uur. 
 In verband met de reservering is opgave vooraf noodzakelijk. U kunt zich opgeven tot  

    vrijdag 9 januari 1998 bij: 
     Lous Heine,   tel. 0578 - 576628, of bij 
     Marianne Faber, tel. 0578 - 627167 
        (liefst tussen 17.00 en 19.00 

uur). 

donderdag DE STERRENHEMEL, door de Heer A.H. Scholten 
29 januari De Heer Scholten van de Volkssterrenwacht Bussloo zal bij deze lezing over de sterren-

hemel in zijn algemeenheid ook ingaan op actuele zaken. Juist in de wintertijd, als er zo 
weinig te beleven valt in de levende natuur, gaat de blik van menigeen in het donker naar  

 
 boven om naar de sterrenhemel te turen. Misschien kijkt U er na de avond toch weer met 

andere ogen naar. 



 In een warmer seizoen kunnen we als vervolg op deze lezing een excursie houden naar de 
sterrenwacht in Bussloo. 

   Plaats  Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
   Tijd  20.00 uur.  Einde ± 22.00 uur. 
 
zaterdag CURSUS NATUURBESCHERMING DOOR MONITORING 
31 januari Kijk voor meer bijzonderheden over deze cursus op bladzijde    van dit blad. 
 
zaterdag VOGELEXCURSIE NAAR DE UITERWAARDEN, o.l.v. Henk van Gelder. 
7 februari We gaan met Henk (van de Vogelwerkgroep) kijken welke gewone (en bijzondere?) vo-

gels zich ophouden bij de uiterwaarden van de IJssel. Hij kan natuurlijk pas op het laatst 
zeggen waar we precies naartoe gaan, want dat hangt af van de plaats waar op dit ogen-
blik 

 de interessantste concentratie van vogels ophoudt. 
   Vertrek uit Vaassen 08.45 uur, Dorpstraat/hoek Julianalaan. 
   Vertrek uit Epe  09.00 uur, VVV  Pastoor Somstraat. 
 
donderdag  ONS AARDKUNDIG ERFGOED, door Drs. G.P. Gongrijp. 
12 februari  De Heer Gongrijp zal een dialezing houden over aardkundige waarden. In de bodem van 

Gelderland schuiltt op dit gebied ongetwijfeld een grotere rijkdom dan in enige andere 
Nederlandse provincie, en dit verdient beslist meer aandacht dan wij er doorgaans aan 
besteden. Wie aan natuur denkt, denkt immers in eerste instantie aan fauna en flora?  

 Als U deze lezing hebt bijgewoond zult U beseffen dat de bodem, het aardrijk waar alles 
op steunt, een wezenlijk deel van natuur en landschap vormt. 

   Plaats:  Suite Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang: 20.00 uur. Einde:± 22.00 uur. 
 
zondag  EXCURSIE NAAR ZWALUWENBURG EN SCHOUWENBURG, onder leiding   
15 maart van Els Koopmans. 
 Zwaluwenburg is een landgoed rond het gelijknamige huis Zwaluwenburg, dat volgens 

de gids van Het Geldersch Landschap een van de mooiste en gaafste 18de-eeuwse land-
huizen van Gelderland is. Het landgoed heeft een gevarieerd landschap met loof-en 
naaldbossen, en oude boerderijen met door houtwallen en lanen omzoomde weilanden. 
Op een deel van de akkers worden op milieuvriendelijke manier graan, aardappels en 
kruiden geteeld (o.a. de Rode zonnehoed en het St. Janskruid voor Biohorma in Elburg). 
Daar zullen we in het vroege voorjaar overigens niet veel van zien. Maar wel hopen we 
op de Zwarte specht en andere vogels. 

 In het landgoed Schouwenburg staat een 19de-eeuws landhuis centraal, met slotgracht en 
een klein park. Ook hier zal het nog wel te vroeg zijn om van de stinzeplanten en andere 
onderbegroeiing te kunnen genieten, maar Els zal de kiemplanten zeker herkennen. Ook 
dit is weer een vogelrijk gebied en Vos, Ree en Bunzing komen er voor. Al zullen we de 
dieren niet in levende lijve aantreffen, misschien vinden we wel hun sporen. 

 Alle reden dus om deze excursie mee te maken. 
    Verzamelen Vaassen:   09.00 uur Dorpsstraat/hoek Julianalaan 
    Verzamelen Epe: 09.15 uur parkeerterrein AH. 
 
donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
26 maart Zoals altijd is er na de vergadering nog een klein natuurprogramma, waar we een paar 

bijzonder aardige suggesties voor kregen, maar die zijn nog niet in detail uitgewerkt.  
 Het moet dus een verrassing blijven.  
 Zoals altijd hopen wij op een goede bezetting van de zaal, bij deze toch erg belangrijke 

bijeenkomst. 
    Plaats: Suite Eper Gemeentewoning,Stationsstraat 25, Epe 
   Aanvang:20.00 uur.  
 

 



SCHOOLVAKANTIES EN VRIJE DAGEN: 
 KROKUSVAKANTIE  23 FEBRUARI TOT EN MET  1 MAART  
 PASEN 12 EN  13 APRIL 
 TULPENVAKANTIE 25 APRIL TOT EN MET 5 MEI 
 HEMELVAARTDAG 21 MEI 
    
       j  j  j  j   

Werkgroepen 
Natuurbeschermingscommissie   
 De vrijwilligers zullen tijdig via Natuurklanken, de pers en/of de coördinator van de NBC van de 
definitieve locaties of eventuele wijzigingen in programma of tijd op de hoogte worden gesteld. 
Van particulieren die in de toekomst een beroep doen op de hulp van de NBC voor uit te voeren werk-
zaamheden op hun terrein zal een bijdrage in de kosten worden gevraagd. De NBC heeft in het afgelopen 
seizoen veel geld uitgegeven voor voorlichting, materiaal en voor koffie- en lunchpauzes. Hoewel de 
bodem van de kas nog niet in zicht is vindt het bestuur van de NBC het alleszins redelijk dat van particu-
lieren een tegemoetkoming in de kosten wordt verlangd. De overheden zijn ook niet meer zo scheutig 
met het verlenen van subsidies. 
 Het aantal vaste vrijwilligers van de NBC was in het voorbije seizoen eigenlijk te klein. Zij hoopt 
dat zich voor het nieuwe seizoen meer vrijwilligers opgeven voor het klein landschapsonderhoud. Jong of 
oud, man of vrouw, het maakt niet uit: eenieder is van harte welkom. Het is bovendien gezond werk. 
En . . . . het gaat er op de werkdagen altijd heel gezellig aan toe; er heerst een uitstekende sfeer.  

Het programma voor het seizoen 1997/98 is: 
25 oktober Sprengenkop aan de Bijsterbosweg, Epe. 
15 november Jeneverbessenterrein, Vaassen. 
20 december Samen met de Vogelwerkgroep gaan we aan het werk in een bosperceel 

aan de Veluwse dijk 81. (Voor dit waardevolle perceel wordt een be-
heersplan gemaakt).    

24 januari Hoogstamfruitboomgaard, aan de Dijkhuizerweg 21 te Epe. 
21 februari Idem 
21 maart Het project voor deze dag is nog niet tot in de finesse voorbereid. 

De werktijden zijn van 08.30 uur tot 12.00 uur. Voor koffie met toebehoren wordt gezorgd. 
Aanmelden voor een werkdag graag bij de coördinator: tel. 0578 - 572713. 

Bertus  Hilberink. 
f  f  f  

VOZOVAR: 
VOGELS 
 zondag  EXCURSIE NAAR DE OSSENWAARD en de WILPSCHE KLEI  
23 november                                   onder leiding van Adrie en Wim. 
    Vertrek 13.00 uur VVV te Epe, 13.30 uur Dijkstoel te Terwolde. 
   Terug  17.00 uur. 
1998 
zondag  GANZENEXCURSIE NAAR DE  OOYPOLDER 
18 januari    onder leiding van Adrie en Wim 
  De Gelderse Poort is een belangrijk overwinteringsgebied voor Kleine zwaan, 

Toendrarietgans en Kolgans.  
Wellicht  is er gelegenheid om ook nog even in het aangrenzende Duitste gebied naar 
gansen te kijken. 

Vertrek   08.30 uur VVV te Epe. 
Terug ca 16.00 uur. 

woensdag VOGELWERKGROEPAVOND 
18 februari De avond zal voornamelijk in het teken staan van inventarisaties ten behoeve VAN DE 

TWEEDE BROEDVOGELATLAS. De inventarisaties zullen plaatsvinden gedurende de jaren 
1998, 1999 en 2000. De medewerking van alle leden van de vogelwerkgroep is daarbij 
noodzakelijk. 

Aanvang 20.00 uur. Plaats Eper Gemeentewoning. 



Harry van Diepen. 
Plantenwerkgroep    
maandag  24 november Deze avond zal aan mossen gewijd worden.  

Vragen? Bel dan Mariet van Gelder: 0578 - 693024. 
 

f  f  f  
Insecten 
 Aan de hand van een nieuw boek over libellen worden deze insecten op de eerstvolgende werk-
groepbijeenkomst nader onder de loep genomen., waarbij Coen Knotters ons ook nog wat kan leren, met 
name over het herkennen van de verschillende soorten. 
Verder moeten er plannen gemaakt worden voor de te geven RUPSEN EN VLINDERS-CURSUS, die voor 
februari van het volgend jaar op het programma staat. 
 Dan komt de werkgroep nog eens bij elkaar om het programma voor 1998 op te stellen en spij-
kers met koppen te slaan voor wat betreft de Rupsen en Vlinderscursus. Wie doet wat? 
En er is glegenheid om vakantie-ervaringen te bespreken (ook buitenlandse). 
 Met betrekking tot de data hebben we bij het ter perse gaan van deze Natuurklanken nog geen 
zekerheid, maar de leden van de werkgroep krijgen bijtijds een convocatie daarover. Andere belangstel-
lenden kunnen voor informatie bellen met: 

            Els Koopmans, tel. 0578-612083 

 f  f  f  

Paddestoelenwerkgroep 
Er resten nog maar heel weinig geplande activiteiten: op zaterdag 29 november de laatste zoekac-

tie in het Kloosterbos, en dan op dinsdag 2 december de slotavond.  
Ook dit jaar heeft de vroege vorst een groot gedeelte van de paddestoelen in de kiem gesmoord. 

Dat is erg jammer, want de zoekresultaten tellen mee voor het inventarisatieproject van het Kloosterbos, 
en als Koning Winter ons in de wielen blijft rijden, krijgen we niet zo gemakkelijk een juist beeld van de 
situatie. 

Op 2 december a.s. houden wij, zoals al vermeld, onze slotavond. Wij zouden het erg leuk 
vinden als er in elk geval van alle andere werkgroepen ook minstens één persoon aanwezig was. De 
paddestoelenwerkgroep blinkt niet uit door grootte en/of bekendheid in onze afdeling, terwijl we 
toch hard op weg zijn baanbrekend werk te verrichten. En laat ook eens “neutrale” leden voor de 
dag komen: het verrijkt het leven - en niet alleen dat van de Paddestoelenwerkgroep! 

Iedereen is welkom. Wel graag in verband met het inslaan van spijs en drank voor de slot-
avond even een telefoontje naar 

Janus en To Crum, tel. 0578-572487, of 
Micky Haselhoff-Marsman, tel. 0578-621410. 
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rupsenallerlei in 1997 
Begin juni vonden we, na een lange vakantie in Frankrijk, het Voorjaarshelmkruid nog in bloei. Met 
hoog opgeschoten stengels hadden de planten het licht gezocht, boven het woud van Damastbloemen, 
waarin dat deel van onze tuin was veranderd, tijdens onze afwezigheid. 
Het Voorjaarshelmkruid zag er, ondanks zijn dapper omhoogstreven, nogal armoedig uit. Al gauw zagen 
we de oorzaak van het verval: er zaten over twee planten verdeeld wel elf rupsen van de Kuifvlinder 
(Cucullia verbasci) op. De prachtige, wit-zwart-gele rupsen waren al flink groot. Zowel op Toorts als op 
Helmkruid hadden we deze rupsen wel eerder aangetroffen, maar op Voorjaarshelmkruid nooit. Meestal 
was dit ook later in het jaar. Na een paar dagen verdween de een na de andere rups. Opgegeten of ver-
popt? Op 12 juli van dit jaar ving ik op licht een volwassen Kuifvlinder. Geen exemplaar uit deze rupsen 
gekomen, want de poppen overwinteren, dus “mijn” rupsen zouden pas volgend jaar kunnen verschijnen. 

~ ~ ~ ~ ~ 
 Massa’s rupsen vonden we in juli op brandnetels in het Wisselse veen. Vogels vinden waar-
schijnlijk niets aanlokkelijks aan deze zwarte, stekelig uitziende rupsenkluwens, want een week later 
waren er niet duidelijk veel minder. 
 Hoe het enkelen van deze massa is vergaan, toen ze als verjaarscadeautje bij Micky werden afge-
leverd, hebben jullie uitgebreid in de vorige Natuurklanken kunnen lezen. 

~ ~ ~ ~ ~ 
In de berm van de Elburgerweg, niet zo ver van de ingang van de Schietkamp in ‘t Harde staat vanouds 
veel Jacobskruiskruid. In mijn herinnering zag je deze nu zo algemene plant elders in onze omgeving 
niet zo veelvuldig. Dat er op die plek ook altijd Zebrarupsen van de St Jacobsvlinder leefden, wisten we 
al van jaren her. Bauke Terpstra had het me eens verteld. 
Op 17 juli gingen we er even kijken en ja hoor, er zaten tientallen nog heel jonge zebra’tjes op vrijwel 
alle planten. Ik zal ze melden aan het project van de KNNV “Nachtvlinders in het zonnetje”, dat dit jaar 
proefdraait. 
In onze tuin staat ook Jacobskruiskruid, zowel de vorm zonder- als die met lintbloempjes. Vorig jaar 
ontdekte ik in de hoofdjes kleine schuimpropjes die snel verhardden tot een soort witte, harde heuveltjes 
tussen de buisbloempjes. Later in het jaar vond ik in de bloembodem kleine larfjes. Hadden die te maken 
met het geheimzinnige schuim? Ik beschreef dit alles al in een Natuurklanken van vorig jaar. Een ant-
woord op mijn vraag of iemand iets wist van dit alles bleef uit. Ik bleef opletten. In de volle zon zag ik 
deze zomer een piepklein motje, door de loep gezien een mooi beestje. Zou dat de schuimproducent 
zijn? Ik vond wel weer dezelfde verschijnselen, maar kon het vlindertje niet betrappen op het produceren 
van schuim. Het raadsel blijft voor mij nog steeds overeind. 

~ ~ ~ ~ ~ 
 Dan is er het avontuur met de rups van Elly Vosselman. Die zat in haar kwekerij aan de Oude 
Oenerweg bovenop een Fijnstraalbloem. Het was een prachtig dier met een fraaie tekening van groene, 
roze en witte streepjes. De naam was snel gevonden: Kamillevlinder (Cucullia chamomillae), een ver-
want dus van de Kuifvlinder.  

Een kostelijk uurtje hebben we met deze rups beleefd, nadat ik hem voor een foto mee naar huis 
had genomen.We zetten de rups op een kamilleplantje dat we in een flesje op tafel hadden staan. Ons 
fotoatelier was klaar. 
Dik vereeuwigde diverse scènes (zo kun je het wel noemen), die we met onze rups meemaakten. Stel je 
voor een forse rups op een Kamillestengeltje, die vlot omhoog klimt tot onder het bloempje. Vervolgens 
bijt hij één voor één een aantal lintbloempjes af, die hij als onnut laat vallen. Als de ruimte groot genoeg 
is, steekt hij zijn kopje tot op het “hart” van de bloem, waar de vele buisbloempjes staan, en gaat die in 
hoog tempo verorberen. De buisbloempjes bevatten meer voedsel dan die witte lintbloempjes. Maar hoe 
“weet” zo’n rups dat nou? 
Op een gegeven ogenblik is hij kennelijk voldaan en wil weer naar beneden. Achteruitlopen gaat moei-
lijk, maar hoe keert een dikke rups zich om op zo’n dun stengeltje? Hij laat zijn voorpoten en de buikpo-
ten los, zwaait het hele lijf, dat nu alleen aan de achterste twee pootjes hangt, met een snelle beweging 
om en komt precies omgekeerd een lichaamslengte lager op de steel terecht. Complete acrobatiek! 
Maar dit is nog niet het einde van de voorstelling. Nadat hij even onbeweeglijk met de kop naar beneden 
heeft gezeten, produceert hij een keurig rupsenkeuteltje, dat hij een eindje wegschiet. Om vijanden niet 
te laten zien waar hij zit? Hij is nu weer klaar om opnieuw te gaan eten. 



We hebben hem na de fotosessie maar weer op een Kamilleplant ergens buiten gezet. 
~ ~ ~ ~ ~ 

In de tweede helft van augustus bereiken ons, als correspondentieadres voor de rubriek “Tussen 
heuvels en rivier” steevast telefoontjes over grote rupsen. De beschrijvingen variëren van “een klein 
soort slangetje met grote ogen” tot “een soort reptiel dat je aankijkt met grote ogen en soms steekt hij 
een slurfje uit”. Vooral de “enge ogen”, als hij de rug opzet, doen veel mensen schrikken. Dat is natuur-
lijk precies de bedoeling van die handelwijze. Ook dieren die de rups willen pakken schrikken. 
 Al die geschrokken en verbaasde mensen hebben een Olifantsrups in hun geliefde Fuchsia’s 
gevangen. Ik kan ze ongezien vertellen dat het enge beest zo heet en helemaal niet gevaarlijk is, behalve 
voor hun Fuchsia’s. Ik vertel ze dan ook dat het de rups van een heel mooie nachtvlinder is, die “Avond-
rood” heet. Men is dan altijd bereid zo’n dier met een paar onbelangrijke takjes uit hun Fuchsia-bezit te 
voeren en het niet dood te maken. Sommigen kweken hem zelfs op tot vlinder en anderen zetten hem 
eenvoudig bij mij voor de deur of gaan ermee langs hun kennissen. 
 Dat mijn geruststellend verhaal niet altijd werkt bleek uit een bezoek aan een familie waarvan 
het dochtertje een Olifantsrups van haar buurvrouw had gekregen. Toen ik het diertje uit de schoenen-
doos wilde halen om te demonstreren hoe het zijn rug opzet, stoof de hele familie ontzet achteruit. “Nee, 
nee, niet doen!” werd er geroepen. Maar toch liet ik ze zien hoe het weer rustige beest zijn “slurf” (in 
werkelijkheid de kleine kop met de pootjes) weer uitstak om naar eten te gaan zoeken. Het was allemaal 
vergeefs: de familie, inmiddels uitgebreid met de buurvrouw, bleef op eerbiedige afstand. Ook de flink 
fors uitgevallen vader. Mijn opmerking: “Hij doet echt niks, hoor,” hielp totaal niet. (Trouwens dat zeg-
gen eigenaren van honden ook altijd als die je aanvliegen). 
Ik zette de rups weer op zijn bedje van Ligusterblaadjes, waarvan hij uiteraard niet at, omdat dat groen 
nu eenmaal niet zijn groen is, en haalde een vlinderboek tevoorschijn. Het plaatje van de Olifantsvlinder 
met zijn fantastische kleuren, roze, olijfgroen en wit, werd met bewondering bekeken. De doos met dek-
sel erop stond nu op veilige afstand. Ik heb hem maar meegenomen en beloofd, dat als het me zou luk-
ken een vlinder uit het “monster” te kweken, ik ze deze zou laten zien. Ik hoop eraan te denken, wanneer 
dat volgend jaar mei/juni het geval is. 
Op een dag in dezelfde maand stond er een potje met een volwassen Olifantsrups op onze stoep. Afzen-
der tot nu toe onbekend. De rups heeft zich snel verpopt. 

~ ~ ~ ~ ~ 
Tijdens die olifantenperiode kwam de familie Meintema uit Vaassen een stapel oude Natuurklanken 
brengen. Ze vertelden terloops over een stel rupsen dat hun - nota bene onlangs uit IJsland meegebrachte 
- jonge IJslandse espjes aanvrat.  
Helemaal groen waren de rupsen, en haast onzichtbaar omdat ze zich overdag uitstrekten langs takjes en 
bladstelen van de boompjes. Ik zei dat ik wel nieuwsgierig naar deze vernielertjes was en een paar dagen 
later stond er een pot vol van voor onze deur. De rupsen hadden zich gedeeltelijk tussen de bladeren in 
wat spinsel verstopt. Ze verpopten zich binnen enige dagen. Dan is het zaak ze niet te vergeten. In mijn 
agenda noteerde ik voor drie weken later “denk om de poppen”, en zette ze onder een afdak. 
En ja hoor, op die datum bleek de pot al vol prachtige  vlindertjes te zitten. Roesjes waren het, nacht-
vlindertjes die bij de uilen horen. De vleugels zijn sierlijk gekarteld en daarop is een versiering van ros-
sige, “roestige” vlekjes te zien. 
We hebben ze naar Vaassen teruggebracht om ze te laten zien en vrij te laten. 

~~~~~~ 
Mysterieuze grote gaten werden in augustus gebeten midden in de bladeren van een Zwarte toorts in 
onze tuin. Hilary kwam met eenzelfde verhaal bij me, toen ik inmiddels de makers van die gaten ontdekt 
had en zij ook. Het waren de bastaardrupsjes van de Helmkruidbladwesp. Geen echte rupsen dus, maar 
ze lijken er wel op. De Helmkruidbladwesp (Tenthredo scrophulariae) zie ik elk jaar wel in onze tuin. 
Het is een traag dier met het geelzwarte patroon van veel wespen. Zijn slungelige manier van vliegen, 
met hangende poten, verraadt hem meteen als een Helmkruidbladwesp. 
Eigenlijk is dit rupsenverhaal pas volgend jaar tot een einde te brengen, als de overwinterende poppen 
vlinders zijn geworden. 

Els Koopmans-Grommé. 
Literatuur: o.a.  Thieme’s rupsengids van Carter en Hargreaves. 
   De bonte berm van Prof. P. Zonderwijk. 



Een leuke waarneming in Zwitserland. 
 

Op onze Zwitserse vakantie waren we onder 
andere  in Ried-Brig in Wallis. Je kon boven Ried 
met een baantje naar boven en daar was ons een 
prachtige panoramaweg beloofd.  
De smalle, lege asfaltweg die ons werd gewezen 
leek regelrecht hemelwaarts te gaan, maar 
eenmaal boven begon inderdaad de mooie 
panoramawandeling. We hadden uitzicht op het 
Simplongebied, met een nieuwe brug die onge-
twijfeld alle milieumensen tot acties zal hebben 
gebracht om de bouw ervan te verhinderen, maar 
 - eerlijk is eerlijk - hij past heel mooi in het 
landschap. 
Het pad was zonovergoten en voor midden 
september was het zomers warm.  

Ineens zagen we een rode “vlinder” vanaf het pad opvliegen en een paar meter verder op de helling 
neerstrijken. Aan het snorrende geluid dat hij maakte merkten we dat we niet met een vlinder, maar 
met een sprinkhaan te maken hadden. Bij elke stap die we deden vlogen er tientallen op.     
 Gelukkig hadden we de Alpengids bij ons en daar stond zowaar zijn neefje:de Gevlekte 
snorsprinkhaan in, die zeldzaam is. “Onze” sprinkhaan is op zonnige, droge zuidhellingen algemeen. 
Maar met zijn lichtend rode vleugels vonden wij de Psophus stridulus al bijzonder genoeg!  
    

Jenny Sondorp/Lous Heine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psophus stridulus 



EXCURSIE NAAR HET BOS VAN DE DANSENDE BOMEN 

OP 4 OKTOBER 1997  
 Helaas hadden zich te weinig deelnemers van tevoren aangemeld, zodat we de boswachter 
moesten afbellen....... 
Gelukkig kent onze Marianne het gebied  goed en zij wilde de leiding wel op zich nemen. Dank zij 
haar kon de excursie dus toch doorgaan 
 Bij het Boshuis vertelde ze ons dat we ons bevonden in een gebied dat al tweeduizend jaar 
geleden bewoond werd. In die lange geschiedenis zijn veel sagen en legenden ontstaan, waarvan 
Marianne er ons in het kort een paar vertelde. Zo hoorden we dat je er goed moet zoeken naar de zak 
met dukaten, die een Heer van Speuld na een avond uitbundig "speulen en sprielen" in het bos zou 
hebben achtergelaten... 
 In de loop der tijden is er veel gekapt in het bos. Vooral de lange, rechte bomen leverden 
goed gebruikshout. De kromme liet men staan en zo bleef er een bos met “dansende bomen” over. 
 Bij het boshuis is het hoogste punt van dit gebied.De boomgroep die daar staat is altijd 
gespaard gebleven, omdat hij vroeger als baken diende voor de schepen die op de Zuiderzee voeren. 
Nu heeft deze boomgroep historische waarde. 
 De wandeling was zeer afwisselend: prachtige Beuken- en Eikenlanen wisselden elkaar af, 
rode vossebessen gaven kleur aan de grond, evenals de hier en daar nog bloeiende Dophei en 
Struikhei. 
Marianne wees ons op de houtwallen, die vroeger beplant werden met stekelige bomen en struiken, 
zoals de Hulst, om herten en zwijnen te beletten op de akkers te komen. Ze stond even stil bij de 
Vuilboom met zijn mooie zwarte bessen, om te vertellen dat de bast verwerkt wordt in laxeermidde-
len. Eén van de planten dus die van oudsher in de medicinale wereld werd toegepast. 
We passeerden oude grafheuvels, die ons nog eens temeer deden beseffen dat we op historische 
grond liepen. 
Hoewel het niet erg vochtig was, wemelde het van de paddestoelen. We zagen “schoolvoorbeelden” 
van de Vliegenzwam: de jonge nog omgeven door een vlies, de oudere met uitgespreide hoed, 
compleet met stippen en een ring om de steel. 
We roken de stinkzwam en vonden er een die net uit het “duivelsei was gekomen.  
De tere Porseleinzwammen sierden menige afgevallen beukentak en aan het eind van de wandeling 
was de bosgrond bedekt met een menigte witte paddestoelen,die we niet op naam durfden te 
brengen. De juiste naam van de “paraplugrote” houtzwam,die op manshoogte op een dode boom-
stam zat weten we ook niet. Het was een tonderzwam, meende Marianne, maar welke? 
 Na afloop van deze toch zeer geslaagde excursie gingen we met elkaar gezellig iets 
gebruiken in het Boshuis. 

Lous Heine. 
 
 



een paar dagen in een overzees gebiedsdeel 
De laatste septemberweek brachten we door op Texel. Niets bijzonders eigenlijk. Toch wil ik 

voor hen die hier in dit jaargetijde ook eens heen willen gaan wat van onze ervaringen vertellen. 
In september zit het eiland vol vogelaars. De steltlopertrek komt op gang en ook vele andere vogels trek-
ken op gunstige dagen over het eiland. We troffen op de camping “Het Woutershok”, waar we onze ca-
ravan opstelden, dan ook onverwacht een aantal KNNV-ers, die we uit andere kampen kenden. 
Bij gunstig tij, hoogwater op de Waddenzee, staan en zitten langs de waddendijk bij de bekende hoog-
watervluchtplaatsen voor vogels overal mensen met grote telescoopkijkers op krukjes naar vogels te 
turen. Ook wij zochten een paar keer zo’n gerenommeerd plekje op bij een binnendijkse plas. Zo’n plek 
vind je bijvoorbeeld bij de molen De Bol. Met onze gewone kijkers zagen we er prachtige Bergeenden, 
sierlijke Tureluurtjes op luciferrode pootjes, en ook Kemphaantjes, Zwarte ruiters en Steenlopertjes. Er 
was al een aantal Rotganzen en Goudplevieren aangekomen uit hun zomerverblijven in het hoge noor-
den. Het was er voortdurend een druk roepen van Scholeksters en Kieviten. Onder de slikkige wal van 
de door herfstige planten rossig gekleurde eilandjes scholen Smienten en Talinkjes. Het was een over-
weldigend en boeiend vogelgebeuren. Eidereenden bleven op zee. 
 Maar het meest spectaculair was de aanwezigheid van twee Grauwe franjepootjes. Ze scharrel-
den druk zwemend en lopend, telkens halve cirkeltjes afleggend in een sloot vlak bij de weg. Het is een 
buitenkans om deze vlugge vogeltjes zo dichtbij te zien foerageren. Al hun fijne grijs- en wittinten wa-
ren prachtig te zien. 
 Om nog even bij de vogels te blijven: de duinen en de grote vlaktes bij De Slufter (een oude 
zeearm die een eind het land ingaat) zijn ook befaamde gebieden. Landschappelijk hebben we er genoten 
van de subtiele kleuren van de velden met uitgebloeide biezen, Zulte en Lamsoren. De Zeekraal was nog 
niet echt rood maar meer roze van tint. Boven die vlaktes zagen we een paar maal een Blauwe kiekendief 
jagen. Eén keer probeerde zo’n grote roofvogel een zeer compact samenvliegende spreeuwenwolk uit 
elkaar te jagen. Hij joeg hem wel in twee delen uiteen, maar het lukte de kiekendief niet een spreeuw uit 
de massa te isoleren. 
Torenvalkjes stonden geregeld te bidden boven het duin, profiterend van de thermiek op deze zonnige, 
welhaast windstille dag. Er zat een roodstaartje in de struiken, wie weet van waar al gekomen om verder 
naar het zuiden te reizen? Geluiden van piepers en leeuweriken waren niet van de lucht, hoewel ze in het 
schelle licht niet goed te zien waren. 
 Prachtig zijn de vormen en kleuren langs het pad dat we volgden langs de duinen noordelijk van 
De Slufter. Dit pad hoort tot de zogenaamde “groene paden” op Texel; die zijn alleen na 1 september 
toegankelijk. De duinrand is hier dicht begroeid met vooral zeer oude vlieren, geteisterd door de zee-
wind en de grote droogte. Hun oude stammen en takken vormden een grillig patroon tussen de ruige 
begroeiing. Ondanks de armzalige staat waarin ze leken te verkeren droeg menig vlierskelet nog dichte 
trossen verdroogde bessen. 
 Wat planten betreft is er in de duinen, vooral na droge weken, niet veel meer te vinden wat 
bloeit. Een uitzondering vormde het pad dat we een andere keer volgden, helemaal aan de zuidkant van 
Texel. We waren via het aardige plaatsje Den Hoorn naar de Mokbaai gefietst. We genoten er van het 
weidse uitzicht over de baai; het herfstlicht boven het bijna gladde water gaf er een heel speciale sfeer 
aan. In de verte zie je er de vuurtoren en gebouwen van Den Helder aan de overkant van het Marsdiep. 
Honderden vogels waren te zien op de slikken langs de rand. Het geluid van Scholeksters, wulpen en 
grutto’s was niet van de lucht. Ook hier weer veel auto’s van vogelaars, die langs de kant op hun krukjes 
zaten. 
 We maakten een wandelingetje over de Hors, een grote strandvlakte waar voortdurend nieuwe 
duintjes ontstaan. Leuk om toch al sporen van konijnen en muisjes te ontdekken in deze vaak ver op het 
strand liggende miniduintjes. Behalve Helm groeit er eigenlijk niets. Toch vonden we één klein bloeiend 
plantje van de Zeeraket, midden in het pure zand! 
 Maar het wandelingetje dat we daarna maakten tussen de beide plassen van de Horspolders door 
vormde het hoogtepunt van deze dag. Meteen al zagen we er de plantjes van het Strandduizendgulden-
kruid nog in bloei, en ook de Sierlijke vetmuur (Krielparnassia) liet overal zijn witte sterretjes zien tus-
sen de vele Kruipwilg en Duindoornbegroeiing. Het hele pad langs bloeide de Watermunt nog heel rijk. 
De bloempjes lokten verscheidene Kleine parelmoervlinders, witjes en Gammauiltjes. Een heel enkele 
Parnassia vonden we er bloeiend en het nietige Geelhartje had nog heel veel bloempjes. 



Een verrassing vond ik de plek vol met Kruisbladgentianen, weliswaar uitgebloeide planten, maar leuk 
om ze hier te zien. De vele uitgebloeide orchissen langs het pad vertelden ons dat het hier in de voorzo-
mer heel mooi moet zijn. 
Waar parelmoervlinders vliegen in de duinen moeten Duinviooltjes groeien, de voedselplanten van hun 
rupsen. We vonden nog enkele volop bloeiende exemplaren van dit mooie viooltje. Zonder bloemen vind 
je het maar moeilijk terug tussen de andere planten. 
De Duindoorns zaten, zoals overal in het duin, vol met de grote winternesten van de Bastaardsatijnvlin-
der. De jonge rupsjes overwinteren in deze witte spinsels, die zó taai zijn dat je ze met de hand onmoge-
lijk kunt opentrekken. 
We denken dat de nog bloeiende planten in dit gebied profiteren van de vochtige bodem rond de plassen. 
Texel heeft ook in september nog veel te bieden. 
 

Els Koopmans-Grommé. 
P.S.  Over de verschillende natuurgebieden heeft Staats- 

bosbeheer goede folders uitgegeven. Gratis verkrijgbaar. 



                                                             

 

VLINDERTUIN 
 Dit jaar was het een droefenis. Zeker het eerste deel van de zomer. Te nat - te droog - te koud - te 
veel wind, altijd wat. 
De dappere witjes waren er de hele periode. Eigenlijk de Citroentjes ook wel. In het begin nog een Dag-
pauwoog en een Kleine vos, maar - - -  waar waren de Oranjetipjes? In een tuin vol Judaspenning en 
Look-zonder-look zag ik er: o ja, nul. Nog niet eerder vertoond. 
Een heel enkele keer een Boomblauwtje, en dat met massa’s Klimop en Sporkenhout. 
Eind juli een paar Grote dikkopjes. Groentjes, Eikenpages, Argusvlinders en Distelvlinders bleven weg. 
Tot mijn verrassing wel Voorjaarslandkaartjes en ook de zomergeneratie. Bruin zandoogje en Koevinkje 
kwamen langs. 
Daarna een tijdje niets, behalve de witjes. 
In augustus een enkel vuurvlindertje, Bonte zandoogjes en Atalanta’s. 
 Ik had het al geprobeerd met de vlindertafel. Het werkte helemaal niet. Pas na half augustus had 
deze noodmaatregel succes. Als het bordje met vruchten er zéér onappetijtelijk uit begon te zien kwamen 
de vlinders. Niet veel soorten. De aantallen liepen van dag tot dag op van één tot drie Bonte zandoogjes 
en één tot zeven Gehakkelde aurelias, tot twee tot vierentwintig Atalanta’s. ‘s Morgens zaten ze in een 
eikenboom op te warmen in de zon, om dan langzamerhand af te dalen naar de voerplaatsjes. 
Tenslotte kwam er nog een Dagpauwoog, eind augustus. De aantallen nemen dan weer af.  

Je kunt je bijna niet losrukken van dit schouwspel in eigen tuin. 
Op de hei zag ik deze zomer: Heivlinder, Heideblauwtje, Kleine Vos en Atalanta. 

Louk Witkamp. 



waargenomen 
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: 
AHS=Agnès Herweijer-Smit; EdB=Egbert de Boer; EKG=Els Koopmans-Grommé; EV=Elly Vossel-
man; JH=Joop Haselhoff; MHM=Micky Haselhoff-Marsman; PB=Paula Baan; TD=Truus Deerenberg; 
En verder Mevrouw A. de Bruijs-Jansen; Mevrouw A.J. Bakhuis; Anna-Riefka ten Brinke; Frederiek ten 
Brinke; de Heer H. Kolvoort, 
 
 

 
 
  
Boomleeuwerik 
14/09 Drie zangposten in verbran-

de bos bij de Bremmert. 
Volop zingend. Excursie 
KNNV-EKG.  

Boomvalk 
zomer Bij de schaapskooi, Heerde. Hele zomer 

aanwezig. LW.  
sept. Op de grond in bos achter de schaapskooi, 

Heerde. LW.  
Bosuil 
sept. Deze hele maand ‘s avonds in de tuin te 

horen. Pelzerpark, Epe.  
Mevrouw A.J. Bakhuis. 

Buizerd 
05/10 Vloog laag over de Dellenweg met klein 

dood konijntje in de klauwen. Had duidelijk 
moeite met opstijgen. JH. 

13/10 In de bosjes langs de wei, "Waterland", 
Weteringdijk, Vaassen. PB.  

Fazant 
25/09 2 exx. een grote en een kleinere (`  en a ?) 

in de tuin. Van Walsumlaan, Epe. TD. 
20/10 `  in de tuin, Pelzerpark, Epe. AHS. 
21/10  Idem 
Goudhaantje 
30/09 Zaten met z’n tweetjes in voederhuisje op 

universeelvoer. Belvédèreweg, Epe. MHM.  
21/10 2 ` `  op de Vuurdoorn. Tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS. 
Groene specht 
29/09 Op voerplaats in de tuin, Norelholtweg, Epe. 

LW.  
30/09 Heemhoeveweg, Emst. Frederiek ten Brinke. 
Grote bonte specht 
18/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
sept./ Regelmatig op het balkon (Eper Veste, Epe);  
okt. timmertdagelijks in bomen links en rechts  

ervan. A. de Bruijs-Jansen. 
Kauwtje 
22/10 Grote vlucht (± 200 exx.) trekt naar het 

westen over Epe. EKG.  
24/10 Grote vlucht (± 60 exx.) trekt naar het wes-

ten over Epe. EKG.  
Kleine bonte specht 
zomer Heeft in de buurt gebroed. Norelholtweg, 

Epe. LW.  
Roodborsttapuit 

zomer Derde territorium? Langs de heuvels, Ren-
derklippen Epe/Heerde. LW.  

Tjiftjaf 
27/09 Voor het laatst gehoord, nadat hij zich een 

kleine week in de tuin heel heel nadrukkelijk 
had laten horen. Belvédèreweg, Epe. MHM.  

Veldleeuwerik 
30/09 2 zingende!! exx. Heide Renderklippen, 

Heerde. LW. 
Watersnip 
17/09 2 exx. Wisselse veen, Epe. Excursie plan-

tenwerkgroep-EKG.  
Witgatje 
18/08 Bij de poel op "Waterland", Weteringdijk, 

Vaassen. PB.  
Zwarte ooievaar 
18/08 7 exx. in de Peppels. "Waterland", Wete-

ringdijk, Vaassen. PB. 
 
  

 
 
 

Atalanta  Vanessa atalanta 
10/08 In de tuin, Pelzerpark, Epe. AHS. 
21/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
06/09 Vanaf deze datum dagelijks meer  (tot tiental-

len) op- om en onder de pruimenboom. Op 
18/09 begon het pas te minderen, en na 
25/09 waren er geen meer te zien in onze tuin, 

Belvédèreweg, Epe. MHM.  
11/09 Zeer veel exemplaren op bloedende Zwarte 

els! Rondom veel losse Atalantavleugeltjes. 
Vermoedelijk een Steenuiltje als predator. 
Immenhof, Epe. EKG/EV. 

16/09 Honderden exx. in oude Eik in Uchgelen. 
Op Klimop? Op honingdauwluizen? H. Kol-
voort. 

28/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
05/10 Op bloeiende Klimop, Torenweg, Epe. 

MHM.  
 
 
Argusvlinder  Lasiommata megera 
28/09  "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
12/10 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Citroenvlinder  Gonepteryx rhamni 
24/08 `  en a  wel 20 exx. in de tuin op Phlox en 

Buddleja. Pelzerpark, Epe. AHS. 
06/10 Op aster, dorp Epe. EKG.  
Dagpauwoog  Inachis io  

 Vo-
g
el
s 

 Vlinders  



21/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Gehakkelde aurelia  Polygonia C-album 
16/08 In tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
17/09 Met Atalanta’s op oud fruit. Tuin Belvédè-

reweg, Epe. MHM.  
06/10 Op Vlinderstruik in dorp Epe. EKG.  
Groot koolwitje  Pieris brassica 
21/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
28/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
06/10 Op chrysant, dorp Epe. EKG. 
Huismoeder  Noctua pronuba  
18/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Klein geaderd witje  Pieris napi 
21/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB. 
Kleine vos  Aglais urticae 
04/08 In tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
16/08  Idem 
21/08 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  

 
 

 
 
 

Bruinrode heidelibel Sumpetrum striolatum 
25/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen.  

(t/m 28/09 aanwezig). PB.  
Grote keizerlibel  Anax imperator 
25/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 

 (t/m 28/09 aanwezig).PB.  
St. Jansvlinder  Zygaena filipendulae 
31/08 Rups. "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. 

PB.  
 
 

 
 
 
Blauwe knoop  Succisa pratensis 
11/09 Veel bloeiende planten. 

Wisselse veen, Epe. EKG.  
Dauwbraam  Rubus caesius 
17/09 Vol vruchten. Rand Kloosterbos, Wapen-

veld. EKG.  
Klokjesgentiaan  Gentiana pneumonanthe   
06/09 Breidt zich uit op Tongerense heide, Epe. 

EKG. (Idem zie waarnemingen van 17/09 
Excursie plantenwerkgroep). 

Kompassla Lactuca serriola  
20/10  Op diverse plaatsen langs het fietspad oost 

van het Kievitsveld en langs het Ap. Kanaal, 
Emst en Vaassen. EdB. 

 
 
Moerasvaren  Thelypteris palustris   
05/10 (veel mini-exemplaren), perceel naast Landje 

van Jonker, Wisselse veen, Epe. EdB. 
Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata  
05/10  Op  perceel naast Landje van Jonker, Wissel-

se veen, Epe. EdB.  
Rondbladige zonnedauw  Drosera rotundifolia  
28/09   Wiltlust bij Emst. EdB. 

Waterpostelein  Lythrum portula  
19/10  In  plas langs beekje aan de Plekweversweg,  
 Epe. EdB. 
 
 

 
 
 

Beukenweerschijnzwam  Inonotus nodulosus 
21/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Biefstukzwam  Fistulina hepatica 
17/09 Holleweg, Epe. MHM.  
21/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Bittere mycena  Mycena erubescens 
12/10 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Blanke parasolzwam Lepiota leucothites  
18/10 Plantsoenstrook Stationsstraat, Epe. EKG.  
Blauwplaatstropharia Psilocyba ferrei 
15/09 Aantallen in Epe. Spectaculair toegenomen 

waar dit voorjaar houtsnippers zijn ge-
strooid. B.v. achter Gemeentehuis, in Park-
straat, in Emmastraat (bodembedekkend met 
grote hoeden!). EKG.  

Dadelfranjehoed  Psathyrella spadicea 
06/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Dwergwieltje  Marasmius bulliardii 
21/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Eikelbekertje  Ciboria batschiana 
06/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Eikeldopzwammetje  Hymenoscyphus fructigenus 
06/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Eikhaas  Grifola frondosa 
03/10 Op Eik. Dorp Epe. EKG.  
Goudgeel parasolzwammetje Leucocoprinus 
     birnbaumii 
26/08 In bloempot, in huis. Epe. EKG.  
Groene anijstrechterzwam Clytocybe odora 
12/10 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Grote sponszwam Sparassis crispa 
17/09 Norelbos, Epe. MHM.  
Kleine bruine bekerzwam Mycolachnea haemis-               

phaerica 
06/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
 
Knolparasolzwam Lepiota rhacodes var. hortensis 
06/10 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Knotsvoettrechterzwam  Clitocybe clavipes 
05/10 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Koningsmantel  Tricholomopsis rutilans 
12/10 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
Peervormige stuifzwam  Lycoperdon pyriforme 

 Paddestoelen  

 Insecten  

 Plan-
ten    



23/09 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
06/10 "Waterland", Weteringdijk, Vaassen. PB.  
21/10 Aan voet van Linde, Epe. EKG.  
Reuzenzwam   Meripilus giganteus 
18/10 Aan grote oude Beuk, Emmastraatplantsoen, 

Epe. EKG. 
Roodsteel collybia  Collybia kuehneriana 
09/10 Onder een eik in tuin, Epe. EKG.  
Schubbige bundelzwam  Pholiota squarrosa 
06/10 Wisselse veen, op populierenstobbe. EKG.  
Kleine bruine bekerzwam Mycolachnea hae-

misphaerica 
21/09 Kloosterbos, Wapenveld. Paddestoelen-

werkgroep. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bunzing 
21/08 Sporen bij de poel. "Waterland", Wetering-

dijk, Vaassen. PB. 
Egel 
12/10 2 halfwassen in de wei, "Waterland", Wete-

ringdijk, Vaassen. PB.  
 

 
 
 
Heidekikker 

06/09 1 ex. Tongerense heide (zeer specifiek 
exemplaar. EKG.  

01/10 (een kleintje) aan de Norelbosrand bij Ren-
derklippen, Epe. Anna-Riefka ten Brinke. 

Kleine watersalamander 
11/10 In het houthok bij de wei, "Waterland", 

Weteringdijk, Vaassen. PB.  
Levendbarende hagedis 
05/09 1 ex. Heide Pollense Veenweg. EKG.   
Rugstreeppad 
17/09 1 ex. Wisselse veen, Epe. EKG.  
 
 
 

Zoogdieren 

 Reptie-
len  



WADDENKUST (POLDER NOORDERLEEGS) EXCURSIE 
21 SEPTEMBER 1997 

  
Polder Noorderleegs Buitenveld is een land-aanwinning, die met behulp va de EU gekocht zal 

worden voor bestemming natuurgebied. 
Op de heenweg hebben we al vogels gezien als: Buizerd, Blauwe reiger, Meerkoet, Wilde eend, 
Krakeend, Torenvalk. 
Aangekomen voor de dijk bij Nieuwebildtzijl staan we klaar met zes lui voor de excursie. Boven ons 
zien en horen wij een Groenpootruiter overvliegen. Na een kop koffie vertrekken we. 

Op de dijk hebben we een mooi uitzicht over het gebied. Eerst weilanden met geulen ertussen en 
uiteindelijk het wad. Paarden en koeien lopen vrij in het gebied rond. Wij lopen het terrein in,  na een 
klim over een hek. Het is mooi weer met een mooi blauwe lucht. Terwijl  we lopen zien we de eerste 
soorten: Putter, Kneu, Watersnip, Kievit, Wulp, Boerenzwaluw, Witte kwik. Een Buizerd wordt eerst 
aangezien voor een Bruine Kiekendief vanwege zijn witte kop. 
 We lopen verder en klimmen over het tweede hek, en gelukkig het laatste. We lopen nu door het 
gras richting wad. 
Ineens vliegt daar een  SLECHTVALK!, die iets verder op een verhoging in het land gaat zitten. We 
kunnen hem helaas niet goed bekijken vanwege de trillingen in de lucht, door de warmte. Maar toch . . . . 
Terwijl we kijken vliegt een Tapuit op vanuit het gras. 
 Zeer tevreden gaan we verder. Overal lopen Hazen rond in het gebied, die er bij ons verschijnen 
weer vandoor gaan. 
Bij het wad stoppen we voor een grondige blik erover heen. We zien: Bergeend, Aalscholver, Grote- en 
Kleine mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Tureluur, Strandloper, Eidereend, 
Scholekster, en op een dijk in de verte ontdekken we ook nog een Lepelaar.  
Een paar mensen van de groep proberen over een waterkering (van tussen palen gelegde takken) nog 
verder naar voren te lopen. Het is hier al goed nat, en naast de kering zonder laarzen natte voeten! 
 Het wordt hoogwater en we zien steeds meer water het wad instromen. Bontbekplevier, 
Zilverplevier, Drieteenstrandloper en Bonte strandloper worden nu gezien. Even later vliegen twee 
Bruine kiekendieven over, die we goed kunnen bekijken. Bijna onopgemerkt vliegt er ook nog een 
Visarend voorbij (mijn eerste), die helaas alweer snel uit het zicht is verdwenen. 
 Hierna besluiten we dat het genoeg was voor vandaag. Harry komt met het voorstel om op de 
terugweg langs Aqua Lutra te gaan. Hier stemt iedereen hartelijk mee in. In Aqua Lutra krijg je een 
indruk van de rijkdom van het gehele Nederlandse zoetwatermilieu. Daarom zijn er naast otters ook 
bunzingen, ooievaars en tal van andere dieren en planten in hun natuurlijke leefomgeving te zien. 
 Met een kop koffie of cola met wat lekkers besluiten we onze trip en vertrekken richting de 
Veluwe. Al met al een zeer geslaagde dag. 

 
Jeroen Haas. 

SOORTEN, GEZIEN OP EXCURSIE 21 SEPTEMBER 1997: 

Aalscholver Grote mantelmeeuw Stormmeeuw  
Bergeend Kievit Tapuit 
Blauwe reiger Kleine mantelmeeuw Torenvalk 
Boerenzwaluw Kneu Tureluur 
Bontbekplevier Kokmeeuw Visarend 
Bonte strandloper Krakeend Watersnip 
Bruine kiekendief Lepelaar Wilde eend 
Buizerd Meerkoet Witte kwikstaart 
Drieteenstrandloper Putter Wulp 
Eidereend Scholekster Zilvermeeuw 
Groenpootruiter Slechtvalk Zilverplevier 

 



WILPERWAARDEN 
 
 
Een grote vlakke plas met hier en daar wat vogels, zwanen, aalscholvers, meeuwen. 
Aan de rand zitten vissers in het water te turen en van hun vrije dag te genieten, 
af en toe een brasem naar boven halend. Een heerlijk warm zonnetje aan een helder 
blauwe lucht maakt van deze zaterdag een prachtige zomerdag. Even verderop stroomt 
de IJssel, waar af en toe een bootje met een vakantievierder vaart, maar het fors 
stromende water is vanaf de plas niet te zien. Wel de wilgebosjes waarin wat jonge 
koeien zich te goed doen aan het wilgeblad. Ziedaar de Wilperwaarden op zaterdag 24 
augustus, het doel van de excursie van de plantenwerkgroep.   
 
 
De oever van de grote plas is het eerste onderdeel van onze speur-
tocht. Het waterpeil is laag en daardoor is er een brede slikachtige 
strook van zand en klei. Direct de eerste passen levert al een 
zeldzaamheid op. Nou ja, echt zeldzaam kun je hem hier niet noemen, 
want we komen hem langs de oever nog vele malen tegen. Een gele 
composiet met erg korte lintbloempjes en een groot hart van 
buisbloemen, de blaadjes zijn nauwelijks een centimeter groot en 
enigszins spinneweb-achtig behaard, net als de stengels. De ene 
keer is het een stengel met enkele bloemen, de andere keer is het 
een bossig vertakt struikje met bloemen: het Klein vlooienkruid 
(Pulicaria vulgaris). 
In hetzelfde milieu, vlak ernaast staan twee soorten tandzaad door 
elkaar: de ene min of meer liggend, de andere meer rechtop. De 
liggende soort heeft ongedeelde bladeren, de rechtopstaande heeft 
geveerde bladeren. Even verderop staat nog een ander tandzaad ook 
met geveerde bladeren. Dat maakt het even ingewikkeld, maar ook 
weer duidelijk om de drie verschillende soorten met behulp van de 
flora te onderscheiden. De planten met de meest geveerde bladeren 
hebben een bladsteel zonder vleugel, dat is het Zwart tandzaad 
(Bidens frondosa), deze plant heeft roodpaarse stengels. De planten 
met de minst geveerde bladeren hebben een bladsteel met brede 
vleugels, dat is het Veerdelig tandzaad (Bidens tripartita). De 
planten met ongedeelde bladeren, hebben zittend blad. Zelfs zodanig 
zittend dat de tegenoverstaande bladeren min of meer met elkaar 
vergroeid zijn: dat is het Knikkend tandzaad (Bidens cernua). 
Knikkende bloemen zijn overigens nog niet te vinden, de planten 
zijn nog in knop. Ook is nog niet te zien dat de bloemen vaak (in 
tegenstelling tot de andere tandzaadsoorten) straalbloemen hebben. 
Behalve bovengenoemde vier Samengesteldbloemigen (Compositae) 
vinden we er nog twee: Allereerst kleine plantjes met ruwe, golvende 
bladen. Aan de vruchten ertussen is te zien met welke plant we te 
maken hebben: de Late stekelnoot (Xanthium strumarium). De planten 
zijn hier maar een centimeter of tien hoog, later zullen we grotere 
exemplaren tegenkomen. En dan planten met grote gladde bladeren 
die bochtig ingesneden zijn, er is echter geen bloem te bekennen. 
Toch is wel duidelijk om welke plant het gaat, het zijn de 
rozetbladeren van de Moerasandijvie (Tephroseris palustris). Deze 
exemplaren zullen pas volgend jaar bloeien, of ze dat hier halen, 
is echter zeer de vraag.  
Voor de volgende vondst moeten we echt door de knieën en dan ook 
nog met de neus zo ongeveer op de grond, ook al staat hij hier bij 
duizenden. Maar die kniebuiging is echt wel de moeite waard. Doe 
je dat niet dan blijft het bij wat ondetermineerbare groene 
sprietjes. Het gaat om kleine rozetjes met blaadjes van zo'n 



anderhalve centimeter die een beetje spatelvormig zijn. Deze 
bladrozetjes zijn van Slijkgroen (Limosella aquatica). Er moeten 
echter nog heel wat kniebuigingen worden gemaakt voor we het eerste 
bloempje ontdekken, witachtig met vijf slipjes, en het wordt echt 
loepwerk als je wilt ontdekken dat dit plantje tot de 
Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae) behoort. Vreemdgenoeg meldt 
de Atlas van de Nederlandse Flora het Slijkgroen niet voor dit hok! 
Al deze genoemde planten hebben met elkaar gemeen dat het 
pionierplanten zijn, d.w.z. dat ze voorkomen op grond die 's winters 
vaak onder water staat, ze ontkiemen pas na het droogvallen van 
de grond die meestal zeer voedselrijk is. Dat geldt ook voor de 
vondsten van Rode waterereprijs (Veronica catenata), Beekpunge 
(Veronica beccabunga), de vele honderden kiemplantjes van 
Blaartrekkende boterbloem (Ranunculus sceleratus), Rode ganzenvoet 
(Chenopodium rubrum), Zeegroene ganzenvoet (Chenopodium glaucum) 
en Liggende ganzerik (Potentilla supina). In ons land is deze 
bijzondere ganzerik een van de twee soorten met veerdelige bladeren. 
De andere is Zilverschoon (Potentilla anserina), die hier ook staat. 
Even vergelijken. De bladeren van Zilverschoon zijn aan de 
achterkant zilvergrijs, die van de Liggende ganzerik gewoon groen. 
Een ander verschil tussen de twee is de bloem. Zijn de kroonbladen 
langer dan de kelkbladen dan hebben we te doen met Zilverschoon. 
Zijn de kroonbladen korter dan de kelkbladen dan hebben we te doen 
met de Liggende ganzerik.  
Op de scheiding van oeverstrook en grasland vinden we een zone met 
vrij veel Platte rus (Juncus compressus). 
 
 
Tussen de grote plas en de IJssel liggen op verschillende plekken 
kleinere plassen die momenteel niet in verbinding staan met een 
van beide. Deze plassen zijn aan het verlanden of zijn al geheel 
dichtgegroeid. Er groeit Kattestaart (Lythrum salicaria), met op 
één plek al in eerste instantie minstens tien dagpauwogen op zo'n 
groepje. Er staan forse planten van de Moerasandijvie (Thephroseris 
palustris), zowel met bloemen als met zaadpluis, en nog forsere 
planten (meer twee meter) van het Moeraskruiskruid (Senecio palu-
dosus). In en langs meer open plassen staat Zwanebloem (Butomus 
umbellatus). Op één plek komt hij zelfs massaal voor. Een prachtig 
gezicht. Verder de Grote waterweegbree (Alisma plantago-aquatica), 
Mattenbies (Schoenoplectus lacustris), Veelwortelig kroos 
(Spirodela polyrhiza) en Watergentiaan (Nymphoides peltata). 
 
 
Het derde "milieu" is de strook tussen plas en rivier. Deze strook 
ligt hoog en is betrekkelijk droog. Het is verruigd grasland.  
De eerste plant die hier opvalt is grijsgroen. De bladeren zijn 
bochtig grijsgroen met flinke stekels. De bloemen staan in hoofdjes 
met daaronder een aantal stekels, maar dat betekent nog niet dat 
het composieten zijn. Dat wordt echter pas duidelijk bij nadere 
beschouwing. In tegenstelling tot de composieten zijn de 
kroonblaadjes en de meeldraden namelijk niet vergroeid. De vorm 
van de splitvrucht brengt ons bij de juiste familie: de 
Samengesteldbloemigen (Apiaceae, voorheen Umbelliferae), hoewel 
ze binnen deze familie wel een aparte plaats innemen. Het gaat om 
de Kruisdistel (Eryngium campestre). Er staan complete bossen van 
deze plant, druk bezocht door vlinders (op één groepje alleen al 
7 distelvlinders, verder kleine vos, dagpauwoog, diverse zweef-
vliegen en veel andere insekten).  



Ook de mooiste vondst van deze dag vinden we in dit gebied. De kreet 
"Bremraap" doet iedereen naar dezelfde plek snellen. Deze bremraap 
heeft geelachtige bloemen met een vleugje paars, voornamelijk op 
de bovenlip. Bremrapen parasiteren op andere planten en hebben 
daarom geen bladgroen. Het feit dat hij hier tussen de massaal 
aanwezige Akkerdistels (Cirsium arvense) staat, brengt ons al gauw 
bij de naam Distelbremraap (Orobanche reticulata). Ook de andere 
kenmerken kloppen gelukkig. Na enig tellen komen we tot minstens 
42 bloeistengels, soms alleenstaand, soms in groepjes van 2-6 bij 
elkaar. Het enige exemplaar dat we tussen de Kruisdistels vinden, 
doet aan boerenbedrog, er staat ook een Akkerdistel tussen.  
 
 
Het vierde "milieu" is langs de rivier. Hier vormen kribben en 
steenslag langs de oever het voornaamste milieu: Dauwbraam (Rubus 
caesius), Bitterzoet (Solanum dulcamara), Wilde bertram (Achillea 
ptarmica), Poelruit (Thalictrum flavum), Haagwinde (Calystegia 
sepium) om er een paar te noemen. We vinden hier slechts één 
exemplaar van het Vlooienkruid (Pulicaria vulgaris). De exemplaren 
van de Late Stekelnoot (Xanthium strumarium) zijn hier echter veel 
forser dan langs de plas. Wel missen ze om ons onbekende reden alle-
maal de "kop". Ook hebben zich hier enkele exemplaren van de Eenstij-
lige meidoorn (Crataegus monogyna) gevestigd. De vondst van nog 
een derde soort ganzerik past ook in dit milieu. In tegenstelling 
tot de eerdergenoemde twee heeft deze ganzerik handvormig 
samengestelde bladeren, het is het Vijfvingerkruid (Potentilla 
reptans).  
 
 
Wat het aantal vondsten betreft, valt het laatste deel ons een beetje 
tegen. Maar misschien waren de verwachtingen wel te hoog gespannen 
na de eerdere vondst van twee bijzondere soorten. Het geheel 
(voornamelijk in km-hok 33.16.44) leverde 114 soorten op, waarvan 
2 RL-soorten en 10 aandachtsoorten. 
 
 
Boven de rivier vliegt een aalscholver. Vanaf de voet van een krib wiekt een drietal 
roepende oeverlopers laag over het water om even verder, uit het zicht, de maaltijd 
voort te zetten. Boven de distels vliegt een groepje putters (distelvinken) op, ook 
al druk aan de maaltijd. Drie patrijzen fladderen weg. En was die kleine patrijs nou 
wel of niet een kwartel? Zeker weten zullen we het nooit.  
 
Als wij naar huis gaan, zitten de vissers nog naar hun dobber te turen. Het helder 
blauw heeft plaats gemaakt voor een aantal donkere wolken, waaruit een eerste spatje 
lichte regen valt. De koeien lopen nog langs de oever. De IJssel, à la Voerman, op 
z'n mooist. 
 
24-8-1996 
 
Egbert de Boer 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTELBREMRAAP (OROBANCHE RETICULATA) 
 
Tijdens de excursie van de plantenwerkgroep naar de Wilperwaarden 
werd een populatie ontdekt van de Distelbremraap (Orobanche 
reticulata). Dat vormt de aanleiding om de Bremraapfamilie 
(Orobanchaceae) en de Distelbremraap in het bijzonder eens aan een 
nader onderzoek te onderwerpen. 
 
Het meest opvallende aan de Bremraapfamilie is het ontbreken van 
bladgroen. Het zijn dan ook parasieten, die afhankelijk zijn van 



een gastheerplant, de zgn. waardplant. 
Het is een kenmerk dat bremrapen gemeen hebben met bepaalde leden 
van de Helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). Schubwortels (Lathraea 
spec.) zijn parasieten. En Hengel (Melampyrum pratense), Wilde weit 
(Melampyrum arvense), Ogentroost-soorten (Euphrasia spec. en 
Odontites spec.), Ratelaar-soorten (Rhinanthus spec.) en 
Kartelblad-soorten (Pedicularis spec.) zijn half-parasieten. 
 
De verschillende soorten Bremraap worden altijd aangetroffen in 
de buurt van een bepaalde waardplant. Voor het ontkiemen van een 
Bremraapzaadje is de waardplant al onmisbaar. Waarschijnlijk is 
het zo dat het ontkiemen in gang wordt gezet door nog niet 
geïdentificeerde stoffen uit de wortels van de waardplant (maximale 
afstand 3mm!). Het kiemworteltje dringt direkt daarna een wortel 
van de gastheer binnen en nestelt zich in de vaatbundels. Vervolgens 
wordt er onder wederzijdse invloed een ondergrondse knol (raap) 
gevormd.  
Over de grootte van deze knol, valt in de literatuur nauwelijks 
iets te vinden. Jac. P. Thijsse heeft het bij de Walstrobremraap 
(Orobanche caryophyllacea) over knobbeltjes en een dikke beschubde 
knol. Roger Phillips beeldt de knol van de Klavervreter (Orobanche 
minor) af met knolletjes van plm anderhalve cm. De Wit heeft het 
bij de Grote bremraap (Orobanche rapum-genistae) over minuscule 
knolletjes. Alleen in het nieuwe boek van Kreutz staan twee foto's 
en twee tekeningen van knollen samen met de wortels van de waard-
plant, maar aan de hand daarvan zou ik liever van knolletjes dan 
van knollen spreken. Ook in de nieuwste druk van de Flora van 
Heimans, Heinsius en Thijsse staan een paar tekeningen met (kleine) 
knollen. Mijn voorstelling dat de knollen zo groot als een raap 
zouden zijn, vind ik echter nergens bevestigd en zal dus wel niet 
kloppen. 
Uit deze knol ontspruiten in de (voor)zomer een of meerdere 
bloeistengels. Deze bloeistengels zijn onvertakt en kunnen al naar 
gelang de soort 10 tot wel 90 cm hoog worden. Aan deze bloeistengels 
zitten geen bladeren maar spitse driehoekige schubben van ongeveer 
een cm groot. Ze zijn veelal bruinachtig en staan verspreid, 
onderaan ongeveer omgekeerd dakpansgewijs. De bloemen staan in een 
vrij dichte alzijdige aar. Deze bloemen hebben een bovenlip met 
twee lobben en een driedelige onderlip. Een determinatie kenmerk 
voor de verschillende soorten is de kromming van de kroonbuis en 
de kleur van de bovenlip. In de kroonbuis staan twee lange en twee 
korte meeldraden. De lange stijl heeft een tweelobbige stempel; 
het bovenstandige vruchtbeginsel groeit uit tot een doosvrucht. 
Het zaad is zeer fijn, vaak nog lichter dan orchideeënzaad (een 
duizendste milligram). Het wordt verspreid door de wind en houdt 
minstens 10 jaar lang zijn kiemkracht. Vaak is de bloem al 
uitgebloeid en de plant al afgestorven voor de waardplant is 
uitgebloeid.  
Door deze knol is het mogelijk om voedingsstoffen bij de gastheer 
te stelen. Zelf kunnen bremrapen dit niet omdat chlorofyl ontbreekt. 
Dat is het pigment dat voor de groene kleur zorgt. Door het ontbreken 
van chlorofyl is fotosynthese niet mogelijk. Hierbij wordt onder 
invloed van zonlicht koolstofdioxide omgezet in koolhydraten, 
belangrijke voedingsstoffen. 
Heukels' Flora van Nederland noemt voor ons land tien soorten, 
waarvan één inmiddels is verdwenen en één op slechts één plaats 
voorkomt. De andere acht zijn echter ook zeldzaam, ze staan alle 
op de Rode Lijst. Hiervan is de Klavervreter (Orobanche minor) het 



minst zeldzaam met een Uurhokfrequentieklasse van 5. 
 
Maar nu verder over onze vondst, de Distelbremraap (Orobanche 
reticulata). De grootte van de exemplaren varieerde nogal van plm 
20 cm tot soms wel 60 cm. Als er meer dan één bij elkaar stonden, 
waren er vaak twee forse planten en soms wel vier kleinere, vaak 
nog niet bloeiende exemplaren. De bloemen waren duidelijk geel met 
een zweem roodpaars op de buitenzijde van de bovenlip. In de 
Wilperwaarden telden we minstens 42 bloeistengels. Allemaal in de 
buurt van Akkerdistels (Cirsium arvense).  
De omgeving van de IJssel in de buurt van Deventer vormt vanouds 
het centrum van het Nederlandse verspreidingsgebied, met uitloop 
naar Zutphen en Kampen. Wat dat betreft zaten we dus goed. In 
ogenschouw genomen dat de waardplant een distel is, in ons land 
in het bijzonder de Akkerdistel (Cirsium arvense), die toch zeer 
algemeen is, is het moeilijk te geloven dat de Atlas van de 
Nederlandse Flora hem uit slechts 9 uurhokken vermeld, waarvan er 
6 langs de IJssel liggen. Er moet dus nog meer aan de hand zijn. 
De Distelbremraap heeft dan ook een voorkeur voor warme, droge 
plaatsen op gestoorde ruderale, zavelige grond.  
 
Is de soort in ons land dus schaars, dat geldt ook voor de landen 
om ons heen. Het verspreidingsgebied ligt weliswaar tussen Engeland 
en de Oeral en tussen Zuidwest-Frankrijk en Zuid-Scandinavie. Maar 
overal is hij schaars tot zeldzaam. Zo komt hij in Engeland alleen 
voor op enkele plaatsen in Yorkshire. In België ontbreekt hij. In 
Duitsland komt hij slechts hier en daar langs de Rijn voor, in 
Nedersaksen alleen in de Harz, in Baden-Württemberg zeer verspreid 
en verder in Beieren. 
 
De soort die in de Nederlandse flora's Orobanche reticulata heet, 
is eigenlijk Orobanche reticulata ssp. pallidiflora. Hij wordt in 
andere Europese landen dan ook wel Orobanche pallidiflora genoemd. 
Een gevolg van verschil van inzicht of het hier om een soort dan 
wel een ondersoort gaat. 
 
De Nederlandse naam Bremraap is te danken aan het voorkomen van 
een opvallende soort (Grote Bremraap) op soorten Brem.   
De wetenschappelijke naam Orobanche is minder doorzichtig. "Orobos" 
is Grieks voor soorten uit de Vlinderbloemenfamilie, die als voedsel 
konden dienen. "Anchein" is Grieks voor worgen. In de eerste eeuw 
sloeg de naam Orobanche op een parasitaire plant die voedselplanten 
bedreigde. Maar het is zeer de vraag of die naam op de huidige 
Orobanche sloeg. 
 
Toch zijn bremrapen prachtige onopvallende soorten die zeker het 
bekijken en bewonderen waard zijn. 
 
 
 
LITERATUUR: 
CBS - Botanisch Basisregister 1991 
S. Demuth  - Orobanchaceae, in: Sebald, Seybold, Philippi, Wörz - Die Farn-  und 
Blütenpflanzen Baden-Württembergs Band 5,  p. 361-398 
Henning Haeuptler, Peter Schönfelder - Atlas der Farn- und Blütenpflanzen  der 
Bundesrepublik Deutschland 
C.A.J. Kreutz - Orobanche, deel 1 
R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland, 22e druk 



J. Mennema, e.a. - Atlas van de Nederlandse Flora 1, p.160  
Dr. J. Mennema - Heimans, Heinsius en Thijsse's Geïllustreerde Flora van 
 Nederland.  
Roger Phillips - Wild Flowers of Britain, p. 94 
Jac. P. Thijsse - Omgang met planten, p. 79-83 
Eddy Weeda - Oecoflora, deel 3, p. 238-245  
Prof.Dr. H.C.D. de Wit - De Wereld der Planten, deel II, p. 517-518 
 
 
EGBERT DE BOER 



het wisselse veen zoals ik het beleef - deel VI 
 

INLEIDING 
De hittegolf van augustus 1997 duurde tot 28 augustus. Toen was er ineens noodweer met hevige regen-
val en onweer, na een dag met temperaturen van 33o C. 
Maar lang duurden de regens niet. Het bleef dus nog steeds veel te droog. Het werd ook weer warm in 
september. Laarzen zijn dan ook niet echt nodig, zelfs op de natste stukken in het Wisselse veen. Je 
houdt daar wel geen droge voeten, maar met mooi weer word je ook niet koud. 
EEN DAG MET WEINIG ZON. 
Op een wat grauwe dag, de 11e september, kom ik er weer. Het beetje zon verdwijnt langzaam maar 
zeker achter een dicht wolkendek. 
Als ik langs de houtwal bij het Land van Jonker loop geniet ik eerst van een weiland vol gele bloemen. 
Leeuwentand en Biggenkruid, denk ik zo, zijn daar weer opnieuw gaan bloeien, nadat de boer het gras 
gemaaid heeft. Als de zon even doorbreekt schitteren ze als goud. Er dartelen wat witjes, af en toe rus-
tend en drinkend op zo’n gouden schaaltje, maar veel meer jagen ze elkaar na. Grappig is het op te mer-
ken dat het herkennen in de vlucht van een soortgenoot nogal eens faalt. Als de wild om elkaar heen 
jagende witjes even gaan zitten, blijken het soms twee verschillende soorten te zijn. Bij het Klein gea-
derd witje en Kleine koolwitje, ook voor ons niet gemakkelijk herkenbaar, zie je dat nogal eens. Zoeken 
ze elkaar nu op voor een paring met bijbehorend vliegriuteel of . . . . jagen ze elkaar voortdurend weg? 
Bij de Blauwe knoop zie je ditzelfde spelletje weer: veel rondvliegende witjes en weinig die op de bloe-
men zitten. Is de zon weg, dan verdwijnen ze totaal. Ze verschuilen zich tussen planten en struiken. 
Jammer dat de rietkraag langs het Land van Jonker steeds dikker wordt. Je kunt nauwelijks meer door-
heen kijken. Wat eens een beetje spottend door iemand ”het speeltuintje van de KNNV” werd genoemd, 
dit biezenland, toen het laatste restje van het oude Wisselse veen, is haast onzichtbaar. 
In het watertje staan tussen het riet Egelskoppen vol stekelige vruchten en er bloeien nog een paar 
schermpjes van de Kleine watereppe. Een paar hoge planten van de Engelwortel steken boven dit alles 
uit. Mooi zijn ze ook nu weer: hun stengels zijn rood geworden en dragen grote schermen vol vruchten. 
Hennepnetels vind ik altijd wat grove, slordige planten. Maar nu hun bloemkransen in donkere stekelig-
heden zijn veranderd zijn ze toch wel decoratief. Je moet er alleen niet in grijpen! 
 Ik loop even de beekwal door om naar de “grote” beek, dat is de Tongerense beek, te kijken. Hij 
heeft veel water, waarin groene plakkaten Sterrenkroos opvallen. De beek is hier “opgeleid”, dat wil 
zeggen: hij stroomt in een hogere bedding dan hij normaal zou doen. Ten behoeve van de watermolens is 
hij indertijd gegraven en tussen dijkjes gedwongen op deze hoogte te stromen. De Achterste Molen was 
onder anderen zo’n molen waarvan het rad moest draaien. Dat was alleen mogelijk door een groot ver-
val. 
 Als het goed is zal de beek benedenstrooms van de Achterste Molen weer belangrijk worden. Er 
zijn grootse plannen van de Dierentuin Wissel in samenwerking met de Bekenstichting om de beek weer 
volop in de belangstelling te doen komen. 
 Als ik in het zompige stuk achter- en in het Land van Jonker naar de ratelaars ga kijken, loopt 
het water daar in mijn schoenen. Het is hier gelukkig nog behoorlijk nat. 
 Tot mijn opluchting zijn de Icarusblauwtjes niet verdwenen. Maar de zon laat nu helemaal ver-
stek gaan en dan zijn vlinders meteen onvindbaar. Alleen een enkel door mijn lopen opgejaagd blauwtje 
vliegt voor me uit. Watermunt en Moerasrolklaver, hun favoriete nectarplanten, blijven onbezocht. Ik 
sluit de van een schrikdraad voorziene toegang zorgvuldig weer af en ga bij de plasjes kijken. 
 De forse pollen Struikheide die daar in de berm alles overleefd hebben, trekken met hun lilaroze 
bloemen ook geen insecten. Hopelijk krijgen ze gezelschap van veel meer Struikheide in het veld er-
naast.  
 
Nu groeien er nog pas enkele kleine heideplantjes. Beter doet de Dopheide het. Die staat op vele plekken 
weer in bloei. Ze vestigden zich in de natte stukken en zijn aan een tweede jeugd bezig, lijkt het wel. 
 Als ik een schetsje maak van een weidepomp in het weitje achter de oude Kraakwilg ontdek ik 
daar voor het eerst ook Blauwe knoop. 
DE GROTE VERRASSING. 
 Een week later ga ik mee met de Plantenwerkgroep naar het Wisselse veen. Op die ochtend, de 
17e september, is het prachtig zomers weer. Boerenzwaluwen scheren voortdurend door de lucht: insec-



ten genoeg voor ze vandaag. Een Tjiftjaf roept of het lente is en Witte kwikstaartjes laten telkens horen 
dat zij er ook nog zijn. 
Een fors, dik exemplaar van het Eekhoorntjesbrood langs het pad vertelt toch dat het al echt herfst is. 
 Sommige mensen zijn heel snel in het vangen van kleine beestjes. Jan Kuyper is zo iemand. 
Sprinkhanen en vliegen, hij pakt ze zó. Nu heeft hij een Rugstreeppadje gevonden op een zandig plekje. 
Het kleine diertje zit rustig in zijn handpalm en laat zich goed bekijken. Leuk, die padjes hier te zien. Ze 
zijn niet zeldzaam, maar hun schutkleur werkt heel goed. In dit gebied had ik er nooit een gevonden. 
 Zo met elkaar planten bekijken is heel leerzaam. Je leert dan bijvoorbeeld dat het mooie fontein-
kruid in de Verloren beek inderdaad Duizendknoopfonteinkruid is. Als Henk Menke zonder aarzelen de 
beek instapt en er een heel teer, grasachtig plantje uitvist, leer ik dat dit Klein fonteinkruid heet. De flo-
ra’s worden en diepgaand voor geraadpleegd. Ik schaam me een beetje dat ik zo lui ben geworden en het 
determineren van moeilijke soorten graag aan plantenfanaten overlaat. 
 Op mijn voorstel gaan we het natte land achter de spontaan opgeslagen Elzenhaag bij de Verlo-
ren beek bekijken. Er staan daar ook nu nog veel Elzen op; het dreigt een bos te worden. 
Het blijkt dat onze plantenmensen hier nog niet geweest zijn. We verspreiden ons in de breedte om niets 
te missen van de vele ratelaars en ogentroost die ik hier weet te staan. 
Het eerste stukje is grijs van de vele Moerasdroogbloemen, kleine behaarde planten.  
De roze bloempjes van de Moerasbastaardwederik zijn het waard goed bekeken te worden. 
 Dan een kreet van Henk: “Dat verspreiden heeft wèl nut: een Klokjesgentiaan staat hier!!!” 
Ons enthousiasme is groot. We bekijken vol bewondering dit mooie, volop bloeiende exemplaar. De 
bloemen staan in de zon wijd open. Het is voor het eerst dat we deze plant hier aantreffen in het opnieuw 
ingerichte gebied. Alleen op de Tongerense heide weten we in deze streek een gentianenplek. Een paar 
jaar geleden stond hier een boer zeer onchristelijk te vloeken, omdat zijn trekker in de natte wei was 
vastgeraakt. En kijk nu eens hoe dat gewone bemeste land zich ontwikkeld heeft na het afplaggen. 
 Het blijft die ochtend niet bij die ene plant. Maar liefst twaalf bloeiende gentianen ontdekken we 
er met elkaar. Als er dan ook nog voor het eerst weer Ronde zonnedauw wordt gevonden, naast de vele 
Kleine zonnedauw, kan de ochtend niet meer stuk! 
 In mijn hart ben ik er een beetje trots op de groep dit terreintje te hebben aanbevolen. De beloof-
de ogentroostjes en ratelaars staan er ook nog en bij het kwelplasje groeit nog steeds de Waterweegbree. 
Tijdens een bezoek in juli vorig jaar waren er kleine lichtblauwe cicades actief. Ook nu wippen ze overal 
rond. Naaste verwanten van de bekende “spuugbeestjes” zijn het. De larven daarvan hullen zich ter be-
scherming in een bergje zelfgemaakt wit schuim. Maar van die soort zijn de volwassen cicades bruinig. 
Springen kunnen beide soorten heel goed. 
Henk vertelt ons hoe je de zeldzame Paddenrus kunt onderscheiden van de hier heel algemene Veldrus. 
“De Paddenrus heeft allemaal tussenschotjes in zijn stengels, iets wat je bij doorvallend licht zelfs een 
beetje kunt zien.”  
Het Waterkruiskruid bloeit nog bij de plasjes en er ontwikkelt zich een groepje Moerasvarens tussen het 
riet en de lisdodden. Wat wordt het hier mooi! 
We bekijken dit alles als er plotseling, “retsj-retsj!” een vogel opvliegt. Al gauw volgt er een tweede: 
Watersnippen! Schuwe vogels. 
Je vraagt je dan even af of we er wel goed aan doen zomaar in hun doortrek-rustplaats door te dringen. 
En dat nog wel met acht mensen!. 
De plekjes waar de bescheiden takjes Moeraswolfsklauw over de kale vochtige bodem kruipen worden 
er steeds meer, maar je zou ze nooit ontdekken als je er niet vlakbij kwam. 
IN NAAM DER WET! 
 Wàt een weelde, het regent sinds gisteravond echt. De natuur snakt ernaar! Wat ruikt het nu 
heerlijk buiten. Zullen er eindelijk wat meer paddestoelen verschijnen? 
 Ik krijg de kans om dat in mijn geliefde Wisselse veen te bekijken op 6 oktober. Dan kan ik met-
een wat tekenen. Maar dan is het alweer een paar dagen droog. Zacht, gezeefd zonlicht speelt door de 
bomen langs de weg en wind is er nauwelijks.  

Toch wordt dit een tochtje met hindernissen. Eerst verspert een grote truck met een grijper als 
vervaarlijk werktuig bovenop de Veenweg. De nauwkeurig bestuurbare grijper buigt zich telkens behen-
dig naar de grond en brengt hopen gras, riet en ander groen en bruin spul omhoog, de laadbak in. Het is 
eerder daar door de gemeente uit de kleine sloot naast de weg gehaald en op hopen gegooid. De kanten 
van het watertje zijn keurig steil afgestoken. Misschien, héél misschien komt daar ooit weer Vetblad 
groeien? Zoals vroeger? 



Ik breng mijn wachttijd maar door in de wei naast de weg. Ik zie wat Houtduiven en kraaien op 
de akkers verderop en merk op dat de zwaluwen verdwenen zijn.  
Dan zie ik in de rand van een akker de eerste paddestoelen staan. Oranjerode hoedjes op dito steeltjes. 
Eén groepje blijkt uit Fopzwammen te bestaan, de andere zijn melkzwammen. Even de melk proeven: 
heel scherp! Thuis maar opzoeken. Ik neem er geen enkele mee. Gelukkig, blijkt later. 
Er komt een politiemotor langs. De agent maakt even een praatje met de gemeentemensen en wurmt zich 
met zijn prachtige geavanceerde machine langs het obstakel. Wèg is hij weer. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
“Als Uw gegevens niet kloppen, moet ik U een boete opleggen,” hoor ik hem later tegen mij zeggen. Hij 
zit dan, zijn flitsende machine op het pad geparkeerd, bij de kwelplasjes. Als ik, niets vermoedend, ach-
ter de begroeiing langs het hek nader, zit hij daar, heerlijk in het zonnetje tegen de paal leunend bij het 
hek. Zijn waakzaam oog had mij door het “niet betreden-gebied”zien lopen. 
Dat ik daar niet komen mag, zegt hij. En wat ik daar deed, wil hij weten. En of ik planten geplukt had.  
Ik probeer hem uit te leggen dat ik toestemming heb dit terrein wèl te betreden, toestemming van Het 
Geldersch Landschap, voor onderzoek. Een bewijsje wil hij daarvan zien, maar dat ligt thuis. “Belt U 
Het Geldersch Landschap maar,” zeg ik. Het klinkt in zijn oren niet erg overtuigend. Hij wil de inhoud 
van mijn fietstassen controleren. Terwijl hij tussen doosjes pastelkrijt en schetsboeken rommelt, zelfs 
een leeg doosje opent, schrijf ik voor het gemak maar vast mijn naam en adres voor hem op. Dan kan hij 
bellen. Ik toon hem ook mijn aantekenboekje van die dag: Buizerd, Fopzwam, enz.  . .  staan erop. Geen 
insect. 
“Een Buizerd, ja die zag ik hier ook,” zegt hij, en dan: “Wat is het hier mooi, dat kabbelende water en 
die schapen daar in de verte . . . . . “ 

Ik kan na het dreigement over de boete weer verder gaan.  “U ziet me straks achter die schapen 
weer het veld in lopen om te tekenen,” zeg ik nog, “dan weet U dat ik het ben.” Hij gaat er niet op in. 

Ik heb hem gezegd hoe nuttig zijn werk hier is, want er lopen nogal eens jongelui van de Berg-
hoeve dwars door het veld. Fijn vind ik het te horen dat hij met me eens is dat de kampeerboerderij hier 
niet hoort en snel dient te verdwijnen. Iets waar hij zelf over begon, trouwens. 
 De schaapskudde loopt met herder en twee honden ver weg bij de bosrand. Ze vormen een lichte 
scheiding tussen de rossige oktoberkleuren van het biezenveld voor me en de donkere tinten van het bos 
erachter. Ik zet mijn krukje op de slikkerige bodem, die op de open plekken erg glad is door algen. Ik wil 
ondanks alle oponthoud mijn wens van die dag, een stukje van die herfstige tinten weer te geven, toch 
nog verwezenlijken. 
Een donker hagedisje glipt weg voor mijn voeten en talloze zwarte spinnetjes rennen rond over de nog 
warme boden. Ook hier mooie Fopzwammen. 
Eigenlijk niet zo erg dat het wat later is geworden. de kleuren zijn nu veel intenser met die lage zon. 
Als ik naar huis fiets neem ik het aardige populierenlaantje langs de beek. Mijn lege doosje krijgt toch 
nog inhoud. Als ik de vele oude populierenstobben op paddestoelen inspecteer, iets wat in elk jaargetijde 
de moeite waard is gebleken, vind ik verrassend veel soorten op dit oude hout. Bij elkaar wel acht, 
waaronder enigen mij onbekende. Daar komt er telkens één van in het lege doosje. 
Het mooist vind ik een grote groep Schubbige bundelzwammen en een massa Glimmerinktzwammen, 
die hele stronken overdekken. 
Maar goed dat mijn doosje nog leeg was toen de agent het inspecteerde! Of zou hij paddestoelen niet tot 
de planten hebben gerekend? Je weet maar nooit. 

-.-.-.-.- 

Thuisgekomen heb ik meteen mijn vergunning van Het Geldersch Landschap maar weer in mijn fietstas 
gestopt. Er was nog nooit naar gevraagd in de twee jaar dat ik hem heb! 
 

Els Koopmans-Grommé. 
7 oktober 1997. 



 Een zwam met een bewoner 
De groep paddestoelen aan de voet van een machtige po-
pulier was me al opgevallen toen we in mei een camping 
in Frankrijk opreden. Enkele dagen later verschenen er ook 
aan de populier vlak naast ons een paar van zulke beige, 
wat cracqueléachtige paddestoelhoeden. 
Toch maar eens proberen hun naam te vinden. Wollige 
bundelzwam, een echte populierenpaddestoen misschien? 
Maar hij miste elk spoor van wolligheid. 
Ik draaide het geplukte exemplaar ondersteboven en zag 
een massa donkerbruine plaatjes. Al bladerend in mijn 
paddestoelenboekje zag ik toen met een half oog dat zich 
iets bewoog tussen die donkere lamellen. Een mooi kever-
tje kwam tevoorschijn, liep over de hoed-onderkant en 
dook weer weg tussen de plaatjes. Het was duidelijk een 
soort kortschildkevertje. Het leuke was dat hij telkens even 
zijn kopje tussen de lamellen uit liet komen. 
Met de loep ontdekte ik twee forse, glimmendzwarte ka-
ken. Knaagde hij daarmee aan de omliggende lamellen? Ik 
constateerde dat niet op dat moment. 

 De kleuren waren opvallend: oranjerood en zwart. Dat hij, nadat ik hem uit de paddestoel gepeu-
terd had, telkens daar weer in kroop en niet wegvluchtte leek erop te wijzen dat hij zich daar niet toeval-
lig had verstopt. 
 De hoop op het vinden van zijn naam leek nihil. Er zijn in West Europa alleen al wel duizend 
kortschildkeversoorten . . . . . . 
Laat hij nu op bladzijde 263 bovenaan in Thieme’s Nieuwe Insektengids staan afgebeeld! Het was hem 
onmiskenbaar: kleuren, grootte, de opvallende kaken en . . . . de vermelding: “In paddestoelen” waren 
overduidelijk. Oxyporus rufus zou het beestje heten. 
 Thuisgekomen sloeg ik er de Thieme’s kevergids nog eens op na. Ook hier de vermelding van de 
opvallende kaken. In onze streken schijnt hij vooral in boleten voor te komen. Wat hij daarin doet? 
Eten? Eieren leggen of alleen maar schuilen? Wie weet het antwoord? 

Els Koopmans-Grommé. 
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