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De K.N.N.V. bestaat, 75. jaar en onze afdeling Epe/Heerde 30 jaar. 

Daarom:. eèn bijzonder samenzijn op zaterdag 9 oktober (de uitnodi

ging hebt u inmiddels ontvangen) én ook daarom: dit J11bileumnummer 

van Natuurklanken. 

Het opent met een gedicht door de prins der Nederiandse dichters, 

onlangs overleden, dat ons veel te denken kan geven. 

Qnze voor~{tter en anderen·geven daarna hun visie op toekomst en 

.verleden; hopelijk zal dat ons aanzetten tot vernieuwd constructief 

denken over natuur en alles wat daaruit voortvloeit. 

Het tweede deel van dit nummer geeft de meer gebruikelijke artikelen. 

De be.richten van en over de werkgroepen laten zien dat er gang be

gint te komen in deze vorm van samenspel. 

De convocaties voor de komende periode worden u ditmaal in een bij

zondere vorm aangeboden. U ziet, dat er een uitgebreid programma voor 

u gereed ligt. De portokosten zijn veel te hoog om veelvuldig uitno

digingen te zenden: de hierbij gevoegde minikalender kan het u makke

lijk maken niets te vergeten. 

Natuurklanken wordt voor een groot deel door vrijwilligers geprodu

ceerd en ook thuis bezorgd (de portokosten zouden zo'n f.2.- per 

exemplaar bedragen). 

Het volgende nummer van Natuurklanken wordt het jaarlijkse Vakantie

nummer. Schroomt u vooral niet uw vakantiebevindingen en aanbevelingen 

aan de reda).{tie te zenden, dan kunnen uw medeleden daarvan' profiteren 

als zij hun plannen voor het volgend jaar maken. Het hoeven geen lange 

verhalen te zijn. 

LAATSTE NIEUWS. Als er op het laatste ogenblik nog actualiteiten te 

melden zijn, zullen we ze vermelden op de laatste bladzijde. Kijkt u 

dus vooral naar de laatste pagina. 
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Cees van Looij heeft vier jaar lang de eindredaktie van 11 Natuurklanken" 

verzorgd. En dat heeft hij met veèl toewijding en gevoel voor vormge

ving ge-daan. Cees is een perfectionist in de beste zin vÇJ,n, het woord. 

Dat betekende dat hij zijn taak niet makkelijk opvatte. 

Hij zorgde ervoor dat uit het ratjetoë van o~o.py die hij op allerlei 

manieren kreeg aangeleverd, getypt met versçhillende.~oorten letter

typen, geschreven- in schoonschrift··en in hanepoten,. een evenwichtige 

eenheid ontstond, op zijn aanwijzingen versierd met de speelse teke

ningen van Els Koopmans. En hij zorgde er bovendien voor dat in elk 

nummer een toepasselijk stukJepoezie werd opgenomen. 

En nu heeft Cees gezegd dat er'maar eens een. ander.mo~t komen. 

Niet leuk maar heel goed te begrijpen. 

We zullen proberen zijn taak zo goed mogelijk over te nemen en maar 

hopen dat aanzien en inhoud van Natuurklanken er niet al te erg on

der te lijden zal hebben. Maar we·hopen toch dat we bij de eindredak

teur in ruste zo af en toe nog èehs voor een adviesje mogen aankloppen. 

In elk geval blijft hij de leverancier van de poetische bijdragen in 

het blad. 

Wel bedankt Cees voor al het werk dat je hebt verzet. We rekenen er 

op dat je nog vele jaren in de clüb zult blijven m.eedoen! En spaar 

ons je kritiek niet als je vindt dat we jouw oude taak niet naar be

horen vervullen. 

Redaktie • 



Van de eerst verre zandplaat 

joeg mijn komst de zeevogels 

krijtend de kou in; onraad, 

vrees, twist: niets dan ijl zwermen 

Maar welke zielszwerm vloog er 

van het hart op, en bleef 

erboven in gouden kermen 

vragen wat er nog leeft? 

... 

A.Roland Holst (1888-1976) 
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NATUURKLANKENNATUURKLANKENNATUURKLANKENNATUURKLANKENNATUURKLANKEN 
A A 

~ ~q !~ lflD \lD ~ ~~&\ ~ ~ [ !Hf ~ u u 
R Jaargang 1976 15 september 1976 R 
KLANKENNATUURKLANKENNATUURKLANKENNATUURKLANKENNATUURKLANKENNATUUR 

WAAR STAAN WE, WAT WILLEN WE, WAAR GAAN WE HEEN 

Het dertig...;jarig ___ :Jubileu~ van dé afcfelirig 1 Epe/Heerde van onze vereni-
ging is een goede aanleiding om even, ~til te staan, om te zien maar 
vooral ook om vooruit te-zien ën proberen-een weg uit-t-e stippelen, 
die we met de ervaring die we.hebben opgedaan en de verwachtingen die 
we ten aanzien van dé toekomst hebben, als de beste zien. 
De hoofddoelstellingen van ~e K.N~N~V. zijn nog altijd dezelfde: 
1. Het wekken van-belangstelling voor en verspl'eiden van kennis van 

de natuur, en -, 
2. Het doen van of verlenen van steun aan pogingen, die leiden tot 

behoud en bescherming van terreinen die landschappelijk of biolo
gisch van belang zijn. 

Maar we zullen moeten nagaan of deze doelstellingen niet wat aangevuM 
en uitgewerkt moeten worden, op een wijze die aansluit op de situatie 
waarin wij anno 1976 verkeren. 
De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen gedurende de 30 
na-oorlogse jaren van het-bestaan van onze afdeling hebben het gezicht 
van Nederland sterk veranderd. Veel waardevolle landschappen, planten 
en dieren zijn zeldzaam geworden of zelfs verdwenen. Wij hebben in de 
levensperiode van onze vereniging helaas ervaren, dat een reeds in de 
klassieke oudheid geboren idee van mens tegenover de n~tuur, de natuur 
als object van menselijke beheersing, realiteit is gew~rden. 

EEN STUKJE GESCHIEDENIS 

De Griekse dichter Theocritus (ca. 300 v.Chr.) leeft echter nog in 
volmaakte harmonie met de natuur. 
In de idylle "Het oogstfeest" bejubelt hij de natuur: 
Veel zwarte peppels, ook veel olmen ruisten boven 
ons hoofd, en uit een grot van nymphen in de buurt 
gutste een snelle beek; cicaden zongebruind 
kwetteren als om strijd in schaduw van de takken, 
en in de verte klonk uit dichte dorenstruiken 
kikkergekwaak; gekoer van tortelduiven lachte, 
een leeuw'rik zong ZlJn lied en distelvinken ~loegen, 
terwijl rondom een bron goudblonde bijen~oemden~ 
Eigenlijk wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de natuu~ en mens; 
de mens maakt deel uit van de natuur. 
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Maar toch is in de ideeënleer van Plato(ca.429-347 v.Chr.) de kiem 
al gelegd voor de ontwikkeling van een levenshouding die uitmondt 
in de mens buiten de natuur "de mens, wetgever der natuur". Volgens 
de ideeënleer danken de dingen hun bestaan aan de idee; het schone 
is slechts schoon doordat het deel heeft aan de idee der schoonheid. 
De verzameling van de kenmerken die alle paarden gemeen hebben, niet 
het paard op zichzelf, is ware werkelijkheid, aldus Plato. Een on
derwaardering van de stoffelijke natuur derhalve. 
De Franse filosoof Descartes werkt deze gedachte veel later uit in 
een dualistisch denken waarin lichaam en ziel, geest en materie te
genover elkaar staan. Het dier is voor Descartes materie, het dier 
is ingelijfd in het materiële, waarover de geest moet heersen. 
De Renaissance en het Humanisme stellen, dat er geen goddelijke orde 
is voor de natuur, dat de natuur in zichzelf rust, een uurwerk, dat 
opgewonden is en nu van zelf blijft draaien. 
De weerstand tegen onbegrensd ingrijpen in die natuur is daarmee 
sterk verminderd. 
Narx ziet de mens als gevangene van de natuur; de natuur is in zich
zelf, los van de arbeidende mens. De natuur wordt pas door de pro
duktie iets zinvols. 

EEN VERLOREN PARADIJS? 

In deze filosofie is de uitbuiting van de natuur eigenlijk al opge
sloten. Het beeld van de mens in harmonie met de natuur, dat de ge
dichten van Theocritus oproept is vervangen door de mens, die met 
behulp van vernuftige technologie, die natuur wel naar zijn hand zet. 
Zonder kennis van de subtiele verbindingen, die er in het levensweb 
van de aarde aanwezig zijn, heeft hij in een geweldige overmoed in de 
natuur rondgehakt. De primitieve mens ging zonder het te weten in zijn 
dagelijkse leven volgens ecologische principes te werk. De moderne 
mens is een heerser geworden die de ecologische wetten niet kent. 
Nu staan we bij de brokken. De K.N.N.V.'er die er op uittrekt om 
planten te determineren en dieren waar te nemen, bemerkt dat veel 
planten en dieren zeer zeldzaam zijn geworden of er in het geheel niet 
meer zijn. 
Bij het lezen van de boeken van Thysse, waarin hij van zijn natuur
historische ervaringen tijdens wandelingen in ons eigen land verhaalt, 
is het soms alsof hij het over een ander land heeft, een land uit het 
verre verleden, een verloren paradijs. 
Daar staan we dan, met enige weemoed en heimwee naar de afgelegde weg 
te kijken. We zijn in een nieuw afgetakeld natuurlijk milieu gekomen; 
de eoeplaag heeft toegeslagen. 
In het Senekenberg-museum te Frankfort staat een drie meter hoge mo
derne ijzerplastiek, genaamd ecoplaag. De ontwerper, professor Schäfer 
schreef over de betekenis ervan:"In haar schitterend opperkleed toont 
ze de perfectie van ons moderne leven. Ze staat als heerseres over 
onze wereld in de schuine aardas. Haar absolute suprematie in materieel 
en geestelijk opzicht zal niemand haar thans betwisten. Laten we de 
zwarte ijzerstructuur eens wat nauwkeuriger beschouwen. Als we er om 
heen lopen toont ze in het geopende binnenste de keerzijde van een 
perfectie: vuil, schroot, vergiften en op haar steil omhoog wijzend 
lichaam zit in plaats van een levend superieur hoofd de lege gehoornde 
schedel van een groot dier, dat nog in zijn ondergang zijn genialiteit 
toont. 
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Zö verbindt zich bij de aanblik van de kale schedèl-de·oerkracht met 
de kentekenen van het verval." Dat tekent de sfeer waarin wij anno 
1976 leven; er is in 30 jaren heel wat in ongunstige zin gewijzigd. 

HOE GAAN WE VERDER? 

Het is duidelijk, dat we van uit die erns·tige situatie waarin ,.,.e nu 
verkeren ons moeten bezinnen op de vraag, wat willen we, waar ;gaan 
we h,een. We zullen onze doelstellingen nog eens kritisch b.ek:iJken 
tegen ,de achtergrond van de geschetste si tU:a tie. \'ie komen dan tot de 
gedaëhte, dat het wekken van de belangstelling voor de natuur ge
paard zal moeten gaan met een wijzen op het feit, dat wij deel uit
maken van die natuur, waarin we zoals nu gebleken is, niet ongestraft 
evenwichten kunnen verbreken. 
We zullen als vereniging en als individuele leden er steeds op moeten 
wijzen, dat de mens tot de natuur behoort en zich niet ongestraft 
gedurende lange tijd aan biologische wetten kan onttrekken; zonder 
de rekening gepresenteerd te krijgen. Al ons handelen zal getoetst 
moeten worden aan een ecologfsch geweten. 
De bekende ecoloog Commoner heeft eens gez·egd~ "De mens is zoals alle 
andere levende wezens een integraal deel van het ecosysteem, dat als 
het ware de dunne, levende huid van het aardoppervlak vormt." 
Bélangstelling voor de natuur wekken, zal in.steeds grotere mate 
moeten samengaan met het ontwikkelen van het inzicht, dat we een in
tegraal deel van het ecosysteem vormen. Daarvan kunnen we overtuigd 
worden door ons vergaand in de elementen van het ecosysteem, planten, 
dieren, bodem, water, lucht en hun onderlinge betrekkingen te ver
diepen. 
Onze v-ereniging wil daarbij de helpende hand bieden door deskundige 
sprekers uit te nodigen, door excursies te houden door middel waar
van de natuurhistorisc.he kennis kan worden verdiept en verbreid. 
De werkgroepen bieden de mogelijkheid systematisch bepaalde natuur
historische studiegebieden zoals vogels, planten, geologie, hydro
biologie, diepgaander te verkennen. 
Wij zijn een natuurhistorische vereniging. De Griekse geschied
schrijver Herodotus zegt in de eerste regel van zijn werk, dat hij de 
resultaten aanbiedt van zijn histotia, van zijn arbeid als histor, 
als onderzoeker.(Historia is het Griekse woord voor uitvorsing). 
Naast het passieve, het ondergaan van de schoonheid van de natuur 
als een aasthetische beleving, als de vervulling van deW9ns zich 
aan een zinvolle hobby te wijden, willen wij ook trachten actief te 
zijn als histor van de natuur. Dan zal het ons zelf en anderen 
steeds duidelijker wor,den, dat, zoals de -17e eeuwse filosoof Bacon 
reeds inzag: "Wij· slechts kunnen heersen ove'r:: de natuur door haar te 
gehoorzamen." 
Als wij dat willen ·en ten ~itvoer brengen, dat ziet de toekomst er 
ook voor de K.N.N.V~ hoopvol uit. 

G 
Y J .van Zellem. I':'-/ V. 
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,Li.ever dan een chronologisch overzicht van gebeurteniss;Eln, bestuurs
mutaties, excursies en lezingen te geven, gaan we eefl be~tje rn~Jmeren 
over de K.N ,N. V. toen. en nu, over de ding'én die blev.~ric ëi-1 de ·.dingen 
d~.e. verand.erd zijn. r ·: ~ .... ,.; ~~:-..; .. 1 

Het was in 1946 dat de toenmalige burgemee·ster Diep!i!nhorst,met zijn 
ho~fdambtenaar Stel de mogelijkheid besprak om in~~p~ een afdeling 
op te richten van de veren~ging die toen nag N.N.V~l~e@tté. 
Beiden waren natuurliefhebber; de afdeling· kwam er,. f!.r•;!:• 
De leden vormden geruime tijd een gezelsch~p da~. op d.e' puitene taan
der een tamelijk selecte indruk maakte. :Epe· was geen ~~~ondering 
op de geest die in de hele vereniging heerste: .. de .sfeer van over
wegend oudere mensen van middel bare tot hegere ·),"eeftijd, ·uit 
"intellectuele" beroepen, vo~or wie inte:;-esse in~ÇJ.è natuur een rustige 
hobby is waarvan het gezamenl:tjk beoefe:p..en ge~ellig is. 
De leden vonden de vereniging zeker ge~ri exc-l:q,S~e'v'e club, maar ik ge
loof wel dat de image voor sommige groepen afyJe:r;eri4werkte(en nog 
werkt, al is dat wel veel minder gew~~~en}~ ·· ' 

Wat deden we, dertig jaar geleden? Op'excursie.gaan en lezingen bij
wonen: nog steeds de hoofdschotel van het t.ietkvan ds afdeling. 
Hoogtepunt was een lange 'i'eeks van jaren de·'buse):cur~ie. De ui tbrei
ding van het autobezit heeft verre excursiedoelal-i dichterbij ge
bracht, ook voor individueel bezoek. De belangstellin~ voor de bus
tocht. w;erd daardoor steeds minder, ze werden opgevolgd door de auto
excursies. 
Een ander evenamen t was de .ied envergadering op Helifel vaartsdag, waar-

· aan een excursie voorafging. Ook dflt is veranderd: excursies worden 
soms.nog wel op Hemelvaartsdag gehouden, maar met vergaderen wil 
niemand. zo'n dag meer breken. Bovendien vind't men jaarvergaderingen 
niet meer zulke gewichtige bij~enkomsten~ De afdeling heeft wel 
steeds behoefte gehad om wat meer te doen dan al.leen lezingen en 
excursies verzorgen. 
In 1955 werd al een mededelingenblaadje uitgegeven en dat maar en
kele jaren bestond, Natuurklanken(de naam.kwam te voorschijn uit een 
prijsvraag) in zijn huidige vorm ontsto~~ in 1963. In dezelfde tijd 
werden ook de natuurpaden in het Renderk.Îippengebied uitgezet: é~n 
in Heerde en één in Epe.Ze voorzien kenrt~lijk in een behoefte: we 
verkopen jaarlijks enige honderden gidsj'es en het aantal natuurpad
gangers is ongetwijfeld een veelvoud. 
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-' \'./ Grotere veranderingen begonnen zich af te tekenen rond 1970. 

·,. ', 
'·' ,.,,l_.· 

Natuur was niet langer alleen maar een aardig studie-objekt voor 
een kleine geïnteresseerde groep~ maar een bedreigd en steeds schaar
.ser--wordend bezit voor iedereen. Een nieuw begrip ontstond: het milieu. 
~en ve~eniging als Natuurmonum~nten zag haar ied~ntal in luttele ja-
ren stijgen van 30.000 tot 200.000. - ~- ---

_Ook onze afdeling begon in te zien dat ze de aanwezige kennis moest 
aanvullen en aanwenden ten behoeve van het natuurbehoud. 
In 1970 startten we ook een wekelijkse rubriek in de plaatselijke 
kranten. "Tussen heuvels en rivier" was bedoeld voor het natuurbe
schermingsjaar N 70. Je weet bij zoiets wel waar je begint, maar 
nooit waar je eindigt: we zijn nog steeds niet uitgeschreven. 
Het rubriekje heeft vele functies. E6n eJ;'van is .dat we in het open
baar op bedreigingen en aantastingen vari de natuur kunnen wijzen. 
E_en andere is dat een groo-t publiek geregeld kenni;,g neeint van het 
werk van de afdeling: het heeft het le'dental en de l5èlangstelling 
voor lezingen enz. dui,delijk gunstig- beïnvloed. 
We kregen ook jongere· leden·. Daot' rnaakte het weer mogelijk het bestuur 
dat zich nu ook met bestemmingsplannen en .andere -natuurbeschermings
zaken ging bezig houden, ,~at·~it-te b~eiden met jongere leden. 
De versterking van de ge~edereri maakte hef mogelijk'op eigen kracht 
een studie van h'et bedreigde Tandgoed Vossenbroek te maken. 
De verdediging van het rapport- tot bij de minister van_yerkeer en 
waterstaat toe - tr<'l,nsformeerde -~het bes tulJ,r plotseling tot aktie
groep. Hoofddoel: het volledig behoud van het landgoed werd niet be
reikt, maar de akti~ had ve:tstrekkènde gevolgen. Helaas was daar éán 
van_een kontraverse met de eigenaar, waardoor een jarenlang hoog ge
waardeerd excursieterrein verloren ging voor de vereniging die zich 
tot het uiterste heeft ingespannen· om dit gebied te redden. 
De toenemende behoefte aan kennis van de lokale natuur heeft geleid 
tot het oprichten van werkgroepen, die zich o.a. met inventarisaties 
bezig houden. De jongste loot aan deze stam is de hybi-wepkgroep,ge
form8erd uit deelnemers aan- twee ._cursussen. 
Er i-s goede belangstelling voor de werkgroepen~ vooral onder jongere 
leden: blijkbaar spreekt het:studiewerk voor een konkreet doel beter 
aan dan een gewone excursie~- -
Ja, er is in dertig jaar toch wel het een en ander veranderd. Kern is 
nog steeds dat de afdeling pr,obeèrt interesse te kweken voor de na
tuur. Daarnaast is gekomen de noodzaak om kennis te verzamelen om die 
natuur te behouden. We zijn er niet alleen om anderen wat te leren 
maar ook om dringend nodig werk ~e doen. We zijn blij, dat dat laatste 
een aantal jongere mensen aanspre~kt. Voor'·de jongeren onder de 23 is 
er overigens de N.J.N.: de.Nederlàndse jeugdbond voor natuurstudie. 
Epe is gelukkig weer een afdeling rijk; waarmee we - voorzover ze dat 
wil - graag samenwerken. Het is van .groot belang .dat er. een -goede N .J .N. 
afdeling in Epe is en dat hij blijft beataan.-~aar zit.voor de K.N.N.V. 
ook wel een beetje eigenbelangbij; het duurt wel tien jaar voor een · 
"ouwe sok" lid wordt van de K.N.N.V.(à:).s hij het tenminste wordt)maar 
het zijn niet de slechtste K.N~N.V.~ers die uit d~ jeuddbond afkomstig 
zijn. Overigens, lezer~ voelt uw opgroeiende;zoon of dochter niets voor 

-de N.J.N.? 

H.L.Menke. 
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DEVóorlog was· voorbij en met een geweldig elan werd de wederopbouw 
--- aangepakt. Het duurde ··i'liet -lang of men krèeg weer oog voor het schone, 

dat de natuur van het eigen' land in zo"}ijke mate tè bieden had. 
Velen hl3;akten er naar de· mooi.e Veluwe t'ê' gà~n verkennen. 

• ·...! ' 

Het was op ini tiatief::van burgemeester 'i>'iepenhorst dat op 11 mei 1946 
de afdeling Epe van-de toemnalj"ge N.N.v.~w·etd 'öpge:dcht. 
De doopplechtigheid had plaáts in het "Hof ··"'afiiE.pé", waarbij het 
voorlopig bestuur Dr.vanReysinghe had ~itgeii:ddigd öm een voordracht 
te houden over de Veluwè .~ Velen van de aanwezigen maakten van de ge
legenheid gebruik om zich als lid op te geven. Ook ik deed dat, zij 
het met enige aarzeling. V66r de oorlog vormde de N.N.V. nl. een 
uitermate elitaire groep van zeer geleerde vakbiologen. Wel bezat ik 
de onontbeerlijke drang om naar buiten te gaan en ook had mijn grote 
leraar Dr.Hoogendaad bij zijn pupillen in de les en op excursies een 
grote dosis belangstelling weten te wekken, maar mijn geestelijke 
bagage ~as na zoveel ja~en wel erg lichf,geworden. Tot mijn gerust
~telling J~~ ik wat. dat'betreft niet de enige. 

-Die eerste excursie was voor alle deelnemers een grote belevenis. 
We hadden het niet beter kunnen treffen. De alom bekende meester 
Handriks had de leiding en hij kende elk plekje in Tongeren, zijn 
Tongeren, waar hij vele jaren tot aan zijn pensionering hoofd van de 
toen nog kleine Chevallier-school is geweest. Veel heeft hij ons 
kunnen tonen die zate'r,d,agmiddag en zijn enthousiasme heeft aanstéke
lijk gewerkt. Het aant~l leden groeide gestaag. 

_,Toen ik in het definitieVe bestuur werd opgenomen, heb ik mijn ken-
/ nis van de biologie en het landschap verder kunnen uitbreiden. 

Helaas moest ik tenslotte om gezondheidsredenen mijn bestuursfunctie 
er aan geven. 
Thans zo veel jaren later denk ik nog met dankbaarheid terug aan die 
periode, waarbij het'me gegeven was mede te werken aan het in stand 
houden van ons aller natuurhiBtorische vereniging, die intussen 
K.N .N. V. geworden:_was. Ik dank alle mede-bestuurders, waarvan al 
enkele óns zijn ontvallen. Namen onthouden is nooit mijn sterkste 
kant geweest. Het zou ondd9nlijk zijn alle leden en bestuursleden 
weer voor de gee~t te halen. Van de prominenten uit de afdeling noem 
ik u slechts wijlen de heer H.H.van Voprst uit Heerde. Wat wist deze 
man onnoemelijk veel van de natuur. Veel wetenswaardigheden, die hij 
op zijn zwerftochten door ons land opgedaan had, heeft hij op onze 
excursies met de humor hem eigen, kunnen vertellen zodat die tochten 
altijd een succes waren. 
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We mogen bewondering hebben voor degenen die na ons de touwtjes in 
handen kregen. Ze hebben de afdeling tot grotere glorie weten te 
brengen •. Ik noem in dit verband het afdelingsblad "Natuurklanken", 
dat nog altijd tróuw blijft verschijnen en kan bogen op een wijde 
lezerskring. 
Dan het "Natuurp~d", door talloos velen in den lande reeds betre
den. En niet te~vergeten het jeugdwerk dat toch maar doorgaat. 
Houen zà, mensen! 
Neen, ik doe het niet al is de verleidl~g grobt; ik wil niet toe
geven aan het-pessimisme dat me zo vaak'terneerdrukt: de vernie
ling en verwaarlozing die we overal om ons heen kunnen waarnemen. 
We moeten vertrouwen hebben in de toekomst. 
De belangstelling voor de natuur is de laatste jaren enorm gegroeid, 
dank zij de nieuwsmedia en de niet aflatende zorg van ."milieu
bewuste" verenigingen en offici.ële instanties. Wat een geweldig werk 
heeft S.B.B. niet verricht op onze Veluwe en verder in den lande. 
Laten we hopen, dat aan de afbraak spoedig een einde komt. 
En ••• ik heb er nog wel vertrouwen i1J.:, dat de na tuur zich zelf zal 
kunnen herstellen. 
Moge de afdeling Epe/Heerde dit nog eens beleven. 

-:·:rk wens u allen een gelukkige töekomst. · . 

F~W,Koot • 

Wij danken de heer Koot, die zoveel jaar be.stuurslid 
is geweest 7 voor=dit aardige verhaal, dat 
zeker door velen met pl~zier zal worden gelezen. 

Redaktie. 
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"Een zegen van ou.der· zi.jn,. is de: ffi.og;elijkhe:i,çl .. tot ter:ug.plikkeri •. 
· Hierbij moet vastgesteld j/ord.en,. dat alle v-erandering geel'). verliës 
betekent." Aldus ons bestuurslid Wout Tolr die- in 1920 ~a'],.s_ vij;f
jarig knaapje naar Heerd~~·-kwam, omdat zijn. ouders.Friefi!ian,d.,çl.~ rug 
toekeerden. - -- - -
Wetendei dat. niet alles bij het oude kan blijven 9 is he~ toch .. goed 
nog eens te praten over. vroeger. Ter gelegenheid van het.- dertig
jarig-bestaan van de·K.N.N.V •. afd.Epe/Heerde is de redak-tie van 

· Natuurklanken dan. ook naar Wout -T~l getogen, .omdat ~ij heel. wat te 
vertellen heeft. 
"Natuurhistorische belangstelling heb ik van mijn groqtvader ge

. • erfd. Kennis haalde ik u.i t de boeken van Heimans en Thijsse. 
" Geruggesteund door dèze lektuur trok ik als knaa·p van twaalf jaar 

er .bp uit. De omgeving van Heerde had 'toen nagenoeg geen bos. Het 
.was· nog hoofdzakelijk heide. Stel je de_ Renderklippen voor vol 
wakels (jeneverbessen) en zo verhet oo_g reikte was het in het voor
jaar geel van de brem~ We gingen naar het Pluizenmeertje, een ge
graven vijver, die bij een villa hoorde. Het hele gebied was veel 
vochtiger. We fietsten richti~g Kikkerpoel. Daar stond het vol met 
alle soor.ten zonnedauw, klokje_sgentiaan, gagel, beenbreek, enfin 
noem· 'maar op. Bij zo 1 n .zondags uitje hoorde dan een kogelflesje in 

- .• de •oude.- herberg "De Dellen" •. Nu is het er schietterrein en alleen 
nog•een:rpaar mooie oude lindebomen en een vervallen waterput her

:'' inn'eren· 'aan die. tijd. De omgeving van Heerde was in de twintiger 
- · jaren niet te vergelijken met.. nu. Het was één grote plan ,:en tuin. 

De klapekster was ·nog -broedvogel .• De sprinkhaanrietzanger was al tijd 
·'- aanwezig, evenals -de -nachtzwaluw. De grauwe klauwier kon je regel

-·:c: matig waarnemen. ~_,Ik heb··nog me:egemaakt, dat de hop op de "J3one.n]:)urg" 
. broedde, maar dfè kwam,rin de dertiger jaren al niet meer ~oo,r. ·.-:: 

r- ··. Toen ging men de hei o-ntginnen. De .grond werd met ossen omg~~~oegd ... 
·.- De naam Ossenstal herinne::ft•.:n,og aq,n die ctijd. _ .. .-. 

::J·--~:. 1 t .was ook de tijd van-.·de,.,wef'kve:r~eh,affing, hoofdzakelij~.--handarbeid. 
·- -· .. votirriéiamSte gereedschap wàs .;-de :~s~hop •. _s te~e11: .. ~oeken. ·was toen een 

-~ Iuk:tatiei/e :be21igheid i ,:vooral.-o0lt.:doo:r.' d~')ve:l;~-- g~;Lntafgxavingen. ,, 
• · Was ·je .aan het·,stenen zoeken ·,en .StQnd, .j~_valil d,e •• wind~af, dan kon je 

op·bezoekvanreeën'rèkenen_~:_'·:, -,: .. '.";' _,j~ .; 

-· Er waren ook veel vossen~eniw~ld~·zwijn~D~.In de.oo~~og;is op deze 
dieren· geen jacht gemáakt·, .omda,t wapep.:Pe.z;i.t verboden;-was, zodat ook 
nog na de oorlog veel wild te vinden--·waa ~ _ - ,_ :- . 

. . ;-:·· 
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Wat je .hier vroeger ziet zag maar nu volop, dat ia de bonte vliegen
vanger. De ·,brà8Jrls!l.uiper zie je ook veel meer dan vroeger. Daarente
g~n zijn tapuit, roodborsttapuit, paapje en zwarte roodstaart heel 
erg achteruit gegaan. Ook de kuifleeuwerik. liet .. veranderde landschap 

··: · is hier o.a. schuld aan. · ·, · \ \ ', · 
· In de Dellen was de· havik ieder jaar broedvog~l. Vlinders waren er 
legio. Vooral op 'de dopheide waren wolken blauwtjes. Verder veel 
grote vos en ook de koningsmantel. . 
Natuurhistorische belangstelling·:was er in deze streek niet veel. 
Vroege! trok men er niet zo op ui~ 'äls tegenwoordig. Een handjevol 
oudere mensen, vooral onderwijzend personeel, toonden belangstelling. 
Ongeveer vijf jaar na oprichting van de Natuurhistorische vereniging 
te Epe, heeft dat Heerder groepje zich pij de Eper afdeling gevoegd • 

. De Heerder club b~s taa t nu dus ro:ri~ vi.jf en twinti~rJaar. 
· Opvall~nd is vooral dat, hoe meerhet landschap achteruitgaat, hoe 

meer de i<:.N.N.V, groeit. ', · .. 
De excursiet:J in die tijd warèn hoofdzakelijk fietséxcur.sies, hoewel, 

· :in de beginjaren gingen we ook wel met de bus naar hêt' N.aardermeer. 
We trok;ken alle kanten op, hoofdzakelijk op .zondagen. We waren niet 
gespecialiseerd en werkgroepenkenden we niet. We luisterden naar 
nachtegalen ert wielewalen. Appelvink en draaihals kwamen hier toen 
nog niet voor, Ooiev'aal'S warèn er echter genoeg. Rondom Heerde had 
je toen liefst acht bewoonde nesten. Het is nu 'ällemaal welwat 
saaier geworden. Wegverharding, afschaven van wegen, enfin; we weten 
wel.hoe het komt. Neem nu de Elburgerweg. De weg stond vol met heide
anjer, brunel en zenegroen. We moeten nu toch echt.eens·af van al dat 
"netjes" houden. Door de kultUur is het aantal grassoo:rl'ten.cok al tot 
een paar soorten teruggebracht. Kwartelkoning (spriet),kwartel, wa
terral, allemaal verdwenen. 
Ons dorp zag er vroeger hee 1 anders uit, z eker 30 à 40: m~à1 meer 
bomen. Midden in het dorp woonde je nog in .een bos. Al~eEfn .op de 
Brink, die toen veel groter was, stonden een paar hondl:!rd bomen. 
Ge'lukkig is er de laatste tijd weer veel aangepJ.ant·en zal.Heerde 
over± 25 jaar weer.heel wat groener zijn. HeeLw'àt wallen tussen 
Heerde en de IJesel zijn gesneuveld. Vooral r.im de oorlog is er heel 
wat omgekapt, ook veel populieren. Dat ge.beurde om schootsveld te 
krijgen. Op de koppen .J-an de rivierdijk stonden hoge Irieidoornhagen, 
die moesten ook 1/erdwijnen. De Vorchter Waarden waren geweldige ge
bieden. Het stond er vol met· vogelmelk enkievitsbloeni. 
Aan de K.N.N.V. heb ik de beste he:dnner~ngen .. We maakten prachtige 
zwert:tochten. Er is sinds de oprichtingvan onze afdeling V'eel ver
dwenen.We hebben het niet tegen kuhnen houden.w.n hebben we via pu-

.blicaties en excursies, ook voor'niet-leden, meegeholpen de belang
stelling voor de natuurlijke historie,'f'oor natuurbescherming en een 
leefbaar milieu áan te .wakkéten. Iedere avond zie ik vanuit mijn raam 
een kerkuil.Eén dezer dag.en'hborde ik de bosrietzanger in 't Eperholt. 
Wanneer we ook andere mensen, buiten onze kring,·weten te bereiken, 

_dan kan niet alleen behouden blijven wat nu nog aanwezig is,maar zit 
de mogelijkheid er in, dat het aantal planten en dieren zich weer 
gaat ui tbreiden.Een bewijs is wel het Apeldoorns kana·al.Nu de kwali
teit van het water beter wordt, neemt de plantengroei enorm toe, ook 
wat het aant~l soorte~ betreft~~ 

F.van Noorden. 
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Toen de vij'fde en ~es'de klas va~ ~~,c Amsterdamse' sèhdèfllt\.f~ó{:J:..van ik 
·leerling was, een schpplrei._s,je<hi~:lden, he--t was' ü1l19'~W\J-i:J:t'en we 
goetJ.b.{)p. "die·. reis voorbereid. ~-Oc}oi'ist\én. wè~ · dát w·e' nfkntekfi9 ~bh te gier
poht9~rvèrde Rijn zou:(~n ga~n-~b~ó<>Rhene:r.q o1n>ln 4~'~oo~g~li~d kersen 
te}).~n. 'Maar we wisten oo~0 :p~e,çi~a, ·.hoe zo:~n'c:ingè:r)."f~ni~~:·po~t werkte, 
zond.er''àndere aandrijfkracht. \Îa:tlchet stromèndê-'watè:t. We 1wl.sten hoe 
de ·Grebbeperg ontstaan waS.~: .wa,-a,r.oro~men~~ttu±str'dáa~'ié~n·fz:~~d~i:'.oeve had, 
en we verheugden ons op he,t ·-z~~n ,yan de Cun:era-t··oren;'- d;!Lé,''~e \van de 
schoolplaten kenden. M~J')-,:t>,wat .:!-k voorakionthoudén• heb'"f~', ''d'at er bij 
het pad onderlangs de Qreibbeberg heel "b-ir:j-zónde::r-e rpTáiftérl g'rbeiden, 

·v waarv-an de meester a1 U:i.tgebreid .. verteld had. T'oeh' V'óriig ~Jaar mijn 
-9':\ "'-~studerende dochter tijdens e.en excursie van haar ·:!br:ologfe~ö'1Üeiding 

- :ib~~L' deze1fde hetling bèkeke:ri' had, kon ~k haar tot haa!i·:verbaz±ng· precies 
. h iO~'F• vertellen, dat daar pijp'plpem en s~duin groeiden en' ·nóg veel· meer. 

er l1".· Ik leerde die· planten daar kennen en vergat ze noo'it meer! (Wat was 

... · 
::::. 

I :• 

:n<Jh dat onderwi1j'êtln' 1934 t~ch ouderwets!). J < l • _ _: ~---- !'i ··; 

-rw Misschien da'F :ik door deze onderwijzers;: die ons. opi söB.obFg-eweldig 
,-u~v rE enthousiast 'îiHié.kten voor alÎ,es wa,:t om· ons heen te beleven' viEjl, zelf 

,.,z::noal tijd~- ëenYëd.ficà tieve . trek., heb .overgehouden. :~·.:'' ;.~ .:;;ir~;,.._ .. : ··. · 

<j t ::> iDe K ~N ~N .:v:~.cá.td~-~-~~g, r-':'r~a~Jn we a\E? ni-euwe· Elpe:tlá!jfe,:ä ~1;~ ~ 5~ey~ 1~eleden 
• 10V !'lEV'erz.ei-ld :raakt'Jrt~'·''örgani_$ee.rde juis.t. i~n .<iiait jaali.<Jé'é-11'1-g:fot_Er-l;en.toon

;;G stelling iri de 'G1'1dell:~~chooi. en we :zMomme.n me.tEiEill1''Wl's ~fW.f~sor"'in dit 
:,I-, W· OnEL Vertrouwde wcttè

1
r. :v~p. .~!ideren iets Q:ver·b-ren'g'ertF\I<'"áh· j~r-J.'ièfde voor 

-'L :d:e· natuur. AllEr :sc.Bo'Ieii~'~"n een stroom ·ander·\publ'i.:ek ·kwafu'érl>kijken. 
-· , .:•s ' .. , 'D,e; ~grote drijf\fe'e"i·L ç?öh_i"ter 'zo'n el.ament~:--ia~; ,nre·en.r'i:k-1;'· h'ët ·idee ~van: 

_Le:, :•: MENSEN 9· KIJK ÈENS HOE MOOI DIT ALLEM.t\MviS ':EN lAlLSJEBL'IEFT, WEES ER 
8S .nZUJ:NIG·OP!•--vooral"dit laatste heeft.:de~afdeling·Epe;I'Heerd.e de laatste 

)I' ;j.b'' 15 ·ij aar telkens''-äanie:i.,ding gegeven. naar. bui ten· té'· tr'éden en mensen 
c, v0er :te~l'ich't~n'/'tot;4 op r~€?lr:r?ingsnivea~.:. toe. We·d~Ïlken hierbij o.a. 

· aan·de verbetên áêtie"vöo:r;- hE;lt .. behoud:;varl het Vossenbre,ek~ · .. · 
~. Dè Waddenzeèteriîöons tèlling. ~fl.d · oo~--,~i t doel;: De :natuurbescherming 

is een we~erili'.)k;deel van :qnze .~~st~ul:'s.aotivitaite:h geworden, een 
steeds klemriu:indér ·noödz~ak~ ~~ ,. ~ -, ·, '"' .- .. · -,_·_:,::· " 1

"l 

De gedachte:Als 'j_ê. d'e mensen ,;w.i;it. ·y:iagen, iet·s t'9:J:·ne:scnermel'lr,. moet 
je ze eerst leren z_ien, 'ho~_)>8l:~f-'ijk, hoe mooi·,, hloê='uniek ~è.ri on
v-ervangbaar he't is, leidde .. J.ot,. :f\l);f3rlei dingen~·· .-""·i' :r·~ i. 
Zo ontst~nd de nu al ·v.ele ja,r~r· ,lropende rubr±·ek "Tussen heuvels en 

,,. , rivier" in Veluwenieuws: " ::' 
; '_li. ~lJ."-'J.~ -., -- -... r,•;. ' . ..'~~l 

i~-~~-··:1.·, :'-: · . .f...:. ~:·I ·.~-:.•-.-16 ,-:-,~-;:H·:;:r·;; • 

~·.:~.~,-~.""' .,t ~ r 'J. f~· : 
·'i·; 1:~·.:_ 
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Dat we er vele/nieuwe led13n door moèhteri ins.chrijven en.;vele vragen 
en sugg~sties ~an d~ l~ze~s kregen, w~s,ee~ i~ken'dat ~~serie veel 
gelezen W;ordt;, Een vast ploegje mensen schrijft om de ·'heurt hiervoor 9 

wat een:' hele opgave is. \iat je sch_rijft moet kloplÎ'en ;e,n een fantasie
tek;~hin~--is,-meestal niet Jn.ogelijk~ want he~ moèt gqed/l'ijken. 
Een anQ.ere oactiviteit was he-t_uitzetten van een nab,turpad•·Eerst stak 
het ·-~t~~en!Jlali,ge bestuur.zijn Ücht op.

7
;·Ül.de Loenerii,lFk 9 w9:~r al iets 

dergèlijks te zien-w~s en het oriënt·e(lrde zich ,bijl'.~taats~sbeheer, 
dat toe~ oó~. reeds actief was op dit terrein. ,Bij ;:f~ gemeert,~ebes turen 
van Epe en-- Heerde vonden we gehoor voor onze plan~en en in \n.ç~.uwe sa
menwerking met de heren Brout..er en Bijsterbosch/ b'osopzichtèrs, kwam 
alles dik voor elkaar. Er werd een gidsje -samengesteld door de K.N.N.V. 
bosarbeiders sloegen met een enorme 11 slaai 11 de routepalen en naam
paaltjes in en wij'sch:feven de nanlen. De burgemeesters ]'aber en Renken 
openden, in-het bijzijn·ván afgevaardigden van ons hoofd-b~stuur offi

'cieel het pad in 1964. Wé'-'wa!;en töèn echt wel een beètje' t'i•öts. De 
.-:~l· samenwerk'lng duurt nog -.s'teed!:! voori.t\ Een nieuwe drUk van Ón;s'gidsje 
.i~-i·:· is alwee.r klaar en'de NatttU:r:Pid'dHmm_issi\3 werkt. nog steed~;; 
•<: In v·ele plaatsen is .een afdÈdi'ti.è .V:an Ïle't I.v~N., het_ ·rns1H:tuut voor 

. t' Na tuurbesch.ernlingsed.ucatie, :'èên;J:·é·peci,àle verëniging~1á:us die na tuurop

j- _, 

•: .. r, 
J_ __ • __ -_, 

I i 

voed-ing in liaai và.àndel draágt. Toen :dit I.v.:N. :Jarèrti.~g~liideh door 
het hele land· Óp- vaste dagen natuu~_andelingen .~ing -'Ö~~~~isèren; waar-
aan iedereen kon deelnemen, kreeg-de K.N.N.V. iri Epe'/Heé.:Jde het ver
zoek hier~an leiding te geven omdat een I. v .N • .:.'~.fdelf-21,~~~~~#" ol1zEi ge
meente ontbrak. U weet,het 9 de algemeen toegankèlijke','~J,é~1('~urwartde
lingen in Epe en Heerde worden nog steeds door onze afqE}I~ng verzorgd • 
. Het.gebeurt nogal eén~, dat de actieve K.N.N.V .... lede~~~d..i~ë óP een be
paald gebied gespecialiseerd zijn, worden ui tgen6d~g_d' om·. bij andere 
verenigingen e4d. inleidingen te hotiden 9 ook weer eenst.ukje voor-
.licht~:rtg dus. Op de ~wèe ~eweldlge Ridderspöorten too~S~f;Ülingen van de 
K.M.T~P. op de Cannertbh:r:g \.laren we. met een stand aanweZig :en onze 
11 Standhoudèr~ en ..;,st~rs 11' ,h~dden ove~' b~_làl1g:i·t~~ling bèsiilf,:l; _niet te 
klagen! Het bui tencè~trum van de gemeente Haarr~m;:".Hét; :\f~A~_ël.se Veld" 
heeft verscheidene keren een beroep op ons gedaárf öm vóör 'g:r:óepen 
Haarlemse school,kind~:tfm _i-nleidingen. en_ wandei.ilîger{ te'houden en de 
.laat~te jaren vragen ,ook 'lagere scholen·uit Epe. ons om een natuur
wandeling. J)it zijn voó:r: degenen,die hiE3.r leidirl.g_áan gaven,~ bijzon
der fijne gebeurtenissen gewëest. Het blijkt te;t.keris weer, hoeveel 
int~r~sse er_ bij . d~ l~g€J.re f!9hooljeugd. is voor de dingen bui ten. Ze 
vragen_ je de oreri :và~ 'p.et hoofd tot d~ namen van. de schelpjes van de 
fietspadverharding tge.':'I~.dëze.paar uur buiteri~xc'ursie_.leren ze meer 
dan in een jaar biologieles .op school'', zei een: onderwijzer ons dit 
jaar •. ~en. schoolbi()~ogi~ch Centrum, dat .;~~i val1; gei~ _-educa ~ieve acti
viteiten kan bundelen en· gedeeltelijk kan ·overnemen en·van waaruit een 
groot stuk natuurbe~cherming zou k1mnen {ii tgaan: '· )s h~la~~ nog steeds 
nietvan de grond gekomel} Jn onze geirieen~~n,ondank~ ,onze _grote aandrang 
tot de totstandkoming van ~o'n centrum~)faar .Qnze mer1ing heerst er nogal 
wat onbegrip over de zin en.de werking'Van een sr~hoolbiologisch centrum. 
Misschien dat óok de noodiaak van d~~e 1 ilÖ:~;:m';ilan natuurbescherming lange 

. tijd nodig heeft.· om beg;epen te wordel1~, .}a~~:ri 9 e;r' g~a t. ilee_l,,kostbare 
tijd oçn hBtuur verloren. Denkt u maar'Eiën.s·àan het schremnieil, dat dit 
jaar wel heel ernstige vormen heeft aangenomen 9 ondanks onze folder hier
tegen. Zolang we echter-alleen onze vereniging hebben 9 zullen we telkens 
weer mensen bereid zijn in hun vrije tijd aan een stuk natuuropvoeding 
mee te werken.En laten we vooral niet vergeten, dat oog voor de natuur 
een groot stuk menselijk geluk betekent, en wie wil zijn medemens nu 
niet gelukkig zien? 

E.Koopmans-Grommé. 
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Nee,:lid van de K.N.N.V. is hij nooit geweest. Dat vertelt mij de 
heer C .Dijkhuizen, vo.ormalig directeur, van _de plantsoenendienst in · 
Epe, 'die· nu al viele ·járen met pensioen is. Rij weet ook heel duide
lijk te· vertellen waarom. Hij vond zijn opleiding .in het hoveniers
vak v'eél meel: gericht op de gekweekte planten en daardoor meende hij 
dat zijri' kértri.is t'e "gering was om mee te doen ,.met die ticlub van plan
tènzoekers", zoals hij de K.N.N.v. toen zag. Hij vond het aantal 
meeldraden van een bloem niet belangrijk. Veel liever zou hij zien 
dat·ei-·positief gedacht werd over de bescherming van de wilde natuur. 
Hi'j denkt met weemoed aan de bevertjes, die in de drassige."{eiden om 
eri nabij ,de -";ete:dngsn in Oene groeiden en aan de kievi, t~ei tjès" 
(bloemen;red'~Odie daar ook voorkwamen. Er was zo'n overvloed dat nie
mand zich er druk voor maakte naar zijn mening. Ook de scholen niet, 
het onderwijs over de ~natuur was veel te gering. De "club van plan
tenzoekers" van vroeger vindt hij nu veel positiever door hun bijdra
gen aan natuurbeschermingsacties. 
De heer Dijkhuizen hèeft altijd gepoogd het dorp echt Velu:ws te hou
den. Ook als je midqen in het dorp was moest je aan de begroeiing 
kunnen merken, dat Epe OP. de Veluwe ligt. Dat houdt.in dat je de 
eiken en berken en grove dennen zou moeten•laten doorlopen tot in de 
kern, We moeten geen ;Hilver.sum of Bussum maken van onze Veluwse 
dorpen, vindt de heer Dijkhuizen nog steeds. Dus geen rozenperkjes 
aan de bermen. Bij'de Officiersweg heeft hij eens zo'n perk laten 
verwijderen~ wat t6en tot een conflict leidde, Eigenlijk moet je de 
Zuukerweg(zo'~l's hij toen was,red.) doortrekken,tot midden in het 
dorp. Het kappén yan 'prachtige eiken in de Emmastraat,: die vervangen 
werden door S\ierkerseri. vindt hij een aantasting van. het Veluws dorp; 
je moet hier geen' Japanse tuin maken. ·.· 
Vol lof spreekt Hij over' de sàmenwerking met ons ibestuurslid, de 
heer Manke, wa·t 'betreft de ortlierbegroeiing in de plantsoenen. 
Het doel was t:e ~ome:d tot een zo natuurlijk moge.lijk; geheel van boom
laag, struikla~g e~ boslaag. De kennis, die de K.N.N.v, hier kon 
leveren bleeki, 11/a~ gi:-qot nut te zijn. Klimop, ·sp~enlèl"U.id, lelietjes 
van dalen en'h6:hdsdr~f bleken de meest bestendige planten bij dit 
experiment, dat \toeri eigenlijk heel modern was.. . · 
Omstreeks 1921 we\:t;iil~i'l;:· npg v66r,( de heer Dijkhuizen in gemeentedienst 
kwam, de Van Neslaab/tje's aangelegd. De gemeente Epe had toen nog 
geen afzonderlijke p-lantsoenendienst, maar liet zich adviseren door 
de heer van Nes ui/t Apeldoorn, die eigenlijk là.ndschapsarchi tect was 
(die had je toen due·al). 
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Hij wilde. ·da.t' .:.d.~ •. ~oce:i-~~~~.P.f' d,p;r-.p~s.!)ewoner, ,die va:n b~i,ten het dorp 
binnenkwam do.o~lo:We,itd',:~.~~-!~~'e'(oe+ 'na9-. e~~t·::c)~· ~rye~u~f3 :te;l9Pè.~; de 
natuur moest · ~-er tot ~n. de. woonkern z~Jn. Er ~s he_t aard~ge verhaal 
dat d.e;:berken aan de Bloemstraat in Epe expres zo grillig geplant 
zijn. De heer van Nes wandelde door de Bloemstraat met een bosje 
jonge berken en strooide ze links en rechts in de bermen om de be
groeiing zo natuurlijk mogelijk te doen zijn. 
De heer Dijkhulzen houdt van het handhaven van open ruimten in de 
dorpenL_ stukjes. weiland en landelijke weggetjes, zoals tot voor 
kort langs_de ·beek van de Hoofdstraat naar de Gildeweg. 
De aantasting van de Platvoet door bebouwing had nooit mogen gebeu
ren. 
Wat betreft een vraag over· onkruidbestriJding door spui ten, meen't 
hij~dat:het:<SOmS door geldgebrek niè't anders- mogelijk is, maar hi'j 

__ :wi~d,e het alleen daar toestaan, waar bloem- Of struikgroepen geen 
_onkruid verdragen •.. 
-Het gel.dg~brek waardoor men te weinig mensen konaanstellen ontstond 
vooral.9 tpen in 1957/58 door de regering een bepaling werd gemaakt 
dat er wel geld. voor nieuwe aanleg-beschikbaar was, maar niet voor 
onderhoud. 
HErt spui ten onder wild struikgewas, ·in wegbermen en irt bossen heeft 
hij altijd veroordeeld. Geen goed woord heeft hij over het spuiten 
door .. de Polder, zoals dat toen met name op de bloemrijke bermen 
van de w ete:vingen gebeurde, waarbij alles dood ging, ook het gras ••• 

~ :' .; ' . 

E.Koopmans-Gromm~. 

" \-<.IE.VITSI':ITJE.S E.H 
J. 'B~YfRfJ E.S'' .. 
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Toen de heer Renken in 1954 in Epe kwam wonen om de gemeente als 
burgemeester te dienen, hadden hij en zijri'vrouw zich voorgenomen 
niet dadelijk allerlei bestuursfuncties-te aanvaàrden, maar zich 
eerst eens rustig in hun nieuwe gemeente te -ori~nteren. 
Maar ja, toen stonden na enkele weken eeri paar K•N.N.V.bestuurders 

··:op d<;! stoep. Het verhaal ·luidde: "Uw voorganger, .de~·hee-r Diepenhorst 
w~s onze voor2:itter, di'ë'heeN nu bedankt. Wilt u zijn plaats in 
het K .N .N. V .-bestuur innemen?" · .. 
~~-was è~ bij de heer Renken o~ de lagere school door allerlei 
theoretische biologielessen met· bloêmformules en zo een zekere 
a:veil:'sie tegen dat "p'!antj esgedoe1' gegroeid. GelUkkig ·hadden toen 
de lessen op het gymnasium weer wat goedgemaakt, maar toch ••••• 
Orize oud-burgemeester vertelde ons nu, dat ·hij het voorzitterschap 
destijds toch maar aanvaardde omdat hij meende dat het in Epe bij 
het burgemeestersambt hoorde! Naar hij ons- nu-vertelde, kwam hij 
in zo'n actief ·bestuur terecht,· dat hij er meteen plezier in kreeg. 
Hij herinnert zich vooral de heren Koot, Menke en Bremer. 
Door zijn drukke werk had· burgemeester Renken niet veel tijd om aan 
excursies deel te nemen en·lez.ingen te-bez0eken. Op de vergaderingen 
ontbrak hij echter zelden. . 
Zijn eerste excUrsie met de 'afdeJ,itlg vond hij niet zo'n succea.Bij 
de visvijvers werden vèrSche'idEmè grassen op naam gebracht. Boeiender 
waren naar zijn meninglèzf!lgen en excursies over geologische onder
werp~n, zoals het Olltstaan va.I]..dè Renderklippen. · 
In zijn ambtsperiode werd·óókde laagvan trasela bijeen ontgronding 
blootgelegd(een laag van· hemt~koóldeel tjes) en ontdekte de heer 
Zandstra een oude Hes~enweg. , 
De K.N.N.V.-afdeling groeidè in,de periode dat burgemeester Renken 
voorzitter wasvoortdurend, wat~hem verwonderde bij zo'n gespeci-ali-
seerde vereniging~ ' ·' . 
In deze tijd· is het bestÜur ook bezig geweest met een soort streek
plantenreservoirtje dat in·. een lemig' dalletje in de buurt van de 
Eper "Ossenstal~~' zouwórdeh ingericht. Dat is toen niet doorgegaan. 
Een hoogtepunt was de opening van de natuurpaden Epe/Heerde. 
Wat voorzitter Renken ~te€fds erg bev-reemd heeft, was de geringe be
lan~stelling die er van~d~ ~ijde van de onderwijzers was voor de 
K.N.N.V. Gelukkig is-dat nu 'àan·het veranderen~ 

D.Koopmans. 
E.Koopmans~Gromm~. 
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bestuur? 
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Ondanks het feit dat de zomerperiode met al zijn vakanties wat 
stiltes.heeft veroorzaakt in de bestuurswerkzaamheden, wordt toch 
nog wel het een en ander gesleuteld aan diverse zaken, vooral die 
welke nogal wat voorberei~ing behoeven. 
Het excursie- en lezingenprogramma voor de komende herfst en winter 
staat alweer op papier en wij hopen • hiermee weer te kunnen boeien 
onder het motto "elck wat wils'i ~ 
Ook de vorderingen van 1e vogel-plant-geologische en hybiwerkgroe
pen worden regelmatig met belangstelling bekeken, waarbij het na-

1tuurlijk onnodig is op te merken, dat we er niet op uit zijn de 
vogelgroep te vertelle~ waar ze sla~inken en sausijsjes kunnen zien 
of een lid van de geoltgische werkgroe·p de weg te wijzen naar de 
steen des aanstoots. Ret bestuur hoopt in :elk geval dat ze goed 
gaan zullen draaien. Voorts leefde er in hè.t bestuur ale en lange 
tijd dewenà het kontakt met de K.M.T.P. afd.Epeweer e.ens te.herstel
len, ei en wens die w eder"Zijds bleek. Dat kontakt is e.r inmiddels ge
weest en is zeer positief verlopen, ondanks dé toch wel uiteenlopende 
d6elstellingen van K.N.N.?. en K.M.T.P. zijn er toch wei gemeenschap~ 
pelijke mogelijkheden. He'; hoofdthema van deze avond behelsde het 
ontplooien vàn een aantal activiteiten rondom de Cannenburg, b.v.het 
aanleggen van een wilde plantèntuin en/of een kruidentuin, voorts 
het restaureren van het Can~enbÛrgerbos voor zover je van restau
reren kunt spreken, want cu:tuurtechnisch gezien is restaureren heel 
iets anders dan.natuurtechn:sch bekeken. Kortom diverse ideeën zijn 
in de overlegsfeer geraakt eL zullen t.z.t. hopelijk hun vruchten 
afwerpen. Iets wat nog steeds geen vruchten heeft afgeworpen zijn 
de pogingen van het bestuur cm de krantenknipsels "Tussen heuvels en 
rivier" in boekvorm uit te geven in verband met het jubileumjaar van 
onze afdeling. Pogingen bij Wegener in Apeldoorn zijn op niets uit
gelopen.door het te indringende commerciële karakter. We zullen nu 
andere bronnen aanboren om toch dit plan te verwezenlijken. 
He,t bestuur heeft overigens geèn gebrek aan werkzaamheden door alles 
wat er zo regelmatig over de tafel gaat. Daarnaast komen er toch weer 
ideeën naar voren die uit natuurbeschermend oogpunt dringend aandacht 
vragen, zoals de oproep om e~n bomenwerkgroep t'e vormen die de taak 
zal krijgen oude markante bomen in de gemeente te inventariseren en 
daarna bewaken tegen de in Nederlani epidemisch gewordên "kapziekte". 
Of een verzoek van de Rijksscholengemeenschap om voor geïnteresseerde 
leerlingen een aan tal· na tuurwandeling~n ."t.e verzorgen . .iri. de verschil
lende seizoenen. I t E~n 'en ander .. zat: ha_g' nader onderzocht wordep. 

Bouke Terpstra. 



Hoewel onze afdeling zich trots op de borst slaat omdat ze 200 leden 
telt, warèrt·er maar 7·verschenen op de excursie onder leiding van de 
heer A.Smit naar het landgoed Klarenbeek in Doornspijk op 25 april 
1976. Vroeg opstaan is toch wel moeilijk blijkbaar, vooral als er 
een noordenwind blaast. 
Het landgoed Klarenbeek herbergt een kleine kolonie van blauwe rei
gers. Het is altijd weer vreemd deze grote watervogels tussen de 
takken van een hoge boom te zien klauteren. Zo te horen waren er 
nog geen jongeri ~n.de.neaten. In het grotendeels nog kale hout 
waren vogels eiri nesten mooi te·zien. Eeni'paar fitisjes vertoonde 
zich vlakbij en hun gezang was niet van de lucht. 
Tjiftjaf, koolmees, pimpel, roodborst, winterkoning en heggemus, de 
gewone vogels van parken en tuinen waren volop aan het zingen. Op
vallend zijn hier de vele houtduiven, die blijkens de verenkransen 
op.de grond nogal.eens.slachtoffer van een roofvogel worden • 
. Leuk was het dat we ook de .echte Hollandse tortel hoorden, een zo
mer~asi in tegenstelling to~ de ye1a Turks~ tortels, 
En:kelen :van ons meenden een nachtegaal te horen die hier inderdaad 
voorkomt. Het terrein is erg geschikt voor een grote variatie aan 
zangvogels. In normale jaren is het bos erg nat. Daarom zi.jn, .,er 

· .. vele afwaterings~reppels gegrav.en, die echter vrijwel ,al~-e:n- ~CJ.roog 
stonden. . . . 
Wilde groei. van b:raam., framb.oos,. kamperfoelie, hop ên hier ,en daar 

. brandnete.l geven voldo.ende ,.voedsel en. sclpl..ilgelegenheid. De enigszins 
. verwaarld.O,~de toestand van .. b.et landgoed e~ d.aarbij .de wein~S,.E) toe
ga,n~~;UJkhe;id .moet,en gunstig:. werken op de vogelstand. Schad~.lijk 
zijn .. wel c\e, vrij talrJjke .e~s,te.rs en Vlaamse gaaien. We hoprden toen 
we het .la;n.dgoed bijna verli~.t.en .toch nog de .zwartkop, ons b,e.loofd 
door de excurs.i,eleider. · · · · · · · · · 

. _ne weilanden d{e. hi.er ·heel ni~oi.:.tuss.en d.e boss~n en hout";af:Lën lig
-· .. gen, ble.ken zowel grutto:~ als ·~ievit .. ~~:n wulp te. herbergen. 

· ··· E.en v.~F~'assing :was a;e, ·vpgEjl~~i!ik,, ·lnog niet in bloei overigens~·. c .• 

Voor ~e sla werd kraailook geplukt en enige deelnemers aten mu~r, 
die l:lo'ördevol vitaminen moet zitten. SalomÓnszegeii was overal aan
wezig én wè·· vonden z•e'n·egroen en nagelkruid. Omdat het niet zo laat 
was reden 'W'e nog naar de Veluwemeerkust, daar waá·r een soort 
duintjee nog niet door kampeerbedrijven opgesl,bkt.is. Een weelde 
van bloeiende sleedoorn bedekte de heuveltjes. A~dhommels, akte~. 
hommels en een moshommel vlogen er op, een zweefvlieg en honingbijen. 
De aardigste waarneming was een beflijster op doortrek, Op het don
kerstaalblauwe water door de wind sterk in beweging,dobberden ver
schillende paartjes bergeenden. Kluten lieten zioh alleen horen. 
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In het riet bloeiden dqtters. V~~~-~~~~~-~:-:-;ie grond· erg dr9·dg-, zodat 
de vele kleine voorjaarsbloeiertjes-er maàr armetierig bij stonden~ 
Akkerhoornbloem en paarse dovenetel waren zelfs half verdroogd. 
Toch vonden we tussen de armetierigevegetatie nog enkele exemplaren 
van de heelbeen, waarvan maar enkele vindplaatsen bekend zijn. 
Een mooi donkergroen met rose vlindertje bleek de purperspanner te 
zijn ( lythia purpura ta) • ·-
IJverig speurden we naar de baardmannetjes, een mezensoort die hier 
elk jaar in het riet huist. Echter geen baardman te zien. Maar wel 

:. ~oorden we de .~.er~t.e. snor van dit jaar, klein wekkertje in het riet 
·:·en.~ de eè±ste kleinè'~karekiet • 
. , Eé\1 . g6~ède .. excti.rsi e! 

.. .- ~- ... / 

. . ;' ~ ):: . 
~ ., ·. 

Els Koopmans-Gr<;llnméó 

' ··;, 'r-·'1 

We gingen met de vijfde op de fiets naar het hotel Dellenhove. 
Toen we daar aankwamen werden we in drie groepen verdeeld. Bij elke 
groep was een leider of leidster. Mevrouw Koop~ans legde uit wat de 
bedoeling wasi We ~regen allemaal een stenc~l met verschillende 
bladeren, takjes en kleine plantjes er op, die we per groep moesten 
opzoeken. Er zat ook nog een extra blaadje bij waar je alle plantjes 
en diertjes op moest schrijven die je tegenkwam. Toen vertrokken we. 
Onze groep ging e~rst de naaste omgeving onderzoeken. Daar hadden we 
al een heleboel gevonden, plantjes en bladen van het stencil. 
Telkens gingen we een stukje verder en zochten we d,e dingen op dio 
op het stencil stonden. Toen we' hälverwege bij een beu.kenbos kwamen 
begon het te-regenen en gingen we schuilen onder debeukebomen:.· 
Na enige tijd wachten bedacht meester dat we beter naar' De-llenhov~:r 
konden gaan; Dit werd overlegd met de leiders en leidster~• 
Allemaal·vönden-ze het een goed idee, dus we dede~ dit~ 
W~ wl3.ndelden naar Dellenhave. Toen we daar aankwamen vroeg meester 

.. "qf.-we ons daar mochten warmen en dat mocht. We kregen een glas limo
i1ade en toen giJngen we weer naar school omdat we te nat waren om de 
excm;-sie te ve:;r:-volgen. 

·'' 

,I: 

'\;' _':. ':· '\ 

. '~ ' 

.;· 

Mieke Dudok van Heel en 
Lisette Tiessens 
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Voo'1> q.e avondexcursie· op 6 mei van de' Vog·elwerkg~o~p waren dertien 
v.ogelaars komen opdagen. Punt van samenkomst wa-s het, gemeentehuis 
te Epe, waar al meteen de eerste waarneming werd g~daan:giei·zwàluwen. 

· Eerste doel van. de excursie wás de zandafgraving Kievi tsveld te Ernst• 
Door zandwinni11g ten behoeve van de nieuwe rijksweg is hier _ee~ meer 
ontstaan. En zoals te doen gebruikelijk gaat men zo'n meer nu omto
~eren in een rekreatie-oord,,speciaal gericht op z~g~ dagjesmensen~ 
Het is nu echter zo ver nog niet, wat niet wil zeggen, dát er niet te 
rekreëren valt. Voor de vogelwerkgroep zelfs onder ideale omstandig-
heden. · .. 
Vanaf de zuidkant van het meer had iedereen een ruim en ongehinderd 
uitzicht over het water .en op de oever aan de overzijde; De zon in 
de rug zorgde voor de juiste belichting. 
Al direkt bij aankomst maakte een oeverloper, laag over het water 
vliegend, met zijn bekende die-die-die-geluid zijn aanwezigheid ken
baar. Er bleken trouwens meerdere te zijn. We hadden waarschijnlijk 
met doortrekkers te doen, want hier te lande is het een zeldzame 
broedvogel; hoewel het aantal broedgevallen toeneemt. Naast kievit 

: en.sçhol~kster·met hun opvallende zwart-wit tekening, was ook de 
''kuifëel{q.;, eveneens zo'n zwartwit figuur, _goed,h~rkenbaar;:: . 

BeJ;"g~eriden: gaven ook geen probleem met äe~'detérminat.i!Eh'·~Het. herkermen 
wa(_li;t..~_e,f)op de avond van e~n paar slobeenden iri de'·~lucht,:·iw~s min
der· e~nvoudig. Daarentegen hEj!rkent bijna iedereen'- wel 'lre .. t knu.t":'knut
knut·. van''overvliegende kneuen. Het "gezang" van de gro.envi-n:kj:w·.erd 
ook beYu:isterd. en wie het nog niet goed kende, zal het nur·niet meer 
vergeten. Het klinkt wat dreinerig en wat eentonig 'maar ·toch heel 
passend in het vogelorkest. Niet iedereen kan de eerste: v:iool spelen. 
Een badderende grutto en een luidroepende tureluur maakte het kwartet 
yan de grote vier(weidevogels) vol. Futen waren ook goéd vertegen
woorciigd. 
Twee jongetjes verschenen aan de overkant van het meer, luidruchtig 
verwelkomd doorde verstoo:I?de vogels. Zij ontde~ten'een futennest. 
Dhr.Bouchette stuurde wat gespierde tekst naaide overzijde, zodat de 
jongelui snel de aftocht bliezen en de rust in· de vogel wereld. terug
keerde. 
Een leuke verschijning was nog de bontbekplevier. Buizerd·en toren
valk versch~nen in het luchtruim terwijl de keffende geluiden van de 
diverse mee:):'koeten midden op het meer afkomstig waren. 
Dit gekef ~regen we weer te horen toen we na een korte wandeling bij 
de v.m. kweekvijvers van de Heidemij. arriveerden. Bier waren het 
hoofdzakelijk de zangvogels die we te horen kregen, maar ook hier 
liet de oeverloper zich weer horen. 



Ook-~e koekoek was present. Samen met de houtdu~f vormde hij een 
mooi duet. 
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Naast·· de aandacht voor de vogels, er werden 34 soorten waargenomen, 
wa~·ei natuurlijk ook belangstelling voor ongevleugelde verschij
ningen. Zo werd met veel genoegen de aanwezigheid van groene- en 
bruine kikker vastgesteld. Is. dat trouwens geen voorloper van de 
vogélJ Een modderkruiper ontsnapte niet aan Dik Koopmans opmerkzaam
heid en. terug op weg naar de auto's namen we eerst nog twee~ reeën in 
d~ kijker. 

Deelnemer. 

P.S. 

17 juni trok de Vogelwerkgroep er weer op uit. Ditmaal voor een 
avond-excursie. Excursieterrein was het Van Marenspad en häàste om
geving. We wilden hier de nachtzwaluw beluisteren als hij zich ten
minste zou laten horen. Het werd een prima avond. Naast de nachtzwaluw 
kregen we ook de ransuil en-kerkuil te horen. Extra vermelding ver_ 
dient, naast vele leuke waarnemingen, de roodborsttapuit, waarvan de 
zang~ het uiterlijk en het gedrag door alle excursieleden gedurende 
!ieer lange "tijd heel duidelijk aan de rand van de heide werd waarge
nomen! 

- DE 5e. KLAS VAN DE HOGE WEERD OP HET NATUURPAD 
============================================== 

Woensdag 26 mei gingen we met de 5e. klas van meester Cos en meester 
Olthof onder leiding van mevrouw Koopmans het natuurpad verkennen. 
Om half n~gen gingen we per fiets naar de Dellenhove. Daar werden 
we .in drie groepen verdeeld: n.l. ~e eerste groep onder leiding van 
tnêneer van Noorden, de tweede groep met rnevróuw Veèlenturf en meester 
Cos en de derde groep ging met mevrouw Koopmans het bos, in. 
Voor we op pad gingen kregen we allemaal een stencil waar bladvormen 
en kleine plantjes op stonden getekend. Die gingen we zoeken en de 
naam ervan opschrijven. 

'r';- Nadat we. ongeveer een uur plantjes hadden gezocht, begon het te re
___ ,,., genen. We gingen onder een boom staan om niet zo erg nat te worden. 

Toen_het wat zachter begon te regenen gingen we met alle drie groe
. pen :tiaar· hotel 11Dellenhove 11 • · · 

. ·· Nàdat we een glad limonade· gedronken hadden gingen we weer op _de 
'.- · fiets naar school waar we nog een boekje kregen dat heette 11 l?lant en 

dier op uw pad 11 • 

Wij willen de mensen die voor de morgen zorgden hartelijk bedanken. 

: - ~ ~. 

Rildebrand Koning 
Marco Strijk 
Bart Veldwi-jk 
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De gemeente Epe heeft het beheer~ over + 600 ha bos- en heidegrond. 
Deze bezittingen, bekend onder de-naam-Eperholt en Renderklippen, 
liggen aan de noordwestzijde van h'ët dorp Epe, ter weerszijden van 
de Dellenweg. In dit gebied heeft het personeel van het gemeente
lijke bosbedrijf overal nestkasten· o~gehangen, in totaal 285 stuks. 
D'eze kunstmatige nestgelegenheid is van groot belang voor een aan
tal vogelsoorten. >In de de:rtnenbossen"is -voedsel genoeg voor vogels, 

·.maar er is weinig natuurlijke nestgelegerih~id", · 
' De nestkasten geven ons bovendien dé ·· geté'genhèid om enig inziçht te 

krijgen in de gedragingen ·en broedresulta'ten va:q de bewoners. 

soort· 

De laatste 2 jaar is in het bosgebied een groot ~antal ne,stkasten 
gekontroleerd op .<bewoning en• ·broedresul ta ten. D~ t oriderzqek vond 
plaats op initiatief van de N~J.N. en de K~N.N.V., die hiervoor 
toestemming en medewerking kregen van de gemeente, 
In het seizoen 1975 werden 184 van de 285 kasten gekontroleerd. 
Het bleek daa:tbij dat de kasten uitsluiten~ werden bev'ol).<:t door 
mezensoorten en bonte vliegenvangers; dit in tegenstelling met het 
voorgaande seizoen, toen ookwel nesten werden aangetroffen van 
heggemus, winterkoninkje en boomklever. 
Het onderstaande staatje vertelt iets over de resultaten in 1975 • 

.. 
., 

aantal v~rstoqrde aantal schiere dode uitgevlogen 
nesten nesten eiE!r~n eieren jongen jongen ... . ,, 

.. 

koolmees 154 34 130.9· 188:. .. 86 751 
pimpelmees 23 2 207 25 '· :io· 150 
zwarte mees 6 ·1 .43! .. 8' ,_ . 33 
bonte' v-liegen- 24· 8 108· 10 4 72 
vanger . . .. .. 

.. -···· ' 

Uit het óverzièht blijkt,· dat inde 184. kaa·ten 207 verschillend~ nesten 
zijn gemaakt, terwijl er vermoedelijk als gev<;>'lg~van de z·eer droge 
zomermaanden, nauwelijks tweede legsels zijn geweest. 
Wat is dan w~l de verklaring voor de 23 dubbele legsels? 
De oorzaak isJi~ eerste instantie gelegen in te weinig nestgelegen-. 
heid. Zoals uit het overziohtje blijkt zijn alle kasten,· op slechts 
~~n na, bewoond geweest. Dit is een buitenspo~ig ho~e bezettings
graad, hetgeen wijst ~p een groot tekort aa~ ne~tgelegenheid. 
Het gevolg hiervan is dat de vogels, die aan de late kant tot broeden 
komen, vrijwel alle nestgelegenheid bezet vinden. 
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Dit' geldt mèt 'ri~rrie- voor de bonte vliegenv:,anger, die late.r broedt 
dan de meeste mezensoorten. De vliegenvanger moet ec}lter ook een 
nestgelegenheid vinden en die wordt• desnoods met keweld, veroverd 
op een ander vogelpaar. Zo hadden we ~~n g·eval, waarbij een nest
kast in een tijdsverloop van nauwelijks 14 dagen drie maal van be
woner verwisselde. De eerste gelukkige bewoners waren eeh koolmezen
paartje~ To~n ~~ze 8 ei~ren haddenwerd de ne~tkast in beslag geno
men doo~ een paa~tje bonte vliegenvangers. Het wijfje was·nog maar 
nauwelijks aan het broeden op de vier groen-blauwe eitjes, toen een 
tweede koolmezenpaar de woning kwam opeisen. Na een aantal hevige 
gevechten moest de bonte vliegenvanger, die - al is hij kleiner dan 
de koolmees - toch echt niet voor een kleintje verwaard ~s, de be-
hilizing afstaan aan de koolmezen die vervoigens wèer een nieuw nest 

. :: boû~den op de twee voorgaande. In het inmiddels bijna tot hét<vlieg
gat met nestmateriaal gevulde nestkastje werd het koolmezenbróedsel 

·zonder verdere problemen grootgebracht.· 
,;.'In totaal zijn.+ 26 legsels op een dergelijke' manier verstoord. 

De andere verstoringen waren te wijten aan het uithalen van nesten 
of een ontijdig einde van de broedperiode omdat een der ouders als 
slachtoffer viel van' predatoren of verkeer. 
In een volgend nummer zullen we het nog eehs ':hebben:'·over. Q.e bedoe
ling· van het onde~zóé~ en over wat we doen met de.resurtd~eri. 
Ook zullen we dan een paar suggesties doen voor het piaa~sen van 
nestkastjsà in eigen tuin. · · 

I. 

VAKANTIENUMMER NATUURKLANKEN 
=================~========~= 

Als trouwe lezer zult u zich ongetwijfeld herinneren dat wij vorig 
najaar een .''Na tuurklanken". hebben uitgegeven waarin een aantal leden 
verslag.hee.ft gedaan van hun vakantie-avonturen • 

. Dat nummer viel erg in de. smaak en wij.cwillen daarom het volgende 
nummer van _!'.Na tuurklank en" weer grotendee-ls-- v'ullen met· vakantie-
bijdrag.en van onZE! leden. · 
Mogen wij u daarom opwekken om uw wederwaardigheden te boek te 
stelle.n. Wellicht brengt u andère K.N .N. V .-ers ertoe om het prettige 
oord waar u verbleef oo~ eens als vakantiebestemming te kiezen. 
Of houdt u het er liever rustig? Maar dat is toch geen bezwaar,want 
.onze leden weten.hoe ze zich· iri de· natuur hebben te gedragen. 
Uw verhaal graag uiterlijk 10 oktober a.s. toesturen· aan: 
G.L.Overman, Pelzerpark 31, Epe. 

Redaktie. 
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Dit jaar vie~t ·Ame:t'ika haar tweede eèuwfeest. V-9or de ;niet oor
spronkelijke. ··bevolking redenen orir de plastic bloem~tje,s eens flink 
buiten te. zetten doch voor de schamele resten van1 de e$11s zo talrijk 
en cultureel zeer r{jkgevarieerde.Indiaanse bevolkingnogmaals een 
bestempeling ·V~n hun bittere armoede. Bruut .ègofsme uit Amerikaans 
koloniaàl verleden, .'väls nationalism·e gepaard met een bijna complete 
uitroeiing van de o·orspronkelijke bevolking en de schijnheilige ro
mantiek waarmee dit geheel nog steeds wordt omgeven, hebben beslist 
geen goed\gedäan aan de idee-fixa van de "volmaaktere Unie" zoals 
dit werd aangegeven in de "preambule", een soort voorwoord van de 
Amerikaanse grondwet uit 187L'!. · .· , <.· .:~ ~ ·.. ·. 
Dit is de ene zijde van de medaille, de ander~-il3~e echter ziet er 
heel wat beter uit zij het hier en daar ook nog.eri,igszins, gehavend, 
Ondanks het feit dat door de enorme bevolkingsaanwas, expl9sieve 
industri.alisaties en· andere anti-natuur uitwassen onn6eni~lijk veel 
verloren·is gegafin,hêeft Amerika nu nog steeds een ge:Weldig .natuur
potentieerl dat dóàr.zijn rijke variatie erg boeiend is. Natuurhisto
risch, geologisch en ·archeologisch is er veel te bele~én'en te zienT 
Door de "'norme. ul.tge.strektheid van het Amerikaanse continent komen 
we veel ui~terst~:n. .. t.E!gen in landschappelijk en natuurhistorisch op-
zicht. ·.. · . 
Bovenal spant d.'e Gremd Canyon wel de kroon, als urfiek geologisch fe
nomeen dat 'ZÏjn weerga niet heeft in de hele wereld, deze honderden 
kilometers la~~e en )600 meter diepe kloof waarin de Coloradorivier 
nog steeds zijn sc~~.ende werking verricht. De indrukken die een be
zoeker daar opdoet zijn zo overweldigend, dat dit voor altijd een 
diepe indruk :in·'zijh ·geheugen zal achterlaten. 
Ook de Rocky ~ountains,een deel van de ruggagraat die door Noord
en Zuid Amerika loopt van Alaska tot Vuurland in Patagonië, her
bergen ongel~felijk veel schoons. Of het Mesa Verde,een beeld van 
een gebied om je interesse in archeologie eindeloos te stimuleren. 
Ook floristisch gezien kan Amerika vele wonderlijke plantenvormen 
tonen. Als w~;hoog vanuit de Rocky Mountains, waar we de alpine 
flora hebben Qewonderd, afzakken tot in de wcestijnén ~ver een be
trekkelijk kle;ine afstand komen we de fraaist gevormde!\cactussen 
tegen met fel gekle11r_de bloemen die weldadig aandoen i~ die ogen
schijnlijk dode..,.ë_it-cdórre vlakten. Gunnen we onszelf· da~ de tijd 
nog wat verder te rijden.in de richting van de Mexicaanse grens,dan 
hebben we reden te over ons te verbazen over de reuzen onder de 
cactussen, de beroemde saquarro's, die wel een hoogte van± 15 meter 
en een doorsnede van + 1 meter kunnen bereiken. 
Dat is nu wat het Amerikaanse landschap zo ongelofelijk boeiend 
maakt, 



76-74 

Het Yellowstonepark laat ons wat oude en recente vulkanische activi
teiten zien zoals prachtige geysers met bizarre geyserite afzettingen, 

.-· inudpot"', fumarole's enz. enz. Men noemt het ook wel "het dunne aard
koreitgèb:i,ed van Amerika". Of elders "de vallei van de vuren", waar 
g:Sologisch g_ezien vrij recent nog een enorme lava. uitvloeiing is ge
weest waarvan dé. gestolde en losgekrompen lavastroom nog prachtig te 
zien is. : . . 
Storten we ons_in.een kl~i:11. kosmologisch avontuur? Dan moeten we 
naar Flagstaff in Ari.z:onà voor een afdaling in á~n van de, 150 meter 
diepe en 1500 meter brede, fraaist bewaard gebleven meteoorkraters. 
Kunt u zich'· de klap voorstellen waarme.e de meteoor + 20.000 jaar ge
leden insloeg- 't· Moet i'~ elk geyal ·ëen gewelQ.ig: spekt~kel; g,eweest 
zijn. Zo kunnen we bijna ~indeloos doo-r Aml3r1ka bliJierl. reizen, door 
al dat fascinerende moois~ We hebben dan nóg niet eens gesproken 
over het dinosaurus nationale park, Bryce Canyon, Zion nationale 
park enz, We laten het hier niet bij; in het najaar praten we er 
samen nog eens over door middel van een serie dia's en kunnen dan 
wat uitgebreider op deze materie ingaan. 

Bauke Terpstra • 

. NIEUWE WERKGROEP 
.. 

Het bestuur van de K.N.N.V. acht de bomen in onze gemeenten van 
zulke gr:ote natuurhistorische waarden, dat zij het oprichten van 
een speciale werkgroep noodzakelijk vindt. 
Het is dan ook de bedoeling, dat er een "Bomenwerkgroep" wordt 
opgericht. De eerste taak voor de »omenwerkgroep zal bestaan uit 
het registreren van alle waardevolle bomen en boomgroepen in onze 
gemeenten. Daarnaast wil de werkgroep nog andere activiteiten ont
plooien, die op de eerste werkgroepvergadering ter sprake zullen 
komen. 
Een ieder, die aan de Bomenwerkgroep wil meewerken wordt verzocht 
zich op te geven bij F.van Noorden, tel.3331• 

. ··r 

•, .. 
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Een week na ons feest van 9 o~tober organiseert onze afdeling,voor 
de vierde keer ee~ weekje naar de Ardennen. 
Vermoedelijk gaan we weer naar het gastvrije natuurvriendenhuis 
"Les M~tallos" in Hottön-Nelréux, ongevee;r 50 km zuid van Luik. 
Helemaal zeker is dat nog niet, er lopen ook n9g andere aanschrij
vingen. 
Zonder bezwaren kunt u Öok korter dêelnemen·aari de tocht. 
Ons programma is erg uitgebreid,'nu.àl is bekend, dat we wat aan 
geologie zu+len doen• Heerlijke wandelingen langs de Ourthe, met 
waterspreeuwen, ijsvógels en forellen staan ons te wachten, een 
zonnige tekenexcursie behoorde vorige jäar tot de verrassingen.· 
Een bezoek aan de grotten is mogelijk; prachtige stadjes als 
Durbuy en Laroche zullen we niet overslàan. De plantenwereld ie 
over zijn hoogtepunt heen, maar we mogen dit jaar toch een bijzondere 
nabloei verwachten, De yorige jaren zijn we. er'" ät'eeds in geslaagd 
om de avonden óp een fijne wijze te vullen. Muziekinstrumenten 
zijn welkom• 
De kosten zullen zo laag mogelijk worden gehouden. Het overnachtinga
tarief bedraagt ongeveer 80 Bfrs.(r,6.-) per per~o6n·per n1cht • 

. Inde goed ingerichte keuken kunnen we zelf koken. Potten en pannen, 
ook borden en bestek, alles is aanwezig• Op een enkele ~eer na zal 
iedere deelnemer zelf voor etenswaren m6eten zorgdragen. Het is ook 
mogelijk van het huis een warme maàltijd te ·gebruiken{kosten plm. 
100 Bfrs.). Voor de eerste dag wordt dat zelfs aanbevolen. Een en-

.kele keer zullen we gezamenlijk koken. 
Vermoedelijk slapen we op slaapkamers met 4 tot 6 bedden. Vorig jaar 
beschikten de f~milies over ~en eigen kamer, buiten de weekend~ 
hebben we het huis practisch voor onszelf. ' · 
Voo:r caravan~ is er ruimschoots gelegenheid een rustig plaatsje te 
vinden. 
Zodra er meer bekend is volgen er nadere meded,lingen. 
Het kamp staat onder·· leiding' van Dik en Els Koopmans, Bongerdplein 1 
in Epe. . . ·· . · · · · 
Wie denkt er wat voor te'voelen om mee te gaan, kan op telefoonnummer 
(05780)2083 nadere inlichtingen krijgen. Daar worden ook uw aan
meldingen voor de deelname verwacht. We zuilen proberen, indien u 
geen vervoer hebt, dit met elkaar te regelen~ 
Met.een warme herinnering aan vorig jaar tekent 

Dik Koopmans • 
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Ook voor dit nummer weer een hele serie waarnemingen, hoofdzakelijk 
over vogels, maar toch ook enkele over andere diêren en planten. 

23/4 
3/7 

31/7 
31/7 
juni 

kleine bonte specht, postkantoor Heerde 
kramsvogel, Zwolsebos 
twee ortolanen, Elburgerweg Heerde 
aalscholver, Hoorn aan het kanaal 
bosrietzanger, Eperholt 

9/5 rode wouw, Kleine wetering Oene 
19/5 2 ex.boomvalk, Renderklippen 

W.Tol. 

Koos Koopmans. 

6/5 zwarte roodstaart(regelmatig), Lange Veenteweg Epe 
juni steenuil met 4 jongen, Oude Sluisweg,Vaassen 

'24/5 

-19/5 
'22/5 

8 jonge staartmezen, Vleerveld Epe 

I 

· rod.e schijnspurrie, postkantoor Epe 

Roel Panriekoek. 

Mw.Deerenberg. 

9/7· 
.gekr.r.oodstaartje Haalberg 
kle~n·e ijsvogelvlinder, achtertuin Glorialaan Epe 

F.van Noorden. 

15/6 paartje Wielwalen, Wicheierveld, Deventer 
1/7 penseelkever, Ernst 

B.Terpstra. 

mei/juni Dagelijks bezoek van bonte specht op vogelhuisje waar 
korfje pindá's hangt, Officiersweg,Epe. 

mei Broedgeval Turkse tortel. Mannetje herkenbaar aan 
brede zwarte halsband. Mannetje deed niet mee aan 
broeden en verzorgen. Mannetje was wel steeds in de 
buurt en hielp mee met het wegjagen van eksters, 
Officiersweg,Epe. 

D.Hinrichs • 

. · r, 



30/4 
mei/juni 

1/5 
26/5. 

.' 8/8 
6/6 

28/7 
8/8 

witgatje, Wissel (1) 
roodbórsttapuit, eind v.Manenspad 
kramsvogel, Wissel 
oeve~loper, vijver Klaarbeek Epe 
oeverloper, Zuuk,E50 _ _ 
zang nacp tzwaluw, v ,Mari.ensi>au ' ·',. 
wes'pendief, Gelders Lands chap/Welna 
4 ex,b~izerd(trekkend)_en regenwulp(ioep 
boven Zwartelandstraat Epe 
paapje, eind v.Manenspad 27/5 

24/5 .. fluiter, eind Officiersweg,Epe. 
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J.W.v.Waveren-Hoger~orst. 

3 t/ m 5 jÜiii vogeldrinkbak Nore·lbosweg 17, 8 -kruis bekk~n,· 4-
mnl. en 4 vr.exemplaren. Ze drinken en baden. Als de 
vr.goed nat zijn lijken ze op een juv., zoals v66rin 
Gids voor vogels van Europa van Bruun(Elsevier) staat. 

C.H.van Looij. 

27/6 vos in de omgeving van Epe 
8/7 bunzing in de omgeving van Epe 

laatste week jimi spotvogel, zong meerdere malen· per_ dag zo'n 
t/in i 3 juli - half uur tot 3 kwartier bij Bijltje langs 

· Klaarbeek Epe • 

Interessante nesten 

Welna, buizerd(1 jong uitgevlogen) 
boomvalk(begin aug. zeker 1 jong) 

Eperholt• zwarte speèht(200 meter van Ossenstal) 
IJsselarm ter hoogte van ooievaarsnest, oeverzwaluw(20 nesten) 

Plantenwaarnemingen blijven helaas maar schaars. De dorre droge 
zomer 1976 zal daaraan niet vreemd zijn. Henk Menke deed ons onder-
a taand~~:yar;q:~ne"I!lfngE:)p toekomen. . _ __ . _ 
De voortgezette inventarisatie van de IJsseldijken levert nog steeds 
aardige vondsten o.p •. Eén daarvan is het akkerklokje,_ een flinke 
campanulasoort met een' lange tros hangende .bloem~n' ~ll hartvormige 
bladeren, die ook nog a;t. 'eie~s· als tuinplant wordt gebruikt. · 
Op een erg rijk stuk dijk \'f€lrdep tripmadam en zacbt.vetkruid· aange
troffen. Allebei vetplan.Jjès ·met g·ele bloempjes.· Tripmadam i·s ·tame
lijk fors met een hoofj'e goudgele bloempjes. Zacht vetkrui·d -lijkt 
erg op muurpeper, maar smaakt niet scherp. 

Op 25 juli werd in het Soarel in een wegberm doornappel gevonden. 
Het kan een forse plant worden met lange smalle witt~ of violette 
bloemkelken en grote stekelige .doosvruchten. Hij verschijnt af en 
toe op braakliggende grond, tussen het puin vàn gesloopte huizen 
enz., nooit veelvuldig en nooit bestendig. Jaren geleden stond er 
in een koeieplak midden in een weiland.in Wissel een exemplaar van 
de violette varieteit. De koeien hadden hem mooi laten staan want 
hij is flink giftig. Ik heb hem in mijn tuin uitgezaaid en hij hand
haaft zich al jaren. Wie wat zaad wil hebben in het najaar kan me 
dat gerust laten weten(tel.3010,Epe). 
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VAN RANSUIL .TOT MUS •• , •••••••••••••• ,BIJ VAN NOORDEN IN DE BUS! 

In ons vorige nummer vroegen wij u ons te vermelden, welke vogels 
er in uw omgeving broedden. We willen n.l. tot een overzicht komen 
van de huidige vogelbevolking in onze Veluwse dorpen. Ons aller 
hulp is daarvoor nodig. 
Dus: schrijf of bel p.o. naar F.van Noorden, Glorialaan 5, Epe, 
tel. 15710-3331. 
Alle broedgevallen zijn belangrijk. Ook een in het brotî.dseizoen 
gedurende weken zingende vogel wijst op de aanwezigheid van een 
nest. 
De vogelwerkgroep kijkt met spanning uit naar uw meldingen! 

NEDERLANDSE MALACOLOGISCHE VERENIGING 
==================================== 

De Nederlandse Malacologische Vereniging houdt zich bezig met de 
studie van weekdieren zoals schelpen, slakken maar ook inktyissen. 
Inlichtingen over deze vereniging kunt u krijgen bij de heer 
J.G.B.Nieuwenhuis, Bentincklaan 37a, Rotterdam. 
Tel.010-241943(na 18.00 uur). 

NIEUWE LEDEN 
============ 

We konden.-·weer 5 nieuwe leden van onze afdeling begroeten_. 
Het --~ijn; _ 
B.J.-B.Hiberink, Oude Apeldoornseweg 57, Vaassen. 
A.Terluin-Prekema, Slotgraskamp 46,Epe. 
L.J.van Zanten, Krugerstraat 250, Vaassen. 
W.A,Braakensiek, Molenbeek 15, Vaassen. 
L.P.H.H-.)ogervorst, Travertin 16, 't Harde. 


