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Allereerst wil het bestuur U allen een heel goed 1998 toewensen, inet name ook diegenen die 
er niet aan toe kwamen op de Nieuwjaruswandeling te komen 

Het plan Kloosterbos gaat definitief door in 1998, en er is al een begin gemaakt met de 
voorbereidingen van het inventarisatierapport. We hopen dat de werkgroepsleden er met plezier aan 
zullen werken, en als ook niet-werkgroepleden iets zouden willen doen is dat natuurlijk zeer welkom. 

De herinrichting van "het" natuurpad is nu ook in gang gezet. De bordjes zijn er al. Nu nog 
de gedeeltelijk nieuwe route, de teksten op de borden en dan het grote werk, namelijk het plaatsen. 
Voor dat hele gebeuren kunnen we nog best hulp gebruiken, aangezien enkele van de cominissieleden 
zich wegens tijdgebrek moesten terugtrekken. 

MELDT U !!! MELDT U !!! 
En ditzelfde geldt ook nog steeds voor de Natuurbeschermingscominissie, die ook altijd nog 

handen te kort komt. Het team heeft overigens sinds kort wel enige versterking gekregen. 
In verband met de alom stijgende kosten en de aanschaf van duur materiaal brengt de NBC tegen- 
woordig voor het werk bij particulieren wel enige kosten in rekening. 

De kleine cursus geologie (fossielen) is alweer achter de rug en het was weer erg leuk! 
Aan de cursus "Vlinders" (zie verderop) kunnen nog best meer mensen meedoen. We willen er 
ditmaal wel een kleinigheid voor rekenen. Voor drie avonden: leden f 10,- en niet-leden f 15,- . 

We hopen elkaar in het komende jaar weer geregeld te zien en samen te werken aan de 
diverse projecten. 

Het bestuur. 

OPROEP VAN HET BESTUUR: 

Zoals U bekend zal zijn bestaat he t  beatuur momenteel u i t  vijf leden. Omdat wij d i t  
aantal graag uitgebreid zouden zien t o t  het  toegestxne maximum van zeven, vragen wiJ U 

mogelijk is -t;erwijl we toch eigenlijk allemaal een t e  grote podie hooi op onze respectieve 
vorken hebben, illustreert het goede "klimaat" waarin we werken. 

volgende jaarvergadering. Een aanpassing "uit nood geboren", die goed werkt. 

- Du5: mocht het U ooit overkomen dat -U denkt: 'Wat zal ik nou eens gaan doenr' 
weet dan, d a t  U zich op sen preWige manier zeer nuttig kunt maken. En denkt U dan met 
name aan ons: 

HET i3E5TUUR VAN DE KNNV, 



Vanuit een nieuw geel jasje wenst de redactie U een heel gelukkig en voorspoedig nieuwjaar toe. 
Wij hoorden dezer dagen zeggen: een zinvol nieuwjaar, en om de een of andere reden werkte dat door en 
het inaakte indruk - kunt U zich daar iets bij voorstellen? We gaan zo makkelijk om met begrippen als 
"gelukkig" en "gezond", zonder tot ons te laten doordringen wat het feitelijk inhoudt, en dat het toch wel 
kolossale zaken zijn, die we zo vanzelfsprekend hanteren. 

Na dit nieuwjaarsfilosofietje zult U wel begrijpen dat onze goede wensen heel doordacht en diep 
gemeend zijn, en - om ook inaar eens van de hak op de tak te springen - ook zinvoller dan bijvoorbeeld 
die vermaledijde nieuwe spelling, waar je als zichzelf respecterende redactie zoveel mee te maken hebt! 
Het is toch de zotheid gekroond dat er zich onder hele groepen Nederlanders van niveau niet één ineer 
bevindt die foutloos Nederlands schrijft? Als de zaken zo liggen is het toch wel heel duidelijk dat er iets 
inis is met de taal en niet met de taalgebruikers! En als het er nou nog mooier of desnoods maar logischer 
op geworden was. . .! 
Maar goed, na even ons hart gelucht te hebben, terug naar de orde van de dag. 

Deze Natuurklanken onderscheidt zich een beetje van de rest door het ontbreken van diverse arti- 
kelen die ons wel beloofd waren. Oorzaak: waarschijnlijk de decembermaand, die voor iedereen extra 
drukte betekent. En daarbij komt ook nog dat het blad - in verband met vakantie in de redactie - al in de 
eerste week van januari perst? ter perse moest. Enfin, we houden de beloofde artikelen te goed, en voor 
dit moment kunt U met de aanwezige jaarstukken desgewenst een aardig poosje zoet zijn. 

Wij hopen velen van U op de jaarvergadering te zien. Die valt laat valt, dit keer. We zitten dan 
alweer volop in de blommen, terwijl we nu onze harten alleen nog maar wannen aan Winterjasmijn en de 
gele spinnetjes van de Toverhazelaar. 
Máárrrr . . . . de dagen beginnen al te lengen en als iemand zich een beter begin van het nieuwe jaar weet 
te wensen, d m  geldt dat niet voor 

Uw redactie. 

- J k  voel in deze ~at~tirklanken een 
soort winterse kaalheid; ik mis iets. 

- De tikfo~ten, bedoel je ? 
- zou dat het wezen . . . ? 



VOOR UW AGENDA 

VAN WANDELINGEN, EXCUR5IE5, LEZINGEN, ENZ. 

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 oin 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 
stenenwacht in Bussloo. 

Plaats Suite, Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25. 
Tijd 20.00 uur. Einde h 22.00 uur. 

zaterdag CURSUS NATUURBESCHERMING DOOR MONITORING 
3 1 januari Kijk voor meer bijzonderheden op pagina . 

zaterdag VOGELEXCURSIE NAAR DE UITERWAARDEN, o.l.v. Wenk 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 

'b7 zeggen waar we precies naartoe gaan, want dat hangt af van de plaats waar op dit ogenblik 
de interessantste concentratie van vogels te vinden is. 

Vertrek uit Vaassen 08.45 uur, Dorpsstraathoek Julianalaan. 

I 
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 schuilt op dit gebied ongetwijfeld een grotere rijkdom dan in enige andere 
Nederlandse provincie, en dit verdient beslist meer aandacht dan wij er doorgaans aan be- 
steden. 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. 

maandag CURSUS VLINDERS LEREN KENNEN 
16 februari Zie aankondiging op bladzijde 

maandag CURSUS VLINDERS LEREN KENNEN 
2 maart Zie boven. 

maandag CURSUS VLINDERS LEREN KENNEN 
9 maart Zie boven. 

zondag EXCURSIE NAAR ZWALUWENBURG EN SCHQUWENBURG, onder leiding 
15 maart van Els en Dik 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 landhuizen 
van Gelderland is. I-Iet 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 slingerplanten 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 otn deze excursie mee te maken. 

Verzamelen Vaassen: 09.00 uur Dorpsstraathoek Julianalaan 
Verzamelen Epe: 09.1 5 uur parkeerterrein AH. 

donderdag ALGEMENE LEDENVERGADERING 
26 maart Na afloop van de vergadering zal de Heer Zeno Swijtink een diapresentatie houden over 

zijn reizen door Afrika. 
Zoals altijd hopen wij op een goede bezetting van de zaal, bij deze tocli erg belangrijke 
bijeenkomst. 

Plaats: Suite Eper Gemeente~oning~Stationsstraat 25, Epe 
Aanvang:20.00 uur. 

HET VERVOLG VAN HET ACTIVITEITENPROGRAMMA IS NOG NIET HELEMAAL UITGEWERKT, MAAR 
HIERONDER VOLGT EEN VOORLOPIGE OPGAVE DIE U IN ELK GEVAL EEN IDEE GEEFT VAN DE 
PLANNEN. AAN DE INVULLING WORDT MISSCHIEN NOG WAT GESLEUTELD. IN DE VOLGENDE NA- 

( TUURKLANKEN GEVEN WE U ALLE DETAILS. 
WAT U WEL KUNT DOEN IS DE DATA IN UW AGENDA ZETTEN. 

woensdag Bij wijze van verandering nii eens een doordeweekse MIDDAGWANDELING met Marianne 
8 april Faber. Doel? Voor het moment "waar de wind ons voert". Aanvang 13.30 uur. 

donderdag LEZING KERKUILEN door Johan de Jong. 
16 april 

donderdag "VROEGE VOGELS" - de traditionele jaarlijkse wandeling met Wim van Waveren Hoger- 
2 mei vorst, waarbij vooral vogels de aandacht zullen krijgen. 

donderdag VLINDERS VAN DE VELUWE, diapresentatie door Mevrouw N. Honig, die veel van haar 
14 mei fotomateriaal in deze omgeving vergaard heeft. Goed om de verworven kennis van de 

Vlindercursus te testen! 

zondag BLOEMENEXCURSIE ? ? ? ? 
7 juni 

donderdag AVONDWANDELING met Lodewijk Rondeboom. 
9 juli 

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 

Werkgroepc H 
~~~tuurbeLccker~ i~g~co~~issk  

De vrijwilligers worden 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 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 

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. 



Van het programma voor het seizoen 1997198 rest nog: 
24 januari Snoeien van een hoogstamfniitboomgaard, aan de Dijkhuizeweg 21 te 

Epe, met "praktijkcursus". 
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 - 5727 13. 

Bertus Hilberink. 
% f @ &  

VOZOV~ x 2  

VOGELS 
zondag GANZENEXCURSIE NAAR DE OOYPOLDER 
18 januari onder leiding van Adrie en Wim 

De Gelderse Poort is een belangrijk ovenvinteringsgebied voor Kleine zwaan, 
Toendrarietgans en Kolgans. 
Wellicht is er gelegenheid om ook nog even in het aangrenzende Duitse gebied naar gan- 
zen 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. 

J~sdten 
De cursus "Vlinders leren kennen" is in voorbereiding. Zoals U ook elders in dit blad kunt lezen 

zal die gegeven worden op drie maandagen, en wel op 16 februari, 2 inaart en 9 maart a.s. en U kunt zich 
voor deelname opgeven aan Marianne Faber, tel. 0578 - 276167, of aan 

Els Koopmans, tel. 0578-6 12083 

Illustratie van Cicely Mary Barker uit de serie "Flower Fairies". 
Zomaar een plaatje om de moed erin te houden, mocht de winter ons nog 

parten gaan spelen. Voordat we het weten bloeien toch weer de Maartse viooltjes! 



Uitnodiging 

M N  DE LEDEN VAN DE KNNV AFDELTNG EPEíHEERDE: 

Hierbij nodigt het bestuur U uit voor de algemene ledenvergadering die op 
donderdag 26 maart 1997 in de Epergemeentewoning zal worden gehouden. 

Aanvang 20.00 uur. 

De meeste stukken van de jaarvergadering zijn in deze Natuurklanken opgenomen. De financiële 
stukken liggen op 26 maart a.s. van 19.30 uur af ter inzage in de Epergemeentewoning. 
Na de vergadering krijgen we een diapresentatie van Zeno Swijtink over zijn reizen doorAfiika. 

Opening. 
Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 27 februari 1997 
Ingekomen stukken. 
Mededeling van het bestuur. 
Verslag secretaris. 
Financiën. 
6a Verslag penningmeester over 1 997. 
6b Verslag kascointnissie. 
6c Begroting 1998. 
Benoeming nieuwe kascommissie. 
Bestuursvacatures. 
Verkiezing nieuwe bestuursleden. 
Benoeming afgevaardigden naar de VV in november a.s. 
Werkgroepen en Bibliotheek over de plannen voor 1998. 
Redactie Natuurklanken. 
Meningen over de activiteiten van het bestuur. 
Suggesties komend seizoen. 
Rondvraag. 
Sluiting. 

TOELICHTING AGENDA 
Punt 8. Het afgelopen jaar was de bestuurssamenstelling als volgt: 

Voorzitter Mariantie Faber 
Secretaris Micky Haselhoff-Marsman 
Tweede secretaris Erik Murris 
Penningmeester Jenny Sondorp 
Lid Lous Heine (coördinatie activiteiten) 

Hany van Diepen (tot medio april 1997). 
De verdeling var1 de functies is in onderling overleg gebeurd, met de afspraak dat alle bestuursleden 

elkaar bij het functioneren zoveel mogelijk terzijde staan. 

TIP: Om de gang van zaken tijdens de vergadering op de voet te kunnen volgen, is het handig deze 
Natuurklanken bij de hand te hebben. 



K N N V NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING 1997 

Bij de jaarvergadering waren zeventien leden aanwezig. Van het bestuur was Harry van Diepen - met 
voorkennis - afwezig. 
Verder was bericht van verhindering ontvangen van: Bert en Rowan Koster; Hilary Jellema-Brazier; 
Bertus Hilberink; Cintia Wedeineijer; Mariet en Henk van Gelder; Anca Ebens, Jan Sterenberg, de Heer 
en Mevrouw Bouchette. 'J 

1.  OPEMNG 
De vergadering wordt geopend met een welkomstwoord van Marianne, direct gevolgd door een 
verrassing met bloemen voor Joop en Micky, ter viering van het feit dat de secretariele werkzaamheden 
weer normaal uitgevoerd kunnen worden, dank zij het voorspoedig herstel van Micky. 
Bij de presentielijst liggen kopieën van het financieel jaaroverzicht 1997 voor de aanwezigen ter 
kennisneming, alsmede diverse "blauwe boekjes" (mededelingen van het Hoofdbestuur) en een 
uitnodiging voor de jaarvergadering van de Vereniging Milieuzorg op 24 maart 1997. 

2. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 22 FEBURAI 1996. 
Onder puit 3.c. werden suggesties gevraagd voor de viering van het honderdjarig bestaan in 2001 van 
de KNNV. Jan Polman stelt voor iets te ondernemen tegen het opheffen van de hortussen in Nederland. 
Dit idee zal worden doorgegeven. 

3. INGEKOMEN STUKKEN: 
HB-mededelingen en uitnodiging Vereniging Milieuzorg ( zie OPENING). 

4. MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR. 
a. Contributieverhoging. 

Marianne legt de vergadering voor dat er rekening gehouden moet worden met een 
contributieverhoging van f 2,SO per lid en per huisgenootlid, voor het jaar 1998. De contributies 
zullen dan bedragen f 40,- resp. f 15,- . Hiermee liggen we nog beneden die van de meeste andere 
afdelingen en de verhoging lijkt nu echt onvemijdelijk, omdat we te maken hebben gekregen met 
veel hogere onkosten (onder meer de posttarieven). 
Was1997 een duur jaar in verband met het 50-jatig jubileum, nu krijgen we te maken met hoge 
kosten voor het Natuurpd. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er iets teruggeschroefd moeten 
worden in de uitgaven van de werkgroepen. 
Vooralsnog zorgen de opbrengsten van "Tussen Heuvels en Rivier" voor een comfortabel extra 
inkomen, en ook nu wordt de medewerkers aan deze rubriek hulde en dank toegezwaaid. 
Els Koopmans-Grommé, aan wie toch wel het leeuwendeel van die lof toekomt, merkt op dat leden 
van werkgroepen ook best eens voor de krant zouden kunnen schrijven en er zo toe bijdragen dat er 
voldoende geld voor hun budgets aanwezig blijft. 

b. De coiirdinerende vergadering voor de werkgroepen is toch niet functioneel gebleken en daarom 
afgeschaft. Mocht het voor een bepaald project nodig zijn alle contactpersonen bij elkaar te hebben, 
dan krijgen die een oproep. 

c. Het hoofdbestuw. heeft aan de afdelingen gevraagd extra aandacht te vestigen op het bestaan en 
functioneren van de werkgroepen. Hiertoe is een passende toelichting op papier gezet, die met het 
welkomstpakket aan de nieuwe leden wordt gegeven. 

d. Er wordt dit jaar door de KNNV, De Vlinderstichting en de Jeugdbonden tezamen een 
publieksproject georganiseerd met als onderwerp D A G A ~ I E W C  NACHTVLINDERS. 
Hierbij wordt met name een achttal soorten onder de algemene aandacht gebracht. Er komen 
publicaties over in "Natura" en ook in de komende Natuurklanken zal er iets over te lezen zijn. 

e. In de komende herfst wordt de aanzet gegeven tot een "groot project" waar alle werkgroepen aan 
deelnemen. Binnenkort kunnen de werkgroepleiders een oproep voor een collectieve beraadslaging 
verwachten. 

f. Natuurpad. 
De subsidie-aanvragen zijn nu allemaal weg en zodra we het geld binnen hebben kunnen de 
werkzaamheden aanvangen. Erik zet uiteen dat de oorspronkelijke plan~ien, zoals die beschreven 
warm in de notulen van de vorige jaarvergadering, helemaal veranderd zijn en licht dit toe. 

K.N.N.V. Vereniging voor veldbiologie 
Afdeling Epe/Heerde 
Opgesteld door Micky HaseIhoff-Marsman 

gehouden te: Epe 
op 27 februari 1997 
Verslagjaar 1996. 



Er zijn twee voorbeelden van de nieuwe borden naar deze vergadering meegenomen, zodat men 
vast een idee kan krijgen van liet eindresultaat. De borden zijn inooi om te zien en er wordt van 
gezegd dat ze de hoogste graad van vandalismebestendigheid bezitten. Voor het geval dat toch niet 
genoeg is, hebben ze nog als voordeel dat de onderdelen gemakkelijk te vervangen zijn. De bordjes 
zelf worden over palen (vati Robiniahout of Tamme kastanje) gestulpt en met twee krachtige bouten 
bevestigd. Om deze bouten te kunnen bedienen is een speciaal werktuig vereist. 
Verder zijn ze onbrandbaar en onbreekbaar en in hoge mate krasbestendig. 
De kosten aan een en ander verbonden liggen wel aanzienlijk veel hoger dan begroot was en 
aangezien de subsidieaanvrage op de oorspronkelijke begroting gebaseerd was, zal er een financieel 
tekort zijn. Dit zal onder meer ondervangen worden door minder paaltjes langs de route aan te 
brengen. 
Er is ook een nieuwe route op papier uitgezet - met onder meer een uitbreiding naar de sprengen- 
die het de wandelaar mogelijk maakt de lengte van de wandeling zelf te bepalen, zonder dezelfde 
weg terug te hoeven lopen. 
Natuurpadgidsen zijn voor het nieuwe natuurpad niet nodig. 

De Heer Hazebroek vraagt of de bordjes ook in staat zijn de blekende invloed van de zon op de 
afbeeldingen te weren . . . . . Iets om bij het plaatsen van de paaltjes rekening mee te houden! 
Els Koopinaris vraagt wie voor het onderhoud zorgt. Antwoord: Wij zelf - bijvoorbeeld de 
NBC, die de kosten dan moet opvoeren in haar begroting. 
Frans Bosch stelt dat de Natuurpadgidsen ook voor inkomsten zorgden, die we nu kwijt raken. 
Jenny heeft hier al rekening mee gehouden, zoals uit haar financieel verslag blijkt. 
Henk Menke vraagt hoe het zit met de borden en condens. Antwoord: Dit probleem is 
nauwelijks aanwezig. Er ontstaat weleens een beetje condens, maar het trekt ook zo weer weg 
dank zij goede ventilatie. 

e Dik Koopmans vraagt wanneer een en ander gerealiseerd wordt. Antwoord: september. 
5. JAARVERSLAG SECRETARIS. 

Dit is opgenomen in Natuurklanken nummer I van 1997 en behoeft geen aanvulling, maar wel een 
correctie. Bij het ledental per 1 januari van dat jaar staat namelijk abusievelijk dat dit tweeënvijfhg was. 
Dit moet uiteraard honderdtweeënvijftig zijn (plus tweeënveertig huisgenootlederi en één erelid). 

6. VERSLAG PENNINGMEESTER. 
Jenny heeft onder de aanwezigen een overzicht van de inkomsten en uitgaven verspreid, aan de hand 
waarvan ze een uitvoerige toelichting geeft. 
o Ze wijst op de kapitaalsafname, die ze vorig jaar al ingecalculeerd had en die o.m. verband houdt 

met de kosten rond het jubileum, en de afschrijving in verband inet de natuwpadgidsen. Verder 
krijgen we - bij afname van het kapitaal - uiteraard ook te maken met minder rente, zodat we ons 
toch moeten beraden op enige bezuiniging. 
De werkzaamheden van de NBC zijn tot nog toe gesubsidieerd, maar daarvan is nu het einde in 
zicht, kortom: Tussen Heuvels en Rivier is de kurk waar wij op dri-iven. 

o Marianne wijst erop dat de NBC haar de indruk gaf, te kunnen blijven rekenen op een jaarlijkse 
bijdrage van f 1.000,- , maar dat dit niet overeenkomstig de werkelijkheid is. Rudi Heideveld 
antwoordt dat men dit intussen wel degelijk heeft begrepen. 

i Er is iets vreemds gebeurd inet de kascoinmissie, waarin vorig jaar gesteld was dat deze gevomd 
zou zijn door Daphne Dikkers en Idske Mulder. In plaats van Daphne en bij afwezigheid van Idske 
is Henk Menke nu degene die rapporteert over de kascontrole, die geheel "onder controle" bleek te 
zijn, zodat aan de penningmeester décharge kan worden verleend. 

e Het financieel overzicht zal in de volgende Natuurklanke~i worden afgedrukt. 
7. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE. 

Deze zal voor het volgend jaar bestaan uit Henk Menke en Joop Haselhoff. 
8. BESTUURSVACATURES. 

Het bestuur bestaat nog immer uit zes leden, hetgeen statutair niet toelaatbaar is. Ook nu blijkt niemand 
zich geroepen te voelen de bestuurlijke gelederen te versterken en de statuten recht te doen gelden. 
De situatie blijft dus ongewijzigd. 

9. BENOEMING AFVAARDIGING VV OP 1 NOVEMBER 1997 IN ARNHEM. 
Hiervoor geven zich op Margriet Maan en Rudi Heideveld. Wim Bijlsma stelt zich beschikbaar als 
reserve. 



10. WERKGROEPEN. 
Paddestoelen. 
Aan het jaarverslag van deze werkgroep hoeR alleen nog toegevoegd te worden dat de slotavond die op 
de 17e februari werd gehouden, een succes was. Veel belangstelling ook van de "pseudo-leden", nog 
een aantal recente vondsten en prachtige dia's van An Westenveel en DikKoopmans. 
Janus en To Cmm, die voor het moment de leiding hebben overgenomen, legden de plannen voor de 
aanpak in het volgend seizoen op tafel. Verder werd een keuze gemaakt uit een aantal boeken over 
microscopie, voor de aanschaf waarvan Menno Boomsluiter en de Cmns zullen zorgen. 
Insecten. 
Vorig jaar zijn de sprinkhanen onder de loep genomen en daar valt nog zoveel over te ontdekken dat 
dit thema geprolongeerd wordt. .I 

Verder doet Els Koopmans een beroep op de aanwezigen om zoveel mogelijk vlinderlijsten voor De 
Vlinderstichting i11 te vullen en mee te doen aan het project DAGACTIEVE NACHTVLINDERS. 
Planten. 
Het jaarthema is de IJsseVHet Geldersch Landschap en er is een programma opgesteld waarbij het 
accent sterk op inventarisatie zal worden gelegd. 
Egbert de Boer heeft intussen zijn inventarisaties voor de gemeente Epe voltooid. 
Natuurbeschermingscommissie. 
Omdat de financiën teruglopen is besloten de werkzaamheden niet gratis meer te verrichten. Bij het 
eerstvolgende project - een hoogstamfniitboomgaard in Veessen - zal voor elke gesnoeide boom f 25,- 
in rekening gebracht worden. 
Bibliotheek 
Els heeft: sterk de indruk dat er minder gebruik van wordt gemaakt dan voorheen. De moeilijke 
bereikbaarheid van de bibliotheek is hier zeker debet aan. Verder valt het haar op dat zij altijd degene is 
die opgetrommeld wordt als iemand iets wil lenen, terwijl er toch ook andere contactpersonen zijn. 
Marianne vestigt er de aandacht op dat er op werkgroepavonden wel veelvuldig gebruik gemaakt wordt 
van de boeken uit de bibliotheek. 
Vogels 
Deze werkgroep is sedert kort samen met die van de Vissen, Amfibieën, Reptielen en de Zoogdieren 
gecombineerd tot de werkgroep VOZOVAR. 
Harry van Diepen is daarvan algemeen coördinator en wordt geassisteerd door verschillende 
contactmensen voor de onderscheidene vertakkingen. Wie precies w& welke functies zal vervullen is 
nog niet helemaal bekend, maar men beraadt zich erover. 
Voor volgend jaar, te starten in januari, staat inventarisatie van het Kloosterbos en het gebied er 
omheen op het programma. 
Zoogdieren. 
Nu dus ook onderdeel van VOZOVAR. 
Frans Bosch heefi niets toe te voegen aan zijn jaarverslag dat in Natuurklanken 111997 opgenomen is. 

1 1. NATWRKEANKEN. 
De redactie inag zich sinds december 1996 verheugen in een nieuw redactielid, met name Oeti SIot- 
Batteram. Er wordt sinds kort toch iets meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tekst op diskettes 
aan te leveren, wat de zaak plezierig beïnvloedt. De enige verdere moeilijkheid hoort thuis in de 
categorie "luxeproblemen", want er is vaak te veel kopij en - in verband met de hoge verzendkosten - 
mag het blad niet te dik zijn. 

12. MEMNGEN OVER DE ACTIVITEITEN VAN WET BESTUUR. 
Paula Bijlsma complimenteert het bestuur voor de bijzonder geslaagde dag van het 50-jarig jubileum. 
Els Koopmans vindt dat het bestuur dikwijls niet voldoende respons krijgt voor het werk dat er verzet 
wordt, met name voor wat betreft belangstelling voor de excursies en lezingen. Marianne stelt daar 
tegenover dat dat eigenlijk heel wisselend is, en dat we kort geleden nog te maken hadden met een 
excursie waar vijfenveertig deelnemers voor waren. (Hertenbronst). 

13. SUGGESTIES VOOR HET KOMEND SEIZOEN. 
Geen uit de vergadering. 
Plannen voor het herfstkamp zijn nog niet m de orde geweest, maar Paulal Wim Bijlsma en - naar zij 
aannemen - Gerard Plat willen wel weer op onderzoek uit. (Gerard is niet bij de vergadering aanwezig). 

Verder is a een begin gemaakt met plannen voor een gemeenschappelijk groot 
inventarisatieproject, waar alle werkgroepen bij betrokken worden. Over de locatie moet men zich nog 
nader beraden. Genoemd zijn: Vossebroek en Motketel. 



De vogelgroep gaat inventariseren in het Kloosterbos en omgeving. Of dit ook een geschikt gebied is 
voor het "grote gezamenlijke project" zal nader worden besproken. 

14. RONDVRAAG. 
e Rudi Heideveld wijst erop dat de molen in Veessen is aangekocht door Staatsbosbeheer en dat daar 

een ruiinte beschikbaar is waar wij als KNNV misschien ook gebtuik van kunnen maken, 
bijvoorbeeld voor exposities. De ruimte wordt onderhouden en verwarmd, zodat daar verder geen 
omkijken naar is. 
Marianne zegt blij te zijn met de tip en we gaan zeker informeren naar de mogelijkheden. 

m Tenslotte geeft Marianne in een korte samenvatting uitleg over - een bij de meeste aanwezigen 
enigszins bekend - conflict dat is gerezen tussen enige leden van onze afdeling en een bestuurslid. 
Het conflict heeft zich aanvankelijk in de privésfeer afgespeeld, inaar aangezien er wel degelijk 
KNNV-belangen in meespeelden, werd het bestuur er ook bij betrokken. 
Ten tijde van de onderhavige vergadering leek de pijnlijke kwestie voor een groot deel in goede 
banen geleid te zijn. Matlanne vraagt namens het bestuur het vertsouwen van de vergadering deze 
zaak verder tot een goed eind te brengen. Dit verzoek wordt door de aanwezigen gehonoreerd. 

15. SLUITING VAN DE VERGADERING. 

Vroeger dachten die Prikkebenen 
d a t  natuur buiten was! 

Honderd jaar natuurstudie: 

"Gestolen" uit Veekoot 8(2), 1997. 



Er zijn in dit jaar - buiten de bestuursvergaderingen - idrieëntachtig activiteiten georganiseerd en 
uitgevoerd (zie overzicht aan het eind van dit verslag). Het is mogelijk dat niet alle werkgroepactiviteiten 
hierin opgenomen zijn. Het aantal deelnemers per activiteit loopt doorgaans nogal uiteen, maar aan en- 
thousiasme ontbreekt het nooit. 

De huidige bestuurssamenstelling is als volgt: 
Marianne Faber voorzitter 
Micky Haselhoff-Marsman secretaris; 
Erik Munis tweede secretaris 
Jenny Sondorp penningmeester 
Lous Heine lid - coördinator afdelingsactiviteiten; 

Harry van Diepen heeft zijn bestuursfunctie neergelegd. 
Er zal op de jaarvergadering van 26 maart1998 zeker weer een beroep op het publiek worden gedaan voor 
uitbreiding van het bestuur. Niet alleen omdat het echt zo is, dat in de huidige situatie te weinig mensen de 
bestuurstaken moeten uitvoeren, maar uitbreiding is ook goed en plezierig voor nieuwe inzichten en initia- 
tieven. 
Het bestuur heeft zes keer vergaderd. 

Voor de activiteiten van de Natuur Bescherrnings Commissie, de diverse werkgroepen en de bi- 
bliotheek wordt verwezen naar de desbetreffende jaarverslagen zoals die verderop in dit blad zijn opge- 
nomen. Hierbij de aantekening dat de coöordinatie van de Paddestoelenwerkgroep nu berust bij Janus en 
T0 C m .  
Natuurklanken. 

Nog steeds mogen we ons verheugen in een royaal aanbod van zeer gevarieerde kopij, die ons van 
alle kanten aangeleverd wordt. Met name zij afzonderlijk genoemd en geroemd ons aller Els Koopmans- 
Grornrné; zonder wier bijdragen Natuurklanken Nuluurklanken niet zou zijn. 

Oeti levert het materid voor de rubriek "Wetens(w)aardigheden voor de jeugd". Omdat de re- 
dactie niet wist of er inderdaad behoefte bestond aan iets dergelijks, is aan de kinderen van onze leden 
gevraagd om reacties. Die bleven uit, maar de rubriek krijgt wel degelijk heel veel waardering. Een bij- 
zonder mooie volwassen urtspraak was: "Zo snap ik het tenminste ook.." De wetens(w)aardigheden wor- 
den dus voor onbepaalde tijd geprolongeerd. 

Voor de verdeling van de redactionele werkzaamheden is nog steeds geen goede formule gevon- 
den. Ook hier spelen overvolle agenda's, familie- en privébelangen en - alweer - te weinig mankracht mee. 
Het is altijd zo dat het meeste werk op het laatste nippertje verzet moet worden, en dan juist blijkt er vaak 
niemand in de gelegenheid te zijn bij te springen. Het gevolg is dat er toch nog te veel (type)fouten in de 
Natuurklanken blijven zitten. Het zou geweldig helpen als de sluitingsdatum voor de kopij wat serieuzer 
genomen werd. Nu ziet de redactie zich geplaatst voor de keus: een keurig uitgevoerd maar deels achter- 
haald blad afleveren, of de Natuurklanken zoals die er nu uitziet, mam dan wel actueel. 
Voor "floppies" houdt de redactie zich zeer aanbevolen en verder wijst ze op de mogelijkheden tot faxen 
of e-mailen (zie binnenzijde van de omslag van Natuurklanken). 

Het bijhouden en printen van de verzendlijst en het '"aren en nieten" wordt gedaan resp. gecoör- 
dineerd, door Wim en Paula Bijlsma. De bezorging wordt grotendeels verzorgd door vrijwilligers die de 
bladen rondbrengen. Ook nu weer hartelijk dank aan al die hulpvaardige mensen! 
Tussen heuvels en rivier. 

Hoeveel beslommeringen er Meven aan het leveren van steeds weer nieuwe artikeltjes voor deze 
rubriek realiseert niemand zich waarschijnlijk, behalve Els Koopmans, die zich voor deze taak gesteld ziet. 
Daarom nogmaals een oproep aan al die mensen die zoveel wetens(w)aardigs in hun mars hebben, om Els 
eens spontaan van een voorraadje korte verhalen te voorzien, waar ze uit kan grabbelen. Eén tot anderhalf 
A 4'tje, getypt, is het goede formaat. 

De verkoop van ons jubilewnboekje ging ook dit jaar door. Het blijkt een zeer gewaardeerd ge- 
schenk voor buitenstaanders te zijn. Wellicht een idee ook voor U? 
Leden. 

Het ledental stond op 1 januari 1998 op honderdvijfenvijftig, veertig huisgenootleden en één ere- 
lid. Op 1 januari 1997 was dat honderdtweeënvijftig leden, tweeënveertig liuisgenootleden, plus één erelid. 
Naniurpad. 

Erik Murris heeft op 19 november 1997 de eerste bijeenkomst belegd in verband met de aanzet tot 
de eigenlijke werkzaamheden. Helaas hebben twee leden van het oorspronkelijk team van vrijwilligers 



zich wegens te grote drukte op andere fronten moeten terugtrekken. De groep bestaat nu uit Janus C m ,  
Mariet van Gelder, Els Koopmans, Wil1 Millenaar en Hilary Jelleina. 
Er is nu daadwerkelijk een begin gemaakt met het renoveren van de KNNV-route. Men hoopt een en an- 
der in het voorjaar gerealiseerd te hebben. Wij hebben voor het Natuurpad subsidies gekregen van de Pro- 
vincie, de Gemeenten Epe en Heerde en van het Anjerfonds Gelderland. 

Als afdeling ontvangen we subsidie van de Gemeente Epe. 
Vertegenwoordigingen. 

De afdeling was in het verslagjaar vertegenwoordigd bij: 
r het Doelgroepenoverleg met de gemeente Epe (Marianne Faber); 

de klankbordgroep Besteituningsplan buitengebieden (Henk Menke, voor ons en de Bekenstichting); 
r Vereniging Milieuzorg Epe (Marianne e.a.); 
o Vereniging Milieuzorg Heerde (Adrie Hottinga); 

de Stichting Onderhoud Kleine Landschapselementen (SOKL) EpeIHeerde (Henk Menke); 
r de Gelderse Milieufederatie (Marianne); 

de Overleggroep N.O. Veluwe; 
0 Landinrichting Epe en Vaassen Oost en West (Marianne wordt hiervoor voorgedragen); 

de Overleggroep Bennbeheer Heerde (Mariet van Gelder); 
r de Bekenstichting; 
r De Vlinderstichting (Els Koopmans-Groininé); 
r de Stichting Behoud Epe; 
0 het Gewest IJsselstreek van de KNNV; 
Geregelde contacten worden onderhouden met: 
r de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG); 

de Stichting Het Geldersch Landschap; 
r het Staatsbosbeheer; 
r de Werkgroep Floristiek en Vegetatiekunde; 
r de Dierenbescherming Epe e.o. (onder anderen voor wi~itervoedeiing en vogelopvang); 

IJsselacadernie; 
de KMTP; 

r Stichting Das en Boom; 
0 Ravon; 
r Zoogdiermonitoring; 
r Martenverkgroep; 
r werkgroep Kerkuilen Nederland; 
r werkgroep Roofvogels van Nederland; 
r Vogeltrekstation (ringgegevens); 
r Vogelbescherming Zeist. 
Wij contribueren aan: 
r Stichting Natuur en Milieu; 
e De Vlinderstichting; 
r Vereniging Milieuzorg Epe. 

Sovoll; 
Voonover van belang zenden wij onze gegevens naar: 
o Floron; 
r Sovon; 
r Ravon; 
r De Vlinderstichting; 
r Het Geldersch Landschap; 
r het Rijksherbariurn; 
r Mycologische vereniging Nederland (incidenteel). 

Verder is een adhesiebetuiging gefaxt naar de Gelderse Milieudefensie met betnekking tot acties 
tegen geluidshinder, veroorzaakt door de kleine luchtvaart, en er is een brief mede ondatekend, die de 
Vereniging Milieuzorg Epe, samen met ons en de Bekenstichting, zond aan de Eper Gemeenteraad. Dit 
betrof handhaving van de APV (Algeinene Plaatselijke Verordening) met betrekking tot het voorstel de 
Commissie Stads- en Dorpsschoon op te heffen . 



Half december is er in samenwerking met de Dierenbescherming Epe en omstreken een voorlich- 
tings- annex dia-avond gehouden over wintervoedering in extreme weersomstandigheden. Dit omdat ge- 
bleken was dat er enig onbekp over dit onderwerp bestond. Op deze avond werd globaal toegelicht wel- 
ke criteria er aangehouden worden om tot bijvoering over te gaan, en de Heer Douwe Miedema van het 
Vogelasiel in Ureterp liet dia's zien over vogelopvang. 

Verder is er een begin gemaakt met een project waar alle werkgroepen aan mee zullen doen, te 
weten inventarisatie van het Kloosterbos en het land eromheen in Wapenveld. 
Het Geldersch Landschap stelt dit op prijs, maar men moet zich in dit gebied wel kunnen legitimeren. 
Legitimatiebewijzen zijn te verkrijgen bij de coördinatoren van de werkgroepen. 

De Paddestoelenwerkgroep heeft - omdat het altijd zo ongewis is hoe lang- of kort "haar" seizoen 
duurt - in 1997 al een begin gemaakt met inventariseren; de rest van de werkgroepen houdt zich aan het 

X, 

lopende jaar. De bedoeling is van de resultaten een rapport samen te stellen en te publiceren, waarbij de 
coöordinatie in handen is van Bauke Terpstra. 
Inspraakprocedures. 
De KNNV Afdeling EpeIHeerde heeft in het afgelopen jaar gebruikt gemaakt van diverse inspraakproce- 
dures, te weten: 
+ Verdeling van de in Epe en Vaassen aanwezige ruimten voor de diverse "we1zijns"verenigingen 

(Accommodatiebeleid). 
+ Inspraakreactie betreffende Natuur en Milieu educatie. 
Activiteiten in 1997. 
Op de hieronder volgende lijst zijn, aan de hand van de ons verschafte gegevens, opgenomen de: 

KNNV-afdelingsexcursies, lezingen en bijeenkomsten in 1997 

ACTIVITEITEN 1997 



Voor de geïnteresseerden volgt hieronder de opgave van het totale ledenbestand van de KNNV, 
zoals wij dat van het Hoofdbestuur kregen toegestuurd: 

Amersfoort 
Amsterdam 
Apeldoorn 
Arnhem 

Afdeling Leden Huisgleden 
Alkmaar 122 15 

17 IJssel en Lek 
50 Leeuwarden 
23 Leiden 
39 Lelystad 

Afdeling Leden Huisg.leden 
HoodWest-Friesland 228 3 0 



Assen 
Beveland 
Bollenstreek 
Breda 
Delft (regio) 
Delfzijl 
Deventer 
Doetinchem 
Drachten 
Drechtsteden 
Eindhoven 
Enschede 
EpeIHeerde 
Gooi 
Gouda 
's Gravenhage 
Groningen 
Haarlem 
Hardenberg 
Den Helder 
Helmond 
Hengelo-Oldenzaal 
' s Hei-togenbosch 

Kolomtotalen: 

Nijmegen 
Noordwesthoek 
Noordwest Veluwe 
Oost-Achterhoek 
De Peel 
Roosendaal 
Rotterdam 
Stichts Hollands Polderland 
Terschelling 
Tilburg 
Twenthe (Almelo) 
Utrecht 
Veendam 
Voorne 
Vriezenveen 
Wageningen 
Walcheren 
Wateiweg Noord 
Wieshaven 
Zaanstreek 
Zeist-Heuvelrug-Kromme Rijn 
Zoetermeer 
Zuid-Oost Drenthe 
Zwolle 

Kolomtotalen 

Algemene leden 497 16 
Algemene leden België 54 
Landelijke Jongeren 16 

Totaal 7.417 1.124 

Totaal leden+huisgen.l. 8.54 1 
Abonnees Natura 184 

Micky Haselhoff-Marsman. 
NASCHRIFT: 

Ik weet niet of het al eerder voorgekomen is dat de zogeheten "jaarstukken" incompleet in de Na- 
tuurklanken verschenen. Zo niet, dan aan mij de twijfelachtige eer van een primeur. 
Ik had gehoopt deze editie vóór kerstmis te kunnen afronden, wat met een sluitingsdatum van 10- en een 
uitloopdatum tot 12 december toch wel tot de mogelijkheden moet kunnen behoren. Het is bijzonder ver- 
velend om de laatste weken van het jaar, een periode die bij uitstek voor huisvrouwen toch al hectisch is, 
voortdurend te moeten zeuren om toegezegde kopij. Nog afgezien van de wissel die er getrokken wordt op 
echtgenoten, nazaten en verdere betrokkenen. 

Zoals het er nu naar uitziet zal het afronden in de eerste week van het nieuwe jaar moeten gebeu- 
ren, en men moet het mij niet euvel duiden dat ik heden, de 25" december 1998, (in afwachting van de 
komst van kinderen en kleinkinderen) de sluitingsdatum voor kopij officieel voor gesloten verklaar. Wat 
er nu nog binnenkomt gaat naar het volgende blad. 

Ik - in kwaliteit en privé - wil iedereen het allerbeste en -mooiste voor 1998 wensen en voor me- 
zelf wens ik . . . . nou ja, vul dat zelf maar in. Het heeft met kopij en sluitingsdata te maken. 

MHM. 



PLANTENWERKGROEP 

Ledental: zeventien. 
Jaarthetna: de IJssel en terreinen van de Stichting Het Geldersch Landschap. 
BINNEN ACTIVITEITEN: 

We kwamen in het winterseizoen zes maal bij elkaar. Gemiddelde deelname acht perso- 
nen. 

Januari: Samen met de Insectenwerkgroep besteedden we aandacht aan de relatie plant en insect. 
Februari: Terugblik IJssel 1996. Heemtuin "de Heimarishof", onder leiding van Henk Menke, met 

dia's. 
April: "ûrchideeën", onder leiding van Susan Reinmelts, dia's en een inforinatieblad. 
September: Determineren. 
Oktober: Detelmineren. 
November: "Mossen", o.l.v. Egbert de Boer. 
WVENTARISATIES: 

Gemiddeld drie tnmdagavonden per maand gingen we inventariseren voor Floron en voor Het 
Geldersch Landschap. Enkele leden van de werkgrolep hebben deelgenomen aan het rode lijstproject van 
Floron. Twaalf formulieren werden ingeleverd bij onze districtscoördinator van onder anderen Veldsalie, 
Karwijvarkenskervel, Klein wintergroen, Kliinopwaterranonkel en Moeraswolfsklauw. 
EXCURSIES: 
12 mei Hezenberg Hattem, deelname drie personen. Honderdvijfendertig soorten, en in juni tij- 

dens excursie insectenwerkgroep nog gevonden: Slangelook en Moeslook. 
26 inei Nijinolensehe Beek, deelname zeven personen. Bij de poel onder anderen Moerasandijvie 

en Bronkmid. 
2 juni Hoenwaard Hattem, deelname vier personen. Knikkende distel, Kleine bevernel, Veldsa- 

lie en Bevertjes. 
9 juni IJsseldijk noordelijk van Veessen, deelname vijf personen, onder anderen Goudhaver, 

Veldsalie en Kaiwijvarkensketvel. Aan de IJssel Platte rus en Kaal breukkruid. 
18 juni Heetntuin IJsselflora van de Heer Veerman in Wijhe. Deelname zeven personen. Zeer 

cosnplete collectie: ongeveer driehonderd soorten. 
23 juni Wisselse veen, onder anderen Kleitie zonnedauw, Veenpluis, Gagel, Blauwe knoop en 

Moeraswolfsklauw. 
30 juni Pollensche veen, deelname zeven personen, onder anderen Liggend hertshooi. Na een uur 

vanwege de regen gestopt. 

l 
7 juli Mosterdveen, deelname negen personen. Floristisch heel bijzonder gebied met veel 

Beenbreek (prachtig bloeiend), maar ook Kleine veenbes, Veelstengelige waterbies, Witte 
en Bruine snavelbies, Lavendelliei, Klokjesgentiaan, Kleine en Ronde zonnedauw, Klein 
blaasjeskruid, Draadzegge en veel Waterdrieblad. 

14 juli14 aug. Gulbroek, Hemde. Zwanebloetn, Kruisbladwalstro en Waterviolier. 
11 augustus Terrein van het Geldersch Landschap in de buui-t van de Nijmolense Beek noordelijk van 

Vaassen. Uitgebloeide stengels van Rietorchis, ook Schildereprijs es1 Wateraardbei. 
20 augustus Windesheim-Hemen. Stuk over de winterdijk gelopen, onder anderen gevonden Aardbei- 

klaver, Kruisdistel, Zeegroene rus, Valse voszegge, Beekpunge en vier muntsoorten, te 
weten Watermunt, Akkesrnunt, Kransmunt en Witte munt of Wollige munt. Teruggelopen 
door het bos waar heel veel Breedbladige wespenorchissen stonden, maar ook Heggen- 
doornzaad en Gewone engelwostel. 

l september Pollensche veen Epe, Het Geldersch Landschap: Borstelbies en Geelgroene zegge. 
8 september Wapenveld bij de IJssel ten zuiden van Kroinholt, deelname vijf personen. Grote tijm en 

Karwijvarkensket-vel. 
17 september Wisselsche veen, deelname negen personen. Nieuw gevonden: Klokjesgentiaan, twaalf 

stuks! en twee Ronde zomedauwen. 
Mariet van Gelder. 



NATUURRBESCHERMINGSCOMMISSIE 

De NBC heeft het afgelopen jaar, gerekend van 1 januari 1997, drie keer vergaderd. De volgende 
onderwerpen kwamen onder anderen op deze vergaderingen ter sprake: 
a. EVALUATIE UITGEVOERDE- EN VOORBEREIDING NIEUWE PROJECTEN: 

Op de zaterdagen 18 januari en 15 februari 1997 heeft de NBC gewerkt aan het opschonen van een 
houtwal aan de Badweg te Epe; op 15 februari weer met de enthousiaste medewerking van de Rota- 
ryclub Epe-Vaassen. 
Op 8 maart d.a.v. zijn er hoogstamfruitbomen gesnoeid op een perceel in Veessen. 
In het nieuwe seizoen 97/98 is op 5 oktober gestart met onderhoudswerkzaamheden aan een spren- 
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genkop aan de Bijsterbosweg te Epe. 
Op 5 november is de NBC actief geweest op het Jeneverbessenterrein aan de Elspeterweg te Vaas- 
sen. 
Op 20 december zullen in samenwerking met de vogelwerkgroep onderhoudswerkzaamheden uitge- 
voerd worden aan een bosperceel, Weteringdijk 69 te Ernst. 
Op de 24" januari en de 21" februari 1998 worden hoogstamfi-uitbomen gesnoeid aan de Dijkhui- 
zenveg 21 te Epe. Er zal op deze dagen tevens een praktijkcursus "snoeien hoogstamfmitbomen7' 
worden gegeven. 
Op 21 maart wordt dan het seizoen afgesloten met een project waarvan de locatie thans nog niet 
bekend is. 

b. AANSCHAF NIEUW MATERIAAL: 
Er zijn inmiddels twee motorzagen, twee veiligheidshelmen en twee veiligheidsbroeken aangeschaft. 
De Rotaryclub Epe-Vaassen heeR de NBC tevens een aantal helmen geschonken. 

C. VEILIGI-IEIDSEISEN MET BETREKKMG TOT DE VEILIGHEID VAN VRIJWILLIGERS: 
De "abowet" stelt steeds strengere eisen met betuekking tot de veiligheid bij het werken aan natuur- 
projecten, eisen die ook voor vrijwilligers gelden. 

d. VERZOEK OM FINANCIELE BIJDRAGEN AAN BANKEN EN MSTELLINGEN: 
Van twee instanties zijn inmiddels financiële bijdragen ontvangen. 

e. MEDEWERKING ROTARYCLUB EPE-VAASSEN EEN EEN PROJECT VAN DE NBC: 
Aan de Rotaryclub zal worden gevraagd in maart 1998 opnieuw deel te neinen aan een project van 
de NBC. 

Er hebben zich een paar nieuwe vrijwilligers bij de NBC aangemeld, 
De NBC beschikt inmiddels over een prachtig reclamebord, dat telkens bij werkzaamheden aan een pro- 
ject "strategisch" zal worden opgesteld. 

De NBC heeft besloten de scoutinggroep "Brunhold" te Vaassen niet te ondersteunen met betrek- 
king tot haar plannen ten behoeve van het Jeneverbessenterrein te Vaassen, mede omdat ook de eigenaar 
van het gebied, de Heer Witteveen, hiervoor zijn fiat weigerde te geven. 

Op 3 l januari a.s. organiseert de landelijke NBC een cursus "Natuurbescherming door natuurmo- 
nitoring" te Apeldoorn (zie ook bladzijde 8, Natuurklanken nummer 5, 199'7 en bladzijde in dit nwn- 
mer). 

Rowan Koster maakt niet langer deel uit van het bestuur van de NBC. 
De werktijden op de NBC-projectdagen zijn steeds van 08.30 tot 12.00 uur. Voor materiaal en 

koffie wordt gezorgd. 
Bertus Hilberink. 

INSECTEN 
A. Er werd een VIJlTAL HUISKAMEIPBIJEENK~)MSTEN gehouden, waaronder één waarbij de Insecten- 

groep een avond verzorgde voor de Plantenwerkgroep. Verder verleenden Wenk van Woerden en Bau- 
ke Terpstra hun medewerking met fraaie diaseries, 

We proberen de zelfwerkzaamheid te bevorderen door de leden telkens over het aan de orde zijn- 
de onderwerp zelf iets te laten opzoeken en vertellen. 
De laatste bijeenkomst stond in het teken van de komende vlindercursus, waaraan verscheidene leden 
hun actieve medewerking toezegden. 

We hopen het komende jaar extra aandacht te besteden aan libellen. 
B. DE EXCURSIES hadden twee keer te lijden onder het slechte weer. Eén ging niet door, de andere telde 

één deelnemer plus de excursieleider! De andere twee waren geanimeerd en redelijk bezocht. 



C. ANDERE ACTIVITEITEN. 
Ook dit jaar werden voor De Vlinderstichting drie monitoringroutes gelopen: 
1. Heerde: Traject oude spoorbaan en omgeving, door Hilary Jellema rnet medewerking 

van Mariet van Gelder. 
2. Wisselse Veen: door Els Koopmans-Grommé en Mia Leiirs. 
3. Kievitsveld: door Bert Hilberink inet medewerking van Jan Polrnan. 

De LANDELIJKE VLINDERCOURDINATORENDAG werd bezocht door Bertus en Els. 
De LANDELIJKE VLINDERDAG door vier personen. 
Een LEZING voor de eigen KNNV-afdeling werd verzorgd door Dik en Els Koopmans. 

De Insectenwerkgroep telde aan het eind van 1997 zestien leden. 
b Els Koopmans-Grommé. 

BIBLIOTHEEK. 
Deze is gevestigd in de Eper Geineentewoning, Epe. De meeste boeken werden uitgeleend aan 

deelnemers aan de werkgroepen. Ook werden boeken tijdens werkgroepavonden in de Eper Geineente- 
woning geraadpleegd ei1 daarna teruggezet. 

Het schrijnende tekort aan overzichtelijke berging maakt de aanschaf van nieuwe, vaak belang- 
wekkende uitgaven problematisch. Bovendien wordt het steeds moeilijker de al aanwezige werken op de 
juiste plaats terug te zetten. 

De aanvankelijk ingestelde bibliotlieekcommissie functioneert niet. Ik zal daar zelf ook wel 
schuldig aan zijn en probeer, in dat opzicht, mijn leven te beteren. 

Uitgeleend werden in 1997 achtenzestig werken en tien knipsels. 
Sommige boeken blijven wel heel lang bij de lezers! 

Jullie kunnen altijd tijdens bijeenkomsten in de 
Eper Gemeentewoning of bij mij thuis boeken in- 
leveren. Kijk er je boekenkast eens op na! 
Aanmaningen sturen kost tijd en geeft ergernis. En 
uitlenen gebeurt in goed vertrouwen. 

En: als je zelf iets leent, noteer dat dan in het grote schrift! Ook als je het terugbrengt. Het ligt in de 
rechterkast. 
TIJDENS 1997 WERDEN DE VOLGENDE WERKEN AANGESCHAFT: 
1. De chemisch Ecologische flora Nederland en Belgie. 
2. Eurorchis 8. 
3. Nieuwe Atlas Nederlandse bladmossen. 
4. Insecten - basisboek. 
5 .  Het Zeeboek. 
6 .  Welke kever is dat? 
7. A field guide to the birds (N. Amerikaans, Petersoti). 
8. WM 191 Slakkendodende vliegen (Sciomyzidae) van Noord- West Europa, 
9. WM 2 18 Vogels in het stedelijk milieu. 

10. WM 220 De Desmidiacaeeën van Nederland. 
l l. WM 22 1 Landpissebedden. 
12. De sprinkhanen en krekels van Nederland plus CD. 
13. Deel V van de Oecologische flora. 
14. Register op alle delen van de Oecologische flora. 
1 5. Veldgids libellen. 

Verder kregen we van Mevrouw L. Bakhuis: 
GANZEN EN ZWANEN ïN OVERIJSSEL, een atlas met verspreidingskaarten van dle  soorten. 

Tot slot schonk Gerhard Stegeman ons een groot aantal jaargangen van 
GRASDUINEN, een tijdschrift met veel informatie en fraai fotowerk. Vele jaargangen, ge- 
bundeld, 
VOGELS en DE LEPELAAR, tijdschriften van Vogelbescherming over vogels. 
Veel informatie eti foto's, gebundeld. 

Els Koopmans-Grommé. 



PADDESTOELENWERKGROEP. 

De werkgroep bestond uit: Lammert Bonhof, Menno Boomsluiter, To Cm-Hendriks, Janus 
Crum, Micky Haselhoff-Marsman, Agnès Herweijer-Stnit, Els Koopmans-Grommé, Gerard Plat en An 
Westenveel. Van deze negen leden waren er zo tussen de twee en vier personen bij een excursie aanwezig. 
Het rooster zit de anderen dan in de weg. 
Voor de werkgroep avonden 1% dat wat gunstiger: zo tussen de vijf en acht deelnemers. Eigenlijk is de 
groep wat te Mein en daardoor kwetsbaar. D 

We hielden ons in de herfst van 1997 alleen maar bezig met het "Kloosterbos" in Wapenveld. Dit 
vloeide voort uit de plannen van het bestuur oin voor alle werkgroepen hiervan een project te maken. Ook 
in 1998 zullen we hiermee nog bezig blijven. 

We maakten zeven excursies naar het Kloosterbos, waarbij we zo'n kleine negentig soorten pad- 
destoelen op naam konden brengen. Dat op naam brengen gebeurde zo mogelijk ter plaatse; anders namen 
we een exemplaar mee, wanneer er meer van stonden. Thuis en tijdens de werkgroepavonden kwamen we 
hierop terug. 

Drie werkgroepavonden om vondsten en actuele informatie te bespreken, mochten we tot ons ple- 
zier bij Agnès houden. De afsluitings- en planningsavond in februari was in de Eper Gemeentewoning. 
Voor het determineren hebben we van het bestuur een standaardwerk mogen aanschaffen ("Breitenbach") 
en de benodigde chemicaliën; de afdelingsbibliotheek bevat ook heel wat boeken en verder heeft iedereen 
natuurlijk nog de eigen bronnen. 
We hebben via de begroting toestemming gevraagd om nog een ander deel van "Breitenbaclh" te mogen 
kopen. 

Menno en Janus namen in februari deel aan een microscopiedag van de Nederlandse Mycologi- 
sche Vereniging. 

Een bijzondere gebeurtenis was het overdragen van een paddestoelen-herbarium door Mevrouw 
Sieders aan Memo. Het is het geregistreerde herbarium van haar man, die in 1992 overleed en de padde- 
stoelenman van de afdeling was. 
Via Els zijn uit het archief ook inventarisatie-lijsten van zijn hand tevoorschijn gekomen; daar moeten we 
nog naar kijken. Het is goed dat een cultuur als de onze het werk van anderen niet verloren laat gaan. Het 
gebeurt maar al te vaak dat "het nieuwe" de aandacht opeist en "het oude" in de vergetelheid raakt. 

Rest nog te vermelden dat ondergetekende samen met To de organisatie verzorgde. 
Janus C m .  

Mij interesseren eigenlijk minder het gewicht en de kronkels van 

de hersenen van Einstein dan de aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid dat er mensen met dezelfde talenten heb- 

ben geleefd en zijn gestorven op de katoenplantages en in 

de naaiateliers, 
l 

l Paleontoloog: Stephen Jay Gould, 
1 980, 



l 
l 
l 

VLINDER5 LEREN KENNEN I 
Op drie maandagavonden, t e  weten: 16 februari 

2 maart, en 
9 maar t  

organiseert de KNNV afd. Epe/Heerde een cursus over vlinders. 

De Insectenwerkgroep zal deze avonden verzorgen. De bedoeling i s  in de eerste 
plaats he t  leren herkennen van de dagvlinders die in onze regio gezien kunnen 
worden, en daarna ook soorten u i t  andere streken van ons land. Dia's, boeken 
en een uitgebreide syllabus zullen een en ander verduidelijken. 

WAT AAN DE ORDE KOMT? 
De specifieke kenmerken van de soorten, eventueel ook van hun rupsen. 

e Gedrag, baltsgewoonten. 

Waar kun j e  bepaalde soorten verwachten en wanneer? I I 
Wat zijn hun favoriete nectarplanten en wat  zijn de voedselplanten van de 
rupsen? 

e In welke boeken vind je goede informatie? 

Behalve dagvlinders zal er ook een aantal opvallende nachtvlinders worden be- 
handeld, en al5 daar t i j d  voor is  enkele opvallende buitenlandse vlindersoorten. 

OOK AL5 U GEEN LID VAN DE KNNV BENT KUNT U AAN DEZE CUR5U5 DEELNEMEN. 

De drie avonden vormen één geheel. Ze worden gehouden in de 

EPER GEMEENTEWONING, 
5tationsstraa-t; 25, Epe 

en beginnen om 20.00 uur. 

Kosten (inclusief ciyllabus) voor leden van de KNNV, voor de drie avonden f 10,- 
Voor niet-leden f 15,- II 
Opgave zo spoedig mogelijk bij Marianne Faber, 

tel. (0578) 627167, of 
Els Koopmans, 
tel. (578) 612083. 

A15 U zich al opgegeven hebt hoeî t  d a t  niet opnieuw t e  gebeuren. 



CURSUS "NATUURBESCWEWMING DOOR NATUURMONJTOWING" 

Bij de laatste gewestelijke vergadering is besloten om in te gaan op het aanbod van de NBC de 
cursus "Natuurbescherming door natuunnonitoring" voor ons gewest te geven. De datuin is in onderling 
overleg bepaald op zaterdag 3 1  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: 
f Doelgericht inventariseren, voorbereiding en verslaglegging. * ~nventarisatietechnieken 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 voorko- 
men van planten). o * Toepassing van de inventarisatiegegevens in de praktijk ten behoeve van de interpretatie van na- 
tuurkwaliteit. 
Daarnaast is er tijd ingeruimd om pr&%ische ervaringen met natuurbeschenningswerk te verne- 

men. Dit onderdeel wordt verzorgd door de natuurbeschenningswerkgroep 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 hei Centrum voor Natuur en Milieu Educatie, Aristotelesstraat 603 te 
Apeldoorn, wijk Zevenhuizen. Aanvang 09.30 uur - Einde 16.00 uur. 

Als tegemoetkoming in de kosten van deze dag (reiskosten NBC-leden, koffie, etc.) wordt per 
persoon f 5,- gevraagd; verder is alles voor rekening van het gewest. Neemt U wel zelf brood mee. 
De zaal is gratis. 

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 - 6 2 7 1 6 7  

(TUSSEN 17 .00  EN 19 .00  UUR BELLEN, S.V.P.) 
UITERLIJK 1 0  JANUARI 1998.  

WIZLKE NACHTVLTNDERS IN 1997 
IN EPE EN OMGEVING WERDEN WAARGENOMEN IN VERBAND MET HET PRJECT 

DAGACTIEVE NACHTVLINDERS: "NACHTVT,INDEKS IN HE'I 'ZONNE~E" 

Nachtpauwoog Pavonia pavonia 
24/03 * 50 rupsen uit eitjes. Vaassen. Vondst van Marcel Langevo 
Muntvlindertje Pyrausta aurata 
05/07 1 ex. tuin Epe 
23/07 2 exx. 
09/08 l ex. 

tuin  ie 
tuin Epe 1 Waarnemingen van Els Koopmans-Grornmé. 

Gammauil Autographa gamma 
13/07 3 exx. Fortmond 
14/07 4 exx. Epe Waameinirigen van 
05/09 4 exx. Einst: heide Els Koopinans-Gromné. , 
06/09 80 exx. Tongerense heide 
St. Jacobsvlinder Tyria Jacobaeae 
17/07 50 rupsen 't Harde, Elburgetweg Els Koopmans-Gromné 
??/O8 Veel rupsen Woldbergweg Mia Leurs. 
Groot avondrood Deilephila elpenor (Olifantsr~ips) 
20108 1 rups (via de krant gekregen) Els Koopmaas-Gr 
29/08 1 rups (via de krant gekregen) Els Koopmans-Groinmé, 



Grote beer, St. Jansvlinder en Harlekijn heb ik niet waargenomen in onze regio. Wie we17 
Op de ingeleverde formulieren met alle vlinderwaarnemingen stonden ook enkele exemplaren genoemd, 
maar die zijn niet op het speciale formulier "Nachtvlinders in het zonnetje" ingevuld en opgezonden - 
zover ik weet tenminste. 

Als het landelijke project doorgaat in 1998 hoop ik dat er ook uit onze afdeling reacties komen. 

Els Koopmans-Grommé. 

ETIENNE EN ZIJN VLINDERSTRUIK 
CF WEL: EEN Mm1 OVERZiCHr OVER DE VLIEG TIJDEN VA N 

DAGPAUWOCN EN KL EIN E VCS IN DE ZOMER 

Dat de Dagpauwoog eerst komt met de zomergeneratie en de Kleine vos hem daarna volgt, is uit 
dit eenvoudige tabelletje heel mooi te zien. 
Gelukkig zaten er verder in het jaar weer Kleine vossen bij, zodat we nu zeker weten dat deze ovenvinte- 
raars ons ook weer zullen verrassen op onze eerste bloeiende krokusjes. 

Insectenwerkgroep. 

Tijdens een insectengroepbijeenkomst leverde Étienne van Dissel uit Wapenveld een 
lijstje in van vlinderwaarnemingen, gedaan op zijn Buddleja in Wapenveld. Een selectie van 
twee soorten uit dat overzicht toont heel goed het verschil in vliegperioden aan van onze twee 
meest algemene tuinbezoekers onder de vlinders: 
2 aug. Dagpauwoog 14 exx. 

Kleine vos -- 
3 aug. Dagpauwoog 14 exx. 

Kleine vos -- 
4 aug. Dagpauwoog 24 exx. 's middags 21 

Kleine vos 1 ex. 
5 aug. Dagpauwoog 25 exx. 

Kleine vos l ex. 
6 aug. Dagpauwoog 30 exx. 

Kleine vos -- 
7 aug. Dagpauwoog 19 exx. 

Kleine vos 1 ex. 
8 aug. Dagpauwoog 18 exx. 

Kleine vos 2 ex. 
10 aug. Dagpauwoog 20 exx. 

Kleine vos 3 exx. 
12 aug. Dagpauwoog 13 exx. 

Kleine vos 15 exx. 
15 aug. Dagpauwoog 9 exx 

Kleine vos 22 exx. 

Dagpauwoog en Kleine vos in 1997: 
20 aug. Dagpauwoog -- 

Kleine vos 38 exx. 
21 aug. Dagpauwoog 1 ex. 

Kleine vos 44 exx. 
23 aug. Dagpauwoog 2 exx. 

Kleine vos ."m 

24 aug. Dagpauwoog 1 ex. 
Kleine vos 36 exx. 

27 aug. Dagpauwoog -- 
Kleine vos 33 exx. 

3 1 aug. Dagpauwoog -- 
Kleine vos 20 exx. 

3 sept. Dagpauwoog -- 
Kleine vos 14 e x ~ .  

10 sept. Dagpauwoog -- 
Kleine vos 3 e x ~ .  

2 1 sept. Dagpauwoog 1 ex. 
Kleine vos 2 exx, 

l1 okt. Dagpauwoog 2 exx. 
Kleine vos 1 ex. 



EXCURSIEVERSLAG RANDMEERKUS? NUNSPEET EN DOORNSPIIK 
18 OKTOBER 1997 

Op 18 oktober is door de vogelwerkgroep van de KNNV een excur- 
sie georganiseerd in enkele gebieden langs het Veluwemeer. Tij- 
dens een klein briesje en een schraal oktoberzonneije genoten Jan, 
Gerrzt Jan, Margriet Wim, Nenk en Adrie van veel vogels. 

ER ZIJN DRIE LOCATIES BEZOCHT LANGS HET VEEUWEMEER: 

B J ~ M ~ X A W T ~  I het ~elu&eer een kandrace gehouden werd. Wellicht dat door het 
oorverdovende lawaai weinig watervogels genoteerd konden worden. 

. - 
i .L 
\ P!, 

KLEINE 2 W M  

Slechts negentien soorten werden in het notititeboekje geschre&m. ~ e &  wa&emingen waren defauiiet- 
temin enkele Baardmannetjes in de rietkraag voor de observatiewand en circa vijfhonderd Goudplevieren 
in de Goorpolder ter hoogte van de Kerkdijk. 
Slot: 

In totaal werden tijdens deze excursie negenenzestig soorten genoteerd met als hoogtepunten de 
eerste Kleine zwanen inclusief haisringen, een Rode wouw, Baardmannetjes en een enorme trek van Pim- 

Polsmaten. 
Bij Polsmaten is het voor vogelaars altijd genieten, want 
sinds de aanleg van de strekdam en de zandplaat zijn hier 
vrijwel altijd veel vogels aanwezig. Medio herfst is door 
Staatsbosbeheer op de heuvel een vogelkijkscherm geplaatst. 
Het vogels kijken is nu Mij aangenaam en de vogels op de 
zandplaat worden niet meer gestoord door vogelend publiek. 
Er zijn op deze locatie vierendertig soorten waargenomen. 
De Kleine zwanen waren inmiddels uit de broedgebieden 
gearriveerd. Op de zandplaat pleisterden enkele Kleine zwa- 
nen met gele- en blauwe halsring. De nummers zijn afgele- 

pelmezen en vinkachtigen. 
Adrie Hottinga. 

zen en doorgegeven aan SOVON. 
Opvallend zijn de hoge aantallen Knobbelzwanen en Meerkoeten die hier tijdens de herfst pleisteren. Op 
18 oktober 1997 zijn respectievelijk circa zevenhonderd en drieduizend exemplaren geteld. Sinds Rijks- 
waterstaat actief is in de bestrijding van de algengroei in de randmeren, en goede successen boekt, neemt 
het aantal watervogels gestadig toe. Er is een behoorlijke toename van kranswieren en fonteinkruiden. 
Voor het pleisterend waterwild betekent de toename van ondergedoken waterplanten een verbetering van 
de herfst- en winterbiotoop. Het resultaat is dat de laatste jaren veel grotere aantallen watenvild worden 
geteld. 
Hoophuizen. 
Ter hoogte van Hoophuizen zijn de duintjes en het elzenbroekbosje bij de 
monding van de Varelsebeek bezocht. Er was deze morgen een spedaculai- 
re trek van Pimpelmezen, Graspiepers, vinken en Kepen. Niet voor niets 
werden de duintjes in de jaren dat er veel geringd werd "Klein Falsterbo" 
genoemd. De roots van Aart Smit en Chris van Orden liggen in dit gebied. 
Zij hebben hier fabelachtige aantallen vogels geringd tijdens de trekperiode. 
Op deze morgen haalden we vele herinneringen op en genoten van de grote 
aantallen doortrekkende vogels. In totaal noteerden we bij Hoophuizen 
drieënveertig soorten. Het klapstuk was ongetwijfeld een Rode wouw, die 
slechts enkele tientallen meters recht over ons richting Harderwijk vloog. 

Doornspijk 
i F O C E w  

y 
Het derde en laatste excursiepunt van deze morgen was de locatie Ludge- 
ruskerk bij de Kerkdijk in Doornspijk. Deze locatie is bij uitstek geschikt 
om watenvild en Kleine zwanen te observeren. 
Behalve op deze morgen, aangezien op het strand aan de overzijde van 



UIT: "VOGELNIEUWS", DECEMBER 1 997 (THEMANUMMER WETLANDS). 
Kwartelkoningen horen in het rivierengebied. 

Langs de grote rivieren in Nederland werkt men op veel plaatsen aan natuurontwikkeling. Vooraf 
is het niet altijd voorspelbaar hoe zo'n proces verloopt. Rivieren hebben immers hun eigen dynamiek. 
Maar natuurlijk droom je wel eens van de terugkeer van bijzondere soorten. De Kwartelkoning bijvoor- 
beeld, een op wereldschaal bedreigde soort. Deze vogel voelt zich onder meer thuis in kruidenrijke gras- 
en hooilanden. Op de extensief beheerde uiterwaarden was dit type vegetatie vroeger volop aanwezig. 
Met het verdwijnen van dit biotoop verscheen de Kwartelkoning op de Rode Lijst. Rond 1900 waren er in 
Nederland nog enkele duizenden; nu schommelt hun aantal naar schatting rond de honderd. Wat zou het 
mooi zijn als de Kwartelkoning weer te horen is . . . 

In 1997 bleef het niet bij dagdromerij. In het vooijaar werden in totaal maar liefst zestig roepende 
Kwartelkoningen gemeld vanuit diverse locaties langs de grote rivieren. Vrijwel alle meldingen waren 
afkomstig uit natuurontwikkelingsgebieden. Zoals de rivieroevers langs de IJssel tussen Deventer en 
Kampen. Hier waren acht roepende mannetjes aanwezig. Ook rivieroevers langs de Nederrijn krijgen op 
veel plaatsen weer een natuurlijker aanzien. En dat is te horen, getuige het aantal roepende mannetjes 
Kwartelkoning dit jaar in de Blauwe Kamer (vier), Meinerswijk (vier) en de Bovenste Polder (vier). 

En tot slot enkele voorbeelden van gebieden langs de Waal: in de Stifische uiterwaarden maar 
liefst zes roepende mannetjes, vier in de Millingerwaard en twee in natuurontwikkelingsgebied Passewaay 
bij Tiel. In elk van de volgende gebieden werd in 1997 één roepend mannetje gesignaleerd: Schippers- 
waard, Drutensche Waarden, Plaat van Ewijk en Dreumelsche Waard. 

Toon Voets en Ton Eggenhuizen. 



EEN E F F E  '1 EDEN 'VOOR'L EDEIY 'h VOND 
Op l1 december genoten wij van een gevarieerde avond met vakantiedia's. Onze leden maken de 
mooiste dia's en het bekijken ervan is zeer de moeite waard. Die KNNV-ers zwerven uit over de hele 
wereld en dat maakt het aanbod heel gevarieerd. 

Cintia Wedemeyer beet de spits af met dia's over heel bijzondere 
vlinders, door haar in Frankrijk gefotografeerd. Zelfs een Konings- 
page ging aan ons oog voorbij. 
Als klap op de vuurpijl vertoonde zij een prachtige dia van een Das. 
Wij wilden wel eens weten waar 
en hoe zij die gefotografeerd had. 
Alleen de toeschouwers van de 
dia-avond deelden mee in het ge- 
heitn. Voor anderen zal het altijd 
een mysterie blijven. 
Na Cintia kwam Co de Brueijs 
met dia's over Portugal. In het 
bijzonder de Algarve. De lente 

begint er al in januari met rijk bloeiende ainandelbomen en wat later 
de geurende, bloeiende mimosa. Een knoestige olijfboom, onbeken- 
de composieten, kurkbomen, maar ook straatjes in kleine dorpen en 
bootjes op het strand. De consternatie van de dreiging van een Mimosa 
springvloed en de gevolgen daarvan, het was alleinaal op het scherm 
te zien. 

Erik Murris is naar het westen van de Verenigde Staten geweest. Een totaal ander landschap 
ontrolde zich voor onze ogen. De vele schitterende dia's van de Grand Canyon met in de diepte de 
Colorado River. De speling van het licht van de zonsondergang en de volgende dag weer van de zons- 
opgang werd door Erik met eindeloos geduld vastgelegd. Een spectaculair schouwspel inet een land- 
schap dat daardoor voortdurend verandert. 
In het Yosemite National Park werden sequoia's gefotografeerd. (Hoge Californische pijnbomen inet 
aan de voet een omtrek van tien meter). Wij wierpen een blik in een Indianen Reservaat, het is allemaal 
teveel om op te noemen. 

Daarna had Lous, die de hele van gang zaken streng doch rechtvaardig in de hand hield, een 
verrassing voor ons. Om wat afwisseling in al die dia's te brengen, had zij Margriet Maan gestrikt om 
ons het een en ander over de cultuur van het bloemschikkeri te vertellen. Met welk een verve bracht 
Margriet haar praatje. Zij toonde ons de verschillende stijlen van het bloemschikken door de jaren 
heen. Van uitbundige boeketten tot ingetogen kunstwerkjes van de Japanse bloemsierkunst. 
Voor meer details zal Margriet elders in dit blad zelf aan het woord komen. 

Tenslotte kwam Henk Menke met zijn relaxte plaatjes van de Obrac in Frankrijk. Kenner van 
planten als hij is, staat het fotograferen daarvan op de eerste plaats. Maar ook het landschap komt roy- 
aai aan zijn trekken. De waterval die Erik wegens droogte niet kon fotograferen, werd door Henk tri- 
omfantelijk getoond. Een heel bijzondere dia was de toren met de gedraaide spits. Een wonderlijke 
prestatie van bouwkunst. Of was het dronkenschap van de bouwers zoals iemand suggereerde? 

Helaas werden ons de dia's van Gerard Plat onthouden door tijdgebrek. Wij hopen dat we die 
nog tegoed houden. 

Tentoongestelde foto-albums en aquarellen van andere leden, waren in de pauze te bezichtigen. 
Ook hier blijkt weer lioe talentvol deze ""amateurs" hun vakantie vastleggen. 

Voor hen die er niet bij waren, jammer u hebt een leuke avond gemist. Bovendien blijft u zitten 
met een onopgelost mysterie ! 

Oeti Slot 



Wandelend op het aardige landgoedje Schouwenburg tussnen 't Harde en Elburg, keken we met 
ontzag omhoog in de kroon van een forse Beuk. Het was 13 november en wat saai weer. Zoveel te meer 
welkom was het heldere oranjegeel van de beukenbladeren boven ons en op de grond. In het lage licht 
zagen we een heel klein mpsje omlaag zakken uit de Beuk. Het kwam steeds lager aan een zelfgesponnen 
draadje, dat het al "abseilende" uit de kroon steeds langer maakte. Ongelooflijk hoe zo'n klein wezentje 
een meterslange spinseldraad kan produceren in zo korte tijd! 
Het rupsje hing met de kop omhoog, in tegenstelling tot spinnen, die met de kop omlaag aan hun draad 
naar beneden komen. De spinklieren bij rupsen zitten dan ook aan de kop, in de bek eigenlijk. Het speek- 
sel dat door twee kliertjes afgescheiden wordt verhardt indien aan de lucht blootgesteld. Spinnen hebben 
spinklieren in het achterlijf. 

Ik liet het beestje dalen in mijn open handpalm om het eens goed te bekijken. Het was een vreemd 
rupsje, waarvan meteen het wat oinhooggehouden achtereinde opviel. Daaraan onbraken de pootjes: het 
eindige in een smal puntje, een soort staattje. De naam "Eenstaartje" kwam me voor de geest. Dit nietige 
rupjse van hooguit één centimeter lang moest de larf van een soort eenstaartje zijn, een Drepana. 
Drepana 's of Eenstaartjes vormen een kleine familie van nachtvlindertjes. Hun voorvleugeltjes hebben 
een kenmerkende puntige wat gebogen vorm. Het Gele eenstaartje komt weleens zoiners in onze tuin op 
licht af. 

De luchtreiziger ging mee om thuis nader bekeken te worden. Met wat beukenblad als voer deden 
we het in een jampot. 
Door de loep waren de kleuren en tekening goed te zien: als hoofdkleur bruin met op de mg een soort 
ruitvormig zadeltje, begrensd door witte lijntjes die elkaar kruisten en daar vóór langs het lichaam door- 
liepen. Een donker wratje zat bovenop het lijfje. Het liet zich goed bekijken, terwijl het ijverig een flink 
gaatje uit een beukenblad at. 

j De naam was al snel gevonden in Thierne's rupsengids en in nog andere boeken gecontroleerd. Het moest 
Drepana cultraria zijn. Als voedselplant stond alleen Beuk veimeld. 

Mijn kleine gevangene at de daarop volgende dagen nog heel wat beukenblad en groeide 
duidelijk. Op 2 1 november, acht dagen later dus, vond ik hem niet meer. Wel was er een klein randje van 
een beukenblad omgevouwen en met drie spinseldraden vastgehecht. Daartussen was van de bladrand af 
een ragfijn gazen netje gespannen. Door de loep gezien bleek het een bijzondere structuur te hebben: het 
fijne gaasje vertoonde hier en daar mooie ronde gaatjes die duidelijk speciaal zo gesponnen waren, Ze 
vormden een ragfijn weeEpatroontje. Of het donkere vlekje er binnenin een rupsje of al een pop was kon 
ik niet zien. "Ze verpoppen zich in juli en oktober in cocons, die tussen samengevouwen bladeren worden 
gesponnen, waarna de vlinders respectievelijk in augustus en mei verschijnen." Dat vermeldt de 
Rupsengids. Hij was dus aan de late kant, mijn Drepana cultraria. 

In mijn agenda staat nu voor mei 1998 genoteerd: "Opletten of het Eenstaartje al uitkomt," Het 
potje heeft een plaatsje gekregen onder een afdakje in de tuin, waar ook de potten en dozen met poppen 
van onder anderen Olifantsrupsen de lente afwachten. 

Els Koopmans-Grommé 



of toch niet 373777 
. m . . . .  

Op een zondagmorgen in oktober was ik om één of andere duistere reden vroeg op. In de keu- 
ken hoorde ik het angstige gepiep van een vogeltje. 
Kwam het uit het keldertje? Van de zolder ? Klonk het tussen het plafond en de zoldervloer? De her- 
komst van het geluid was moeilijk thuis te brengen. 
Dus om half zes 's morgens op onderzoek uit. Kelderluik open. Nee hier dus niet! Zoldertrap naar 
beneden - daar klonk het niet luider maar toch.. . . Het cv-hok. Ja hier klonk het gepiep beslist luider. 
Dat beest moest ergens vast zitten. Maar waar. Misschien in de schoorsteenpijp of achter het schot? 
Nee mijn goede echtgenoot, hoewel huisgenootlid van de ICNNV vond het niet leuk dat hij om zes uur 
werd gewekt op zijn zondagse uitslaapmorgen. Na enkele natuurhistorische opmerkingen van zijn kant 
gingen we samen op onderzoek uit.Wet schot losgemaakt. Een boel riet en troep en een muis , die in 
doodsangst wegschoot . . . . maar geen vogeltje. 
Tenslotte staakten we het zoeken. 
Om acht uur werd het gepiep zwakker en zwakker oin uiteindelijk helemaal te stoppen."Dood," riep ik 
uit. Zie je wel we konden hem niet vinden en nu is het vogeltje dood. 

Het verhaal werd echter vervolgd. De volgende morgen begon het "gepiep" opnieuw. Onregel- 
matige trillers van een ongeëvenaarde schoonheid galmden door onze keuken. Luid - luider - zwak - 
zwakker. Herhalingen en variaties. Aanzwellen en dimmen. Plotseling drong het tot ons door. Dit was 
geen vogel, dit was een krekel! ! ! 

De boeken erop nageslagen en een mooi boek over 
de krekels en sprinkhanen van Nederland (met CD) 
uit de KNNV-bieb bij Els geleend. 
Achita Domesticus. Huiskrekel ook wel Bakkers- 
krekel, Heimpje, Kriekske genaamd. We doopten 
de onze prompt Roldertje. &rskwLJ- 

Bennets en van Olivier spraken reeds in 1825 over deze "huisgenoot", Linnaeus gaf hem in 
1758 een naam. Hij leeft van dood materiaal, zowel plantaardig als dierlijk. Alleen op warme plaatsen. 
Dat was begrijpelijk, omdat het beestje oorspronkelijk uit Voor-Azië en Noord-Afrika stamt. Sinds 
1965 breidt hij zich uit, bijvoorbeeld in flatgebouwen, ziekenhuizen en in de glastuinbouw, Als bijzon- 
derheid las ik ergens, dat Huiskrekels ook voorkwamen op de veerboot van Hoek-van-Holland naar 
Harwich. In 1953 werd er eentje gevonden in de inijn Hendrik op zeshonderdzesendertig meter diepte! 
In ons land kunnen ze zich ook ophouden in composthopen, tijdens de warme zomermaanden. Ze kun- 
nen zich daar ook voortplanten. 

De Huiskrekel kan dat het hele jaar door. Grappig is dat bij een plantaardig voedselaanbod het 
vrouwtje ongeveer elaionderd eieren legt maar bij een dierlijke voeding kan dit oplopen tot zesentwin- 
tighonderd eieren per legsel. Dat moet je je eens voorstellen als al die zesentwintighonderd eieren er- 
gens tussen de twee en acht weken na het leggen uitkomen. Wat een gekrioel. Ze vervellen tijdens de 
ontwikkeling tot volwassen krekel een keer of zeven tot dertien. Dan komt pas het volwassen imago 
tevoorschijn. Dit hele grapje kan tussen de drieëneenhalf- en negen maanden duren. 
In ons land vind je'de meeste volwassen dieren tussen juni en oktober. 

Maar terug naar onze keukenviolist. We begonnen lekker aan elkaar te wennen. Het had echt 
iets gezelligs onze eigen huismuzikant. Hoewel hij 's nachts zijn trillers wel wat erg luid de keuken in- 
slingerde. Volgens de boeken zou hij voornameijk 's nachts zijn stridulatieorgaan (dat als een dwarse 
donkere band op de voorvleugels zit) bespelen. Maar de onze was een echte terpier onder de krekels. Hij 
zong wanneer hij zin had en stoorde zich daarbij niet aan de literatuur, onze Roldertje. Dat het een hij 
was, was duidelijk want de vrouwtjeshuiskrekel zingt namelijk niet. 
Gezien hadden we hem echter nog steeds niet . . . . . En toen op een avond liep hij plotseling heel lmg- 
zaam over de keukenvloer. Hij leek uitgehonderd, dus stopten we hem in een terrariumbakje om wat bij 



te spijkeren. Nu konden we onze Rechtvleugelige Springer eens goed bekijken. Hij was lichtbruin met 
zwarte vlekken op de kop. Hij had flinke bijtende monddelen oin zijn voedsel te kauwen. De voorv- 
leugels waren kort en reflecteerden het licht met duizend facetjes. Aan de zijkant zag je duidelijk de 
waaiervormig opgevouwen achtervleugels. Aan het elfde segment van het achterlijf zaten een paar 
gepaarde uitsteeksels. Dat moest het tastorgaan zijn. Bovendien hebben deze uitsteeksels een kop- 
pelingsfunktie bij de paring.Aan het achterlijf zaten nog twee behaarde uitsteeksels met aan de on- 
derkant een wat langwerpig bolletje. Dat moest de spermatofoor zijn. 
De achterpoten stonden bol van de springspieren. Elke athleet zou er jaloers op zijn. 

Af en toe knaagde hij wat aan de havermout maar hij werd trager en trager. We waren naarstig 
op zoek gegaan naar een huiskrekelmoeder om hem wat op te fleuren. In gedachten probeerden we het 
experiment van de Oostenrijker Regen. Als je een vrouwtjeskrekel door de telefoon het gesjirp van een 
mannetje laat horen dan springt ze pardoes de hoorn in! Maar zelfs deze beloften - we zoeken een leuke 
meid met een mini-rokje voor je - mochten niet baten . . . . . . . Op een zonnige zaterdagmorgen hebben 
we hem in de mesthoop begraven. 

Inecka Stuve. 

IJSVOQELS BLIJ MET H088Y VAN DIERENARTS 

Donderdagavond 27 november zaten wij, in akachting van wat 
komen gingin de suite van de Eper Gemeentewoning. De man 
die de lezing verzorgen zou was verlaat door een uitgelopen 
spreekuur. "Neem nu maar vast dat kopje koffie, want de pauze 
schiet er straks bij in," zei Lous, en velen gaven daaraan gehoor. 
Toen kwam als een wervelwind de spreker Jan van Duinen uit 
Vaassen binnen. In rap tempo presenteerde hij zijn wel heel bij- 
zondere dia's. 
Eerst vertelde hij ons het een en ander over de boven- en bene- 
denloop van de beken. Door obstakels als stuwen kunnen de vis- 
sen niet meer in de bovenloop komen om te paaien. Dat betekent 
achteruitgang in de vissenstand. 
Wij zagen natuurlijke (meanderende) en onnatuurlijke (recht ge- 
graven) beken en leerden dat gebrek aan onderhoud, op den duur, 

het dichtgroeien en dus het einde van de beek betekent. Dit alles is van levensbelang voor de IJsvogel. 
Hij moet het hebben van veel vis in schone beken en goede nestgelegenheid. Een hoge steile zandwal is 
zo'n ideale nestgelegenheid. De IJsvogel maakt daarin, op soms wel zestig centimeter diepte, een vuist- 
dik gat. Zo'n plaats is onbereikbaar voor Ringslangen, die dol zijn op de eieren. 

Wat heeft dit alles nu met de hobby van een dierenarts te maken? Jan van Duinen, die dierenarts 
is, verdiept zich in het wel en wee van de Usvogel. Met eindeloos geduld fotografeert hij ze vanuit een 
schuilhut. Wie heeft er ooit een Wsvogel gezien en gefotografeerd die een braakbal uitspuugt ? 

Maar Jan gaat verder dan alleen maar foto's maken. Als 's winters de beken dichtvriezen en de 
IJsvogel het heel moeilijk heeft, helpt Jan met het bijvoeren van vis. Dat dit een kostbare mgelegen- 
heid is, is duidelijk. Daarom houdt onze dierenarts lezingen, hij verkoopt T-shirts, prachtige ansicht- 
k a e n  van IJsvogels, en nestkasten. Alle baten gaan naar de Stichting ALCEDO (Latijn voor IJsvogel). 

Eén van de plannen is ook het maken van een steile zandwal om nestgelegenheid te creëren. 
Wie dit alles ter hate gaat en hieraan ook zijn financiële steentje wil bijdragen, kan contact opnemen 
met Jan van Duinen, Vaassen. Tel. 0578- 571 133. 

Wordt dan u w credo: 
Stichting ALCEDO? 

Oeti Slot. 



WFTENS(W)AARDIGI-!ED&N VOOR DE JEUGD." 
Snavels 

"Elk vogei'lje zingt zoab het gebekt is,*zegt het spreekwoord. Nog beter zou 
zijn; "eke vogel eet zoab gebekt is." Wat een variatie aan snaveb zien  web^ de 
vogeb. Elke vorm is afgestemd op de manier van voe&e\zoeken. 

Reiger: lange snavel snip: dunne lange sna- Wulp: lange, neer- Klu J: bnge snavel met 
om vis aan te spiesen vel om mee te boren gebogen snavel opgewipte punt 

forenvaM:gekromd Hubrna: dikke, forse ~1obeend:breed. afge- Roodborst: dm en fun,. 
om prooi te verscheuren zaadeteussnave\ plat, o h  water te zeven om insecten te eten. 

Laten we eens kU ken b~ de viseters met de lange dolHvormQe snovel. Er r i j  n 
nogal wat voseten, Daarom za! ik maar een paar van de bekendste noemen. Alkr- 
eerst de B\auwe reger en de Ooievaar. TU dens de v\kcht is het verschil twsen d a e  
twee goed te zien. 

Reigers vliegen met Ingetrokken hab en \angzame 
v!eugeblagen. De Ooievaar vliegt met gestrekte 
hab. Behalve vis eten z(j ook waterratten, kevers, 
kikkers, mollen en Inuizen. De reiger b l ~  f t  het hele 
j aar m ons kind. De ooievaar overwintert in Afrika. 

I 

De Roerdomp z j e niet zo gauw te zien krU gen. Deze moe- 
rasvoger verstopt zkh m het riet. fwaen het riet Pi de vogel 
b ~ n a  niet tezien. Dat komt door zun schutkleur. Goudbruin 
het  donkere viekken en atrepert.la er dreiging in de buurt dan 
neehit de Roerdomp de paalhoudhg aan. Onbeweegwk 
bqrt hu ztWen. Je kunt dan viak langshem \open t onder hem 

De 13svogeb in hun feigekkurde 
blauwe verenpaQe met oranje1 
br~ine onderkant, vhden we b~ ri- 
vieroevers en beeu es. t~ hebben 
het 's winters moeiuk. h m  hoofd- 
voedsel bestaat uit vis, die onbe- 
reiRbaar wordt ab er Qs (Kit. 

Dan zijn er de vogeb met de lange rechte d w n e  snaveis om 
mee te kunnen boren. De meeste soorten hebben tame\U k 
lange poten en warden daarom steihopers genoemd. ZU 
zoeken hun voedsel door met de snavel in de grond te prik- 

- " ' ken. Regenwormen, kevers, Meeten, \arven, s\al(jes, gras en 
Roerdomp z aden, het staat a\kmaa\ op hun menu. 



Houtsnippen zon zuWe steltbpers. t e  bwven overdag op het 
droge,ïn de schemer viiegen ze naar moerassige of venige 

I gronden om voedsel te zoeken. Hun verenpakje heeft de 
kleur van dode bladeren, het donkere strepen dwars over de 
kop. 

De Tureluur is een grijs met wWe vogel van ongeveer ' 
achtentwintig centheter. hu heeft rode poten. Zun 
roodachtige snavel heet? een zwarte punt. I n  de winter 

V 

tien we hem rond de Ivliddeliandse Zee. Zun roep is hei- 
der en omlaaggaand en kmkt ais tuluk-tuiure . En daarom 
wordt hij "T urerltur" genoemd. T ureluur 

De Wulp met zijn-lange neergebogen snavel is met vijfen- 
vijftig centimeter de grootste steltloper van Europa. 5 20- 
hers keft hu in het binnenbnd van insecten, wormen, lar- 
ven, slakken en soms bessen. 's Winters verpiaatst hu zich 
naar de kwt en dan ziet zijn menu er totaal anders ult., HU 
voedt zich dan met schaaldieren, kreefljes, krabben, visjes 
en wormen. 

De Kluut die zwart met wi? is heeft een lange omhoogge- 
bogen snavel. Hu veegt daarmee heen en weer over de 
bo&m van ondiepe plasjes.to vindt hu, al zevend, de klei- 
ne diertjes die het voornaamste deel van zUn voedsei uit- 

e=Ur. . maken. A 

H\uG 

riet hun poten met klauwen grijpen de roofvogeb hun prooi, Die 
bestaat ult. kleine zoogdieren en soms vogeis. 
riet hm-kromme snavel scheuren zu hun prooi 
m hapklare brokken. 
Heel bekend z ~ n  de Buizerd en de Torenvaik. 
Een Buizerd is in de v\uch'r te herkennen aan zijn % 

brede v iewb,  die een beetje omhoog wor- 
den geho~den. De punten zijn een beetje om- 
hoog gekruld. Ferd :;$ 

De Torenvalk heeft puntige vleugeb en een lange staart. Ken- 
herkend bU de TorenvaM is het bidden. h@ vwgt dan tegen de 
wind in met dezelf de snelheid ab de wind. 

Torenvalk 

Van de zaadeters kennen wij natuurluk de hu6hiu 
en de Vink Zij eten ooic graan, insecten, brven en 

Hccismt6 Vin k brood, 

Visschien heb je  medemden met de Kruisbek met z'n gekruiste 
snavel. Waar ook hij heeft precies de snavel die hu nodig heeft 
voor het voedsei van zU n voorrteur. 



Eenden met hun brede afgepbffe sna- 
vel,zeven ook hun voedsel u31 het water. 
Bladeren, knoppen en stengels van wa- 
terplanten, de eend weet z(jn kostje we\ 
te vinden. 

Wilde eend 

Tot slot de insecteneters met hun fgne dunne snavels. Vee\ 
zangvogels z(j n insecteneters. 
De ~oodborst. die j e 5 winters h büna erke tuin aantreft b er 
éen van. Behalve insecten eet hu ook larven, zaden, bessen 
en regenwormen. 

L n  de bossen, op akkers en weiden, in steden en parken, op 
Bij het verdedigen van de wadden en aan de reekut. overal tref j e  vogeb aan. Elke ,,,, vogel b dgerrat met het j biste gereedschap om run kostje het ~ ~ o d b o r s ~ j ~  rbn 

op te scharrelen. borst enzingt lud. 
I n  de winter kunnen wU r e  daar een beet~e hee he!pen door 
een voedertafel neer te zewen. Let er op dat katten er niet b4 kunnen. Wat je  zoal 
voor voer kunt gebruiken schreef ik al in het wetens(w)aardigheit$e van r\latuvk\an- 
ken nubmer I in 1996. Water is noobaheQjk. Als er een vUver in ju\\ie tuin is, is dat 
probkem opgelost. Een vogebad a ook prima. Leg er, ab het vriest. een steen in, 
zodat de vogeis niet hunnen baden. Ais hm hktsnatte veren bevriezen overieven 
de vogels dat niet. 
Doe je. we\ eens mee aan de we$strU d "wie hweeht de \angste zsnneb\oem?" Laat 
de ufigebioeide hoemen dan staan. Je zult zien dat de vogeb daar dankbaar ge- 
brliik van maken. 

O$\ot. 

IN ONS LAND BROEDT MEER DAN NEGENTIG PROCENT 
VAN DE WEST-EUROPESE POPULATIE!!! 

de  ~luitiui~sdatum voor d e  kopij is weg immer 

1 0  maart 1998 



O 1997: Een s h h t  mas$~aa~ 
Eikels, beukennootjes? Je vond er haast geen een, de afgelopen herfst. Zelfs de Amerikaanse ei- 

ken produceerden weinig vruchten. "Een slecht mastjaar." 
De enige eik in onze buurt die wel veel eikels droeg was de Moeraseik, een Amerikaanse soort die in Epe 
op verschillende plaatsen aangeplant is. Deze eik bloeide misschien net niet in de koudste periode. De 
eikeltjes van deze Moeraseik zijn erg klein. Ze "verheugen zich" in de intense belangstelling van talloze 
Kauwtjes, die de mini-eikeltjes uit de boom komen plukken en ze stuk hakken. Dat is elk jaar het geval bij 
ons huis. 

Nu viel het ons op dat je, al wandelend door de loofbossen, zo weinig Vinken en Vlaamse gaaien 
tegenkomt. De zwermen Vinken en Kepen, elk jaar azend op de beukennootjes, waren afwezig in het bos: 
geen vruchten op de grond. 
"Onze" Moeraseiken echter kregen elke dag behaive van de vaste Kauwentroep, bezoek van Vlaamse 
gaaien. En Vinken en Houtduiven pikten de kruimels op, die de Kauwtjes achterlieten op straat en in onze 
tuin. 

Ook was er wekenlang een Eekhoorntje rond ons huis actief; geen alledaagse gast, andere jaren. 
De opportunist vindt altijd wel wat. 

Els Koopmans-Grommé. 

J 

De Clivia is in de war! Nu is die plant ook heel oud. Volgens mensenmaatstaven pensioengerech- 
tigd. In de loop der tijden kwamen er kleine planten om de inoederplant heen. Of die laatste nog bestaat 
of dat er nu alleen maar kinderen en kindskinderen in die pot zitten weet geen mens meer. In november 
werd er een bloemknop zichtbaar. Half december zijn de eersten van de negentien knoppen aan de groot- 
ste bloeistengel opengegaan. Nog drie andere bloeistengels zullen later aan de beurt komen. En dat in de 
winter! 

Hoe ouder hoe gekker? Blijkbaar een tevreden plant, en wij genieten daarvan. 
Louk Witkamp. 

Vruditen-, v&&r~ een vagk11;1tt. 
In de vorige Natuurklanken schreef Louk Witkamp over haar "Mindertuin". "Eéii en al treurnis" 

noemde ze het - en velen zullen met haar hetzelfde verzucht hebben. 
Wij hebben een korte hausse gehad, toen de zéér hoogstammige pruimenboom massa's onbereikbare 
vruchten droeg en ornzwermd werd door evenzovele Atalanta's. Een vreugde voor het hart!! Als ze moe- 
gedronken waren, gingen ze in de zon tegen een Grove den zitten uitrusten en dan leek de grauwe stain 
volgeplakt met feestelijk gekleurde papiersnippers. Het bracht me op het idee ook het dak van het vogel- 
voederhuisje, vlak voor mijn raam, met behulp van tandenstokers vol te prikken met geblutste pruimen. 
Het leverde een paar weken een bont versierd vogelhuisje op, waar ik van achter de computer tegenaan 
kon zitten kijken. 

Het aardige is dat - ofschoon er aanvankelijk behalve de vlinders alleen maar Merels aan de on- 
smakelijk ogende vruchten zaten - er later ook ~oolmezen belangstelling voor kregen. 
En in het verlengde van wat Agnes ooit in Natuurklanken over vliegenvangertjes en Vlaamse gaaien 
schreef: ik heb gezien dat een Atalanta het waarachtig bestond om een Koolmees te verjagen! 
Over het recht van de zwakste gesproken! 

Micky Haselhoff-Marsman. 



HET WISSEISE VEE1 ZOA IS IK H f  T BEl f€F  
DEEL V11 

HET WORDT KOUD 
Die 26" oktober is het koud, hoewel de 

1 
wind uit het zuidoosten waait; pittig koud 

I 
zelfs. Maar de lucht is blauw, en met het 
windje grotendeels achter fietsen Wanda en I 
ik richting Wissel. 
Handschoenen en muts blijken belangrijke u 

kledingstukken. Het heeft de vorige week al 
voor de tweede keer deze herfst zeker zes 
graden gevroren. Vroeg al matige vorst dus. 
Zou er nog wat te vinden zijn aan padde- 
stoelen op de oude populierenstronken? We 
stappen af bij het voormalige populieren- 
laantje om ze goed te bekijken. Het is inte- 
ressant de successie van zwammen te vol- 
gen. 
Wat is het ook nu weer mooi. Hier en daar 
wat bomen en ertussendoor de groene wei- 
landen. De zon speelt door de elzen, die al 
vol katjes voor de volgende lente hangen. 
De geelbruine paardjes in het veld zijn 
prachtig om te zien. Ze zitten goed in hun 
vacht. 
Ondanks de koude nachten groeien er nog 
overal hele groepen honingzwammen aan en 
om de stobben en vrolijk ogende zwavel- 
kopjes. De Gliminerinktzwamnetjes zijn 
opnieuw begonnen een stronk met bruingele a 

veranderd in een hoopje zwartig slijm. Van 
de fraaie Schubbige bundelzwarnmen is nu praktisch niets meer over. 

We gaan bij de kwelplasjes met hun steeds klaterende stroomversnellinkje even zitten om te ge- 
nieten van het glinsterende water. Er is heel véél water in de plasjes; het zijn echte meertjes geworden. 

Sijsjes buitelen door de elzen achter ons. Verder zijn er nauwelijks vogels. Maar wat zijn de ver- 
ten mooi in het lage herfstlicht. Is voor de agrariër een effen groen weiland het ideaal, wij genieten van de 
subtiele schakeringen in het uitgestrekte biezenland voor ons. 

Dan doet de pieuwende roep van Buizerds ons opkijken. Vier van die grote vogels komen al krin- 
gend boven het bosje oinhoog. Een paartje met jongen? 
TOCH NOG INSECTEN 

De wind begint sterker te worden. Straks hebben we hem tegen. Toch nog even kijken bij de 
Boelweg, waar deze achter het veen omloopt riaar de Tongerense heide. De verrassing is goot, als we 
daar opnieuw tientallen gave Gele ringboleten langs de rand van 
het Lariksbos vinden. Als we wat beter kijker1 zien we ze overal 
met hun dikke hoeden het zand en inos omhoog duwen. 
Wanda is in de luwte in de zon gaan zitten en ontdekt naast zich 
een kever. De rugschilden zijn bont getekend met oranje en zwart. 
Het moet een aaskever zijn. Is de zwakke aaslucht die ze meent te 
ruiken suggestie? We vinden geen lijkje. Is het al begraven soms? 
Krompootdoodgraver heet het dier, vind ik later in mijn kever- K R Q H P Q ~  ()I)ODGRAVLQ 
boek. Nou, geen fraaie naam! De Latijnse klinkt mooier: Nicrop- 
horus vespillo. Zal wel iets met wespachtig te maken hebben. 

In de bosrand langs het veen, waar we nog even rondneuzen, vliegen verscheidene libellen rond. 
Het blijken vooral Bruinrode heidelibellen te zijn. Als ze even gaan zitten kun je duidelijk het rode ach- 
terlijf zien van deze vrij kleine soort. Ze vliegen tot laat in het jaar door. 



Opvallend zijn de groepjes prachtige rossig bruine Fopzwammen tussen het Haarmos en in het 
kale zand. In het Haarmos groeien ook kleinere paddestoeltjes met ronde hoedjes. Hun stelen zijn erg lang 
voor zo'n Mein zwammetje. Maar ze móeten wel omhoog gaan, willen ze boven het Haarmos uitkomen 
om hun sporen aan de wind mee te geven. 

De zon zakt nu snel en we krijgen het echt koud. De warme chocolademelk met slagroom thuis 
smaakt dan prima en de tenen ontdooien. 
DE BOSPEST HEEFT GOUD BLAD 

Het heeft in oktober nog eens flink gevro- 
ren en van de paddestoelen waarvoor ik nu speciaal 
op weg ga verwacht ik dan ook niet veel meer. 
Het is grauw weer die I le november, maar niet 
koud gelukkig en er is meer regen gevallen in ok- 
tober. Toch even kijken in de houtwal bij de Ton- 
gerense beek. Een troepje Sijsjes stuift luid roepend 
uiteen en twee Vlaamse gaaien krijsen enorm als ik 
van het pad af loop. Rustverstoorder ben ik! 
Typisch dat elzenblad groen afvalt. Die theorieën 
over kostbaar bladgroen dat eerst in de boom wordt 
teruggevoerd voordat het blad afvalt kloppen hier 
niet. Van het bladgroen is wel al gebruikt in de 
zomer. Het zit vol gaten die de kevers en larfjes 
van het Elzenhaantje er in gevreten moeten hebben. 
De beek staat boordevol water, het kleine stroom- 
pje langs het Land van Jonker achter me ook. 
Waarom iemand zo nodig een oud bed en een oude uitlaat in de beekwal moet dumpen? Verderop ligt 
ook nog een tuinstoelwrak. Zo ga je toch niet met de natuur om! Maar misschien vinden velen dit geen 

natuur. Nu de bomen kaal worden is die rommel 
pijnlijk zichtbaar. 
Niet alle bomen zijn kaal. De Amerikaanse vogel- 
kers bijvoorbeeld valt nu op door zijn goudgeel 
blad. Als ik later verder fiets zie ik hoeveel van 
deze "bospest" er in de bosranden staat. Veel meer 
dan Vuilboomn, bijvoorbeeld. De enkele vrijstaande 
Eiken hebben ook nog veel blad, nu geelbruin van 
tint. Er ligt ook a i  een laag op de grond. 
En wáren er nu paddestoelen in de beekwal? Nou 
en of! Hele groepen forse Botercollybia's bijvoor- 
beeld. Hun wat glibberige hoedjes met een leuk 
bultje bovenop glansden ondanks het druilerige 
licht van die dag. Eikenbladzwamnetjes waren er 

BOTERCOLLVBLA'S ook en grijzige trechterzwammetjes waarvan ik de 
precieze naam nog steeds niet zeker weet. 
Leuk die forse Roodporiehoiitzwam die een mooie 
halve cirkel met concentrische kringen had ge- 
vormd aan een dode wilgentak. 
Er is nog veel groen in de bermen. Verse pollen 
Fluitekruid, groene braambladeren en in de kleine 
stroompjes Kleine watereppe en Stekelvarens aan 
de beekoevers. Het Land van Jonker is heel recent 
gemaaid en het nieuwe biezenveld daarachter ook. 
De kleuren zijn daardoor totaal anders, nu het vele 
Veenmos half omgehaald is en verkleurde doordat 
het zo naakt is komen te liggen. Ook bij de plas 
even voorbij de Berghoeve is gemaaid. Het moet 
een hele klus geweest zijn, getuige de diepe sporen 
die de machine in de nu erg natte bodem maakte. Er 
stond hier veel riet. 



De Lisdodden staan nog overeind langs het 
water. Ze pluizen enorm en zien en wat haveloos 
uit met hun grauw verkleurend blad. 
In de drogere rand, waar de schapen alles kaal vre- 
ten, groeit een aardig piepklein zwammetje: het 
Oranjerode trechtertje. 

Grappig om te zien dat er met een zij- 
beekje van de Verloren beek oranje water in die 
beek stroomt. Het bevat veel meer ijzer en komt 
dus duidelijk uit een andere bodeinlaag. 

Ik ben hier weer in mijn populierenlaantje ft 

aangeland, maar vind daar alle honingzwmnen 
vergaan tot één modderige smurrie. Om dat te ver- 
goeden staat er middenin dit kerkhofje één Rode 
klaverbloem te bloeien en de glanzende hoedjes 
van Fluweelpootjes dringen zich het hout uit, dwars 
door de mosbedekking van de stronken. Fluweel- 
pootjes hebben donkere steeltjes, soms bijna zwart 
onderaan. Daardoor onderscheiden ze zich duide- 
lijk van bijvoorbeeld zwavelkopjes. Ze verdragen 
de vorst prima. Het zijn echte winterpaddestoeltjes. 

Als ik terugga langs de Veenweg heb ik 
een ontmoeting met een Kramsvogel. De eerste. Er 
zuilen er, denk ik, nog velen volgen. 
GAGEL EN KRAMSVOGELS 

Een week later, op 18 november, zijn ze er inderdaad, troepjes Kramsvogels die beurtelings wat 
vrijstaande hoge bomen bevolken of op de akkers en wei neerdalen. Spreeuwen vormen hun vaste gezel- 
schap. Prachtig zonnig weer is het, maar de oostenwind brengt koude mee uit Oost-Europa. 
Een graspad verbindt het mezenwegje met de Woesterbergweg. Het oogt vrij kaal, nadat er heel wat o p  
slag uit de randen weggehaald is. 

In een grote, moderne stal aan het begin is een enorm kabaal gaande van mussen, die er - beschut 
en warm - voedsel hopen te vinden tussen de koeien. 
Een ronde mestopslag en een flinke dijk van afgedekt kuilvoer (gras? maïs?) vertelt me dat liier nog een 
echt boerenbedrijf gevestigd is. De mooie oude hooibergen, die ik er ooit schilderde, zijn echter verdwe- 
nen. Wat geen tianctie meer heeft vergaat. 
Verder woont er niemand langs het pad tussen de velden. 

Ik heb de zon nu aan mijn linkerhand. Hij staat al bijna in het zuiden, maar dan winters laag. Zijn 
licht is schel. Dat geeft mooie effecten in het landschap. De vlakke, pas geëgde akker ziet heel zwart in 
tegenlicht. Mollen hebben er een grillig patroon van grote hopen in gemaakt. 
Het mooist zijn echter de eikenbladeren, die met windvlagen over de akker worden geblazen. Ze lijken bij 
elke vlaag verder te rollen, laag over de donkere aarde. Als de wind even luwt veranderen ze in even zo- 
vele zilveren schubbetjes, die op de zwarte grond liggen te blikkeren, Heel verrassend en boeiend is dat. 

Een troep van wel honderd Spreeuwen komt zonder geluid overvliegen, gaat in een grote Eik 
zitten en begint meteen enorin te kwetteren. 
Er vliegt een Kievit in de verte en er komen Kokmeeuwen aan, die op de &er gaan zitten. 

Aan de andere kant van het pad komt wat jongvee myn richting uit. Ze lopen een heel eind met 
me mee. Wat hebben die koeien al 
een pluizige wintervachten! Ik 
spreek ze maar eens toe, als ik stil 
sta en zij dat prompt ook doen. 
Verwachten ze wat of zijn ze alleen 
maar blij een ander wezen te Yen? 
De Amerikaanse vogelkers heeft 
nog steeds veel geel blad. Er is 
meestal geen vreterij aan te zien. 
Missen ze hier hun predatoren? Wel 
vertonen veel blaadjes ronde vlek- 



jes, concentrische ringetjes eigenlijk van een halve centimeter doorsnede. Werk van een roestzwam? Of 
toch een insect? Ik neem er een paar mee. 

Loodrecht op het lange graspad loopt nog een paadje; dat leidt naar de Veenweg. Ik zet mijn fiets 
even neer en loop recht tegen de zon in dit paadje op. Mooi gelend riet groeit er langs, daar waar een klein 
watertje blijkt te zgn. Verrassend veel Gagelstruikjes, ook al waterminnaars, groeien er ook. Ze lijken heel 
rossig in het herfstlicht. Hé, zitten er al bloeiaartjes aan? Dat lijkt onwaarschijnlijk. Het blijken de vrucht- 
jes te zijn van dit jaar, die als knobbelige aartjes tussen het blad zitten. Dat zijn dus vrouwelijke Gagel- 
struikjes. Staan er ook mannetjes? Al gauw merk ik struikjes op waar al duidelijk de dikke knoppen aan te 
zien zijn die straks de stuifmeelkatjes zullen worden. Gagel houdt de zaken streng gescheiden: mannen en 
vrouwen op aparte struikjes. Van de vrouweliike katies. die veel nietiger ziin. is noe niets te zien. 

Het patroon van een gemaaide maïsakker is altijd verrassend. De stoppels vormen 
keurige lange rijen, die naar elkaar toelopen in de verte. Als ik terugga zie ik pas hoeveel Struikheide en 
ook Dophei hier heeft gebloeid. Toch eens in de zomer terugkoinen. 

Op de fiets nu weer verder. Ik moet me toch eens gaan verdiepen in inossen. Nu moet ik volstaan 
met te zeggen dat ze er erg mooi bij staan op en rond de oude populierenresten, waarover ik al zo vaak 
vertelde. Geweizwamnetjes komen er doorheen groeien en de onverwoestbare Fluweelpootjes natuurlijk 
ook weer. 

Een Roodborstje begint een schel liedje, dat plotseling afbreekt. Schrok het 
van mij of van die groep jonge mensen die voorbij het watervalletje in het 
veld naar een uitleg luisteren. Ik ga maar even terug tot ze wegrijden in 
een oud busje. 
Wat gaan die kraaien toch te keer boven het bosje bij de kwelplasjes. Zeker 
tegen een Buizerd, die zo nodig geplaagd moet worden! Ze gunnen die 
stakker nooit rust. 
Een gillerig geluid van ganzen doet me omhoog kijken. Het zijn a acht die 
naar het zuiden vliegen, gevolgd door een V van wel vijftig. Kolganzen? 
Even later is de rust echt verstoord. Twee straaljagers scheuren met hun 
afschuwelijk geluid de heldere heinel aan stukken! Bah! 
Ik ga maar weg7 naar huis. 
Ik kies voor een beschutte weg, de Achterstemolenweg, want het wordt 

Bc\ i2~Rb snel kouder. In de verte rijdt een gele kraanwagen weg. 
Maar nu kom ik iets totaal onverwachts tegen: een enorm knalgeel gevaarte staat daar op het weitje naast 
de voormalige wasserij, een flink huis hoog. Dat was er toch nooit? Het lijkt wel tovenarij. Grote tanks 
staan bovenop een soort keet en een hele massa dikke slangen liggen eromheen. De slangen lopen ook 
langs de weg en de zijwegen en volgen een heel eind de beek achter de dierentuin om. Het enorme 
bouwwerk staat op een pas gevormd vloertje. Dit hele gevaarte is dus veimoedelijk vandaag door die 
kraanwagen opgebouwd. 
Mijn vraag aan een jongeman die ter plekke bezig is, wat dat allemaal moet voorstellen, resulteert in: "0, 
dat is voor een onderzoek naar bodemvervuiling. Er moet hier vroeger een wasserette of zoiets zijn ge- 
weest." - "Wie is dan de opdrachtgever?" - "De provincie. Ja, dat kost heel wat, zoiets," zegt hij nog. 
Een wasserette zei hij!! Dat was dus de gerenommeerde wasserij-stomerij De Achterste Molen, waarvan 
het gebouw met de schoorsteen nog overeind staat! Ze moesten het eens weten, de vroegere bazen . . . . 
een wasserette! 

Ik heb trouwens nooit begrepen waarom die wasserij-stomerij een windtnolen als vignet voerde, 
als je toch uit een watermolen ontstaan bent! Misschien kon de ontwerper geen watermolen tekenen. 

Els Koopmans-Grommé. 

I Als U kopij voor ons hebt, mogen wij h e t  dan ook hebben? I 
Graag uiterlijk op l0 m a a r t  1998. 



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 schilderij- 
en waarop koeien zich op een wanne 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 gemakkelijk v 

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 Ka- 
naal 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 wei- 
nig mogelijk van de middagzon. Een mooie aanpassing dus om uitdroging te voorkomen. Hieraan dankt 
de plant zijn naam 
De bladeren hebben een blauwgroene Meur, 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 wor- 
den en lijkt dan ook wel een beetje op onze doorgegroeide sla-planten. De bloeiwijze bestaat uit kleine 
lichtgele composietenbloernpjes die in een wijd uitgespreide pluim staan. 

De planten langs het fietspad waren echter bijna allemaal veel kleiner, ongeveer dertig centimeter, 
met een enkel hoger exemplaar. Bloeien deden ze nauwelijks meer. Het zal wel een gevolg zijn geweest 
van het late seizoen. 

Tussen heuvels en rivier wordt de Kompassla slechts af en toe gevonden. Wel bijna altijd in weg- 
bermen. 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 l i j  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 rneer spatel- 
voimige 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 dnik 
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 ontstam 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 gevon- 
den, denkt ment dat ze met elkaar kruisen en vruchtbare nakomelingen voortbrengen, waarbij de kenrner- 
ken van de Kompassla gaan overheersen. Het gevolg is dat er in het wild sneller Kompassla-planten ont- 
staan. 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. 

LITERATUUR: 
F.T. Frietenia de Vrics, K. van der Mci.jden & W.A. Brandcnburg - Botanica1 Files on Lcttucc (Lactuca sativa) 
R. van der Meijden - Heukels' Flora van Nederland, 22c druk, p 456 
J. Mennema e.a. - Atlas van de Nederlandse Flora, deel 2, p. 185 
F.T. de Vries , R.v.d. Meijden and W.A. Brandenburg - A study of h e  rcal cliances for spontaneous gene flow 
from cultivated plants to the wild flora of the Netherlands 
E. Weeda - Oecologische Flora, deel 4 p. 177- 179 



Streng genomen, duurt het vlinderjaar ongeveer zeven 
maanden, van April tot eind October. Maar de grenzen 
zijn niet scherp. Voorboden en laatkomers van het heir 
der vlinders verlengen het, wanneer een zacht lentebegin 
en een zachte naherfst meewerken. De vlinders die buiten 
dezen tijd vallen, die van November en December, kleine 
wintervlinders en ander nietig goedje, voor het oog zon- 
der bekoring, warrelen grijs, dof en stoffig achter het 
uitgebluschte jaar aan, als nevels achter de zon die is 
heengegaan. Wanneer zij vliegen en in hun armzalige 
liefdeoogenblikken rond de boomen stuiven, slapen de 
groote kleuren als koude droomen. 
De toekomstige vlinders, die nog ongeboren zijn en nog 
heel, heel ver, leiden een vaag leven in het ei, in 't proto- 
plasma voorbestemd tot bruine, gele, blauwe, roode 
wonderinsecteti. Andere, eveneens nog ongeboren, maar 
niettemin reeds verder ontwikkeld, sluimeren als schitte- 
rende phantomen in het lichaam der rups, tegen boomen, 
lage planten, en in de aarde beveiligd tegen den greep van 
winter en dood, hun schoone lente tegemoet. De derde 
vorm der metamorphose, die den volkomen vlinder het 
naaste staat, de pop, ligt bewegingloos in haar perkament 

tot den dag der opstanding. En ten slotte: enkele vlindersoorten, overgebleven van den zomer en den 
herfst, die heengingen, rusten met toegeslagen vleugels, strak als dooden, in hun schuilplaats, waar zij den 
wintertijd verslapen. 

Hen alle, de nog onvoltooiden en de reeds voltooiden: ei, rups, pop, vlinder, zal het nieuwe vlin- 
derjaar bevrijden. De zon zal hen wekken. Uit het ei kruipt dan de rups, de rups verandert in een pop en 
uit de pop bevrijdt zich, als de ontwikkeling haar beslag heeft gekregen, de jonge vlinder; en de oude 
vlinders en de jonge vliegers, die zich bij hen voegen, zullen met elkaar paren op een flonkerend zonne- 
en bloemenfestijn; de wijfjes hechten de eieren aan de voedingsplanten en daarna, aan het einde der blin- 
kende vliegbaan, zullen zij alle, de koninklijke vliegers en zeilers, zwervers en duikelaars, die volop heb- 
ben genoten van het bonte jaar, de een na den ander, wijken voor het aanstuwen der volgende geslachten 
en wegvliegen naar het hiernamaals der vlinders, waar hen een eeuwige zomer oinvatigt. 

Uit: "Het wondere leven der Vlinders", 
van Frieírich Schnack. 193 1. 

Va i~ rs ,  ZO HEBBEN WIJ OP EEN V A I  ONZE EDUCATIEVE KNNV-AVONDEN 

GELEERD, VO(3ELS KUNNEN NIET FLUITEN, MAAR ZE ZITGEN. 

EN TO1H BIIJFT OWZE KLEINZO3N HARDNEKKIG M H Q I D E N  DA T DE 800~1. 

KLEVER WEL DEGEL IJK FLUT. OF' ZIJN Vin GERS. 

MHM 



i J1 mazrt9 L win terwe iLn  

d r y n  noq een wmdlje w i t  

en L zwarte aLLerd 6 e i L n  

f nog , ~,,,~,a 

Waar L m.a4$en in L Lomen 

piepen a P met ! *J  ut mld * S  aar 

en a4 /?]m La+ L o m n  

me d d aan wi$ en L e L r .  

i J 4  a t m a a r t ?  A b e n  Lncpn 
en L(B zon Sint a P oadt 

Or & w ~ ì  w a l  Lkw te 6ren9en 

met een P L  LC e dc L*& L L wadt. 

?I9 een maand en cdPLrwe9en 

&iemi Let ue&en 4kwt de wei; 

9 een maanJo/ twee gerweyen 

&n is  i L&ei-4 &n i d  f mi! 



De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief Ze zijn allen voor verant- 
woordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AHS=Agnes Herweijer-Smit; Bhi=Bertus Hilberink; EKG=Els Koopmans-Grommé; MF=Marianne Faber; 
MHM=Micky Haselhoff-Marsman; JP=Jan Polman; Plantenwerkgroep; 

Barmsijsje G 
09/12 1 ex. komt telkens terug om T 

zaadjes uit Teunisbloem- 4 
resten te pikken Tuin Epe EKG. 

13/12 3 exx in de tuin op de Teunisbloemzaden 
EKG. 

BoomHever 
29/12 Schreeuwt nu al het hele bos 

bij elkaar alsof het voorjaar 
is! Belvédereweg, Epe MHM. 

Buizerd 
18/10 5 exx. Al kringende, trekkend richting West, 

boven Epe. EKG. 
Fazant 
2111 1 2 hele dikke, moeder en dochter, zaten zeker 

drie uur in de tuin en op m'n platje. Kat keek 
toe. Pelzerpark, Epe. AHS. 

16/12 Nog maar 1 ex. over (dochter). 
Komt geregeld in de tuin, ook 
bij Truus Deerenberg aan de 
Burg. Van Walsurnlaan, Epe. 
Bijna handtam. M S  

Grote gele kwikstaart 
29/10 In de tuin, Veenweg, Vaassen P. 
Goudvink 
2511 1 4 exx a en 3 Q, op Forsythia, tuin Pelzer- 

park, Epe. AHS 
2711 1 2 koppeltjes op Guldenroede, tuin Belvéde- 

reweg, Epe. MHM. 
Groene specht 
1511 1 Sprengenbos/Bijsterboschweg, Epe. MF. 
Klapekster . - 
2811 2 1 ex. Heide bij Gortel. 

Ook al eerder waarge- 
nomen. BW. 

Kolgans 
18/11 8 exx. over het Wisselse 

veen, Epe, trekkend 
naar Zuid-West. EKG. 

3011 l+ Grote groep trekkend 
Ti"%\ 

+ * 
' <  

01/12 over Epe, richting Zuid. EKG. 
Koperwiek 
20110 Geelmolenseweg, Vaassen. JP. 

r 

1411 1 Jagtlustweg, Epe. MF. 
Kramsvogel 
20/10 Geelmolenseweg, Vaassen JP 
1 111 1 Troepje, Wisselse veen, Epe. EKG. 

Ringmus 
0411 1 2 exx. In tuin centrum Epe, achter ons huis. 

Komen zelden hier! EKG. 
Spreeuw 
1 111 1 Grote groep in 

dorp Epe. EKG. 
1 111 1 Troep van ongeveer 

100 exx. Wisselse 
veen, Epe. EKG. 

Staartmees 
2411 l 8 exx. in de tuin, Pelzerpark, Epe. AHS. 

Atalanta Vanessa atalanta 
2211 0 Tuin Epe, na nacht met -s0c EKG. 
26110 Tuin Epe, op Klimop. EKG. 
Cidoria juniptirata 
26/10 Klein spannertje waarvan de rupsjes op Je- 

neverbes leven. Zo'n struik staat hier voor 
de deur! Op raam, centrum Epe. EKG. 

Gehakkelde aai relia Polygonia C-album 
1 811 0 Tuin Boncrerd- 

w 

plein, Epe, op 
Klimop. 
EKG. 

Roestje Scohopteryx kbatr~x 
1 711 2 In huis, klaar voor de overwintering Belvé- 

dereweg, Epe MHM. 
Kleine wintervlinder Operophtem hrurnata 
2211 1 Vele tientallen! Bos tussen de Heerder- en 

de Dellenweg, Epe Nog net geen "wolken" 
in het licht van de auto, misschien niet alle- 
maal Wiiitcrvlinders? Zijn dit nu de 
resultaten van de beestjes die 
we veel vroeger in het jaar boven onze hoof- 
den hoorden knagen, hier in het bos? MHM 

2311 1 De bodem van het Norel- 
bos ligt bezaaid met 
dode acraaua d 

('s Avonds zagen we nog 
slechts drie levenden in de ,+ 
koplampen) MHM 

2611 1 Het lijkt wel of alle resterende mannetjes- 
vlinders nu tegen onze ruiten Meven en flod- 
deren Toch nog een heleboel1 Belvédere- 
weg, Epe MHM 

2811 1 Vele honderden exx op veel plaatsen in de 
regio Hele zwermen, vooral in Wapenveld 
EKG 



10112 Ondanks de nachtvorsten toch nog aantallen 
tegen de ruiten. Belvédèreweg. Epe. MHM. h PADDESTOELEN 11 

Eenstaartje Drepana cultraria 
1311 1 Rupsje laat zich uit f J 

Beuk zakken, 
Schouwenburg, 't Harde. EKG. 

Krompoot doodgraver Nicrophorus i~esnillo 
2711 0 Boenveg, 

sparrenbos, ' 
Epe. EKG. 

Theridion pallenms 
19/ 1 1 Prachtig gevormd, speldenknopklein eier- 

"koepeltje" van dit spinnetje, dat zelf niet 
groter kan worden dan 2 mm. Op beuken- 
blad, Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 

Eekhoorn 
24110 Voortdurend voor ons 
tfm 1112 huis, centrum dorp Epe. ' 

Eet onder anderen eikel- 
ties van Moeraseik (verder 
geen eikels dit jaa; aan andere eiken!), en 
brood en voer in vogelhuisje. EKG. 

Ree 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. EKG. 

US pulegioides 
08/09 Wapenveld, bij de IJssel voor camping 

't Kromholt, het Oever. Plantwerkgroep. 
Karwijvarkenskervel Peuce&tncm car\)!folia 
08109 Wapenveld, bij de IJssel voor camping 

't Kromholt, het Oever. Rode lijst 3. 
Plantenwerkgroep. 

Klokjesgentiaan Gentiana pneumotzarithe 
17109 Maar liefst 12 exx.! Op 

Elzenlandje bij Verloren beek, 
Wisselse veen, Epe. 
Voor het eerst gezien, na uitvoe- 
ring herstelplan. 

Plantenwerkgroep. 
Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia 
17/09 2 exx. Elzenlandje bij 

Verloren beek, Wissel- 
se veen, Epe. Voor 
het eerst gezien, na 
uitvoering herstelplan. 

Plantenwerkgroep. 
Stijve ogentroost Euphrasia stvicta 
17/09 Elzenlandje bij Verloren beek, Wisselse 

veen, Epe. Breidt zich steeds verder uit. 
Plantenwerkgroep. 

Botercollybia Collybia butyraceu 
11/11 Beekwal Tongerense beek bij Land van 

Jonker. Dit jaar overal zeer veel exx. EKG. 
Gekraagde aardster Geashaurn *lex 
27/10 7 exx. Bijsterboschweg 

tegenover camping de 
Beekhorst, Epe. MF. 

Fopzwam Lacccrria laccata 
1 111 1 Een heleboel in de tuin, Pelzerpark, Epe. 
AHS. 
Gele ringboleet Suil l~~.~ grevillei 
271 1 0 Na waarneming in 

de afgelopen zomer 
nu opnieuw een 
groot aantal (na de 
nachtvorst van 2211 0) 
rand Lariksbos, Boer- 
weg, Tongeren, Epe. EKG. 

Groene schelpzwam Panellus serotinus 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 
1 811 1 Beukenlaan, Epe. MHM. 
Grote sponszwam Sparassis crispa 
2611 1 Groot en gaaf exemplaar, Norelbos richting 

Renderklippen, Epe. MHM. 
Heideknotszwam Clavariu argillacea 
?? Heide bij Gortel 

(vrij zeldzaam). 
Datum vergeten. BHi. 

Houtknoopje Cudoniella acicularis 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 
Kerntrilzwam Tremella encephalla 
2611 1 Norelbos, Epe. MHM. 
Kogelhoutskoolmam Daldinia concentricn 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 
Oranje adenwam Phkbia merismoides 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 
1711 1 Volop op oude eikenstam, daar door Ge- 

meente speciaal neergelegd. W.Telstraat1 
Lohuizenveg, Epe. EKG. ., 

Pijpknotszwam Macrotyphulafistulosa 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 
Scherpe schelpmam Panellus siipticus 
1611 1 Kloosterbos, Wapenveld. 

Paddestoelenwerkgroep. 
Witte bultzwam Trametes gibhosa 
01/12 Grote groep op kastanjestobbe. Tuin Epe. 

EKG. 
Wollige bundelzwam (popelzwam) Pholiota de- 
struens 
1811 1 Op Populierstobbe, Wisselse veen, Epe. KG. 
Zwartevlek-ziekte 
1311 1 Esdoorn, Schouwenburg, 't Harde. EKG. 



WAARNEMINGEN 
Contactpersoon Agnes Herweijer, Tel. 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 
8 162 GA Epe. 

U wordt verzocht Uw waarnemingen gegroepeerd, gedateerd en met vermelding van plaats, volgens 
het schema in de rubriek "Waarnemingen" op de aangegeven tijd bij Agnes ingeleverd te hebben. 

VOZOVAR Algemene coördinatie Harry van Diepen, Tel. 0578 - 6151 14. 
Troelstrastraat 2, 
8161 DS Epe. 

De VOZOVAR is een groep, samengesteld uit de drie werkroepen Vogels, Zoogdieren en Vissen, 
Amifibieen, Reptielen. Als U geïnteresseerd bent in het werk van één van deze groepen, neeint U 
dan contact op met Hany, die de leiding over de verschillende werkgroepen heeft en het contact 
ermee onderhoudt. Hij zal U waar nodig verder verwijzen naar een van de "technisch specialisten". 

FLORON 
Contactpersoon Egbert de Boer, Tel. 0578 - 572292. 

Vlierstraat 6, 8 17 1 BC Vaassen. 
In NATURA heefi U al verschillende artikelen over het FLORON-project kunnen lezen. Indien U 
mee wilt werken aan dit project, wendt U zich dan tot Egbert. 

PLANTENWERKGROEP 
Contactpersoon Mariet van Gelder, Tel. 0578 - 693024. 

Sprengenweg 5, 8 18 1 NM Heerde. 
Voelt U zich aangesproken door wat er om U heen groeit en bloeit en lijkt het U leuk om van alles 
op naatn te brengen, neemt U dan contact op met Manet. 

PADDESTOELENWERKGROEP 
Contactpersonen: To en Janus Cru~n-Hendriks Tel. 0578 - 572487. 

Prins Clausstraat 14, 
8171 VV Vaassen. 

Voor inlichtingen over de activiteiten van deze werkgroep enlof eventueel deelname daaraan of aan 
de excursies, kunt U terecht bij de familie Ctum en in tweede instantie bij 

Micky Haselhoff-Marsman, Belvédereweg 3, 8 1 6 1 AW Epe. Tel. 0578 - 62 14 1 0. 

INSECTENWERKGROEP 
Contactpersoon Agries Henveijer-Sinit, Tel. 0578 - 613703. 

Pelzerpark 3, 8 162 GA, Epe. 
Vindt U het interessant oin vlinders op naam te brengen en aan De Vlinderstichting door te geven, 
of neemt U graag deel aan excursies en huiskamerbijeenkomsten om insecten te bestuderen, dan 
wordt het tijd om contact op te nemen met Agnès of met Els Koopmans-Groinmé. Bongerdplein 1, 
Epe. Tel. 0578 - 612083. 

NATUURBESCHERMINGSCOMMISSIE 
Contactpersoon Bertus Hilberink, Tel. 0578 - 572713. 

Stationsstraat 28, 
8171 BX Vaassen. 

Heeft U interesse en energie, en wilt U de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud van 
een stukje land waar de Natuurbeschenningscomtnissie de verantwoordelijkheid voor heeft, of met 
zaken die de natuurbescherming in de gemeente Epe of Heerde betreffen, neem dan eens contact op 
met Bert. Er zijn een heleboel dingen waarmee U zich nuttig kunt maken, en wie weet hoe leuk U 
het vindt. 




