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Als oud-voorzitter is het aan mij om het eerste deel van deze Stuurpraat te schrijven. Na onze 
oproep aan de leden hebben twee ervan gereageerd op de vacature voor het voorzitterschap. Na ge
spreken met beide aanmelders is Ieroen Hanegraaf, de opvolger van Erik Murris, zich nu aan het in
werken. Officieel kan hij pas benoemd worden op de Algemene Ledenvergadering 2003, maar wij 
hebben er alle vertrouwen in dat u mét ons blij bent en akkoord gaat met zijn voorzitterschap. Hij zal 
zich zelfhierna aan u voorstellen. 

Als "oud"voorzitter wil ik u nog bedanken voor het genoten vertrouwen en het afscheidsca
deau, dat te maken heeft met mijn tekenhobby. Ik heb het altijd graag gedaan maar wil nu mijn tijd 
wat vrijer kunnen indelen en besteden aan mijn andere hobby's. Voorlopig blijfik wel nog bestuurslid. 

Ik ben heel blij voor de afdeling dat een jongere voorzitter het nu gaat overnemen. 

Graag wil ik u nog attenderen op het vijftigjarig bestaan van de "Bijen-vereniging" in Epe, die op 

zijn tuinieren, lezen, beleggen, tennissen en wandelen. 

woensdag 7 augustus met een grote 
kraam op de markt staat, en waar ook 
wij met een kraampje aanwezig zullen 
ZIJD. 

Marianne Faber. 

Als nieuwe voorzitter mag ik het 
tweede gedeelte van deze stuurpraat 
schrijven. Ik wil deze gelegenheid 
graag gebruiken om mij aan jullie 
voor te stellen. 
Mijn naam is Ieroen Hanegraaf, ge
trouwd met Erna en vader van drie 
kinderen: Irene, Ron en Marieke. Ik 
ben eenenveertig jaar. Mijn hobby's 

Sinds 1 oktober vorig jaar werk ik bij de gemeente Epe als afdelingshoofd van de afdeling Groen- en 
Natuurbeheer. Daarvoor heb ik ruim tien jaar gewerkt bij de gemeente Tilburg. Eerst als projectleider 
Groenvoorzieningen en daarna als beleidsmedewerker Groen en Waterhuishouding. Nog eerder heb ik 
bij verschillende andere organisaties op het gebied van groen, natuur en landschap gewerkt. 
Door de reorganisatie van de ambtelijke organisatie van de gemeente Epe verandert mijn functie per 
1 januari 2003. Ik word dan afdelingsmanager Interne Dienstverlening. Deze verandering in mijn werk 
is voor mij tevens aanleiding geweest om te reageren op de oproep om de voorzitterstaken van Mari
anne Faber over te nemen. Ik heb dan niet het gevoel met twee petten op te zitten, waardoor het kan 
voorkomen dat de gemeente Epe over een bepaalde kwestie anders denkt en doet dan de KNNV, afde
ling Epe/Heerde wil. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van maatregelen uit het Groenstructuurplan. 

Natuurlijk is dat niet mijn enige motivatie. Ik vind dat de KNNV een belangrijke plaats in de 
maatschappij heeft. In de eerste plaats voor de leden zelf, die actief of passief, aan allerlei activiteiten 
meedoen. En dat zijn er nogal wat, kijk maar naar het programma van wandelingen, excursies en le
zingen in Natuurklanken. Maar ook dankzij de bijdrage van onze afdeling aan allerlei ontwikkelingen, 
als Landinrichtingsprojecten, de reconstructie van de Veluwe, natuurgebiedsplannen, enz. Marianne 
heeft daar altijd een heel actieve en inspirerende rol in gespeeld en is gelukkig bereid om onze vereni
ging te blijven vertegenwoordigen. 
Als voorzitter in spe van onze afdeling wil ik graag de taken opnemen die in de oproep stonden. Ik ben 
me wel bewust dat dat slechts kan door samen met het bestuur en haar leden te werken aan een 
b(l)oeiende toekomst van onze afdeling. 

Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten. 
Ieroen Hanegraaf. 
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NOTA BENE!! 

Woensdag 
17 juli 

~. 
Zondag 
22 september 

Donderdag 
26 september 

zondag 
29 september 

VOOR UW AGENDA 

;:aeo~e~~~~~~ 
VAN WANDELINGEN, EXCURSIES, LEZINGEN, ENZ. 

VOOR ELKE EXCURSIE GELDT VOOROPGAVE TOT UITERLLJK TWEE DAGENVOORDAT DIE PLAATSVINDT. 

U hoeft zich daar uiteraard niet aan te houden, maar dan loopt U wel de kans dat U, als het mo
ment daar is, alleen op de venameiplaats staat, omdat wij bij niet voldoende deelname een excursie 
annuleren. Mensen die zich wèl hadden opgegeven, krijgen hier tijdig bericht van. 
Mocht U voor Uw opgave gebruik moeten maken van voice mail, vergeet U dan niet Uw telefoon
nummer in te spreken, zodat het geen problemen kan opleveren U terug te bellen. 

Tenzij anders vermeld kunt U voor inlichtingen en opgave altijd terecht bij 
Marianne Faber 0578 - 627167, of 
Lous Heine 0578 - 576628, of 

of bij degene die de desbetreffende excursie leidt. 

EXCURSIE NAAR KATERSTEDE 
De plantenwerkgroep houdt een excursie naar Katerstede, een uiterwaard van de 
Ussel bij Welsum. Dit is weer een excursie die voor iedereen van onze afdeling 
bedoeld is. 

Verzamelen om 9.30 uur bij de Rabo in Heerde. 

SEPTEMBER: DE "GROENE"MAAND. 

NAAR HET SPIJKERBOS BIJ BOSKAMP met Dik en Els Koopmans 
Vorig jaar stond deze excursie ook op het programma, maar door slecht weer was 
de belangstelling zo gering dat hij niet doorging. 
Het Spijkerbos ligt in de gemeente Olst "aan de andere kant" van de Ussel. Het is 
een landgoed met statige lanen, gemengd bos en een aardig kasteeltje, dat zich bij 
mooi weer in een ruime plas kan spiegelen. Oude stobben met paddestoelen zijn 
voorhanden en de afwisseling van bos en wei zorgt voor een zekere vogelrijkdom. 
De paden zijn goed begaanbaar. Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig om er 
een fijne excursie van te maken 

Vertrek Vaassen: om 9.00 uur, hoek Dorpsstraat/Julianalaan. 
Vertrek Epe: 9.15 uur VVV Epe. 

DIALEZING LAPLAND EN NOORD-ZWEDEN door Bauke Terpstra 
De vakanties zijn voor de meesten van u achter de rug en misschien doet u ideeën 
op voor de volgende zomervakantie als u deze reis "meemaakt". 
Lapland is niet het vakantieland van de platgetreden paden en op gebied van flora 
en fauna is het niet alledaags. Voeg daarbij de grote kennis van Bauke van stenen 
en de landschappen waaruit deze stenen afkomstig zijn, en u beleeft weer een fijne 
avond! 

Plaats: Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe 
Tijd: 20.00 uurtot ongeveer 22.00 uur 

GEWESTELIJKE VOGELEXCURSIE LAUWERSMEER 
Deze excursie wordt georganiseerd door het gewestelijk bestuur en staat onder 
leiding van Hans Grotenhuis en TjaHing van der Meer. 
Het Lauwersmeergebied is in alle seizoenen een bijzonder vogelgebied en in de 
nazomer vindt onder andere steltlopertrek plaats. Voor waarneming van de steltlo
pers wordt een aantal vogelkijkhutten bezochtEen absolute toplocatie in Neder
land is de vogelkijkhut Jaap Deensgat 
Hier is een goede kans op waarneming van de Steltkluut en de Grote Zilverreiger. 
Als er nog tijd over is kan ook de Bandpolder nog bezocht worden: één van de 
rijkste vogelgebieden van ons land. 



Zondag 
20 oktober 

Donderdagavond 
24 oktober 

Donderdag 
MIDDAG 
21 november 

Donderdagavond 
19 december 

De excursie begint om 10.00 uur en eindigt omstreeks 16.30 uur. 
Koffie, lunchpakket, kijker èn laarzen meenemen! 
Opgave door leden van onze afdeling die aan de excursie willen deelnemen 
via Lous Heine 0578-576628 vóór 20 september 2002. 
PADDESTOELENWANDELING metToen Janus Crum 
Omdat er vorige jaren altijd veel belangstelling was voor deze wandeling heeft 
Janus ook dit jaar weer gekozen voor het Heerder gedeelte van ons Natuurpad. 
De wandeling begint om 14.00 uur en eindigt ongeveer om 16.00 uur 

Verzamelen Vaassen hoek Dorpsstraat/ Julianalaan om 13.30 uur 
Verzamelen in Epe parkeerplaats Albert Heijn om 13.45 uur. 

TWEE DIALEZINGEN VAN JAN VAN DUINEN 
Goede wijn behoeft geen krans! 
Jan van Duinen heeft al eerder dia's vertoond over de fauna van Afrika en dege
nen die destijds aanwezig waren weten nog dat zij met ingehouden adem hebben 
gekeken en geluisterd, ook naar de muziek die het beeld ondersteunde. 
Jan heeft ons toevertrouwd dat hij een heel nieuwe serie heeft gemaakt, nàg mooi
er dan de vorige! Daarna zal hij ook de nieuwste IJsvogels laten" langsvliegen"! 

Plaats: Eper Gemeentewoning,Stationsstraat 25, Epe. 
Tijd 20.00 uur( of iets later want dat hangt van de drukte van de praktijk af. 
We beginnen in dat geval met de koffie) tot ongeveer 22.00 uur. 

PADDESTOELENLEZING door Janus Crum. 
Janus Crum heeft zich bereid verklaard om ons met behulp van zijn mooie dia's 
nog eens wat nader te laten kennismaken met de paddestoelen.Een leuke aanvul
ling op de paddestoelenwandeling,maar ook als u niet bij de wandeling bent ge
weest is deze lezing beslist de moeite waard. 

Plaats Eper Gemeentewoning, Stationsstraat 25 te Epe 
TIJD:14.30 UUR TOT 16.30 UUR. 

ONZE LEDEN VOOR LEDENVERGADERING o.l.v. Dik Koopmans. 
In deze zomermaanden kunt u alvast foto's of tekeningen rnaken om anderen te 
laten meegenieten op de "leden voor ledenavond" van wat u tijdens uw verblijf in 
de natuur zo heeft geboeid. U kunt natuurlijk ook stenen, schedeltjes, braakballen 
en andere vondsten laten zien. 
Vergeet u niet om ruim een week van te voren (liefst nog iets eerder )aan Dik op 
te geven wat u wilt vertonen en hoeveel ruimte en tijd u denkt nodig te hebben? 
Anders wordt de organisatie wel erg moeilijk! 

Plaats Eper Gemeentewoning,Stationsstraat 25 te Epe 
Tijd 20.00 tot 22.00 uur. 

Voov-aahkohdigi"'9 voov-jaav-skamp 2003 
Van zaterdag 26 april 2003 tlm vrijdag 02 mei 2003 is er weer een voorjaarskamp. Ditmaal niet in het 
vertrouwde België, maar in Duitsland. 
Uitgangspunt is het dorpje Sauerthal, aan de oostkant van de Rijn, ongeveer 5 kilometer van Lorch am 
Rhein, 45 km ten zuiden van Koblenz en 13 km ten noorden van Rüdesheim. 

Voor "het raam ~a11sct1 
bw arrclc...,~c fhftsc ltjcs 

M«ssc..., i11 laat lic"ht 

Haiku vat1 Dik Koopmat1s. 
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Programma's van cfe wer!fgroepen 

Pfantenwerl(groep 
~ Voor het natuursignaal gaan we nogmaals het landje van Jonker inventariseren, om zo tot een 

vergelijking komen. 
~ Het gezamenlijk project van onze afdeling is landgoed Bonenburg in Heerde, eigendom van 

het Geldersch Landschap. 
~ Voor Staatsbosbeheer gaan we verder met de monitoring in de uiterwaarden van de IJssel. 
~ Uiteraard gaan ook al onze gegevens naar Floron. 
~ Verzamelplaats is, tenzij anders vermeld, in Epe bij de supermarkt aan de Klimtuin of bij de 
~ Rabobank, in Heerde, om 19.00 uur voor de avondexcursies,09.30 uur voor dagexcursies 

woensdag 
17 juli 

maandag 
12 augustus 

maandag 
19 augustus 

maandag 
26 augustus 

maandag 
2 september 

maandag 
30 september 

maandag 
28 oktober 

maandag 
25 november 

Excursie naar Katerstede, een uiterwaard van de IJsselbij Welsum. 
Verzamelen om 9.30 uur bij de Rabo in Heerde. 

Inventariseren km hok 27-34-12 Elburgerweg Heerde. 
Om 19.00 uur verzamelen aan de Sprengenweg bij Mariet. 

Nogmaals naar de Bovenweg in 't Harde. 
Verzamelen zie 24 juni. 

Bonenburg Heerde. 
Verzamelen 19.00 uur bij de Rabobank. 

Reserve 

Determinatieavond in de Alkoof van de Eper Gemeentewoning. 
Aanvang 20.00 uur. Flora en loep meenemen. Ook graag planten meenemen. 

Wie heeft een idee om deze avond te vullen? 

Een avondje theorie. We gaan ons bezighouden met botanische termen. 
Egbert en Mariet zullen de avond voorbereiden. 

AlkoofEper Gemeentewoning, aanvang 20.00 uur. 

Voor nadere informatie bel Mariet 0578-693024. 
In juni ben ik met vakantie. 
Bel dan voor vragen naar Egbert 0578-572292. 

'lnsectenwergroep 
Voorjaars- en zomerprogramma 2002: 
Dinsdag Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
23 juli Verzamelen 10.00 u bij de kanaalbrug. 
Zaterdag Bezoek aan de vlindertuin in Berg en Bos te Apeldoorn. 
10 augustus Verzamelen 10.00 uur bij EperVVV-kantoor of 

Zondag 
18 augustus 
Zaterdag 
24 augustus 
Dinsdag 
27 augustus 
Donderdag 
5 september 

om ca. 10.20 u bij de ingang van Berg en Bos. 
Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
Verzamelen 10.00 uur bij de kanaalbrug. 
Uitwijkdatum bezoek Berg en Bos, als 10 augustus 
niet doorgegaan is. (Zelfde tijd.) 
Excursie Wisselse Veen en Tongerense Heide. 
Verzamelen 10.30 uur parkeerplaats Boerweg. 
Inventarisatie landgoed Bonenburg Heerde. 
Verzamelen 10.00 uur bij de kanaalbrug. 

Joke en Henk de Heer. 

Cintia W edemeijer. 

Els Koopmans. 

Cintia Wedemeijer. 
Joke en Henk de H~er 
en Els Kooprnans. 

Bertus Hilberink. 



Wij hopen ook nog twee of drie libellen-excursies te kunnen inlassen. Meerdere infonnatie volgt zodra 
afspraken gemaakt zijn en de data dus bekend zijn. 
De namen achter de data verwijzen naar degenen die verantwoordelijk zijn voor deze excursie. 
Bij twijfel hen bellen, of een van de coördinatoren: 

0578 612083-+ ElsKoopmans, 
0578 572713 -+ Bertus Hilberink, 

038 4479616 -+Etienne van Dissel. 

Gaat iemand individueel en/of met een andere werkgroep op excursie naar het landgoed Bonen burg, 
dan gaarne de waargenomen insecten noteren en aan ons doorgeven. Bij voorbaat dank ! 

o/oz()'()ar 
Zomerhalfjaar 
2002 

donderdag 
19 september 

.. zaterdag 
12 oktober 

zaterdag 16 t/m 
zondag 24 no
vember 

donderdag 
21 november 

zondag 
29 december 

Batdetectoronderzoek op De Bonenburg en andere gebieden. ------ -
Met de batdetector worden vleennuiswaamemingen gedaan in het begin van de 
avond of aan het eind van de nacht. Wanneer het onderzoek plaats vindt hangt 
onder meer af van de weersomstapdigheden. Inlichtingen Frans Bosch. 
Werkgroepavond "Plaatjes en praatjes", met resultaten van inventarisaties, 
vakantie-impressies, de plannen voor 2003 enz. 
Eper Gemeentwoning, Brinkzaal, 20.00 uur. 

Vogeltrek De Duintjes o.l.v. Wim van Waveren Hogervorst • 
Vertrek 7.30 uur VVV Epe. 

Klapekstertelling. 
Ook in 2002 worden de heidevelden van de Noord-Veluwe op de aanwezigheid 
van Klapeksters onderzocht. 
Inlichtingen en opgave bij Gert Prins. 

Het verzamelen van vogelgegevens op wetenschappelijke basis, onder meer in 
onze directe woonomgeving, door Stefvan Rijn, bioloog bij het RIZA (onder
zoeksinstituut Rijkswaterstaat). Eper Gemeentewoning, Brinkzaal, 20.00 uur. 

Punttransecttelling en 
Stamppottenbuffet. 

Naamsvet"-atlde...-it\9 Nahu-tt""besche...-mitlgscommissie 

Het bestuur van de NBC is~ de conclusie gekomen dat de huidige naam niet meer voldoet, gerela
teerd aan de werkzaamheden die deze werkgroep thans uitvoert 
Daarom zal deze werkgroep voortaan de volgende naam dragen: 

Werkgroep Landschap en Natuur 
J:Iet bestuur van de werkgroep is van mening dat deze benaming meer overeenkomt met onze bedoe
lmgen. 

Wij hopen dat de nieuwe I}aam snel herkenbaar zal zijn binnen onze vereniging. 

Namens bestuur werkgroep landschap en natuur 
Erik Boeve. 

Doo~ 1~5 ~ vo5d 
Voor wij l1~m vit1~t1 kot1~t1 

kw~m~t1 ~ »~a~t1 
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HET .WISSELSCHE VEEN ZOALS IK HET BELEEF 
DEEL XVIII 

DROEVE STOBBEN 
EN NIEUWE GAGEL 

Het is winter. 
Op deze ochtend van de 5e januari 2002 
wijst de thermometer -7° C aan. Maar 
het is zonnig en windstil. 
Het pad richting kwelplasjes is glad en 
vol harde richels. De lage winterzon 
doet in tegenlicht allerlei aangroeiseltjes 
van rijp in de berm glinsteren als het 
fijnste kristal. 
De Verloren beek bevriest nooit echt 
door het relatief warme kwelwater, maar 
langs de randen hebben zich ook hier 
fantastische ijsformatietjes gevormd. 
Het water stroomt er al meanderend als 
een donker stroompje tussendoor. 
Winterkoning en Koolmees verraden 

door hun alarm dat ze zich in de houtwal verborgen hielden, iets wat een averechte werking heeft. 
Maar. nu heeft de zon zich ook ineens verborgen. Dikke wolken maken dat we dat ook meteen voelen. 
Alle kleuren verdwijnen en er steekt een koude wind op. Er komt verandering in het weer. Nu moeten 
de Houtduiven en Zwarte kraaien op de kale akkers bij de Veenweg echter nog moeite doen iets eet
baars uit de harde grond te halen. Vandaag wordt er nog geschaatst. De eenzame reiger vliegt met een 
rauwe schreeuw van ons weg. Van hem mag het dooien. 
Kaalslag en veel water. 

Het is 14 februari. Alarmerende berichten bereikten ons: "Het hele bos om de spreng is ge
kapt." "Mooie oude Eiken zijn zomaar geveld en er staat geen struikje meer overeind!!!" "Is dat nou 
beekherstel? Een kaalslag is het!" 
Het gaat hier om de spreng van de Witte beek aan het eind van de zogenaamde Bekenallee, een laan 
die van de Anna's hoeve aan de Mol~mweg het landgoed Tongeren inloopt. Dit moeten wij gaan zien. 

De tocht erheen is niet simpel. De Bekenallee blijkt compleet onder water te staan door de 
vele regens en gebruik van zware machines. De schaarse droge eilandjes blijken vooral uit drijfzand te 
bestaan. Het bos, waar we noodgedwongen naar uitwijken, ligt vol houtstapels van enorme stammen. 
Ook is er veel grond op hopen gestort. Onze vrees wordt al groter: wat is er nog over? 

Met veel geploeter bereiken we na het passeren van een beekje (de prille Tongerense beek) 
een grote ruimte aan onze rechterhand. Waar eerst wat rommelige bosjes en bomen groeiden liggen nu 
nieuw gegraven poelen (een soort retentiebekkens blijkt later.) Het is daar een vrolijke boel: jongens 
hebben een vlot gebouwd en varen of waden in het koude water. Er is hier onbedoeld een mooi speel
terrein gecreëerd! Hier komt dus een deel van de stammen en de aarde vandaan. 

We bereiken tenslotte na nog enig waadwerk ons doel: de spreng van de Witte beek. Een zucht 
van verlichting: niet alle bos is hier gekapt zoals men beweerde. Het bos met de Gagel en de oude 
Eiken staat nog overeind. Buizerds, Spechten en de aardige Tauvlinder kunnen er straks weer terecht. 

Wel verdwenen zijn de bomen en opslag vlak langs de sprengkop van de beginnende beek en 
de kleine zijbeekjes die erin uitmonden. Een enkele Berk is 
gespaard als decoratief element. De droge randen zijn alle
maal opnieuw in profiel gebracht, vakkundig afgeschuind en 
van nieuwe glooiingen voorzien. Verder oogt alles nog als 
een werk dat in volle gang is: een graafmachine staat half 
weggezakt in een provisorisch aangelegde uitrit, het drassige 

"-.· 

weiland in. Het ziet er hier erg kaal uit, dat is waar. Verrast RoovPORIF-

zijn we de dode berkenstam terug te zien aan de bosrand. o " ouiJ N-, NIEuw HourzwAM 

Het is als een weerzien van een oude bekende die je niet meer verwacht had daar aan te treffen. Zijn 
stam zit nog steeds vol met tonderzwammen, sommigen in de oude stand, anderen gedraaid na het 
vallen van de berk. Er zitten nu ook heel mooie Roodporiehoutzwammen aan. 



Maar het zal nog wel jaren duren vo.or de leuke Mijtertjes (zeldzame waterpaddestoeltjes) zich weer in 
de kwelstroken vestigen. Die hebben halfrottend blad nodig. 

Met natte, koude voeten stappen we bij Anna' s hoeve weer in de auto om nog even te kijken 
bij het bruggetje in de Boerweg, bij het Land van Jonker. 
Wat hier is gebeurd ......... daar schrikken we toch wèl van. De beek met zijn lommerrijke houtwallen 
kronkelt nu richting Epe door een kaal landschap. Op een enkele boom na is nu al het hout weg; ook 
de struiken waarop tijdens mooie zomerdagen zo veel vlinders, hommels en vliegen zaten te zonnen of 
nectar kwamen snoepen uit de bloeiende Vuilbomen en bramen. Ons lijkt deze wijze van "herstel" wel 
erg rigoureus. Landschappelijk is het een drama: de camping aan de overzijde van het weiland ligt nu 
in het volle zicht vanuit het eens zo romantische paadje. Een jongere generatie dan de onze zal de 
nieuwe begroeiing van de beekwal nog wel meemaken, hopen we maar. 
Een graafwerktuig is al begonnen met de beek stroomopwaarts. 
Nog meer vreemde zaken. 

Voor ons onbegrijpbaar is het graafwerk, verricht langs en op de Boerweg, waar deze richting 
Tongerense heide voert. Fietspad en zandweg zijn totaal onbegaanbaar en sommige bomen vertonen 
lelijke schaafwonden. Hier en daar staat een provisorische peilbuis. Heeft dit te maken met de bodem
sanering? 

De wind draait naar het oosten; over enkele dagen kunnen de kinderen in plaats van vlotjeva
ren gaan schaatsen op de nieuwe plasjes bij de Bekenallee. 
Op naar de lente. 

De 24e februari bivakkeert een troepje Kieviten in de wei bij de Veenweg. Onderweg hierheen 
zagen we Hazelaars bloeien, bomen die je de rest van het jaar nauwelijks opmerkt. Bij de Berghoeve 
bloeien Sneeuwklokjes achter de bruine beukenhaag en kijk, er bloeien zowaar al enkele Zwarte elzen. 
De vroege wilgensoorten langs de weide, op de grens van het veen en het domein van de boerderij, 
zien geel van de katjes, maar aan de soorten langs het pad zien we alleen de in zilvergrijs dons verpak
te bloeiwijze die alle op deze manier gerangschikte bloeiwijzen de naam "katjes" verleende. 

Een koor van zingende Sijsjes versterkt het lentegevoel en als we de eerste vinkenslag van dit 
jaar horen vinden we dat het nu maar afgelopen moet zijn met de winter. 

Februari heeft veel regen 
gebracht, maar de sporen van · een 
kleine graafi:nachine langs een wa
terloopje bij het pad tonen dat het 
water nu wat sneller kan afvloeien. 
Het stroomt in miniwatervalletjes uit 
het biezenland. 
Kleine watereppe en Ster-renkroos 
hebben het gegraaf overleefd en 
zorgen al voor veel groen onder 
water. 
Aan de andere kant van het zand
pad, waar het water roestrood is, 
versiert een flink laagje kroos de 
oppervlakte. In de schrale berm 
vormen kleine mosjes rode plekken 
door de rossige kleur van hun kap-
selsteeltjes: Purpersteeltje. 

Een vast punt om even stil _ ~~ _ 
te staan is de oude Kraakwilg. On- ---. ---~:..: 
danks zijn praktisch liggende dikke 
stam is de boom nog springlevend. 
Er heeft zich een moslaag op geves
tigd en daar weer op groeit een pol 
gras. Later toch dus opletten welke 
grassoort dit wel is. 

WATER UIT DE OEVERS 

= 

Winterlicht met zijn steeds weer verrassende effecten schampt langs de gladde stengels van de 
dode Pitruspollen, zodat' ze met zilver bekleed lijken. Al die bruine en gele tinten in het grote veld 
erachter zou je ter plekke willen vastleggen met pastelkrijt, als ...... het een beetje warmer was. Nu 
moet een foto het effect "vangen". 
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De prille beek. 

We kunnen nog steeds niet wennen aan het grote informatiebord dat Het Geldersch Landschap. 
pal voor de bank bij de kwelplasjes heeft geplaatst. Het uitzicht wordt er emstig door geschaad. Elke 
andere plaats zou beter zijn. 

De prille Verloren beek zoekt hier zijn weg tussen de nog steeds aanwezige keien, maar het is 
wel meer en meer zijn eigen weg geworden. Hij meandert met echte holle en bolle oevers in zijn prille 
bedding. Straks ondermijnt hij de bank nog! 
Ook even verderop, waar het stroompje de afgeschuinde oever passeert, is er geen sprake meer van 
een rechte oeverlijn. Overal komt water uit het natte veld. Het neemt zand mee dat uitgewaaierd is en 
de stroomdraad bepaalt. Duizendknoopfonteinkruid, Sterrenkroos bezetten de ondiepe delen al met 
groene onderwaterkussens. 
Het Opoesbosje. 

Ook bij het "Opoesbosje" naast een roestrood zijbeekje stroomt veel water uit de oever. Voor
al over oude boomwortels heen vormt het hele watervalletjes. Er staat ook veel water in het bos. Hier 
zouden ze open plekken moeten kappen. Misschien kwamen dan de Welriekende nachtorchissen terug, 
die hier vroeger in de lentenachten hun geuren verspreidden. 

De door mij bedachte naam "Opoesbosje" herinnert aan een ochtend dat een oude boeren
vrouw uit Epe met Frans van Noorden en mij op de fiets naar het Wisselsche veen toog. Ze zou ons de 
orchideeën laten zien die ze wist te groeien. "Daar gaat Opoe 80," zei ze bij het opstappen." 
We waren er al bang voor: het werd voor haar een grote teleurste11îng. Hoewe1 we bet natte bosje met 
haar doorkruisten vonden we geen enkele orchis meer. 
Een andere bejaarde oud-inwoonster vertelde ons dat ze als kind de witte bloempjes van de Welrie
kende nachtorchis verzamelden en în hun zakdoek gerold mee naar huis namen. Die zakdoek geurde 
dan zo lekker. Ook al was die gemaakt van een tot lapjes verknipt beddenlaken. 
De orchissen verdwenen door ontwatering en kunstmest uit het gebied. 

huniddels zijn Rietorchis en Gevlekte orchis weer terug, na het op herstel van de vroegere 
natuurlijke rijkdom gerichte beheer door Het Geldersch Landschap. 
Beekherstel? 

Het beekherstel zoals het Waterschap hier nastreeft houdt ons nog steeds bezig. Op 25 maart 
gaat Dik foto's maken bij het einde van de Achterste molenweg. Achter ons staat een înstallatie die 
alles te maken heeft met de vreemde graverij aan de Boerweg achter de Berghoeve (zie 14 februari.) 
Henk Menke, die contacten onderhoudt met het Waterschap over de beekherstelacties en bodemsane
ring wist: hier wordt vervuild water uit de ondergrond opgepompt, gezuiverd en dan via buisleidingen 
in de natuur teruggebracht. Zo'n leiding ligt nu langs de Boerweg. De aanleg had voor de nodige rava
ge gezorgd. Deze is inmiddels weer hersteld en het fietspad is van een stevige betonlaag voorzien. 

Weer terug naar de Achterste molen, van waarwe-met de mg ernaartoe staande -langs het 
beektraject stroomopwaarts kijken. Het bruggetje hier is nog hetzelfde en aan de beek richting dieren
tuintje lijkt ook nog niets veranderd. 
Stroomopwaarts kijkend zien we nu echter een soort rechte sloot, waarlangs alle bomen gekapt zijn. 
Het landschap met zîjn dicbte beekwallen is totaal veranderd. Daar word je droevig van. 
Goed kijken verklaart toch veel van de maatregelen die hier genomen zijn. De beide oevers van dit 
stuk Tongerense beek zijn ook afgeschuind, maar wat ook goed te zien is: van een kleilaagje voorzien 
dat ook de bodem bedekt. Zo deden de moleneigenaren dat vroeger ook. Alleen hadden ze niet de ma
chines van nu; het ging kleinschalîger. Het water zakt niet weg tijdens zijn loop en kan zo beter het rad 
aandrijven. Een zuiver cultuurhistorische maatregel dus. De vraag blijf, of je - wanneer de beek geen 
functie meer voor de oude industrieën heeft - op deze rigoureuze wijze te werk moet gaan. Tenslotte is 
een dichtbegroeide beekwal een belangrijke biotoop voor allerlei organismen, zowel planten als die
ren, en vooral ook een fraai landschapselement. 
Oostenwind met zon. 

April heeft ons al veel prachtige lentedagen gebracht, maar als we op de 1 oe van die maand 
naar de plasjes achter de Boerweg gaan kijken blijven we daar niet lang. Er is wel veel zon, maar een 
ijzige wînd blaast uit het oosten en maakt het ander zo luwe plekje tot een onaangename verblijfplaats. 
De graafbijtjes- en wespjes die we er verwachtten hebben er geen holletjes gegraven in de zandige 
stukken. Ook hun had de al dagen heersende wind parten gespeeld. 
De enige gravers hier waren van een ander kaliber: massa's molshopen, al naar de ondergrond 
verschillend van kleur, lagen er. De uitdrogende wînd had de grond bij de plasjes hoger gemaakt, 
waardoor ze tot vlak bij het water konden graven zonder natte voeten te krijgen. 



Verscheidene molshopen waren ingetrapt. Aan de sporen te zien was de schaapskudde hier kort gele
den geweest. Deze nieuwe kudde wordt nog steeds ondergebracht in de oude hutten. We horen er nu 
weer de jonge lammetjes blaten. 
Toch weg. 

De grote lariksen langs de BoetWeg zijn nu toch gekapt. Helaas is er niet één oude boom als 
reliek gespaard. Exoten waren het, dat wel, maar wel mooie, met interessante insecten en paddestoelen 
die alleen op deze naaldbomen voorkomen. · 

Hoewel wij aan lente en zomer denken is een vlucht van tegen de honderd Kramsvogels nog 
aanwezig bij de Veenweg. Ze zijn wel in lentestemming, want ze heffen in de hoge Eiken spontaan 
een koorzang aan. Doet die Oostenwind ze aan hun broedgebieden in Oost- en Noord-Europa denken? 
Witte- en Tongerense beek. 

In de late zonnige lenteochtend van de 2le aprillopen we het weiland in bij het bruggetje over 
de Tongerense beek. Komende van het pad langs het Land van Jonker kon dit nooit. Het is een boe
renweiland, waarin soms koeien grazen. Nu wordt daar nog steeds aan dit deel van de beek gewerkt, 
en het hek is open. Het land staat hier vol bloeiende Pinksterbloemen, Madeliefjes en Paardebloemen, 

en veel Scherpe boterbloemen, zoals altijd in april en mei. 
Oranjetipjes en Kleine geaderde witjes vliegen overal om ons heen 
en zelfs een mooie Citroenvlinderman landt op een Pinksterbloem. 
Maar zo ziet slechts de helft van de weide eruit. Het andere stuk 
verder van de beek af is heel ruig geworden door grote bruine pollen 
oude Pitrus. Zo was het vroeger nooit. Niet gemaaid? Niet beweid? 
Te nat geworden? Het is echt een verlies van een leuk stuk Pinkster
bloemenweide. 
Het nog mooie deel grenst aan de nieuw bewerkte beekwaL Aan de 
zonkant, waar wij staan, zijn alle bomen (Berken en Elzen) weg en 
er is een overgangssituatie van droog naar nat gemaakt. De zon kan 
nu vrij in het water schijnen. Aan de andere kant zijn wat bomen 
overgebleven. 
We volgen de beek nu tot waar hij de Witte beek ontmoet. Het water 
van de Witte beek, dat uit de spreng komt, vloeit hier samen met dan 
van de Tongerense beek en verliest daarmee meteen zijn naam. Al 
het water wordt nu Tongerense beek. De oorsprong van de Tonge
rense beek zelf ligt veel verderop, in het landgoed Tongeren, niet ver 
van het Van Manenspad. Hij begint daar als een onaanzienlijk 
slootje met een aardige beekwalbegroeiing. 
Terug naar de Tongerense beek bij het bruggetje in de BoetWeg. Het 
vele water wordt tussen beekwallen hoog gehouden en naar de Ach
terste Molen geleid, waar het nu geen :fi.mctie meer heeft als ener
giebron. Er zijn nu nieuwe Gagels en nog andere kleine boompjes 
geplant, als begin van een toekomstige begroeiing. Jammer dat er 
nu, om deze nieuwe wal te vrijwaren voor betreding, een afrastering 
is geplaatst. We hopen dat die later weer kan verdwijnen. 
Het houten stuwtje in de kleine nevenbeek bij het Land van Jonker 
is bijna vergaan. fu het nu toch weer zeer natte landje hebben zich 
hoge moskussens ontwikkeld van vooral veenmos en haarmossoor-

p I N KST ER B L 0 E M ten, zo te zien. Er bloeien een paar ranke Krentenboompjes langs de 
rand. Engelwortel, Watermunt en Zevenblad zijn al duidelijk her

kenbaar en bij het bosje bloeien Witte dovenetels. 
Bij de officiële parkeerplaats achter de Berghoeve staat een onwaarschijnlijke massa auto's, zelfs bus
sen zijn erbij. De landgoederen Welna, Tongeren en West-Raven hebben een Buys Ballot-weekend 
georganiseerd. We realiseren ons dat één van de wandelingen door Tongeren hier begint. Men is op 
deze mooie dag massaal hierheen gekomen. 
Als we het pad naar de Verloren beek volgen zien we geen mens meer! 

We horen in alle stilte Tjiftjaf, Fitis en Roodborst zingen en bij een houtwal tegenover het 
Opoesbosje luisteren we even naar een Tuinfluiter. Voor mij de eerste dit jaar. 

Er zijn nu drie reigers en in een kwelplas zwemt een Meerkoet. Twee Buizerds wieken laag 
over het veld, dicht bij de bosrand: grote bruine vogels. 
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Een wat late wilgensoort 
bloeit nu v.olop, ,m als ik 
even bij die Kraakwilg ga 
kijken, zie ik dat dit exem
plaar een vrouwtje is. 
Nooit geweten! Ze bloeit 
met groene, langwerpige 
stampertjekatjes. Niet erg 
opvallend, maar toch zit
ten er een paar hommels 
en kleine bijtjes op, die 
nectar komen halen. 

fu dit landschap vol jong DE KRAAKWILG 15 EEN VROUW! JE 
groen, bloemen en insec-
ten steekt een klein Eikje erg af. Het draagt nog bijna al zijn bruine blad van het vorige jaar. En dat 
terwijl de monumentale Beuk aan de Lage veenweg al uitloopt en de peren bij de boerderij in volle 
bloei staan. 

We mijden de autodrukte en keren langs stille wegen naar huis terug. 
Els Koopmans-Grommé. 

T TEW -p , ET 535TTSFWF7EZTFSWTTTTPEW' ... TPJ --z·cypg KTzwr·-·· ~cy-·· 

Periode 
1990-1999: 

KJLOMETERt-JOK 27.54.12 

328 soorten 
28 A-soorten 
4 RL-soorten 

PeeL e 
2002 
(tot eind mei): 

211 soorten 
11 A-soorten 
2 RL-soorten 

Rondkijken in de natuur begint in de eigen omgeving. fu mijn geval het Kievitsveld en omge
ving. Een deel van het Kievitsveld, de visvijvers en industrieterrein Eekterveld liggen in kilometerhok 
27.54.12. Slechts luttele kilometers van mijn huis. fu het verleden zijn er in dit hok in totaal 328 ver
schillende soorten planten waargenomen. Dit jaar kijk ik rond of ze er allemaal nog zijn. Begin maart 
was de stand 69 verschillende soorten. 

fu april langs het Apeldoorns Kanaal gefietst. fu de berm staat een flinke groep Blauwe bos
bes, nog niet bekend uit dit hok. Hij staat op een droge zandige plek. Vooral bekend uit de Veluwse 
bossen, staat hij ook wel eens in houtwallen, en op die plaatsen waar bos of een houtwal is geweest. Er 
tegenover staat tegen het asfalt van de weg het Deens lepelblad te bloeien. Hoewel de laatste jaren het 
meest bekend van de randen van het Nederlandse snelwegennet, weet deze van oorsprong van dijken 
en stranden langs de kust afkomstige plant, ook de minder belangrijke wegen te bereiken. Voorwaarde 
is wel dat er 's winters gepekeld wordt. Zo ontstaat een zilt milieu, waar hij het erg naar zijn zin heeft. 
Op de muren van het schutsluisje in het Kanaal staat de Muurvaren. Na een opknapbeurt een aantal 
jaren geleden was hij verdwenen. En inmiddels stond de plek niet meer op mijn jaarlijkse bezoeklijst

\ 
Mot:raawolfaltla uw 

je. Maar gelukkig is hij terug. Enkele van de ongeveer vijftig plantjes zijn 
al wat ouder, dus is de terugkeer al wat langer geleden. De meeste plantjes 
zijn te vinden op de muur aan de oostzijde. 
Op 12 mei weer eens rondgekeken bij de westelijke plas. 
fu het water langs de zuidrand zijn inmiddels de eerste plantjes van het 
Ongelijkbladig fonteinkruid verschenen. Hij staat op de Rode Lijst in de 
categorie BEDREIGD (achteruitgegaan van 180 naar 77 kilometerhokken). 
Het is voorlopig nog even wachten op de drijvende bladen en de bloeiaren 
De grijze miniplantjes op het droge stukje bij de plas blijken inderdaad van 
Dwergviltkruid te zijn. Het is op droge stukjes kalkarm Veluwezand geen 
onbekende, maar landelijk toch zo hard achteruitgegaan (72 %) dat hij 
momenteel als GEVOELIG op de Rode Lijst staat. 
De Moeraswolfsklauw die vele jaren langs de rand van de plas heeft ge
staan, is niet te vinden. De groeiplek heeft afgelopen winter onder water 
gestaan, zou hij verdwenen zijn? Afwachten maar. Op een aantal plaatsen 



bloeit de Bittere veldkers uitbundig. Ook Gewoon Barbarakruid (voorheen niet gevonden) bloeit op 
enkele plaatsen. 
Op 26 mei weer langs het Kanaal. Nu langs het fietspad: Pluimzegge is opvallend aanwezig op grote 
horsten. Kalmoes en Moerasspirea zijn al wel te herkennen, maar bloeien nog niet. In de benn staat 
een flinke plek met Oranje havikskruid (nieuw.) Ook de Viltige hoornbloem zal wel terug gaan op 
verwildering of tuinafval. 
Daarna even langs enkele pas aangelegde wegen op het industrieterrein. Niet spectaculair, wel goed 
voor het totaalaantaL Gewone raket en Hongaarse raket groeien hier naast elkaar. Een mooie gelegen
heid ze eens even met elkaar te vergelijken: bij de Gewone raket staan de lange smalle hauwen (vruch
ten) tegen de stengel aan gedrukt, terwijl het blad min of meer spiesvormig is; bij de Hongaarse raket 
zijn de hauwen afstaand, en het blad is veerdelig met smalle slippen. 
Ook de Ringelwikke doet het hier goed. Zowel de Grote klaproos, met felrode bloemen en een korte 
doosvrucht met ongeveer tien stempelstralen, als de Bleke klaproos, met fletser rode bloemen en een 
meer langwerpige doosvrucht met vijftot acht stempelstralen, staan te bloeien. Het brengt het totaal op 
211 soorten. 

Egbert de Boer 
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Verslag van een excursie met de vogelwerkgroep 

We schrijven 30 maart 2002. Om 7.00 uur verzamelen we bij de VVV in Epe 
en op het programma staat het natuurontwikkelingsproject nabij het Engelse 
Werk in Zwolle. Rudi Heideveld is de excursieleider. 
Het is hoog water. De Usseluiterwaarden staan blank en ook het natuuront
wikkelingsproject is alleen zwemmend te bezoeken. Naar huis gaan? Weer 
onder de wol kruipen? Nee, natuurlijk niet met zo'n prachtige dag. 

'1Jfauw6orst Met twaalf man, inclusief twee vrouwen, rijden we naar de polder in Ooster
wolde. Langs prachtige, op terpen gebouwde boerderijen en minder fraaie 
veestallen. 

We stoppen eerst bij de polder van Staatsbosbeheer. Daar wordt de waterstand expres hoog gehouden 
vanwege de weidevogels. Langs de weg is er driftig gesnoeid om de bosschages in toom te houden. 
Moerasjes, sloten, poelen en rietkragen ..... de Dotters beginnen al te bloeien. Een schitterend gebied, 
vooral op deze vroege ochtend. 
De telescopen worden snel opgezet, want er zingt een Blauwborst. Daar zifie in een rietkraag te zin
gen, een kleurrijk vogeltje. Bovenin een Els nog zo'n kleine schoonheid: een Kneutje met een fraaie 
roze borst. Een havik schrikt op en duikt weg in het riet. Aan de andere kant van de weg zijn boeren 
bezig met slepen en gieren. In een dichtbegroeide brede geullangs het weiland, met rietkragen en open 
watertjes is de Rietgors druk met zijn zangvluchten. In de verte scheren vier Bruine kiekendieven over 
het riet. In de weilanden peutert een grote groep wulpen in het vette gras. 

In de natte polder genieten we van de baltsende grutto's. Het wemelt ervan. Ook witte en gele 
kwikken zijn er te observeren. In de sloot zwemmen nog heel wat eenden: Wintertaling, Slobeenden 
en Wilde eenden. Hier en daar op een paaltje een knaap van een Buizerd. 

We rijden nog een stukje door, over de dijk naar het Drontenmeer. Daar ligt in de bocht ook 
een fraai vogelgebiedje. Vanaf de dijk heb je een prima kijk op de jagende kiekendieven. 
Veel Grauwe ganzen zitten er tussen het riet en Krooneenden. De vrouwtjes zijn bijna oranje-wit., de 
mannetjes met kastanjebruine koppen. 
Nog een eindje verder gaan we richting Elburg. Het begint koud te worden nu de wind gaat waaien en 
de zon verdwijnt. Het is inmiddels al twaalf uur. Jan Kuijper die er hier graag op uit gaat met de kano 
om tellingen te verrichten, vertelt wat ze allemaal van plan zijn om het gebied te "ontsluiten". En het is 
al zo druk met die motmjachtjes! 

Die Visarend, daar staan we eigenlijk op te wachten. Die hadden we hier graag gezien. Maar 
aan de sterke verhalen te horen loopt de excursie ten einde. "Bij Rügen zaten er twaalf Zee-arenden in 
het gras." Zullen het er volgendjaar vijftien zijn? 

Welbedankt, Rudi voor deze mooie en gezellige excursie en voor het steeds maar weer verstel
len van de telescoop. 

Margriet Maan. 
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Wetens(w)aardigheden voor dejellgd. 

Mieren ~~~~~~~~~ 
Er \iggen a\\etnaa\ k\eine hoopjes zand op de stenen van het terras. Ze 

worden weggeveegd, tnaar binnen de kortste tü d \iggen ze er weer. Hoe kan 
dat? Dat is het werk van de wegtnieren. Hlltl ondergrondse activiteiten zün de 
oorzaak van sc.heefgezakte regets en steeds terligkerend zand. Onder de grond 
ontstaat een he\e tnierenko\onie, waarin de tnieren overwinteren op een diepte 
waar het ± 10° c iS Af en toe krl!ipt er een tnier otnhoog otn te kü ken of het a\ 
wartn genoeg is bl!iten.Hoe ontstaat zo'n ko\onie eigen'ü k? 

Hoog in de \licht paren de memnetjes met de wüfjes, woorno die 
mannetjes meteen sterven. Voor de wüfjes 
begint don het voortzetten von nieliW \even.Zü 
\aten zich met de wind meedrüven tot ze ein
de\ük ergens \onden Ver von het ol!de nest, 
moor het vrol!wtje weet wot hoor te doen 
st oot en tnookt een schllilp\oots door een 
gootje in de grond te boren. Als dot kamertje 
k\oor is, s\l!it ze zich erin op en ontdoet zich von 
hoor v\ellgels door deze met hoor knü pers of 
te büten. Zü is nll koningin geworden en zo\ 
nooit meer vUegen. Hoor he\e \even, en een 
koningin kon we\ vüftien joor worden, zo\ zü 
onder de grond b\(jven en eieren \eggen. Het 
kon (ofhonke\ü k von de mierensoort) enke\e 
weken, tot acht à negen moonden dl!ren voor 
er l!it hoor eerste eieren vo\wossen mieren ge
groeid zün. fot het zover is voedt zü zich met hoor eerst ge\egde k\eine 
eieren en met de spieren von hoor afgelegde v\eligels. De koningin is te 
herkennen oon hoor vee\ grotere Uchoom. 

De eerste \arven worden gevoed tnet een v\oeiStof die opgewekt wordt 
door haar speekse\k\ieren. De \arven verpoppen zich en l!it de poppen kotnen 
werkmieren, die zich a\ gal!W wrgraven en op zoek gaan naar voedse\ in de tak
ken van b.v.een eik of berk. Daar kl!nnen \lliz.enzilten, want \liiz.en betekenen het 
voortbestaan van de ko\onie. Llliz.en sc.heiden een zoetstof l!it en dar is brandstof 
voor de tnieren, die hard tnoeten werken otn de koningin te verzorgen, de \arven 
re voeden en de ko\onie lill re breiden . Die zoetstof wordt door de \lliz.en l!itge
sc.heiden doordar de tnieren op hlln ac.hter\üf k\oppen. ('1elkenwordr dar ook we\ 
genoemd. 

De koningin wordt nli gevoed tner insec.tenv\ees of tnee\dal!W en kan op
niel!W eieren gaan \eggen en daar zonder onderbreking tnee door gaan. Her 
wordt steeds vo\\er in de ko\onie en dej on ge werktnieren graven niel!We tl!nne\s 
en kamertjes. 

De werksters weren instinctief we\k werk zü tnoeten doen. Naarmate zü 
ol!der worden (hoogl!it twee jaar) verandert hlln taak. Her is opva\\end hoe vre
dig en aardig zü over en door e\kaar heen krwpen. 

Zo'n tnierenko\onie is een goed\opend bedrüf.Beha\ve een goed voedse\
aanbod iS ook de tetnperatl!llr en de \llc.htvoc.htigheid van be\ang. Bü te wartn 
weer worden er grotere ont\l!chtingsgaten gebol!wd. Otn de \lic.htc.irc.l!\atie op 



gang te holtden wordt er heen en weer gerend. Mieren kl.Innen niet transpireren 
en bl(jven bij te warm weer liever binnen en holtden daar de airconditioning op 
gang. Moet er toc.h bltiten gewerkt worden en is het in de zon te heet, dan blü
ven ze z ovee \ moge lü k in de sc.had~w. 

De koningin hoeft niets anders re doen dan eieren \eggen. Elke kolonie telt 
een klein aantal gevleltge\de mannetjes en wijfjes die niet hoeven te werken. 
Op een geschikte dag, als het niet regent en er niet teveel wind is, gaan de 
vroltwtjes en de mannetjes op de v\eltgels.De bedoeling is dat de vroltwtjes en 
de mannetjes ltit nabltrige nesten elkaar in de lltc.hr treffen en paren. Met hltn dik
ke l(jven en één-dagsv\eltgels moeten ze zic.h zo ver mogel(j k van het oltderl(j k 
nest zien te verwij deren. In de lltc.ht wordt er gepaard en de c.irke\ is weer rond. 

Voor het zover is moeten er heel wat hindernissen genomen worden. Mier 
zijn is erger dan je denkt. De meeste mieren worden a\ voor de paring door vo
gels opgegeten 

~,,'' 
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In de nabije omgeving van mierennesten kl.In
nen larven van de MierenleeltW (Z.ie we
tens(w)aardigheden november 1qqa) een heel 
kraterveld boltwen. Dat zijn trechters van mlt\ 
zand met op de bodem de larve van het insect, 
met kaken die klaar staan om toe te slaan. Je 
kl.Int als mier per ongellik in zo'n trechter va"en 
en met zand bekogeld worden zodat je er niet 
meer ltit kan. fwee kaken slaan zic.h om de mier 
heen, ze verlammen hem enzltigen hem leeg. 
De Mieren\eeltw kan nlt ltitgroeien tot een ge-
vleltge\d, volwassen insect. 

Een Golfden tor die bij een nest landt trekt haar voelsprieten in en kan zic.h zo 
heel goed weren tegen de aanva"en van de mieren. Ze dringt zonder moeite 
door tot het nest en graaft zic.h in om haar eieren af te 
zetten. De larven van de golfden tor groeien ltit tot dikke 
vraatzltc.hrige monsters, die al het moeizaam aange
sleepte nestmateriaal van de mieren opeten. Hltn ltit
werpse\en zijn droge korrels van a"emaa\ dezelfde 
grootte, waardoor het totale gangenstelsel van de mie
ren in elkaar zakt. In dit geval lltidt de boodschap, ver
huizen. In een paar ltlfr worden de koningin en de eitjes 
overgezet. 

En war te denken van de mensen. A\ weer zand op 
het terras en hltp daar gaat een flinke sc.helft petro\eltm 
over de boosdoeners. Je begrijpt dat zo'n behandeling niet ec.ht gezond is voor 
die ijverige mieren, die geen mens kwaad doen.Zoltden die mensen niet weten 
dat mieren de lltiz.en bestrijden diezich tegoed doen aan hltn rozen? 

0.5\ot 

Een paartje Grauwe vliegenvangers broedt naast mijn raam en het startpunt van de foerageervluchten ligt 
als ik zit te computeren frontaal in mijn gezichtsveld, wat bepaald een vertrouwensband schept. 
Op een morgen vond ik een prachtig botervers Huismoedertje op de vensterbank. Ik haastte me het dier 
te vangen om het zijn vrijheid te kunnen geven. Dankbaar vloog hij op uit mijn geopende handen. 
Toen zoefde een van mijn beminde vliegenvangertje in duikvlucht vlak over m'n hoofd en een moment 
later zat hij verwoed op het Huismoedertje in te hakken. 
Het valt niet mee om met iedereen goede maatjes te blijven ..... 

MM. 
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Jt\ het teket\ Vat\ de Teket\ 

Tijdens ons KNNV kamp in La Roche, klonk er tijdens één van onze vele tochten de 
kreet: 'Wees alert op Teken". Nu viel het allemaal nogal mee, want in totaal was er 
slechts één lijfelijke waarneming, maar goed, we geven nog even alle details door. 
De Tekenfamilie behoort bij de mijten. In volwassen staat hebben zij acht poten. 
Volgezogen met het bloed van de gastheer (reptiel, warmbloedig zoogdier of de 
mens) kunnen zij wel elf millimeter worden. 
Door het koolzuur in de adem van een warmbloedig wezen, wordt de teek geacti

veerd. De Teken laten zich niet zoals veel gezegd wordt uit de bomen vallen, zo zijn ze niet toegerust 
en ze kunnen het zelfs niet, maar zij worden door de gastheer van de vegetatie afgestreken. 

Een volgezogen wijfje (alleen wijfjes zuigen zich vast) kan wel vijfduizend eieren leggen in 
het gras of op vochtig struikgewas in bossen. Volwassen mannetjes nemen geen voedsel op. 

Twintig tot dertig procent van de Nederlandse teken hebben een bacterie die in principe de 
ziekte van Lyme zou kunnen veroorzaken. Die bacterie verraadt zich door een rode vlek rondom de 
plek waar de besmette teek vast heeft gezeten. Daarin zit de bacterie. Als de patiënt behandeld wordt 
met een antibioticum, is er niets aan de hand. Het probleem ontstaat als er te lang gewacht wordt. Pas 
in een later stadium krijgt men de verschijnselen die geassocieerd worden met de ziekte van Lyme. 
Dat kunnen zenuwstoornissen zijn, gewrichtsaandoeningen en hartgeleidingsstoornissen. 

Soms blijven er bij het verwijderen van de Teek stukjes van de monddelen achter. Dan is er 
geen kans meer op overdracht van bacteriën of andere pathogenen. Zo'n achterblijvend stukje is te 
vergelijken met het achterblijven van een splinter. 

Rest nog de vraag: "Kunnen wij een beet van een Teek voorkomen?" Bekend is dat Teken niet 
van middeltjes tegen muggen houden. 

Oeti Slot. 
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Snorfietsen 

In onze omgeving komen elk jaar de Wilde zwijnen hun werk verrichten. Dit jaar een record; 
ze kwamen het hele jaar rond en nu zelfs in het grasveldje achter het huis tot aan het bloemenbordertje 
dat tegen het huis aanligt en tot een terrasje, en zelfs om een kuipplant heen!! 
Zoals bekend bestaat hun werk uit het omkeren grote of heel kleine plagjes. Daaronder zijn veel wor
men, larven, enz. te vinden. Het werk zagen we vele jaren; de dieren zelf echter maar zelden. 

In de zomer van 2001 verscheen er in augustus op een morgen eenbaggemet vier jongen. De 
jongen waren nog gestreept, maar de streepjes begonnen al te verdwijnen. 
Het gezelschap verplaatste zich aan de rand van een bosweitje. De hoge grashalmen in het weitje wa
ren geel gekleurd: de camouflage van de kleintjes was perfect. Onder je ogen leken ze in het niets op 
te lossen. 
Ook de moeder verdween in de bosrand, maar even later kwam ze terug om na enig gescharrel weer 
naar de bomen te gaan. Maar wat zag ze er nu raar uit!! Een Wild zwijn met een gigantische snor van 
gras! Pijlsnel was ze terug, nu zonder snor. Toen zag ik haar duidelijk aan iets trekken in het gras. 
Dit heen-en-weer-verhaal herhaalde zich tien tot twaalf keer. De bagge verdween steeds op dezelfde 
plek en verscheen op verschillende plaatsen. Tenslotte ging ze in het gras liggen. De familie rustte! 

De volgende dag ging ik het gras zoeken. Zou de moeder de kleintjes erop neergelegd hebben 
of zou ze de biggen hebben toegedekt? 
Ik vond helemaal geen gras, terwijl ik zeker was van de verdwijnplek en de rustplaats kon daar maar 
een paar meter vandaan kan zijn. 
Enige dagen later vond ik het toch: niet in het bos maar bijna op dezelfde lijn met het weitje. Mdeder 
maakte een kleine boog voor ze het gras neerlegde. 

Wat een afleidingsmanoeuvre. En hoe volledig was ik daar in gefietst! 

--;Lonk Witkamp. 



rOCHr LANGS OE OURrHE ORIENrALE S MEI ZOOZ 

We Fepen in modder en regen 
op schuine en heel steile wegen 
de regen hield aan 
geen mens bleef er om staan 
want we kunnen er allemaal tegen 

Toen we in Mormant de auto's parkeerden, wisten we nog niet dat de regen, die gistermiddag 
al begonnen was, de hele dag zou aanhouden. Een paard stak nieuwsgierig zijn kop uit de staldeur, 
zoveel kleurige plastic regenkleding had ze in lange tijd niet gezien. 

Mormant ligt op ongeveer 3 80 meter hoogte en het eerste deel van de wandeling - de Grande 
Randonnée volgend - loopt door weiden, geel gekleurd door paardenblommen. In de bermen veel gro
te muur, een inktzwammetje en bekermosjes. 
Al gauw bereiken we de bossen op de hellingen van de Ourthe, die dicht bij het dorp hoofdzakelijk 
nog bestaan uit haagbeuken. Trosvlier komt spoedig in bloei. Je zou veel vogels verwachten, maar ik 
noteer in de regen alleen Zwartkop en Zanglijster. 
Verderop op de zurige leistenen ondergrond groeit Struikheide. Net als bij ons zijn de heidevelden 
vervangen door sparren- Douglas- en larixplantages. Die zijn hier zeer imposant, met machtige bomen. 
Als er kaalkap heeft plaats gevonden kijk je over een boeiend heuvellandschap en je ontdekt dat in het 
diepe dal onder de opstijgende wattenwolken de Beuken nog een roestbruin waas vertonen, op die ene 
na, die zijn helgele blad al heeft uit doen lopen. Uitgebloeide primula's, framboos, braam, koekoeks
bloem en Lelietje-van-dalen staan in de bosranden. Adelaarsvarens vestigen zich ook daar, maar die 
veroveren de kaalslaghellingen en overal komt het Schaduwkruiskruid op. 

Bij een grandioos uitzicht duikt het pad de diepte in en we moeten opletten op boomwortels, 
gladde stenen en soms moet je je vasthouden aan stam of tak. Honderdtwintig meter lager stroomt de 
Ourthe, nu een wilde rivier. Het oeverland is pas vrij gekomen van het rivierwater. Die drassige strook 
grond laat ons genieten van bosanemoon, krullende varens, Grote berenklauw, Speenkruid, een aantal 
zeggesoorten, Ridderzuring, Gele dovenetel en Adderwortel. 
Hier drinken we uit onze veldflessen de door Wim zo voortreffelijk 
bereide koffie en dan gaat het verder, veelal over een smal oneffen, 
scheef paadje, enkele meters hoger dan de rivier. Op de vlakke stuk
ken groeien brandnetel - nog geen vreterij te ontdekken - Witsparig 
bosviooltje, Dotter, Bosmuur, ereprijs, salomonszegel, bloeiende 
aronskelk, Zwarte rapunzel en Bosklaverzuring. Over de eerste, 
vervelend voor ons oprijzende rots - en die rotsen liggen steeds aan 
de stroomdraadkant van de rivier - kunnen we met moeite heen ko
men. In de volgende kronkel van de Ourthe ligt er een, waar je met 
geen schijn van kans overheen komt zonder klimgereedschap. Vast
houdend aan de rots en met de voeten tastend naar een paar korte 
uitsteeksel boven het wilde water, lukt het de eersten om er langs te 
komen. En dan is er aan de andere kant hulp genoeg om onze groep 
droog langs deze barrière te helpen. 's Zomers zal het niet zo moei
lijk zijn: het paadje op de wandelkaart beneden de rotsen aangege
ven, zal dan wel droog staan. Na dit halsbrekende evenement hebben 
we weer even tijd om rond te kijken. 
Baardmossen overal, Bosbingelkruid, Amandelwolfsmelk, Glad 
walstro, Rivini's viooltje en Boskers moeten nog genoteerd. !JI..mantfe{wolfsmeft 

Een zucht van verlichting gaat op als de route naar boven 
gaat. Maar oh wee, wat is tweehonderd meter klimmen in de kille regen een opgaaft En meer aanmoe
digingen dan van Vinken hebben we niet gehad. Na een goed uur staan we in de straffe koude wind 
weer aan de rand van het bos, hier weer haagbeuken. De brem bloeit en Vingerhoedskruid omzoomt 
de zonloze doch nog steeds fraaie panorama's. 

17 



18 

Een betonnen weggetje loopt naar beneden, maar of het komt door de regen, de kopgroep 
loopt door op het punt waar de routemarkering vernield is. Dan nog maar eens een kilometer meer 
langs een bijna autoloze verkeersweg, waar veel Kruisbladwalstro in de berm groeit. Een Buizerd jaagt 
boven Mormant en ik ben blij om dat dorp eindelijk ook van boven afte ontdekken. 

Een cafeetje om weer wat bij te komen zou gewenst zijn, maar dat is er in Mormant niet. 
Langs een schilderachtige omweg vinden we tenslotte Le Repos Du Gringo, met skilatten voor de 
deur. En je zal het niet geloven: in het bos vlakbij ligt echte sneeuw; sneeuw om sneeuwballen van te 
kneden! 

En de volgende morgen in La Roche? De gaten in het kasteel 
gisteren nog grauw 
zijn vroeg vanmorgen al blauw 

Dik Koopmans 
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VoG~LWAARN~MING~tt TIJDUS HU KNNV VooRJAARSKAMP 

IN LA RocH~ u ARt>~tttt~s 

Het was de eerste keer dat ik met onze club op voorjaarskamp ben mee
gegaan. Ik heb er zeker geen spijt van gehad. We hadden de mensen, de 
omgeving en het weer mee. 
Dat laatste gold zeker voor Gerard Plat en mijzelf, die op de derde dag 
het mooie weer meebrachten. 
La Roche ligt in het dal van de rivier de Ourthe in een landschappelijk 

Vuurgoudhaantje zeer mooie streek. Het bestaat uit vrij steile hellingen langs de rivierda
len met daarboven een glooiend landschap met veel afwisseling van 
bossen, akkers en weilanden. 

De waargenomen flora viel wat de diversiteit betrof volgens de kenners wat tegen, maar daar zullen 
anderen nog iets van zeggen~ ik zal het verder over de vogels hebben. 
Wij hebben aan vier fraaie en soms pittige wandelingen meegedaan. Maandagmiddag een korte van 
een halve dag; de overige drie variërend van twaalf tot vijftien kilometer, waarbij we meestal om tien 
uur begonnen te lopen. 

Eerst een korte biotoopomschrijving. De (productie)bossen bestaan er voornamelijk uit vrij 
veel naaldhout met als dominante soort de Fijnspar. 
Voor de wandelingen werden bij voorkeur routes uitgezocht door de meer interessante hellingbossen 
met gevarieerd loofbos zoals Beuk, Eik, Esdoorn, Es, Lijsterbes, Meidoom etc. Met altijd een beekje 
of ander stromend of stilstaand watertje in de buurt, waar vooral Wanda Koopmans met succes naar 
amfibieën speurde. 
De kleinè dorpjes en hun directe omgeving waar we door heen kwamen bestonden vaak uit kleinscha
lige landschapselementen, gevarieerd en aantrekkelijk ogend voor vogels en mensen. 
Tijdens deze wandelingen zijn in totaal achtenvijftig soorten vogels gehoord of waargenomen: Vuur
goudhaantje (heel veel), Goudhaantje, Winterkoning, Zwarte mees (veel), Matkop, Koolmees, Pimpel, 
Kuifmees, Vink, Groenling, Putter, Kneu, Sijs, Grote gele kwik, Witte kwik, Zwarte roodstaart, Merel, 
Grote lijster, Roodborst, Zanglijster, Tjiftjaf, Fitis, Fluiter, Zwartkop, Tuinfluiter, Grasmus, Braam
sluiper, Huismus, Heggenmus, Spreeuw, Gierzwaluw, Oeverzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw, 
Wilde eend, Waterspreeuw, IJsvogel, Reiger, Holenduif, Boomklever, Groene specht, Houtduif, Turk
se tortel, Ekster, Zwarte kraai, Gaai, Koekoek, Boompieper, Veldleeuwerik, Geelgors, Fazant, Bui
zerd, Sperwer één maal, Havik één maal, Rode wouw één maal, Wespendief één maal. 

Ondanks dat het er zo mooi en aantrekkelijk uitzag met nog ouderwetse mesthopen en rom
melhoekjes bij de boerderijen en huizen, viel het toch een beetje tegen. Er werd voornamelijk veel van 
hetzelfde gehoord. 
Opvallend was het grote aantal Vuurgoudhaantjes en Zwarte mezen in de naaldbossen, terwijl er 
daarentegen maar heel weinig Goudhaantjes zijn gehoord. 
Van vele soorten zijn er maar enkele waarnemingen gedaan, bijvoorbeeld maar één Fluiter, terwijl 
sommige beukenbossen er naar ons idee aantrekkelijk genoeg uitzagen. De Nachtegaal is in het geheel 
niet gehoord in de vaak toch overvloedig aanwezige onderbegroeiing. 

Vrijdag, op de terugreis naar huis, zijn we gestopt bij het N.P. De Mijnweg bij Roermond. 
Daar tijdens een wandeling van een uurtje hadden we meer dan tien Fluiters. 



De zaterdag na de reis hoorde ik, fietsend langs het Drontermeer, meer dan tien Nachtegalen in een 
kwartiertje. Dat was ook midden op de dag, dus waar ligt het dan aan? 

Een ander opmerkelijk iets was het gemis aan spechten, Boomkruipers en Boomklevers. 
Slechts drie keer het geklop van waarschijnlijk een specht gehoord , één keer de Boomklever, en de 
enige waarneming van de Groene specht was van Els Koopmans in de tuin achter het appartement. 

Dat is misschien de keerzijde van gezonde bossen met weinig dood hout. Het is natuurlijk 
slechts de eerste indruk van een amateur, maar ik vond vooral de Beuken en Eiken er allemaal prachtig 
uitzien. Geen gaten en spleten of donkere (zure) vochtbanen langs de stammen van de Beuken en wei
nig dode takken. Ook op de grond onder de beuken leek het bladstrooisel veel sneller in humus omge
zet dan bij ons. 
Het gekras van de Zwarte roodstaart was wel standaard bij de bebouwing van de meeste dorpen te 
horen. 

Het gevoel dat het niet echt een rijk vogelgebied is, is natuurlijk geen wetenschap, maar allen 
een eerste indruk. Voor een goed oordeel zullen er echte vogelaars over een langere periode en ook in 
de vroege uurtjes aan de bak moeten. Ik vond het gewoon leuk om wat meer gericht tijdens de wande
lingen om me heen te kijken en op te nemen. En daar zijn, wat mij betreft, onze KNNV excursies uit
eindelijk voor. 

Zoals al in de aanhef gezegd, ik heb geen spijt van mijn deelname. 
Rest mij nog het respect uit te spreken voor de organisatie en de zorg van Paula en Wim Bijlsma. Elke 
morgen en avond was de voedering prima voor elkaar, tot aan het voldoen van mijn thermoskan toe. 

Jan Kuijper 
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Paardel:?loem 
met aardl:?elvllndertje 

De V/eeK VAN De PISSeNLirS 

(LA RocHE EN ARDEN NEs) 

De meest opvallende bloem, die we tijdens onze Belgische 
meivakantieweek met de K.N.N.V. zagen, was een zeer beken
de gele soort. We maakten net zijn hoofdbloeiperiode mee. Je 
hoeft trouwens ons eigen land niet uit om hem te bewonderen; 
hij groeit tot tussen de straatstenen en zelfs in het grasveldje bij 
ons huis. Tijdens een gesprekje met een schilderes in het mooie 
dorpje Filly-en Ardennes, toonde ze ons vol trots haar half
wilde minituintje, dat ze in de berm bij haar huis aangelegd 
had. Naast Lelietjes-van-dalen en Akelei bloeiden daar ook 
fraaie Pissenlits. Ze vond deze bloemen heel mooi. Letterlijk 
betekent deze naam:"Pies-in-bed" of zo je wilt: "Bedplasser
tjes". Het is de Paardebloem, die in de Frans sprekende landen 
van Europa zo heet. Dus niet het beest dat wij Pissebed noe
men. 
Behalve in dat dorpstuintje waren de meeste weilanden in het 
agrarische hoge gebied geel gekleurd door bloeiende paarde
bloemen. Ze vormden één golvende goudkleurige deken. Voeg 
daarbij het prille groen van bomen en struiken en de donkere, 
veelal in leisteen opgetrokken dorpshuizen en je hebt een com
pleet meischilderij. Andere wilde bloemen waren hier nog al
leen "randverschijnselen". Dat waren vooral veel Grote muur, 
Ereprijs, Boterbloem en Fluitenkruid, net als bij ons dus. 
Waar zo'n miljoenenaanbod van paardebloemen is, vliegen de 
nectarminnende insecten over een groot areaal verspreid. Je 
ziet er dus niet veel. Des te leuker is het dan, wanneer je langs 
een vochtig bospad bij één van de snelstromende boekjes wan

delt, waar maar enkele paardebloemen staan. Daar komen de vlinders, hommels en wilde bijtjes uit de 
hele omgeving op af. Meestal staat er dan nog een enkele Pinksterbloem tussen om de Oranjetipjes te 
plezieren. 
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Er zijn behalve die mooie vlindertjes, die zittend op zo'n paardebloem de fotografen in de 
modder doen knielen, ook andere witjes: het Kleine koolwitje en de kleine geaderde soort, Citroen
vlindermannetjes, die tijdens hun patrouilleren langs de bosrand even wat nectar komen snoepen en 
hun zo moeilijk herkenbare witte vrouwtjes. Al deze rusteloze vliegertjes landen af en toe op zo'n 
goudfiligraine Pissenlit. 

Bij één zo'n beschut zonnig paadje, dat aan een kaalslag grensde, ben ik nog eens extra gaan 
kijken. Her en daar stonden wat paardebloemen en Madeliefjes. Kleine vossen en Dagpauwogen vlo
gen daar, die meer aandacht voor elkaar dan voor de paardebloemen leken te hebben en natuurlijk 
ongedurige witjes en dikke hommels. Maar het aardigst waren de piepkleine· Aardbeivindertjes. Deze 
dikkopjes, de kleinste dagvlindersoort in de Benelux, bezochten vrij langdurig de paardebloemen. Het 
zijn heel donkere, bijna zwarte vlindertjes met een massa kleine witte spikkeltjes op hun vleugeltjes. 
Je oog moet er echt op vallen, anders merk je ze niet op. Er bleken daar verscheidene op de paarde
bloemen te zitten. Even vangen in een glazen potje gaf ons de gelegenheid om van zo'n 
aardbeivlindertje ook de onderkant van de vleugels te bekijken. Die is, vooral bij de achtervleugels 
wat oranjeachtig. Verder ook weer witte vlekjes overal en een wit spikkelrandje rondom. De rupsjes 
van de aardbeivlinder leven onder andere van het blad van aardbeitjes, een plantje dat daar volop 
groeide.Voor de andere vlindersoorten is mei nog te vroeg. Een uitzondering vormde één exemplaar 
van het Bruine vuurvlindertje, tijdens een excursie. gevangen en de grote oranje vlinders, die wandel
genoten in een beukenbos zagen rondvliegen. Ik houd het op Tauvlinders, hoewel ik ze zelf niet gezien 
heb. 

De overvloedige groei van frambozen en bramen en de rozetten van opkomende distels op de
ze paden beloven de komende zomer een rijk assortiment van vlinders. Iets voor een zomervakantie 
dus! Maar dan zijn de Pissenlits uitgebloeid. 

Els Koopmans-Grommé. 
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3oltlkvrouw Ber+he 

Het was de laatste avond van ons kamp in de Ardennen. Het was 
een fijn kamp geweest. We waren goed gehuisvest in Huize Kalb in 
La Roche-en-Ardennes. We hadden mooie tochten gemaakt en het 
weer had goed meegewerkt. Na een eerste regenachtige dag hadden 
we prachtig weer gehad en deze laatste dag was zelfs erg warm 
geweèst. 
Deze laatste avond waren we neergestreken op een terrasje langs de 
Ourthe. Aan de overkant stak donker de ruïne van het oude kasteel 
af tegen de hemel. De warmte hing nog in het dal. Boven ons slier
den een grote groep Gierzwaluwen langs het zwerk en we genoten 
van de rust. 
Toen scheen er plotseling iets te veranderen. De lucht betrok en het 
gesprek viel even stil. 
We merkten dat de Gierzwaluwen allemaal verdwenen waren. Er 
vloog een vleermuis over en een lichte wind stak op. 
Toen zagen we onverwacht een witte gedaante op de eerste verdie

;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:;:;;;;;:!J ping van het restaurant. 

Omdat het weer betrok gingen we naar huis en waren nog net voor de regen thuis. Een bliksemflits en 
de daaropvolgende donderslag deden ons beseffen dat het mooie weer voorbij was en de vakantie om. 
Terug in Epe las ik in mijn papieren over la Roche dat op het kasteel een jonkvrouw Berthe had ge
woond die gruwelijk aan haar eind was gekomen en nog regelmatig als geest rondspookte in de buurt 
van haar kasteel. 

Toen begreep ik pas wat we op die laatste avond hadden meegemaakt. 

Wout Boomsluiter. 
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DEN~~EL 
Een ideaal uitgangspunt voor bijvoorbeeld: 

* een besloten fa:m:iliediner'" 
* een receptie en! of feestavondvan uw leven, 

*een romantisch diner voor "2" en/ofmet uw vrienden, 
*party service,* of wanneer u geen zin heeft om te koken. 

Nog even een cadeautip: Met een dinerbon van Dennenheuvel heeft u altijd succes. 
Hotel restaurant brasserie Dennenheuvel 

Heerderweg 27, 8161 BK Epe 
tel. 0578-612326, fax 0578-677699 

De paden op, de lanen in 
met functionele kleding van 

leren en rubberen laarzen 

Vooral uw 
BLOEMENen 
PLANTEN 
bent u bij ons 
op het juiste adres 

Tevens verzorgen 

wandelschoenen 
zitstokken-rugzakjes- tools 
watervast notitiepapier - enz. 
info@countrystore.nl 0578-615351 

wij uw BRUIDS-en 
ROUWARRANGEMENTEN 

Wildforstlaan 28 
8162ER EPE 
Tel. 0578-613986 

DIERenTUIN 

Stationsstraat 7 
8161 CP EPE 
Tel.: 0578-612274 
Fax: 0578-627478 



Oost Ravenweg 8- 8162 PJ Epe 
Telefoon (0578) 61 29 91 

Fax (0578) 61 34 73 
E-mail: 

dcwittcbcrl{en@hollandhotels.nl 
Internet: www.geo.nl/witteberken 

Een gemoedelijk en sfeervol 
familiehotel, waar u zich als gast echt 

thuis voelt 
Er is veel mogelijk bij 

"DE WITTE BERKEN" 
van een knus diner, een barbecue en 

een koud/warm buffet tot een receptie, 
familiefeest of conferentie. 

Wij zorgen ervoor dat uw verblijfhier onvergetelijk wordt! Onze prachtige tuin met vijverpartijen nodigt u uit: 
• voor een kop koffie met heerlijk appelgebak 
• voor een drankje met een hapje 
• voor een met zorg samengest eld diner. 

Tevens iedere laatste zondag van de maand ons koud/warm/dessertbuffet 

copyshop 
drukkerii blom 

• geboorte-, trouw- en 

iubileumkaarten 
• zakeliik drukwerk 

+ kleurenfotokopieën A4 en A3 

• zwart-wit fotokopieën 
ook groot formaat zoals brei- en borduur

patronen, bouw- en tuintekeningen (9 J cm breed) 

+ digitaal uitprinten van uw 
Windowsbestanden in kleur 

en zwart/wit 

drukkerii blom 
Quickbornlaan 9 

tel. 0578 - 61 54 24 
8162 ES EPE 
fax 0578- 61 25 08 

E-mail: drukkerij@blom-epe.nl 

we&oöPEPE 
Paasvuurweg 7, Tel. 0578-612317 

* tuinartikelen 

* diervoeders & dierbenodigdheden 

* agrarische artikelen 

* ijzerwaren & gereedschappen 

* werkkleding & schoeisel 

~ ? /? ' 'TI' '~ >@i 

Wijzijnnet 
zo thuis in 
de buurt 
als U! 

Ra bobank 
Epe-Vaassen 

Kantoren: 
Pr. Julianalaan 2, Epe 
Dorpsstraat 60, Vaassen 
Hoofdweg 60, Ernst 
Telefoon: (0578) 676700 
E-mail: RaboEoeVaassen@tref.nf 
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ExcuRSIE NAAR HET ALGEMENE VEEN 

Zaterdag, 25 mei maken we een excursie met de Amsterdamse 
KNNV- ers naar het Algemene V een in Hattem. 
Eigenlijk is het helemaal niet nodig om nog naar het Algemene 
Veen te gaan. Het is zo schitterend in de Vorchterwaarden! Een 
zee van bloemen: tussen de boterbloemen staan Margrieten, 
Kleine ruit, Veldsalie, bloeiend Reukgras en Rode zuring. 
Zomaar "waden" door het hooiland. We zijn er nog helemaal 
niet uitgekeken. 
Maar het staat nu eenmaal op het programma, alhoewel "even-

Ka rwijva rkenskervel tueel", voor als het slecht weer is. 
Plantenmensen zijn nog op zoek naar de zeldzame Karwijvar

kenskervel en Adrie maakt het boeiend met de vogels. Vooral de Ooievaars, de Kwartelkoning en de 
jonge Wulp, die hij vangt zijn een hele belevenis. De kinderen hebben hun haardossen volgestoken 
met ganzenveren. 

Dat Jeneverbessenterrein op een rivierduin in Hattem wekt nieuwsgierigheid. Toch maar even 
een half uurtje gaan kijken voordat de thuisreis begint. 
De bus wordt geparkeerd op de Hoopjesweg. Over de dijk lopen we langs de informatiepanelen van 
het Waterschap naar het bospad. De Nachtegaal zingt ons tegemoet. Langs de Daendels kolk, die voor 
de oorlog zo beroemd was om zijn bijzondere algenflora, door het klaphek naar het heideterrein met 
het Jeneverbessenbos. Heel bijzonder is het wel. Een complete verrassing! Zo'n rivierduin stel je je 
toch heel anders voor. Alleen als het heel hoog water is, komt de rivier dichtbij. De rust, de stilte, de 
zingende lijsters ..... . 

We maken vanwege de tijd de kleine wandeling. Terug langs het Apeldoorns kanaal. Onder
weg oprechte bewondering voor de prachtige Salomonszegel en het gootbladig nagelkruid. Het blijkt 
Amerikaans nagelkruid te heten. Joost zoekt het voor ons op. 

Je kunt echter ook nog verder lopen na de Jeneverbessen. Door het bos naar de Hezenberger
sluis. Als je geluk hebt kun je de Mandarijneenden in het kanaal bewonderen die onder de overhan
gende takken aan het scharrelen zijn. Dan over de Rezenbergersluis en op de dijk teruglopen. De dijk 
verdwijnt als het ware in het hoog gelegen landgoed de Hezenberg, dat de waterkering overneemt. Je 
moet het talud af tussen de bloeiende vogelmelk door naar het fietspad. Wat een verrassing, als je 
langs het beboste landgoed met oude Beuken en Eiken opeens weer op de dijk staat met een weids 
uitzicht over de Hoenwaard. 
Je loopt over het Bastion met de originele dijkstoelen terug naar het beginpunt. Een klein uurtje duurt 
die wandeling. Maar je kunt daarna naar hartelust rondstruinen bij de Wiessenbergse kolk met een 
gevarieerde plantengroei van heel droog naar heel nat. 

De wandeling in het Algemene Veen is een mooie afsluiting van een dagje Epe/Heerde. 
Zwaaiend nemen we afscheid als de bus de thuisreis inzet. 

Margriet Maan. 
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r=xPLICA r!fiCE 

Tijdens een dagtochtje met een bus in april zaten we vóór twee dames. Eén van hen vertelde 
haar buurvrouw voortdurend waar ze allemaal al geweest was en wat ze daar allemaal gezien had; we 
konden het woord voor woord volgen: "Kenia, Perzië, Tjechië, Italië, fantastisch allemaal." 
M en toe keek ze blijkbaar ook nog naar buiten, want ze riep midden in de Betuwe: "Kijk die brem 
hier mooi bloeien, die staat hier overal in de bermen!" Op de Betuwse klei was dat natuurlijk gewoon 
Koolzaad; dat heeft zich de laatste jaren langs de snelwegen enorm verspreid. 

Haar explicatie van het geboden uitzicht had even later een verrassend vervolg. 
We reden langs een zeer drukbevolkte grote Roekenkolonie. De vogels vlogen af en aan in de nog kale 
bomen. Verrukt riep ze: "Wat leuk hè, al die Mistletoe in de bomen! Dat zie je in Frankrijk ook zo 
veel. Ze noemen het ook wel heksenbezems." 
Hoe de stille buurvrouw reageerde konden we helaas niet waarnemen. 

Els Koopmans-Grommé. 
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Groenpraat 5 

Een deel van mijn botanische buiten-activiteiten speelde zich dit 
vomjaar af langs de sprengen en beken in de buurt van Epe. Deze 
groenpraat draagt daarvan de sporen, want over het botanisch wel en 
wee van de Veluwse sprengen- en andere beken is altijd wel wat te 
melden. 
Jeneverbes 
De lezer ziet natuurlijk niet direct het verband tussen beken en Jene
verbessen. Het is ook vooral een historisch verband. 
Toen de Veluwe -tot een anderhalve eeuw geleden -nog een onaf
zienbare heide was, groeiden er hier en daar, en soms heel talrijk, 
Jeneverbessen. De heide werd begraasd door vele kudden schapen en 

~ die lieten de Jeneverbessen ongemoeid. In die tijd lagen veel spren-
genstelsels open en bloot in de heide; de beekwallen werden dus mee-begraasd. Die beekwallen waren 
blijkbaar een geschikt milieu voor zaailingen van onze stekelige oer-naaldboom. Langs alle beken in 
de omgeving, voorzover in het open veld gelegen groeiden ze. Ik herinner me van een zestig jaar gele
den hoe je vanaf de Hertenkampsweg in Vaassen de Jeneverbessen op de verder kale wallen van de 
sprengen van de Nijmolense Beek zag staan. Op een mistige novembermiddag vond ik die manshoge 
silhouetten een beetje spookachtig. 

De Veluwe is intussen van een heide- een bosgebied geworden. De beekwallen werden, 
meestal spontaan, ook boswallen. Het verhaal is bekend: de inlandse loofhoutsoorten groeiden harder 
dan de Jeneverbes en de uitheemse, zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Krent deden 
daar nog een schepje bovenop. De Jeneverbessen kwijnden weg; een proces dat overigens lang kon 
duren. 
De sprengen van de Nijmolense Beek liggen nu in een begroeiing die oerbos-allures heeft aangeno
men, maar van de Jeneverbessen is elk spoor verdwenen. 

Eén exemplaar trotseerde de bebossing. Hij stond gunstig, aan de zuidkant van de wal om een 
spreng van de Middelste Horsthoeker Beek (tussen Heerde en Epe), aan de rand van een weiland. Die 
beek werd nog wel eens Heidebeek genoemd; een naam, die net als die boom herinnerde aan de histo
rie. Het Waterschap Veluwe heeft van die spreng een jaar of zeven geleden weer een heidebeek ge
maakt en daarbij de Jeneverbes met alle omzichtigheid behandeld. Toen ik daar dit vomjaar eens ging 
kijken, bleken de wallen dichtgegroeid met bomen en struiken van alweer zo'n drie meter hoog. Men 
had aan de wallen kennelijk verder geen onderhoud meer gepleegd. Alleen de sprengkoppen waren 
open gehouden en daar groeide inderdaad heide. Maar de Jeneverhes was verdwenen! 
Navraag bij het Waterschap leverde niets op. Je vraagt je af wie het in z'n hoofd haalt, zo'n pracht
boom van 3 à 4 meter hoog om te zagen. Er rest me nog een dia van. 

Dit vomjaar heeft het Waterschap de herstel- en natuurontwikkelingswerken aan de Eper be
ken voltooid. Daar hoorde ook bij het vrijstellen van een in het bos gelegen sprengkop. Ik was namens 
de Bekenstichting bij dat werk betrokken. Ik zag m'n kans schoon: op de weer kale wallen (maar de 
heide komt gauw genoeg) staan nu vijftien jonge Jeneverbesjes. Echte, de meeste boomkwekerijen 
leveren alleen maar fraai gevormde cultivars. 
De ecologie van de Jeneverbes 

Voor ons is de Jeneverbes een boom van dorre heidevelden, arme droge zandgrond dus. Maar 
hij komt ook voor op rivierduintjes langs de Overijsselse Vecht en, een eindje over de oostgrens, op 
soortgelijk terrein langs de Hase (de Raseliinner Kuhweide). 
Wel droog zand, maar niet zo kalkarm. En plantenliefhebbers zullen op de bloemrijke kalkgraslanden 
die België en Frankrijk nog rijk zijn, misschien tot hun verbazing, ook Jeneverbessen zijn tegengeko
men. Kalkrijk of kalkarm maakt de Juniperus dus niet uit. Wat onze heiden en kalkgrashellingen wél 
gemeen hebben is hun schrale milieu. En er is nóg een overeenkomst: beide typen terrein danken hun 
bestaan aan beweiding. 
Het is een bekend verschijnsel dat je zelden jonge Jeneverbessen of zaailingen ziet. De verklaring kan 
zijn, dat de begrazing én het plaggensteken op de Veluwse heide, en elders, een honderd jaar geleden 
eindigde. Die menselijke activiteiten zorgden kennelijk voor voldoende kále plekjes die de Jeneverbes 
voor kieming van zijn zaden nodig had. Dat gold nog meer voor de beekwallen, waar in de vrij steile 
taluds nog gemakkelijker verstoring van de heidebegroeiing optrad. 
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Jeneverbessen in onze streek 

Hier en daar vinden we in het bos- en heidegebied een enkele Jeneverbes. Egbert de Boer 
vermeldt ze in zijn Flora van Epe voor 16 km-hokken. Waar ze langs een bosrand staan zijn het steeds 
kwijnende exemplaren die uit de heidetijd stammen en na de bebossing een langzame dood sterven. In 
de omgeving van Vaassen zijn ze wat talrijker, o.a. op een paar heideterreinen langs de Gortelseweg 
en de Elspeterweg. 

Ook onze KNNV-afdeling heeft zich ingespannen om de Jeneverbessenterreinen te helpen 
verzorgen. Dat heeft bij Vaassen wel geholpen. Aan de rand van het landgoed Tongeren, waar midden 
in opslaand bos op een vochtige plek een mooi struweel van oude Jeneverbessen voorkwam heeft dat 
niet mogen baten. 

Het Jeneverbessenterrein bij Hattem, het "Algemene veen" is, ook door zijn ligging vlak tegen 
de IJsseluiterwaarden aan, een bijzondere plek. Er staan honderden forse exemplaren. Ze dreigden, tot 
voor enkele jaren, zoals elders overvleugeld te worden door het loofhout. Maar dat is nu grondig opge
ruimd - hoewel zaailingen en opslag uit gekapte stronken hun kans alweer proberen te grijpen. 

En over vetjonging gesproken: wie over de "Knobbel" rijdt en op de top naar het westen kijkt, 
ziet in een flits op de schietheide honderden jonge Juniperossen staan! Defensie als natuurontwikke
laar.. 

Ik heb over het groen voor dit nummer nu lang genoeg gepraat. 
Over interessante beekplanten, zoals Bronkruid en Klimopwaterranonkel leest u volgende keer. 

HenkMenke. 
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.Amfibievlil'lde~? Wate~~l>\ps? 

Als ik de binnengekomen waarnemingen aan het intikken ben in de desbe
treffende rubriek, en ik kom namen tegen die me weinig of niets zeggen, 
kan ik het nooit nalaten te proberen via m'n boekenkast een beeld van te 
krijgen van het bijbehorend levend organisme. 
Dit verschijnsel deed zich ook voor bij een gemelde vondst van Mia Leurs: 
Nymphula nymphaeata-Waterleliemotje voor vrienden. 

Deze vlinder behoort tot de familie van de Pyralidae, een grote nachtvlindertjesfamilie, die een hele
boel leden telt waar de mensen niet gek op zijn, omdat ze ernstige plagen kunnen vormen voor gewas
sen en voor voedselvoorraden. De rupsen leven vaak in "zijden buizen of spinsels", en de rups van de 
Nymphula nymphaeata doet iets soortgelijks, maar dan een beetje anders. 

Al dat ge"nymph" in zijn naam geeft meteen al een associatie met water, maar wat ik over dit 
vlindertje geschreven vond - in een simpel insectengidsje - was toch wel heel bijzonder - alleen .... ik 
begrijp het niet allemaal. 

Het vlindertje, klein en waarschijnlijk heel onopvallend, is even zo goed gekleed in een prach
tig, superbeschaafd dessin van lichte tonen beige en bruin, zwart en wit. Het houdt zich gewoonlijk op 
bij stilstaand-oftraag stromend water. Reden? De rups, een klein bruinbehaard schepseltje, leeft on
der water. 
Ik kan uit de tekst in mijn boekje niet goed begrijpen hoe hij dat voor elkaar krijgt. 
Wat er staat is: hij knipt stukjes uit bladeren van verschillende planten en spint ze samen tot een zakje 
waarin hij aan de onderzijde van bladeren leeft. 
Er staat een afbeelding bij van een groen, eivormig ''huisje" waar een rupsenkopje 
uitsteekt. Met de pootjes zal dat ook wel het geval zijn, want anders kan hij zich niet 
verplaatsen. 

Het intrigeert me zo of het beestje eerst op het vasteland begint, van landplan
ten zijn groene kleedje in elkaar spint, en vervolgens het water induikt om daar van de onderzijden van 
waterplanten te gaan leven. Dat alles zonder ademhalingsproblemen? En waar verpopt hij zich - ook 
onder water, en kruipt hij dan als kletsnat vlindertje naar de frisse lucht voor het droogproces? 

Dat één waarneming zó veel vragen kan oproepen. 

Micky Marsman 



WE ONTVINGEN GASTEN 
Dat we in een mooie, maar vooral ook 
gevarieerde streek wonen, weten wij als 
bewoners van de Noordoost Veluwe wel. 
Echt bewust van dit voorrecht werden we 
ons op die mooie zonnige zaterdag, de 25e 
mei. Toen werd een buslading Amsterdam
se KNNV -ers ontvangen in restaurant "De 
Witte Berken" in Wissel. Koffie met ge
bak, een welkomstwoord van Margriet 
Maan, die deze dag georganiseerd had, en 
kennismaking met de andere excursielei
ders, maakten dat de stemming er meteen 
in zat bij onze gasten. 
Dik Koopmans hield een geologisch 
praatje en vertelde in de bus op weg naar 
het Wisselsche veen over sprengen- en 
kwelbeken. 

De excursies van deze dag waren de afdeling Amsterdam van de KNNV, die dit jaar honderd jaar be
staat, door ons aangeboden. Dat er ten slotte nog acht excursieleiders meewerkten, mag een wonder 
heten. Margriet moet dat aantal een pak van het hart geweest zijn, nadat zoveel van onze mensen deze 
dag verhinderd bleken. Wèl werkten mee: Bertus, Dik, Els, Cintia Elia, Paula, Adrie en natuurlijk 
Margriet zelf . Alle hulde voor de inzet van deze representanten van onze afdeling. 

Door twee groepen van tien werd het Wisselsche veen "gerond" en zelfs een stukje Tongeren
se hei meegenomen. Het zeer natte veld grenzend aan het "landje van Jonker" verraste een tiental 
fanatieke plantenkenners met zijn rijkdom aan biezen en zeggen. 

De bustocht naar Vorchten door het gebied tussen Kanaal en IJsselwerd als heel mooi erva
ren. Een blauwe lucht met witte wolken stond boven het rijke boerenland. Vorchten heeft vlak naast 
het oude kerkje een kleine uitspanning "De Appelgaard", waar we in de zon soep en broodjes gebruik
ten. Adrie zorgde ervoor dat het kerkje open was. ''Wat een rust hier", verzuchtte iemand. 

Dat de Vorchterwaarden onder leiding van Margriet en Adrie ook kreten van bewondering op
leverden wekt geen verbazing. Waar zie je als Amsterdammer een wilde ooievaar met jongen op een 
nest in zo'n prachtige bloeiende weide? En waar hoor je zoveel Wulpen en Grutto!s zo massaal roepen 
in de mooiste uiterwaarden, die je je maar denken kunt? 

De derde verrassing vormde het Algemene Veen bij Hattem, waar de Jeneverbessen tot bij de 
Hoenwaard groeien. De voorspelde regen kwam pas toen het gezelschap weer in de bus op weg naar 
Amsterdam was. 

Bijzondere hulde verdienen Bertus, Adrie en Margriet voor het feit dat ze met dit alles mee
werkten op de dag voor ze naar het Midden-Elbegebied afreisden met een KNNV-reis. Adrie had daar 
nota bene de leiding van! 

Een excursieleider 

o/oorsorteersnave{ 

Ik heb een aangestoken appel bovenop het voerhuisje voor mijn raam geprikt en het zijn niet 
alleen de merels die zich eraan te goed doen. Het is een komen en gaan van Bos- en woelmuisjes en 
ook de Koolmezen komen af en toe peuzelen, ofschoon die volgens mij meer uit zijn op de pitten. 

Zojuist streek er een moedermerel met een snavel vol gewriemel van wormen bij de appel 
neer. Ik was benieuwd hoe ze dit zou oplossen. Het voer voor haar jongen even neerleggen leek me 
een riskante zaak, maar dat bleek nergens voor nodig. ' 
Hoe ze het klaarspeelde is me een raadsel, maar ze hakte lustig op het fruit los en schrokte flinke stuk
ken naar binnen, zonder dat de pieren van hun plaats raakten. Je blijft je verbazen! 

MM. 
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WAT HEET OtU~RUID 

Natuurorganisaties doen er alles aan om wilde planten in de natuur zo min mogelijk te versto
ren, door bijvoorbeeld niet te mesten en later te maaien, want die planten betekenen het voortbestaan 
voor talloze insecten. 
Zodra diezelfde planten zich ongevraagd en opdringerig in onze tuinen vertonen, noemen we het on

kruid. Wie zijn die woekeraars, die wij ·zo snel mogelijk met wortel en tak willen 
uitroeien? Natuurlijk willen wij niet dat deze aanwaaiers onze tuinplanten naar het 
leven staan, maar als wij de vlinders, de hommels, vogels enz. graag in onze tuin 
zien, zullen wij hen toch tegemoet moeten komen. 
Neem nu bijvoorbeeld Vogelmuur ook wel Akkeronkruid genoemd. Toch heeft 
die vogelmuur ook een taak in de natuur. Allereerst legt het een frisgroene mat die 
de grond tegen uitdroging beschermt. Het fijne bloempje heeft in alle onderdelen 
het getal vijf. Bij die bloem is het een drukke bedoening van aan- en afvliegende 
insecten. Let eens op de stengel, die is zo behaard dat regenwater volledig, via 
opslag in de gegroefde bladsteeltjes, naar de wortel wordt geleid. Met andere 
woorden, al is het een tijd droog, vogelmuur heeft een reserve en vogels weten 

Vogelmuur dat, die zijn dol op vogelmuur. Ook veel vlindersoorten hebben een voorkeur 
voormuur. 

Look zonder look. Een mooie plant die van april tot juni bloeit met witte kruisbloemen. De onderste 
bladeren zijn niervormig, de bovenste hebben een spitse top en zijn bochtig getand. Bij het fijnwrijven 
van het blad ontstaat er een sterke uiengeur. De zaaddoosjes zijn decoratief en steken mooi af bij te
genlicht. Look zonder look is ook de voedselplant van het Oranjetipje, een witje waarvan het manne
tje opvalt door de prachtige oranje vleugelpunten. 
Stinkende gouwe. Een overblijvende plant met gele bloemen die uit vier kroonbladen bestaan. De 
stengel bevat giftig oranjegeel melksap dat vrijkomt als de stengel breekt. In de vruchten zitten zaden 
met een zoet smakend aanhangsel dat graag door mieren gegeten wordt. Die mieren gaan op de loop 
met de zaden en zorgen zo voor de verspreiding van de plant. 
Brandnetel. Houdt met zijn wortelnetwerk de grond poreus. Vaak 
zijn deze prikkers in de tuin ongewenst, maar een beetje achteraf 
mogen er een paar blijven staan voor vlinders, zoals de Distelvlin
der, Atalanta en Kleine vos en vele anderen. 
Zevenblad. Is het meest gehate onkruid. Het kruipt met lange, diep 
wortelende wortelstokken door de tuin en schoffelen heeft geen 
enkele zin. Elk wortelstukje dat achterblijft vormt een nieuwe 
plant. Zit hij eenmaal in de tuin, dan is de grond omspitten en ze
ven de enige oplossing. Alle planten moeten zorgvuldig worden 

uitgeplozen en uitgespoeld. Een Monnikenwerk, dat 
Brandnetel 

nog niet eens altijd tot succes leidt. Het meest succesvol is, zodra Zevenblad zichtbaar 
is, de blaadjes afknippen. Niet trekken. Op den duur kan de plant daar niet meer tegen
op. De jonge blaadjes van Zevenblad zijn eetbaar. De smaak heeft wel wat weg van 
spinazie. 
Hondsdraf. Een plant die in korte tijd een flink vloerkleed breit De bloemen vallen op 
door hun heldere, paarsblauwe kleur. De stengel is vierkant en de bladeren hartvormig. 
Het blad van de hondsdrafhelpt tegen de prik van de brandnetel. 
Robertskruid. Gewenst en verguisd. Gewenst om zijn prachtige lila bloemetjes van 

Hondsdraf mei tot in de herfst. Verguisd omdat hij met één plant al gauw een dicht woud vormt. 
Hij lijkt op een gewone ooievaarsbek, maar zijn stank (wortelloof) verraadt dat hij het 

niet is. Bovendien is hij van onder tot boven roodachtig van tint. Robertskruid breidt zich snel uit, 
maar is ook gemakkelijk te verwijderen. 
Haagwinde. Heel decoratief met zijn witte klokken en enigszins pijlvormige bladeren, maar met zijn 
lange stengels verstikt hij de planten die hij tegenkomt. Bij het opgraven breken de meterslange kron
kelende wortels meteen af. Ieder achtergebleven stukje wordt weer een nieuwe plant. De plant is lang 
niet zo teer als hij op het eerste gezicht lijkt, hij is nog lang tegen ruw herfstweer bestand. De Vijfvin
gerige vedermot kiest deze plant o.a. als voedselplant 



Zuring 

Zuring. In een wilde bloemenwei is zuring prachtig. Wie goed op de hangende 
bloempjes let zal zien, dat ze van plant tot plant kunnen verschillen. Sommige planten 
hebben bloempjes met alleen meeldraden erin, andere planten dragen bloempjes waar
in de meeldraden ontbreken, maar waarin een stamper aanwezig is. Dat wordt in de 
plantkunde tweehuizig genoemd. In een tuin is de zuring niet gewenst. Hij wortelt erg 
diep en zaait zich enorm uit. Voor vele soorten vlinders is deze plant een onmisbare 
voedselplant. 
Er zijn nog veel meer onkruiden , maar bijna elke plant heeft wel een nuttige functie. 
Denk daar eens aan als u in de tuin gaat wieden en wied met beleid. 

Oeti Slot. 
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LARIKS 

Het voordeel van straten en lanen die naar planten en bomen zijn ge
noemd,is dat je als kind vertrouwd raakt met namen uit de plantenwereld. 
Zo was de Haagse Larixstraat in mijn jeugd alszodanig effectief. En ik 
denk dat er nog heel wat andere plaatsen zijn met Lariks in hun straatna
men. 
De officiële naam voor Lariks of Lork is Larix decidua Mi lier, of de verou
derde naam: Larix europaea DC. 
Lariks behoort tot de Dennenfamilie, maar onderscheidt zich van de Den 
omdat in de herfst de. naalden bruin worden en afvallen, om in het voorjaar 

Laru& decidua Milier met die prachtige frisgroen gekleurde jonge bundeltjes weer tevoorschijn te 
komen. Het is de enige vertegenwoordiger uit de Dennenfamilie die dit 
verschijnsel vertoont. Alle andere dennensoorten behouden ook 's winters 

hun groene naalden. Denkt u maar aan de als "kerstboom" gekweekte spar. De tweede naam "deci
dua", wat "afvallend" betekent, geeft het al aan. 
Lariks is een veel bij ons aangeplante boom die oorspronkelijk in Noord- en Midden-Europa inhèems 
was. De boom is zeer belangrijk geweest vanwege de balsem die uit de verwonde stam vloeit. Deze 
lorkenpentijD of Venetiaanse terpentijn werd in vele zalven, smeersels en pleisters toegepast. 

Lariks is een snelgroeiende boomsoort, die in de eerste twee jaar soms al anderhalve meter 
hoog wordt. De twijgen zijn geelachtig, in tegenstelling tot die van de Japanse lork waar ze roodbruin 
zijn. Een duidelijk onderscheid dus. 
Lariks kan wel dertig meter hoog worden en de bloeitijd (ja zeker! de den-achtigen bloeien ook) valt 
in maart, april. 

Om de lorkenterpentijn te winnen wordt in het voorjaar zo'n dertig tot vijftig centimeter bo
ven de boven de grond een rond gat geboord van drie centimeter doorsnede. Dit gat gaat tot de as van 
de boomstam en wordt met een prop afgesloten. Daarin gaat zich de uit de aangesneden harsgangen 
gevloeide balsem ophopen, welke in de herfst gewonnen wordt door het openen van het boorkanaaL 
De gewonnen lorkenterpentijn is dikvloeibaar tot taai, meestal helder en honingachtig van uiterlijk. De 
geur is aangenaam balsemachtig en de smaak zeer bitter. 
Voor ongeveer zestig procent bestaat deze terpentijn uit harszuren en voor tweeëntwintig procent uit 
vluchtige olie met alfa-pineen als hoofdbestanddeel. De verdere bestanddelen zijn een onverzeepbare 
hars, bitterstof, bamsteenzuur en wat water. 
Harsen zijn plantaardige excreten die niet meer in de stofwisseling worden teruggenomen maar in 
zogenaamde harsgangen worden uitgescheiden. Door beschadiging van een boomtak komt er wat van 
zo'n hars naar buiten om tot gele druppels "op te drogen", maar die bij aanraking toch nog hevig blijkt 
te kleven. Wat terpentijnolie brengt uitkomst wegens het oplossend vermogen. 

Els van Nieuwenhuize-Luyendijk. 
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De waarnemingen die niet in dit blad zijn opgenomen zijn wel vastgelegd in het archief. Ze zijn allen voor ver
antwoordelijkheid van de desbetreffende waarnemers en dat waren deze keer: 
AR=Adrie Hottinga; DK=Dik Koopmans; EvDT=Evelien van Dalfsen-Tukker; EKG=Els Koopmans-Grommé; 
FB=Frans Bosch; HvG= Henk van Gelder; HJdH=Henk en Joke de Heer; HM=Henk Menke; LS=Lenny Stelwa
gen; ML=Mia Leurs; MM=Micky Marsman; 
En verder: Mevrouw H. Gorter; de Heer V.d. Straaten; Jan Wouter???; Ingenieursbureau Tauw. 

1\'ogeCsj 
Appelvink 
17/02 2 exx. Eikelkamp 65, Epe. FB. 
05/03 40 exx. op speelveldje bij begraafplaats 

Molenpad, Epe. FB. 
april Tuin Korrenbergerweg, Epe. H. Gorter. 

Beflijster \ 
april Tuin Korrenbergerweg, Epe. ·· · 

H. Gorter. 
Bergeend 
15/05 2 exx. Vorchten uiterwaarden. EKG. 
Blauwe reiger 
03/05 2 exx. boven de Tepelbergheide (Tonge

rensche heide, Epe.) EvDT. 
Boerenzwaluw 
april Oude nest. Tuin Korrenbergerweg, Epe. 

12/04 Papenstraat, Epe. FB. 
H. Gorter. /( 

24/04 Aan de IJssel. ARS. . 
Bonte vliegenvanger 
07/04 Heemhoeveweg, Ernst. FB. 
08/05 2 exx. vliegen als straaljagers in het rond. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Boomklever 
28/05 Veel gepiep uit nestkast Ernst. EvDT. 
Boompieper 
15/04 Eerste ex. boven Tepelbergheide, Epe. 

BoomvaT:DT. ~-
26/04 Eerste ex. boven Tepelberghei- .'~· . 

de, Epe. EvDT. 
Braamsluiper 
22/05 1 ex. neemt bad in vogeldrinkbak Ernst. 

EvDT. 
Brilduiker 
17/03 Copulerend in kolkje Houtweg, Oene. FB. 
19/04 Paar, uiterwaardplas t.o. De Nijensteen, 

Oene. FB. 
Bruine kiekendief 
14/05 a Veesserwaarden, Veessen. HvG. 
Dodaars 
19/05 Paar, Tongeren zandgat FB. 
01/06 1 ex+ juv. WijerdMolenca-

te, Hattem. FB. 
Fitis 
29/04 1 ex. zingt luid zijn lied, landgoed Welna, 

Epe. EvDT. 
Geelgors 
05/03 1 a roept over de Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 

Gekraagde roodstaart 
28/04 1 schitterend a Tongerensche heide, Epe. 

EvDT. 
02/06 1 ex. "hangt" een hele poos op dezelfde 

plek. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Glanskopmees 
14/04 Schietbaanweg, Epe. HJdH. 
Goudplevier 
21/21 180 exx., Disselbrink, 

Wapenveldse Broek, 
Wapenveld FB. 

Goudvink 
11/03 Een schitterend span op de Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Grasmus 
18/05 Aanplant Bonenburg, Heerde. FB. 
Grauwegans 
05/05 3 exx. overvliegend. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
10/05 4 paartjes zwommen met resp. 12, 8, 7 en 6 

jongen. Ma voorop, pa sloot de rij. Prachtig 
gezicht! Ussel bij Welsum. ARS. 

~ &&&&&&&&&&&& ~ 
15/05 Meer dan 100 exx. tussen Veessen en 

Kloosterbos in uiterwaarden. Ook twee 
paartjes met jongen. EKG. 

Grauwe vliegenvanger 
22/05 1 e ex. op Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
25/05 1 ex. Is toch wel terug in de tuin; ik had 

hem opgegeven. Oogt rond en welgedaan 
dus het broeden moet zeker nog beginnen. 
Belvédèreweg, Epe. MM. 

14/06 Heeft nest (in een nu bladerloze clematis!) 
van vorigjaar gerestaureerd en weer in ge
bruik genomen. Tuin Belvédèreweg. MM. 

Groene specht 
16/02 Lohuizerweg hoek Schotweg, 

Epe. FB. 
20/04 Op twee plaatsen een roepend 

ex, Tongeren. FB. 
20/04 Roepend, bij de sportvelden SV 

Wissel, Epe. FB. 
Grote lijster 
27/05 2 exx. samen druk met eten zoeken. Tonge-

rensche heide, Epe. EvDT. 
Grutto 
21/02 Marlerwaarden, Made. FB. 
Heggenmus 
24/04 Zingt een groot deel van de middag. Ton

gerensche heide, Epe. 



Houtsnip 
24/12/01 Vloog met veellawaai 

op uit de bosbessen. 
Tongerensche heide, 
Epe.EvDT. 

29/01 4 exx. Dit is voor ons heel bijzonder omdat 
we er altijd 1 en soms 2 tegelijk zien. Dus 
prachtig! Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Indische gans 
21/02 Bastaard? tussen 150 Grauwe ganzen, 

Vorchterwaarden. FB. 
Kievit 
29/04 2 exx. vliegend boven het Smitsveen, Epe. 

EvDT. 
Klapekster 
08/12/01 Eén ex. gezien door vijfvogelaars uit het 

westen op Tongerensche heide, Epe. 
EvDT. 

05/02 1 ex. op landgoed Welna, epe. 
EvDT. 

18/02 Het Greveld, GorteL FB. 
12/03 GorteL IUdH. 
Kleine plevier 
mei Legsel in Tongeren, op een zandig terrein 

rond door Waterschap gegraven poel. 
Ingenieursbureau Tauw. 

19/05 Paar, Tongerense weg Zuid, Epe. FB. 
19/05 Rauwenhoffweg, Epe. FB. 
11/06 Paar met 3 juv., Tongerense weg Zuid, 

Epe. FB. 
11/06 1 ex. Rauwenhoffweg, Epe. FB. 
Knobbelzwaan 
17/05 3 exx. overvliegend. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Koekoek 
21/04 Eerste roep. Gortelse hei, GorteL IUdH. 
21/04 De eerste is aanwezig. Daarna bijna iedere 

dag gehoord. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

18/05 Gehoord én gezien in de tuin! 
Koekoeken vrouwtjes ook en 
doen ze dat om dezelfde re
den als kippen die kakelen als ze een ei ge
legd hebben? Belvédèreweg, Epe. MM. 

23/05 Opnieuw hiervlak in de buurt. MM. 
Kramsvogel 
10/04 Vlucht van± 50 exx. Wisselsche veen, 

Epe.EKG. 
Kruisbek 
15/01 8 exx. in de dennen. Foeragerend. Tonge

rensche heide, Epe. EvDT. 
Nachtzwaluw 
01/06 V oor de aJlereerste keer gezien en vaker 

gehoord. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Ooievaar 
10/02 Veessen-Oost FB. 
19/04 2 ex schroevend op thermiek met een 

Buizerd Duursche waarden. FB. 
Paapje 
26/04 1 ex. rand bos aan de Boerweg, f 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. ~ _) 
Patrijs ,. 
10/02 Binnendijks t.o. Grote Voorn, 

Oene. FB. 

Pimpelmees 
15/05 6 jongen uitgevlogen. Tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS. 
31/05 6 jongen uitgevlogen. Tuin Pelzerpark, 

Epe. AHS. 
Putter 
24/03 
01/04 

20/04 
Raaf 
25/04 

Ransuil 

Veenweg, Epe. IUdH. 
Zalk, dorpscentrum troepje. Zalkerbos ook 
enkele exx. EKG. 
2 ex, Rauwenhoffweg, Epe. FB. 

1 ex. met een bek vol nestmateriaaL Ton
gerensche heide, Epe. EvDT. 

23/01 1 ex. roept door het avond
donker. Tongerensche heide, 
Epe.EvDT. 

Roodborsttapuit 
18/03 1 ex. vliegt van heidestruiken naar denne

juni 
tje. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Renderklippen Epe: zeker op drie locaties. 
MM. 

Smelleken 
08/02 a Een allerteerste ontmoeting met deze 

vogel. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Sperwer 
12/02 Slaat kauw die 

ontsnapt, Ei
kelkamp67, 
Epe. FB. 

31/03 Slaat Turkse 
tortel, Bongerdplein, Epe. EKG. 

24/04 a In Krentenboom vlak boven mijn hoofd, 
tuin Belvédèreweg, Epe. Aasde minuten
lang op Merel die vlak voor mijn voeten 
pieren zocht. Ik durfde hem niet te vetja
gen uit angst dat dan ook de Merel zou op
vliegen. De Sperwer vloog eerst. MM. 

Spotvogel 
18/05 Bonenburg aanplant. Heerde. FB. 
Staartmees 
25/02 10 exx. die in een boom bengelen. Tonge

rensche heide, Epe. EvDT. 
Sijs 
07/03 Enorm veel struinen de bomen af. Tonge-

rensche heide, Epe. EvDT. 
Tapuit 
07/04 Westendorp, Ernst. FB. 
13/05 2 mannetjes, Westendorp, Ernst. FB. 
Tjiftjaf 
15/04 Het geluid van deze vogel vind ik nog 

steeds niet mooi. Arm 
dier! Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

Torenvalk 
19/04 Paar, in populier bij 

Zwarte Kolk, Wapenveld. FB. 
Tuinfluiter 
21/04 Eerste maal gehoord in het 

Wisselsche veen, Epe. EKG. 

Veldleeuwerik 
17/03 Veel exx. jubelend boven de 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
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Visarend 
14/05 Veesserwaarden, Veessen. HvG. 
Vlaamse gaai 
19/05 Pakt jonge Winterkoning. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
Wielewaal 
14/05 Veesserwaarden, 

Veessen. HvG. 
21/05 a en 9 Bonenburg 

(Insectenexcursie 
KNNV.) DK. 

Wilde eend 
26/05 In verschillende vennen op de 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Wildezwaan 
24/01 17 exx. Een schitterende groep boven de 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Witte kwikstaart 
27/03 2 exx. op Van Manenspad, Epe. EvDT. 
Zanglijster 
04/03 Probeert voorzichtig zijn zang ~ 

ten gehore te brengen. i 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

Zeearend 
08/04 Westendorperheideweg, Vaassen. Jan 

Wouter v.d. Straaten. 
Zwarte kraai 
17/05 10 exx. met 1 Raaf in hun midden maken 

een enorm lawaai. Tongerensche heide, 
Epe. EvDT. 

Zwartemees 
17/04 2 exx. die duidelijk een prachtig span 

vormen. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Zwarte speebt 
Is heel vaak te horen in het bosgebiedje bij 
Norelbosweg en stukje hei tussen Renderklippen en 
de grafheuvels, Epe. MM. · 
13/02 i exx. vechten/stoeien boven de 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
21/04 GorteL HJdH. 
Zwartewouw 
03/06 Foeragerend bij Defensieterrein, 

Welsumerwaarden. AH. 
Zwartkop 
06/05 a en 9 op Welna, Epe. EvDT. 

1\JLINDERSI 
Bonte bessenvlinder Abraxas grossulariata 
06/06 Epe, tuin Schotakker 38 . .LS. 
Bont zandoogje Pararge aegeria 
09/05 Holleweg, Epe. MM. · 
18/05 Fietspad Renderklippenweg, Epe. MM. 
Boomblauwtje 
21/04 Jagtlustweg, Epe. HJdH. 
09/05 3 exx. Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
10/05 1 ex. Tuin Belvédèreweg, Epe. MM. 
11/05 1 ex. Renderklippenweg, Epe. MM. 
Citroenvlinder Gonepteryx: rhamni ·· · · 
09/05 2 aa tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
02/06 2 aa tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
Distelvlinder Vanessa cardui 
25/05 Tongerenseweg, Epe. HJdH. 
Gammauil Autographa gamma 
11/05 In huis. Belvédèreweg, Epe. MM. 

Groentje 
11/05 Feitenhof, Epe. HJdH. 
16/05 2 exx. Renderklippen, Epe. 
17/05 4 exx. Renderklippen Epe. MM. 
17/05 5 exx. Renderklippen Epe en Heerde. Op 

één locatie werden ze fanatiek 
geattaqueerd door een Kleine 
vuurvlinder. Vertonen die ook 
territoriaal gedrag? MM. 

05/06 Veel! Tongerensche heide, Epe. ML. 
Heideblauwtje 
11/04 Eerste keer. Beroerd weer en nergens 

nectar. Renderklippen, Epe. MM. 
27/06 Tot en met deze datum nog maar heel 

weinig gezien. Rond de langste dag drie 
dagen na elkaar steeds één enkel 
exemplaartje op verschillende locaties op 
de Renderklippen Epe/Heerde. MM. 

Heidespanner 
01/04 Eerste keer, ondanks rare datum en 

verkeerd weer. Renderklippen, Epe. MM. 
Hemisto/a chrysoprasaria 
05/06 Een prachtig lichtgroen spannertje. 

Tongerensche heide, Epe. ML. 
Hooibeestje Coenonympha pamphilu 
18/06 3 exx. Renderklippen, Epe. MM. 
Huismoedertje Noctua pronuba 
30/06 In huis. Belvédèreweg, Epe. MM. 
Kleine vuurvlinder 
17/05 1 ex. Renderklippen, Epe. Fanatiek 

proberend Groentjes weg te jagen. MM. 
18/05 2 exx. Opnieuw verjoegen ze Groentjes. 

Renderklippen, Epe. MM. 
Klein koolwitje Pieris rapae 
09/05'" 4 exx.TuinPelzerpark, Epe. AHS. 
Landkaartje Araschni a levana 
13/05 Kievitsveld, Ernst. 

19/05 
HJdH. 
6 exx. in verwilderde 
tuin Jagtlustweg, Epe. 
HJdH. 

Muntvlindertje Pyrausta aurata 
17/05 Verscheidene exx. in tuin Epe. EKG. 
Waterleliemotje Nymphula nymphaeata 
04/06 Wisselsche veen, Epe. ML. 
Oranjetipje Anthocharis cardamines 

05/04 Kievitsveld, Ernst. .'/. . 
HJdH. ·, ... ~ 

14/04 Veel in het Wisselsche 
veen, Epe. HJdH. ~ 

09/05 2 aa Tuin Pelzerpark, Epe. AHS. 
· 20/05 1 a in de tuin; Belvédèreweg, Epe. MM. 

24/05 idem. MM. · 
Plutel/a porreetel/a 
11/05 Een heel klein motje waarvan de groene 

rupsjes alleen op Damastbloemplanten 
· leven. Ze tasten het blad vóór de bloei aan. 

Uitgekweekt tot vlindertjes. EKG. 
Determinatie Hilary Jellema-Brazier. 

Tauvlinder Ag/ia tau 
15/05 Renderklippenweg, Epe aan fietspadkant, 

waar het bos ophoudt. MM. 
28/05 9 Hangend aan grasspriet, Tongeren. 

HJdH. 



jANDERE INSECTEN! 
Basterdzandloopkever Cycinde/a hybbrida 
05/06 Tongerense hei, Epe. ML. 
Hommelvlieg Erista/is intricaria 
04/06 Wisselsche veen, Epe. ML. 
Meikever Melolontha melolontha 
15/05 2 exx. voorbij vliegend. Tongerensche 

heide, Epe. EvDT. 
17/05 4 exx. in de tuin. Ernst. Hr. V.d. Straaten. 
19/05 Veel dode exemplaren op camping de 

Hessenheem, Markelo. ML. 
Orussus abietinus 
04/06 Bladwespensoort Wisselsche veen, Epe. 

ML. 
Sachembij Anthophora plumipes 
03/04 Op Gevlekte dovenetel, tuin Epe. EKG. 
Steenhommel Bombus lapidarius 

01/04 t Niet vaak gezien in dorp Epe. EKG. 
02/04 Tweede ex. levend, in dorp Epe. EKG. 
Steilkopje Cryptocephalus sericeus 
04/06 Bladhaantje. Wisselsche veen, Epe. ML. 
Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 
02/05 Vroege libelsoort Tuin Epe. EKG. 
Weidebeekjuffer Ca/opteryx splendens 
18/05 1 ex. Overijssels kanaal t.h.v. 

Soestwetering. EKG. 
21/05 1 ex. Bonenburg. Exc. KNNV. 
09/06 Met een vraagteken. Epe, tuin Schotakker 
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jZOOGDIERENi 
Das 
30/04 Op verschillende plekken sporen. 

Tongerensche heide, Epe. EvDT. 
Edelhert 
29/04 9 liep voor ons weg. Tongerensche heide, 

Epe. EvDT. 
Ree 
26/04 Bok. Prachtig dier, gitzwart met een n 

parmantig geweiûe op z'n kop. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT~ 

31/05 Eetqnepldëiii dietf.Je run ilög wartkei op 
zijn pootjes wegliep. Tongerensche heide, 
Epe. EvDT. 

01/05 Dezelfde bok van 26/04 nogmaals gezien. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

04/06 Geit. Een bijna zwart ex. maar aan de 
achterkant donkerbruin. Tongerensche 
heide, Epe. EvDT. 

Wild zwijn 
11112 ± 10 exx. die over de Tongerensche heide, 

Epe renden. EvDT. 

!REPTIELEN! 
Hazelworm 
04/04 Eerste ex. van dit jaar. Een jong dier, bijna 

wit van kleur, Y2 cm dik en ca. 8 cm lang. 
Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

02/06 30 cm. Tongerensche heide, Epe. EvDT. 

!PADDESTOELEN! 
Blote billetjes Lycogala epidendrum 
12/05 Slijmzwamsoort op oude Meidoornstobbe 

in tuin Epe. EKG. (Al drie soorten 
slijmzwammen op dezelfde stronk 
gevonden.) 

Doolhofzwam Daeda/ea quercina 
april Langs fietspad Renderklippenweg nabij 

Hertenkamp, Epe. Gedijt nog steeds. MM. 
Gewone zwavelkop Hypholoma fascieu/are 
19/05 Twee boomstronken vól. Bosjes 

Wachtelenbergweg, Epe. AHS. 
Hertenzwam Pluleus cervinus 
11/05 Verscheidene forse exx. op oude 

Meidoornstobbe. Tuin Epe. EKG. 
Lenteknotszwam C/avulinopsis verna/is 
16/05 Weer enkele exx. in Wisselsche veen, Epe, 

bij Boerwegplas. EKG. 
WinterJtoutzwam Polyporus brumalis 
06/05 In Norelbos nabij Renderklippenweg, Epe. 

MM. 

!PLANTEN! 
Adderwortel Persicaria bistorta 
31/05 Burgweg Epe, 194/484. Mededeling van 

Bert Marskamp, bureau Tauw. HM 
Amerikaans nagelkruid Geum macrophylm 
27/4 Algemeen Veen, Hattem, 202/497. 

Bijzondere vondst; nog niet eerder in deze 
streek gevonden (neofyt). HM. 

Brede waterpest Elodea canadensis 
26/05 Smallertse Beek, Schaveren. Veel minder 

algemeen dan de Smalle; handhaaft zich 
hier en daar in beekjes. 192/481. 
BWN (Bekenwerkgroep Nederland.) 

Groot streepzaad Crepis biennis 
19/05 Prachtig in bloei. IJsseldijk o.a. bij 

Welsum. EKG. 
Hongaarse raket Sisymbrium altissimum 
04/06 Tongerenseweg Epe. Een hier en daar 

opduikende adventief. Flora van Epe: 12 
km-hokken. 194/485 HM 

Koningsvaren Osmunda rega/is 
16/0 5 Verscheidene jonge exx. Wisselsche veen, 

nabij Boerweg, Epe. (Mededeling 
onderzoekers die ik ontmoette.) EKG. 

Rietorchis Dactylorhiza rnaja/is 
juni Bloeit in het Wisselsche veen, Epe. ML. 
Roze winterpostelein Claytonia sibirica 
23/03 Norel,langs oude spoorlijn coördin. 

194/487 HM 
Springzaadveldkers Cardamine impatiens 
26/05 Kouwenaarspad Vaassen. 193/476. 

Bekenwerkgroep Nederland (BWN) 
Tweede vondst in gemeente Epe, door 
Egbert de Boer al voorspeld. HM. 

Waldsteinia ternata 
23/03 Wachtelenbergweg Epe. Verwilderde 

tuinplant, lijkt op een ganzerik. 195/486 
HM. 

Wateraardbei Potenti lla palustri s 
juni Bloeit in het Wisselsche veen, Epe. ML. 
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ONTBREKENDE BLADZIJDE UIT VORIGENATUURKLANKEN 

1965- jul Zwammen- Over Stinkzwam 
1965- jul/aug Pinksteren in een rutder krijtland- Westfalen 
1965- jul/aug Over de "stichting" en haar Natuurhistorisch werkgebied (Stichting Behoud) 
1966- oct Lof van de IJ se1 genoemd in ander artikel 
1968- feb 12-13 Verlies en winst 
1968- gew 2 De plantenwerkgroep (start) 
1968- gew 3-5 Pothoofdplanten in de regen 
1968- oct 12-14 Celtic Fields bij Vaassen 
1969- feb .. -9 titel? 
1969- 2 10-13 Een Kussentje van Mollig Mos 
1969-nov Jeneverbessenredding (Tongeren achter Jonker) 
1972 -mei 8, 10 Hei op de klei - Zat. 17 juni Staverden .. 
1974- apr 15-16 Zes boterbloemen 
1974- apr 17-19 (met Henk van Woerden) Eenjaar na het vonnis. Vossenbroek 
1975- aug 32-33, 42 De Doolhof van de milieubescherming 
1976 Een folder voor de scholen tegen het zgn. "schremmen", het afbranden van bermen,. 

een befaamd paasvacantievermaak 
1976 -feb 4-5 Hoe werkt een werkgroep? (plantenwerkgroep) 
1976- feb 8 Nog meer waarnemingen (excursies Gew. floristische werkgroep) 
1976- feb 9 Franse Alpen 
1976- sep 55-56 30 jaar KNNV Epe-Heerde, een terugblik 
1976 -nov 91-92 Wandelingen in Wales (vakantieverslag) 
1977- jan 5-7 Sombere wolken boven de rivier (Dijkverzwaringsplannen) 
1977- jan 14 Rivierplanten in Cortenoever ( excursieverslag) 
1977- mrt 27-28 De plantenwerkgroep staat nog steeds open 
1977- mrt 29, 31 Nieuws van de gewestelijke floristen (Gew. pwg. IJsselstreek) 
1977 -mrt 55 Bedreigde landschappen - verslag lezing Geert Mosterd 
1977 -mei 60 Natuurbescherming met bijl en zaag? 
1977- mei 93-94,96 Het biezenland aan de Boerweg (Land van Jonker) 
1978- mei 105-107 De dijkverzwaring komt dichterbij 
1978- sep 129-130 Soortenlijst 1978 van het Land van Jonker 
1978 -nov 158-161 Tussen de Witte en de Grijze Nes (Boulonnais) 
1978 -nov 180-182 's Morgens vroeg al in de dauw- Verslag Vlieland kamp 
1979- mei 111 Ogentroost: troosteloos voor amateurs 
1979- sep 156, 158 (over de Gelderse Milieufederatie) 
1979 -nov 173-176 Susch aan de Inn 
1979- dec Ogentroost 
1980- jan 23- Nieuws van de Veluwse Bekenstichting 
1980- mei 96-98 Avonturen met leemplanten (Leemkuil Soerel) 
1980- nov 183-185 Hautes Alpes Frankrijk 
1981- jan 214 "Koffiebonen" (over de vruchten van de Acanthus) 
1981-jan 225 Kaderweekend in de Heemhoeve 
1981- mrt 249 De planten van het Amblèvedal 
1981- mei 298-300 Wallen met natte voeten (beekwallen) 
1981-sep 354-355 45.000 streepjes- plantenwerk in de afdeling 
1981 -nov 375 Wie verre reizen doet; voorwoord reisverhalemmmmer .... 

1982- jan ~5.000 streepjes, begin ttiell;w.e plru1tenwerkgroep 
1982- jan .&,llZie om een mooie jongen (twee Adonis-soorten) 
1982- mrt 54 :Ruzie om een mooie jongen 
1982- mrt 56 :Beheer van graflteuvels 
1982- mrt 60 Grasduinen in grassen 
1982- mrt 69-70 Een assortiment ONPLANT AARDIGHEDEN in onze flora 
1982- nov De Pyreneeën, ver, maar fijn 
1982 -nov Nieuws van de Bekenstichting 
1983- jan 14, 31 Wordt de Hoenwaard ingedijkt? 
1983- mrt Floristisch werk in de afdeling- Plantenw~{kgroep 2e jaar 
1983- mrt Plantennamen in onze streek 
1983 -mei 33-43 Tussen heuvels en rivier 


