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Folo J. IV. B Od .. bier iJ de iJ/iUe hoorbaar . . ( Folo,,'eddlrijiJ) 

bcrl<cnlaanLje; dan 'zult u misschien ook d enke n aan 
wat GczeUe schreef: 

Als de ziele luister!, 
Spree kt het al een taal dat leeft, 
' ( Lijzigste gcOuis(c,' 
Ook een taal en teeken heeft: 
Blaren van de boomcn 
Kouten mei malkaar gezwind .... 

] n alle tijden zult ge hier genieten. SiTaks wa nneer 
de heide bloeit, brengt dat ook weer zijn eigen be
kOl'ing mee . 

:Nu nog e nkele practischc mcdcdcclingen. 
\~r iH ge ee n bezoek aan hei landgoed bre nge n, 

koop da~ hei handige gidsje, uitgegeve n door den 
A.l\~. \};, ' .B.; het wijst u al vanafuw woonplaats de n 
mooisten \veg en he t bc\'ai. een goede kaad. ,"all het 
landgoed. Bove ndien vertelt het u " cel wet.cnswaal'

digs Vo.25) . Aan de toegangen van het landgoed is 
ook ee n gidsje mei kaart ycrkrijgbaal' ad . f 0.1 o. 
Toegang bij Oud-ReeD1<t of te Hoenderloo: fO.25 
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per persoon, Geen reduciie meer voor led e n 
A.NW.B., de Vereen. tot Behoud van Katulll'
monumenten e.d, Voor fietsers e n \vandelaars ope n 
van 30 Mei toL 22 S eptember, \'001' ruiters des 
Woensdags en Zaterdags, VOOl' auto's e n autocars 
alleen op de aangegevcn wegen cn \vel voor autocars 
des \Voensdags en Donderdags op 10, 11, 24 en 25 
Augustus i 7, 8, 21 en 22 S epte mbe r . Inga ng thans 
al/eell bij de dienstgebou\ven aan d en weg OLterlo
Hoenderla, waarna men kan r ijden langs St. ]-lube r
t"US, Steenen 11 ere Prins H endl' iklaa n, Oude H oen
dedosch e w eg, d e Pampelt, door de \vildbaan, la ngs 
d en Compagnieberg naar de n uitga ng Oud-Ree mst. 
Ecn grootc \'ool'uitga ng, ycr'geleken bij de dit voor
jaar ge ld cnde rcge ling, daal' auLolllobi]jg{cn thans 
ycel groo{cr e n karakteristi eker dcelcn van het land
goed te zien krijgen. Toega ngsprijs / 1 ,- per auto 
en f 0 .2 5 pel' persoon, 

G elegcnheid tot kampeercn : vooraf aanvrage n. 
Voor auLa's cn a u(ocal's is er natuurlijk gelegcn

hc id foL parkeer'cn Gn cr kunn en da n \va ndeltochten 
gemaakt \vorden, bijv. vanuit d c Pampelt, 
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Foto I,. Nic.Jcn Grole JlenlJ bOl'ell de broedkolonie 

EEN DAGJE NAAR DE BEER door F. NIESEN 

E?\KELE jaren geleden had ik a l ee ns ee n dag 
op diL heerlijke stukje g"ond ,'ondgedwaald en 

toe n ook diL jaar de ge lege nhe id z ich \oordecd, he b 
ik niet e:eaal'zeld om nog eens ee n bezoek t e br'cngen 
aan de ""Bce r', ccn ongckend mooi vogc loOl'd, li et is 
wCl'ke lijk ce n gc noL \'a n de eel'sLc rang o m. ond er d c 
deskundigc lc iding van be\va ker D c Jage r t c lopcn 
dooI' d e dichL bevo lktc kolonies visdiefjes, grote 
st c r'ns, dwel'gsi cl'ns cn wat nieL a l. lk za l probel'cn 
ee n nauwkeur'ig relaa s t c gcvc n va n alles waL wc 
die dag zagen. maal' hef kan best zijn, da t ik ieLs 
vel'gecf. li d was oo k zovecl moo is, dat we nu 
Lcgelijkel'{;jd tc verwerkcn kr'cge n! 

H et begon a l bij he t overzch'ecl' va n Il oek va n 
I rolland naar D c Beer. Bo\'e n de ~ratc r' wcg vis(cn 
legio \"isdiefjcs. cnke le jonge z il ver'mec uwen, t el'\\~i j l 

een paar aa lschoh crs naa r' zce dogc n. li ef \\ as juist. 
vloed , zodat d c s likvlakten nu ondc r \\ atc!' stond cn; 
{oen we t.crugkwamen, was daL a nd c r's en li epe n er 
di verse vogels voedse l t e zocken. j\1na r' daarop kom 
ik la( er wel. 

Over d c small e aanlegsteiger moest en we cer'st. 
naar het. bc\\'akc,'shuisje toe 0111 onzc \"ergunning t c 
lat e n aCiekcnen. D e Jagel' zo u zelf maa l' mei o ns 
mcce:aa n e n wc konde n ons nau wclijks iets beLer's 
de nl7e n. Onde r zijn lc iding be n je c r' Le nminstc zeker 
va n, dat iet s moois jc nict ontgaa n zal, alles wordL 
je onder ogen gebracht. 

E erst ginge n wc door d e Vli ere nlaan naar d e 

S c ho lcksicl'\\'ei . Die Vlic renlaan is cen bezicns
waa r'dighe id op zich zelf. liei is gewc ldig, zo'n dikf e 
a ls de stamme n hi er bCI'e ikL hebbe n op dc kle igrond, 
die cl' neer'gegoo id is na hei. gra\"cn van de \Va.Ler
wcg. D e bomcn st o nd e n nog nicl in bloei. Als daL 
hcL gcva l is, mocL hct. we l voora l ccn pr'acht ig gezic hL 
z-ijn . Fitis e n nachtcgaal zongc n nu vo lop en dc 
koekoek ri ep aa nhoudc nd , t.el'wijl we nog ee n fazant 
meL jongen zagcn . 

Op de Scholekster we i zagen we, behah-e de schol
eksLcl'sJ ,,'aar' d e we i zijn naam aan dankt, oo k 
ü'oepjes be r'gcc nd cn, meesL woerden, w ie r' cgaas we l 
in d e buurL in cc n konijn enhol za Le n ie brocden. Eén 
daar'van zagen wc uit ce n hol opvl icgen en \vc kond en 
dc c ierc n nog juist. in de duisternis zien liggen, 
Pl'cH ig is hcL, daL dczc di eren hiel' zo gocd vooruit
gaa n e n ik hoop, daL Cl' nog eens ee n tijd ko mt , d af 
de be"geend langs de hele duinkust voorkomL Elk 
iClTcin zou cr aanz ie nlijk dOOI' w innc n. 

'AT e k\va men a l ga uw op ccn flink sLuk schelpe n
sil'and en hei a lal'me l'cn va n d e dwel'gsic!'ns leerde 
ons, d aL wc hun br'oedgebied betradc n. V a n nu af 
aanwas oppasscn de boodschap, wanL hct is ve r'
rassend, hoe goed heL li chtgrij s d cr e ieren o\'erecn
s t emL met de klcur' d er sche lpc n, de nest c n \\~aren 
bijna onz ichtbaa l' , A a n de rand vondcn we een vier
Lal nest e n mct. d c dr'ie kle ine e iLjcs e n daarmee 
hebbe n we maar genoege n genomen en zijn nieL 
midden tussen de schelpe n gaan zoeke n, D a{ is ook 
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Polo F. Jr ie,JclI lJe oJcbolekoJler-eÎerell komen uil 

betc l', wa nl andcrs w aI'en d c ncst c n cr niet. heel
huids afge ko men, i\'1et. dc kleine donsjongcn is dit 
in nog s{erkel' mate hel geval, die z ie je pract.isch nict., 
hebben w cl ee n perfecte schutld eu,', Op hcL zelfde 
s tukje s{r ..... nd yonden ,ve nog drie legscls van de 
s t.I'andplcvicr, ook een vogel, dic t.ah'ijk bl'oedt. op 
de ) l oe it, 

\~T e begonncn nu la ngzamerha nd de ecrst e voor
poslen {c bcreiken va n de uitgestrekte visdiefkolonie, 
dc groots(.e in ons hele la nd. Overal lagen de nest.cn 
verspre id, De yariatie in ncs!, nestplaais e n ook in 
dc e ic l'c n zelf is yaak w el heel belangrijk, S oms 
vondcn ,,'e wer]{clijkc ncs{en, lussen de plantcngroci 
ingcbouwd, dan weer ,,"al'cn hei a lleen maar klc ine 
kuilij es in het mulle siuifzand, zondc l' dc ge ringste 
spOl'cn va n bekleding. D e c ic ren ,,'aren vaak zee r 
vcrschillc nd in ldctll', meest ,,,el de gcwonc bruine 
{inl mct donkel'e vlekken, maal' cnkele ,,'aI'en veel 
li ch(.cr, soms grijs, en meel' of minder ge vlekt.. \ J;/e 
vonden zelfs één ei, dat. ge heel blélll\Y ,,· ..... s c n ongc
" lekL T y pisch was h et "erhaal, dat D e Jager hie rbij 
vedeldc, n .1. dat nu a l jaren achtcl'een op prccies 
dezelfde plaats blau,,,e eiercn ge legc n ha dd e n e n dat 
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het volledige legsel in 1933 uit. drie, e n in 193-f uiL 
twec beslaan had , i cr\\-ijl d e vogel dit jaal' maa r 1 ci 
ge legd had. Wel een ma l'l{ant staa ltje van domi cilie
trouw, Vle mogen t e nminste, dunkt me, wel \·cilig 
aannemen, daL di c blauwe e ie ren s teed s van ' L ze lfde 
w-ijfje afltOmstig ,varen. 

Ook verschillende andere v ogels li eten zich nu 
z ien en hOl'c n, Eén van de mooiste '''as \veJ d e 
kluut. Dit vind ik één de r s ie rlijks te vogels yan ons 
land. D e opgebogen dunne s navel, de prachtige wit
z,vart-verdeling va n h et YCl'e nklced en de hoge poten 
vc ..Jenen deze vogel ec n g l'a ti c. die bijna ongeëven
aard is . En dan de "danscn", die de vogel uitvoert. 
als nest of jongen in ge \·aar zijn I M et hangende 
deugels en ond er hei uite n yan het. held ere "kluut
kluut " rent hij om ons hce n, volkomen over zljn 
zenuwe n h een. l''1c n zegt ,vel ee ns, dat al di e ver
lammings \"erschijnselen (behalve de kluut. vertonen 
nog ye le a nde re vogcls hctzelfdel) maar voorge,vend 
zijn, da t hct niei s a nd crs is dan een LTue van de vogel 
om de mensen \·an z ijn e ic re n ,,,eg te lokke n. maar 
da t is natuurlijk nie t. \vaar . TI'ouwens, men kan s oms 
een dergelijk vleugellamme vogel pakken, en dat zou 

F olo F. JV iC,Jell J Olig viJ()iefje 

dan de vermeende s limmighe id ,vel ,vat nodeloos ver 
doorge\ oerd zijn . 

D e eieren van de kluut, w aarvan we verschillendc 
nesten yonden e n ook de jongen zage n, lijken ,vel iets 
op scholekstercieren. D eze laafste is naLuurlijk ook 
vertegenwoord igd op de B ec l'. in groot aantal zelfs, 
Eige nlijk in te grooL aantal, w ant d e scholeksLel' 
houdt er daar ce n onhebbeljjke ge,voonte op na, 
n.l. om eie l'en t e ro\·cn e n ook donsjongen ontziet hij 
niet. hij doodt zc e n verobcrt, door ee n gat in heL 
achterlijf meestal, d c ingewandcn . Ik ,veel njet of 
dit een speciale ge,voonte is van de scho leksters va n 
D e Beer (of althans ,'all e nkele), o f dal dit op a nde,'e 
plaatsen ook yoor]tomt . In e lk geval heb ik e r in 
de Amsfe l'da mse ,,-aierleidingduinen nooit iets va n 
gemerkt, e n toch zijn ze daa r flink (a h'ijk. hoewe l 
niet zo als op D e B eel'. l" l isschien moeten d aa t· in 
de toekomst nog ,vel eens maatregelen tegen ge 
nomen ,vorden, evenals tegen d e zil vermeeuwen op 
sommige ' Vadde ne ilanden e n cIde rs. 

1\Ta dat ,ve nog ee n paar l{cmpha antjes hadde n ge
zien, o,a . een pracht ig nesL met vier jongen, k,vamen 
,ve bij de koloni es grote si erns. die in enkele groepen 

versp,'eid nestelen, meest dicht bij de Brielse b l aas . 
1 run e ieren ligge n vaak niet meer dan ee n halve 
meier van e lJ<aal' e n zo z itt.e n de voge ls, ma nnetje 
aan manne{.je, ie broeden. Ook met de groLe ste l'ns 
gaat het uitstekend op D e Bee,': hoe kan hel e igenlijk 
anders op dat ideale t errein onder perfecte be 
wahing? D e vestiging der gl'ole st.e l"llS op De B cer 
a ls brocdvogels is pas van de laats(e jare n, pas s inds 
1927, toen er twee broedparen ,varen. ]Vl aaI' ze 
ginge n s nel vooruit e n in 1929 waren e l' 38 1 nesten. 
in 1930 ce n duizend paren e n nu is deze stern een 
regelma(ige b"oed,'ogel op de !loek. 

W e konden deze Pl'achiigc dieren naar hartelusL 
bekijken, wa nL hei e igenaal'dige is, dat ze bijna direcL 
op hun nesLen terugkeren, a ls de rusb·crstool'Clers 
op de grond gaa n z i((en e n z ich kalm houden, Zo 
konden ,ve ze van ee n meter of ti en afstand nog 
in de kijker nemen e n fotografere n, J l. eL was een 
uniek gezichL de vogels a ls een com pacle \\ritte 
massa te zien z itten broeden, 

Maar grote sterns zijn nogal ze ldza me vogels e n 
we moesten de nodige considerat.ie met ze hebben. 
Vandaar dat we maar gauw weer opbra ken, waarna 
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betc l', wa nl andcrs w aI'en d c ncst c n cr niet. heel
huids afge ko men, i\'1et. dc kleine donsjongcn is dit 
in nog s{erkel' mate hel geval, die z ie je pract.isch nict., 
hebben w cl ee n perfecte schutld eu,', Op hcL zelfde 
s tukje s{r ..... nd yonden ,ve nog drie legscls van de 
s t.I'andplcvicr, ook een vogel, dic t.ah'ijk bl'oedt. op 
de ) l oe it, 

\~T e begonncn nu la ngzamerha nd de ecrst e voor
poslen {c bcreiken va n de uitgestrekte visdiefkolonie, 
dc groots(.e in ons hele la nd. Overal lagen de nest.cn 
verspre id, De yariatie in ncs!, nestplaais e n ook in 
dc e ic l'c n zelf is yaak w el heel belangrijk, S oms 
vondcn ,,'e wer]{clijkc ncs{en, lussen de plantcngroci 
ingcbouwd, dan weer ,,"al'cn hei a lleen maar klc ine 
kuilij es in het mulle siuifzand, zondc l' dc ge ringste 
spOl'cn va n bekleding. D e c ic ren ,,'aren vaak zee r 
vcrschillc nd in ldctll', meest ,,,el de gcwonc bruine 
{inl mct donkel'e vlekken, maal' cnkele ,,'aI'en veel 
li ch(.cr, soms grijs, en meel' of minder ge vlekt.. \ J;/e 
vonden zelfs één ei, dat. ge heel blélll\Y ,,· ..... s c n ongc
" lekL T y pisch was h et "erhaal, dat D e Jager hie rbij 
vedeldc, n .1. dat nu a l jaren achtcl'een op prccies 
dezelfde plaats blau,,,e eiercn ge legc n ha dd e n e n dat 
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nesten yonden e n ook de jongen zage n, lijken ,vel iets 
op scholekstercieren. D eze laafste is naLuurlijk ook 
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ZauJ"er.Jluivillg op "De Bea" 

wc ,,'ecl' O"cr sche lpc nshand kwame n e n direct 
,varen dc dwcl'gsterns luid a larmcl'c nd boven onze 
hoofd cn, tcnvijl enkcle kluten ook al wec l' Zellln,'
achiig ,vcrdcn. blaar inmiddc ls ,vas 't, rij hard gaan 
waa ien e n dat bl'acht hier wolkcn s(.uirza nd mce, 
zodat ,,·c diL t c rrein , 'crmeden hebbcn, d oOI' el' met 
cc n boog omhccn t e gaan , ,va n{ d oor ons toedocn 
zo ud e n anders de ouden te lang va n hun nestcn of 
jongen venvijderd zijn, ,vat mct dat waaic nde za nd 
wcl cens noodlottig kon zijn . Van een Rinkc, vei lige 
afstand konden ,,"e d e vogels door Ollze kijkcl's di cht 
bij ons ha len. Vcrdel' haddc n we hel gez icht op de 
Briclsc lVlaas, waar, nu het langzamc l'hand laag 
watcl' we rd , ooIt a l ee n mcnigte vogels aanwczig was. 
B eha h 'c flink vcel bergeenden cn wildc ee nd en zagen 
wc ook cnl<clc steltlopers, gastcn, die in hei hoge 
:\oordcn thuls horen, als ('osse grutto. z il" crplc"icr 
in zomerkleed, terw-ijl D e fagcl' ook stccn lopers 
mcc ndc tc z icn, maal' dic " 'arcn zO "el' wcg, dat ik 
daaromtrcnt gecn zekcrhe id had. (c mecl' daal' wc 
tege n de zon in moesten " 'aarnemcn , wat. al(;jd een 
s tuk lastige l' is. 

l'laa l' hef " 'crd zo zoetjesaan tijd om op tc breken 
e n terug ie kCI'e n. V\' e gingen nu meer binncndoor. 
door ccn groot ,,'c iland, ,,'aar da n ook de nodigc 
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weidevogels aanwez ig wal·cn. VOOI' d c mccste n, 
zoals kie" if, tUl'd u UI' e n kcmphaan, was 't ,'oor 
e icrcn al te laat (bcgin Juni), maal' we vonden nog 
wel d rie nesten meL "ier ciercn va n d e gl'uUo . 
Sh'andple\'iertjcs " 'a re n hiel' oo k ,Tij vee l, en zc 
ware n 'Tcselijk bezorgd voor hun jongen, waan'an 
w c er nog één onfd ekt en. 

Dicht bij de \TJi eren laan wal"en we a I weCI', toen 
plotseling een I'ansuil opvloog uit ec n eenzaa m 
staande vl ierboom . li et oude e kstcrnest bleek eh'ie 
uile njongcn c n ee n e i tc be,'a({e n. Vlak erbij mocst 
nog ee n tOl'cnvaik broeden, maar dic liet zich niet 
ZIe n. 

Zo was d ezc hcc rlijkc dag wecl' ten e inde. Allec n 
z ijn we nog eve n ee n kijkje gaan nemen aan d e 
\Vatcrwcg. Op hef s lik licpen nu ve le "ogels "ocdscI 
tc zoe ken. j"lccuwen, mecs! jonge zi lvers, bel'g
ecnden, klute n, turelulII's, ce n w ulp c n " e rscheidene 
v isd iefjes en dwcrgs tcrns zagen we er benc"cns 
twee aalscholve rs en toi s lot als yc rrassing nog "ier 
zih'erplevicren in wint·cl'kleed. 

l\1aar tocn kwam de vcel'man aan leggcn aan de 
steigcr en mocstcn ,,·c nam' huis toe. 

I-Iet zal echter, naar ik hoop, niet de laalste keet' 
zijn, daf ik op D e B ccr kom. 

AUGUSTUS IN DEN TUIN door P. L. RUSTICUS 

B RACI-IT Juni ons veel koude e n natte dagen, het 
warme J uli-wcc l' werd zoo hier e n daar ond er

broken dool' zwaa I' onweer , gcpaa l'd met wolkbreu
ken en hagels lag. D at. di c nfc ngc\'olge de luin niet 
ovc l'al zoo mooi is als wel he i. gcya l knn zijn, laa i. 
z ich begrijpen. Wij w ille n echte l' hope n, dat een 
mooie nazeme l' e n ee n lange OCUI'Îgc hedsi. ons 

volop van het bloemenschoon in (uin e n park zulle n 
lat.e n ge nieten. En in dit vooru itzicht moete n wij va n 
onzen kant al hei mogelijke doen om den bloementooi 
zoo lang als hei. kan i e lat e n duren. 

'VVij kunn en diL in de voornaamste plaafs bevor
deren door voor ee n goede opeenvo lgi ng d er bloem
gewassen zorg i e dragen, m.a.w. door' de uitge
bloeide planten zoo spoed ig mogelij k door nieuwe t e 
verva nge n. Vooral ee njarige zome l·bloemen, die ,,-ij 
ze lf hebben uitgeza a id e n op ee n afzonderlijl< akker
tje verspeend, zijn hien'oor zcer geschikt . Eigenlijk 
moest icd er tuinbez ittct' zoo'n afzonderlijk kweek
hoekje hebben, waar gedure nd e den zomer eenige 
reserveplanten kunnen blijvcn staan, om, ,,,annecr 
dit noodig is, direct vc rva ngmatcriaal hij de hand 
te hebben. Trouwens, het geheele jaar door kan 
zoo'n kwee khoekj e d en lie fhebber, die graag alles 
zelf kweekt. uitstehende dienstc n bewijzen. G e
dut'ende den ,vintel' staa n er b.v. reservepolletjes 
van viooltjes. s ile nen, ma deliefjes. vergeetmijnietjes 
e n meer andere vroege voo l'jaarsge,vassen, ,vaarvan 
er gedurende den ,vintet' op de perl<en altijd wel 
e nke le verloren gaa n. \-\Ti e geen resen'eplantjes 
heeH, krijgt dan direct in ' t vroege voorjaar al 
gapingen op de perken. Nu I<an men wel plantjes ter 
aanvulling koopen, maar wie precies op cen be
paalde kl eur of soort gest eld is, kan dikwijls niet 
terecht. 

I n het vool'jaar kan op zoo' n hoe kj e een bak voor 
zaa iplanten worden aangelegd en hunne n dool'
loopend enke le vast c plantcn een plaats vind cn, 
hetzij voor aanvullingsmateriaal, hctzij om als snlj
bloemen dienst te doe n, kortom, zoo'n hoehj e kan 
in alle opzichten zeet· productief gemaakt worde n. 
Jam mer echter, dat in de meeste stadstuintjes , ' 001' 

zoo'n hwee khoekj e geen plaafs is en dan moet men 
z ich ,vel anders bche lpe n. 

b'laar, om op ons onderwcrp tcrug te komen. wij 
zeiden, dat dc eenjarige zomcrbloemen heel goed als 
veI'vangmateriaal gebruikt kunncn ,vorden. Als de 
planten in potjes staan, gaat zulks het gemakkelijk
ste, maar 'vanneer wij de in dc n vollc n grond uit
gezaaide c n verspeende plantjes voorz ichtig met ce n 
,,' ortelkluitje opnemen e n na het verplanten even 
aangieten, zulle n zc bijna ongchinderd doorgroeien 

cn b locic n. Als zooda nig kome n vooral in aanmcrking 
planicn di e uit cl'<lal'd a l ee n gcdrongcn ,,'ol"fclstelsel 
vorme n cn dus ge makkelijk haal' kluit behouden, zoo
a ls b.v. P b/o.); Drllmmolldi, Ad/erJ. / 1j'rikaflll/jeJ . 
lVemeJifl, / llimll/uJ, L eellwenbekjeJ, c nz. Ook COUdJ
bloemen, lagc OOJ/illdi.x:be ker.J, C/Ilrkia en sood.gc lijke 
ge makkc lijk groeicnde sool'fen laten z ic h zelfs in 
blocienden toestand mei eenigc VOOl'ZO l'g nog wel 
vcrplant e n. 

fleert men niet d e beschikking over ec njarig zaa i
goed, dan l;:an mcn gewo ne potgcwasse n a ls ve l'
"angplantcn bczigcn, b.\'. !(no/begonia'J, Ca/eeu/aria'd, 
FllCbJin'.J, Pelargonium,) , flûio/ropen, D ",er.q- Dablia'.J, 
enz. B ehal ve P c largon iums, dic mc n bctcr doet mct 
pol cn al in te gl'a\'en, daar ze anders te dot zu llc n 
gl'ocien t c n koste \'an d e blocmen, s laat me n de 
andere plantcn ' "ool'zichtig uit den poL e n plant zc 
in het te yorcn ge maald e kuiltjc in d c n ,"oll e n gro nd, 
waal' ze bij goede behandeling bloeien tot dat de 
VOI'st Cl' ecn e ind c aa n maa kt. 

Stceds moetcn wi; zorgen, dat onze tuin gce n 
herfstachtig aanzien krijgt, doordat sommigc vroeg
blocicnde vastc plantc n, zoowe] één~ a ls t wccjarige, 
uitgebloc id rakcn. Papa"ct',Pyrethrum, Doroniculll, 
L,JoIpincn, Vingcl'hocdskruid, enz. h cbbe n afgedaan. 
Ecn paar wannc dagcn doct spoedig ook het nog 
rest c ndc groene loof dezer planten vcrwelken. \~T ij 

kunne n deze afges ton'cn \'aste planten nu desge
wcnscht cen anderc plaats ge,'en. Zijn d e pollen t e 
groot gcwo l'dc n cn moci e n ze gcdeeld ("gcschcurd") 
wordcn, dan bchoudc men de buit e nste stukken, daar 
zich hicraan d c krachtigst e scheuten bc\' ind en . 
K omt het d oor omstandigheden bet el' uit, dan kan 
mct het schc ul'en cn vcrplante n ooIt gcwacht worden 
tot het \'olgend voorjaa ... 

Xici a lleen de gcwone blocmpcrkcn, ,"oora l ook 
de Loordbedde n (bord ers) vragen (hans onze aan 
dacht. Zijn hierin opcn plekkcn ontstaan, dan wOl·dcn 
die cvcnccns met pot plante n of ee njm'igc zomcr
b loc me n bijge\'uId. vVij houdcn e r hicl'bij ccnigszins 
rekening mec , daf d e hooggroe ic nde soort c n op d c n 
achtergrond geplaatst worden. Dit ,,-il nie! zeggcn , 
dat wij a lles in een geleidelijk aAoopende trap\'o,'
mige groep zien ic krijgen, want dit al te regclmat igc 
gccft een s6jvcn. onnatuurlijken aanblik, maar " rij 
zorgcn , dat de zeer lage soorten stceds aan d en 
"oOl'kant komen, dewijl zc anders tusschen d e hooge 
zoude n versti kke n. 

l'1ct weinig kostcn en een beeije mo cite kan me n 
in hct boordbcd stceds ce n overvloed va n afwisse
lende bloemcn hcbbcn. Bij den ge,vonen bloc me n
liefhebber ziet men deze beplanting dan ook veel te 
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