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Belthelden. — In verband met uw artikel over «Beltheiden» in de I-Mei-aflevering van 
D. L. N-, zou ik gaarne uw aandacht op een heide- en bosclicomplex ten Z. van Nijmegen 
willen vestigen. De ligging van het terrein zal u uit bijgaand schelskaarlje nader kunnen 
blijken. Hel interessantste gedeelte van het landschap ligt ten W., ten Z. en ten O. van de 
boerderij »dc Dicrvooorl» en beslaat uil lage heidevelden en poolen, mot hier en daar wal 
bosch en houvelgronpen. De streek herinnert wel eenigszins aan het. u stellig welbekende 
«Zwarte Ven» bij den Plasmolen, doch de heide- en veenflora is er rijker. De groote water
rijkdom — hier en daar komen zelfs heele meren voor, zooals de groote Wijchensche plas 
ten W. der «Diervoort» — heeft ook een afwisselende fauna doen ontslaan; de vogelwereld 
vooral is er goed vertegenwoordigd. Bijzonder mooi zijn hier en daar de hooge bellen met 

haar dikke lagen veenmos, haar dopheide en zonnedauw. Langs de waterloopjes bloeit over
vloedig Narthecium ossifragum en in den nazomer de mooie gentianen. Voorts gagel, wolfs-
klauwen, wollegras, arnica, waterklaver, walerviolier, een enkel poellje met calla's, orchideeën, 
kortom de flora van de lage, voenachligo hei. 

Op sommige plaatsen ten O. der Diervoort is de Ned. Heide Mij. jammer genoeg aan 
het ontginnen geweest. Tengevolge van de komvormige ligging van het terrein zijn sommige 
poelen weer volgeloopen. Op een paar plaatsen zijn bij het droogkomen groote stukken boom
slam aan den dag gekomen, vermoedelijk een bewijs, dal zich hel huidige landschap uil een 
laag gelegen bosch heeft gevormd. Trouwens, ook uit een geologisch oogpunt bezien, is m.i. 
het landschap ten zeerste de belangstelling waard. Eenige maanden geleden heb ik ook den 
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heer Jac. P. Thijsse op de interessante streek gewezen, welke groolendeels toebehoort aan de 
gemeente Overasselt en aan de Weeshuizen te Nijmegen. Het Westelijk deel zal vooreerst 
nog wel geen gevaar loopen, doch hij de ontginningskoorts, die tegenwoordig rondwaart, valt met 
zekerheid daaromtrent niets te zeggen. Wellicht, dat hot mooiste deel van het terrein wel in 
erfpacht zou te krijgen zijn. Duur is de grond er niet, het vorig jaar is in de omgeving, 
waar de bodem beter is, nog land verkocht voor ± 1 ft l'/a cent den M*. Hier in Nijmegen 
is het landschap weinig bekend, waartoe ook de betrekkelijk afgelegen ligging — ongeveer 
anderhalfuur gaans van de stad — wel hel hare zal hebben bijgedragen. Naar ik dezer dagen 
van onzen correspondent te llatert vernomen heb, schijnt de vereeniging «Dorpsbelang», die 
zich o.a. bevordering v. vreemdelingenverkeer ten doel stelt, in Halert, Hees en Neerbosch, 
de aandacht op de «heidepiassen», zooals het daar heet, te willen vestigen. Mocht u of een ander 
nadere inlichtingen of gegevens behoeven, dan ben ik gaarne bereid, die voor u in te winnen. 

Nijmegen. 11. J. VLOOSWIJK, Balavierenweg 16. 

Het broeden van den aschgrauwe Kulkendlef. — Aan hel schrijven van den heer de Meyere 
in afl. 3 van dit blad kan ik toevoegen, dat ik door den aangehaalden zin uil mijn bijdrage 
«Paria's» nog geenszins bewezen acht, dal ik de mededeeling van den heer de Meyere, 
omtrent hot door hem geconstateerde broedgeval van pygargus in twijfel zou trekken. Immers, 
hoewel pas in December '11 geplaatst, werd mijn stuk reeds in Augustus 1911 (misschien ook 
Juli; precies weet ik dal niet meer) geschreven, terwijl 's hoeren de Meyere's polemiek over 
het Smelleken 15 Sept. '10 in l). L. N. verscheen. 

Had „Op de Hoogte" drukproef gezonden, dan had ik deze vergissing nog kunnen ver
mijden en had ik zeer zeker van de mededeeling betrefTende pygargus gebruik gemaakt. 
Pas op de lezing van den heer Thijsse in Februari '12 te Wageningen gehouden, hoorde ik 
dat 't den heer Burdel gelukte er een op Texel te fotograteeren. 't Is dan ook volstrekt niet 
uil beter-weten, dat ik het schrijven van den heer de Meyere niet aanhaalde, of tenminste 
vermeldde in ,,Paria's". WUJMAN. 

De opmerking van den heer W. verklaart veel, maar toch, bleef onopgehelderd, waarom 
zelfs, al werd hel artikel „Paria's" in Auguslus 'H geschreven en al heeft ,.Op de Hoogte" ver
zuimd een drukproef te zenden, geen correctie is aangebracht kunnen worden. De gebruike
lijke en algemeen gevolgde methole in een dergelijk geval is, naar ik meen, even een 
briel'kaarlje met de verlangde correctie aan Redactie, uilgever of drukker toe te zenden. 
Dat een kundig auteur en ervaren journalist als de heer Wigman hieraan niet gedacht zou 
hebben, wil er moeilijk in. Ook naïveteit heeft ten slotte hare grenzen! DE M. 

A A N G E B O D E N ; 
Expl. van Rouwoog (Telia Polyphemus), N. Amerika tegen expl. van A. Iris; A. Alropos, 

P. Consolvnli, D. gallii, C. furcula, D. erminia, S. fagi, H. milhauseri, S. paronia, liefst met 
opgaaf van vindplaats en datum. Adres: J. Góliel, Wormerveer. 

Reiskamera, 18 X 24, notonhout met koper beslag; omzetraam, 3 dubbel-chassis met 
4 inlegraampjes; zonder lens, van ƒ 40 voor ƒ 30. — Klapkamera, 9 x 12, dwars, ErneiiKiiiii 
Heag XII, dubbele balg, aplanaat 1 :0.8, met G chassis in étui, van f 72 voor ƒ 50. -
Prepareersysleem Zeiss voor prep. mikroscoop, vergr. 11, 17, 30, 40, 00, 100 maal, van / 20 
voor f 18. — Metaalstalief »Koluinbus«-lc:i, 7 deelig, plat, opgevouwen 24 cM. lang, van 
/ 10.70 voor ƒ 7.50. Alles als nieuw. Adres: B. E. Bouwman, Bregittenstraal 4, Utrecht. 

Gratis verkrijgbaar voor liefhebbers Wandelende takjes. Franco toezending van een 
doosje voor verzending is gewenschl. Adres: J. A. Ganta, Hoofdsleeg 31, Rottenl.im. 

Jaai'g. XI—XVI van 1). L. N. a ^ 1.50 per deel, do laatste met bijlagen, zoo goed als nieuw. 
Adres: W. de Jong, Egelantiersgraehl 142, huis, Amsterdam. 

G E V R A A G D : 
Ter Haar «Onze Vlinders*, Ie druk. Brieven, met opg. van prijs, aan B. E. Bouwman, 

Bregittenstraal 4, Utrecht. 
Wie kan mij helpen aan een partij Moerbei bladeren. Porto's worden gaarne vergoed. 

Adres: W. de Jong, Egelantiersgraehl 142, huis, Amsterdam. 

CORRESPONDENTIE. 
Chr. R. Uw beide schelpen vormen samen een Messehecht, of Mesheft (Solen ensis), een 

soort mossel, die op onze kusten nogal veel voorkomt. H. 


