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Van de penningmeester 
 
Door: Foort Minnaard 
 
Geachte leden, huisgenootleden, donateurs en huisgenootdonateurs, 
 
Graag uw aandacht voor de betaling van contributies en donaties voor het jaar 2020.  
U zou mij veel werk (en de vereniging een beetje geld) besparen door uw contributie/ 
donatie uit eigen beweging (uiterlijk op 1 maart 2020) over te maken op het rekening-
nummer van de KNNV afd. Beveland (IBAN NL20 INGB 0003 9394 12). Het is dan niet 
meer nodig om iedereen een brief te sturen over die kwestie. U kunt zelf nagaan aan de 
hand van betalingen in eerdere jaren welk bedrag voor u en/of uw gezin geldt. De tarieven 
2020: een donateur betaalt minimaal € 14,- en een huisgenootdonateur minimaal € 2,50; 
een lid betaalt € 32,50, een huisgenootlid € 10,-.  
 
Alvast bedankt voor de te nemen moeite; indien u de contributie al voldaan heeft, dan hoeft 
u zich uiteraard niets meer aan te trekken van dit bericht. 

 
Van de voorzitter 
  
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding een soort oproep om reclame te maken voor de KNNV, de digitale folder, 
excuses voor het ontbreken van een inleiding in het vorige Heelblaadje en natuurlijk een 
natuurbeleefmoment in de vorm van een kort verslag van de Nieuwjaarsexcursie. 
 
PR-oproep 
Afgelopen jaren zijn we bezig geweest met 
de pr van onze afdeling. Tot nu toe vallen 
de resultaten nog niet mee. In de PZC van 
28 november 2019 stonden twee artikelen 
die mogelijk een opening kunnen bieden uit 
de impasse. Er stond een stuk in over de 
synagoge van Middelburg. Mijn aandacht 
ging uit naar het slot van het artikel.  
Ik citeer: "En wat mogelijk opkomend anti-
semitisme betreft: eerder deze maand heb 
ik met Akam Hoessein van de Al Rahman 
Moskee en met een christelijk koor in de 
Sint Jacobskerk in Vlissingen gezongen. 
Als we elkaar de hersens hadden ingesla-
gen, was dat groot nieuws geweest. Als we 
samen zingen hoor je niemand erover."  
Het tweede artikel in deze krant ging over 
de rugstreeppadden van het Molenwater te  

 
Middelburg. Een prachtige foto met als kop 
"Pad beloont geduld fotograaf". Peter  
Sneltjes van de KNNV afdeling Walcheren 
kreeg alle gelegenheid om te vertellen over 
de rugstreeppadden en vermeldde ook dat 
hij lid is van de KNNV afdeling Walcheren. 
Als je het niet gelezen hebt, dan kun je het 
opzoeken, het staat in de PZC van donder-
dag 28 november op pagina 11 in de Zee-
land-bijlage (ik lees de versie Bevelanden/ 
Tholen).  
Hierboven wordt goed beschreven wanneer 
je in de krant komt: of het is sensatie of het 
is iets bijzonders. Onze afdeling is niet zo 
goed in ruzie, maar we zijn wel goed in 
bijzondere belevenissen in de Bevelandse 
natuur. Mijn oproep: indien je iets bijzon-
ders hebt zoals de hierboven beschreven 
rugstreeppad die door een klein buisje 
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kruipt, gelokt met een telefoon en dan op 
de foto gezet, geef dit door aan onze 
secretaris Eric Brouwer. Natuurlijk kun je 
ook zelf contact met de krant, enz.  
opnemen. Probeer dan in ieder geval in het 
artikel te krijgen dat we op de Bevelanden 
een KNNV-afdeling hebben. Veel mensen 
weten niet dat er op de Bevelanden een 
vereniging is waar heel veel kennis over de 
natuur aanwezig is. Je kunt er nog lid van 
worden ook! Bij de uitnodiging van de 
Nieuwjaarswandeling zat een digitale 
folder. Als je die opslaat op je computer of 
uitprint, heb je iets om te geven aan 
belangstellenden. We moeten voor de 
instandhouding van onze afdeling ieder jaar 
tussen de vijf en tien nieuwe leden werven. 
Meer niet, want die kunnen we niet opne-
men in onze club. Geen lid erbij is zeker te 
weinig. 
 
Uitleg 
In november was mijn schoonvader ernstig 
ziek, hij is ook overleden. Ik zag geen kans 
om een inleiding te schrijven. Ik vind 
eigenlijk dat dit zo legitiem is, dat excuses 
niet nodig zijn. Een uitleg is wel gepast, die 
heb ik nu gegeven.  
 
Ton 
In dezelfde weken is Ton de Koning over-
leden. De kerkdienst om zijn leven te 
herdenken was mooi, er werden mooie 
liederen gezongen en er was plaats voor 
herdenken. Foort heeft in het vorige Heel-
blaadje een in memoriam geschreven.  
Ik wil er nog een paar persoonlijke 
herinneringen aan toevoegen. Ongeveer 
twaalf jaar geleden belde Ton mij op met 
de vraag of ik geen voorzitter wilde worden. 
Ik geloof niet dat ik bovenaan het lijstje 
stond, toch typeert dit het werk van Ton 
voor de KNNV. Er moet iets gebeuren en 
Ton gaat aan de slag. Of het nu de 
Beheerwerkgroep was of het Heelblaadje, 
Ton deed werk waarin veel tijd ging zitten. 
Een aantal jaren heb ik samen met Ton in 
het bestuur gezeten, ik denk er met een 
goed gevoel aan terug. 

Nieuwjaarsexcursie 
Op vier januari was de Nieuwjaarsexcursie, 
het was prachtig weer. Het leek me leuk 
om de aandacht te verdelen en we zouden 
die middag kijken naar planten, vogels, 
paddenstoelen, mossen en korstmossen. 
Van alles minimaal tien, en als we die 
hadden, door naar de twintig. Tien bloeien-
de planten viel niet mee, de rijk bloeiende 
gaspeldoorn compenseerde veel. Daar-
naast de dode bloeistengels van valse 
salie, bloeiend jacobskruiskruid en uiter-
aard bloeiende madeliefjes en bezemkruis-
kruid. De vogels waren moeilijker. Met veel 
moeite hebben we dertien soorten 
gescoord. Mossen en korstmossen lukten 
wel. Ik vermeld het bronmos in de voor-
malige winkanalen, de schorsmossen, enz. 
Wat niet iedereen kende waren de twee 
soorten kantmossen. Er was een aantal 
dode takken op de grond, dicht begroeid 
met gewoon kantmos - prachtig 
smaragdgroen. We hebben de verschillen 
goed kunnen zien. Er was voldoende 
materiaal om het nauwkeurig te bekijken. 
Ter verduidelijking waar je op moest letten, 
heb ik de NJN-naam 'platgeslagen sinter-
klaasmutsenmos' genoemd. 
Paddenstoelen waren er volop en Henk 
Remijn moesten we wat ‘afremmen’: eerst 
tien, twintig mag ook …, maar dan weer 
andere soorten bekijken. Ik vermeld 
soorten waarvan ik een foto heb gemaakt: 
roodgerande houtzwam, grote speldenprik-
zwam - een wit schijfje op paardenmest 
met allemaal speldenprikjes erin.  
We naderen het natuurbeleefmoment.  
In de zeereep, aan de binnenzijde, stond 
een grote groep gesteelde stuifballen. Die 
hebben een prachtige witte knikker op een 
steeltje met een gaatje in het midden. Dat 
was een half natuurbeleefmoment. 
Vervolgens werd ik geroepen: "Johan,  
hier staat een zandtulpje." Zandtulpje is 
een bekerzwam die groeit op oude vergane 
helmtakken onder het zand. Het ziet eruit 
als een half ingegraven tulp tussen de  
helm in de zeereep. Een natuurbeleef-
moment. 
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Agenda 
 
De activiteiten staan vermeld per maand in plaats van per werkgroep. Ook anderen dan de 
eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en 
excursies. Zie voor een toelichting, bij ‘Informatie’. 
 
Februari 
 
za 1 februari  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m.  
 
za 1 februari   
Plantenwerkgroep 
Zeeuwse Floron-bijeenkomst  
 
za 8 februari  
Beheerswerkgroep  
Landgraaf, Stelleweg, Kloetinge 
 
do 13 februari   
Plantenwerkgroep 
Terugblik + programma zomer 
 
do 13 februari  
Strandwerkgroep 
10.00 u 
 
za 22 februari  
Beheerswerkgroep  
Rietput, Goese Sas  
 
za 22 februari  
Paddenstoelenwerkgroep 
Schelphoek, Wolphaartsdijk 
 
do 27 februari   
Plantenwerkgroep 
Wollige distel/glad parelzaad 
 
za 29 februari   
Strandwerkgroep 
11.00 u 
 
 
 
 
 

Maart 
 
di 3 maart   
Vogelwerkgroep 
Zeeuwse Roofvogelavond  
 
za 7 maart  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m.  
 
za 7 maart  
Beheerswerkgroep  
Minnaard, Wemeldinge 
 
do 12 maart   
Plantenwerkgroep 
Rondreis door Armenië 
 
do 12 maart  
Strandwerkgroep 
09.00 u 
 
za 14 maart  
Beheerswerkgroep  
Reserve  
 
wo 18 maart  
Paddenstoelenwerkgroep 
Clingse bos, Zeeuws-Vlaanderen 
 
do 26 maart   
Plantenwerkgroep 
Calpe en Tirol 
 
za 28 maart  
Strandwerkgroep 
10.00 u 
 
za 28 maart   
Vogelwerkgroep 
Plan Tureluur en inlagen 
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INFORMATIE 
 
Eerste Zaterdag Excursie 
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van tien tot twaalf, tenzij 
anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt 
per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of 
plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.  
1 februari p.m.  
7 maart p.m.  
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 
 
Beheerswerkgroep  
Het resterende programma knotwerk herfst-winter 2019/20 is als volgt samengesteld: 
8 februari Landgraaf, Stelleweg, Kloetinge 
22 februari Rietput, Goese Sas 
7 maart  Minnaard, Wemeldinge 
14 maart Reserve 
18 april  Wandeling 
 
Info: Johan Vermin - coördinator Knotgroep, zie binnenkaft achter. 
 
Paddenstoelenwerkgroep 
Programma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2020. 
Aanmelden uiterlijk 3 dagen van te voren bij ruud.lie@kpnmail.nl, om rekening met ieder te 
kunnen houden en vervoer eventueel te combineren. 
22 februari  Schelphoek, Wolphaartsdijk 

Bosschages aan het Veerse meer. We verzamelen om 13.00 uur op de 
parkeerplaats Schelphoek aan de Muidenweg. De Westerscheldetunnel is 
die dag tolvrij.  

18 maart  Clingse bos, Zeeuws-Vlaanderen 
We verzamelen op de parkeerplaats aan de Molenstraat, Clinge om 13.00 
uur. Eventueel passen we de tijd aan voor een dagexcursie. Hierover 
wordt tijdig bericht. Graag opgave bij Ruud Lie voor nadere informatie. 

 
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Plantenwerkgroep 
Extra 
1 februari  Zeeuwse Floron-bijeenkomst 
Het winterprogramma 2020: 
13 februari  Terugblik + programma voor de zomer, Justus vd Berg 
27 februari  Wollige distel/glad parelzaad, Justus vd Berg, Mart Karremans 
 en Gerard Kerpel 
12 maart  Rondreis door Armenië, Tonnie Outermans 
26 maart  Calpe en Tirol, Johan Eckhardt 
9 april  ? 
23 april  ? 
 
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.  

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl,
mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
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Strandwerkgroep 
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans 
bij de Roompotsluizen. Per keer duurt het 2-4 uur. Wij verzamelen ongeveer een kwartier 
vantevoren onder het viaduct bij de Roompotsluizen. Het is handig om voor het bezoek 
contact op te nemen, het zou namelijk om allerlei redenen kunnen dat het een keer niet 
doorgaat. Zorg voor warme kleding en laarzen, voor de limp-excursie ook stevige 
handschoenen. 
 
Inventarisatieprojecten en data 
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring project = strandexcursie. 
Limp: Litoraal Inventarisatie en monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie. 
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp). 
13 februari 10.00 u 
29 februari  11.00 u 
12 maart 9.00 u 
28 maart 10.00 u 
10 april 10.00 u 
27 april 11.00 u 
 
Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/Mijn-
Anemoon/Activiteiten. 
 
Info: Petra Sloof: tel. 0113-695431 / 06-20732637; Rien Pronk: tel. 0111-850727/ 
0622393176, e-mail: strandwgneeltjejans@gmail.com. 
 
Vogelwerkgroep 
Peildatum 4 januari, actuele informatie ‘activiteiten’ op:  
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0 
3 maart  Zeeuwse Roofvogelavond.  
 Van 19:30-21:30 uur op het kantoor van Het Zeeuwse Landschap,  
 Brugstraat 51, 4475 AN Wilhelminadorp.  
28 maart  Plan Tureluur en inlagen. 
25 april  Sint Laurense Weihoek Walcheren.  
  
Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy email; vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.  
 
Overig 
Afspraak KNNV afd. Walcheren: Het bestuur heeft de afspraak gemaakt met de afdeling 
Walcheren om over en weer de gezamenlijke activiteiten in het verenigingsblad te 
vermelden. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten: 
http://www.knnv.nl/walcheren/. 
 
De KNNV afd. Walcheren organiseert op 3 maart, 7 april en 2 mei een grassencursus die 
gegeven wordt door Johan Antheunisse. In de bijlage de beschrijving van de cursus. De 
leden van de afdeling Bevelanden wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Contact: Peter Sneltjes, secretaris KNNV afd. Walcheren. 
 
 

http://www.anemoon.org/Mijn-
mailto:strandwgneeltjejans@gmail.com.
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0
mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Jaarverslagen 2019 
KNNV afdeling Bevelanden 
 
Jaarverslag secretaris 
 
Door: Eric Brouwer 
 
Afdeling 
KNNV afdeling Bevelanden bestaat uit  
4 werkgroepen, een redactie voor het 
verenigingsblad ‘t Heelblaadje, een website 
en een bestuur. 
De vereniging heeft de volgende 4 werk-
groepen: 
- Beheerswerkgroep (incl. voormalige 
Heemtuinwerkgroep) 
- Plantenwerkgroep 
- Vogelwerkgroep 
- Rietputwerkgroep 
Verder zijn er de volgende 2 provinciebrede 
werkgroepen: 
- Paddenstoelenwerkgroep 
- Strandwerkgroep Neeltje Jans 
Ledenaantal: 76 leden, 50 donateurs,  
4 huisgenootleden en 11 huisgenoot- 
donateurs 
 
2019 is ook weer een actief jaar geweest. 
Elke werkgroep organiseerde diverse 
activiteiten, waarvan zij verslag deden in 
het verenigingsblad t’ Heelblaadje en/of op 
de website.  
Bijna elke eerste zaterdag van de maand 
werd er een afdelingsbrede excursie 
georganiseerd, in wisselende gebieden met 
steeds interessante onderwerpen. 
Door omstandigheden hebben we dit jaar 
niet meegedaan aan de Week voor de 
Veldbiologie. We gaan er alles aan doen 
om dat volgend jaar wel te doen. We 
hebben als vereniging met de Beheers-
werkgroep ook dit jaar weer meegedaan 
met NLdoet en de Natuurwerkdag. 
Mart Karremans werd de winnaar van de 
fotowedstrijd 2018. Voor 2019 is er ook 
weer een fotowedstrijd georganiseerd met 
als thema ‘Typisch Bevelandse natuur’. 

 
 
 
 
Natuurfoto van de maand 
De Vogelwerkgroep had al een maandelijk-
se fotowedstrijd en we hebben dit nu ook 
voor de hele afdeling verzonnen. In deze 
nieuwe, maandelijkse fotowedstrijd mogen 
foto’s van de gehele natuur in ons werk-
gebied worden ingezonden. 
 
Zeeuwse bibliotheek 
We zijn bezig alle digitale Heelblaadjes te 
laten opnemen in de Zeeuwse Bibliotheek. 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft 4 keer vergaderd. De 
werkgroepleiders hebben eenmaal verga-
derd en er was een Algemene ledenverga-
dering. Van alle vergaderingen is een ver-
slag gemaakt. We zijn nog steeds op zoek 
naar een nieuw bestuurslid. 
Nieuwe indeling afdelingen: we hebben dit 
jaar ons contact met de afdeling Walcheren 
aangehaald. We hebben nu naast ons 
eigen afdelings- ook een gewestelijk email-
adres. In onderling overleg is afgesproken 
dat wij dat adres beheren. Verder maken 
we meer reclame voor elkaars activiteiten. 
IVN: We proberen het contact met het IVN 
aan te halen. Dit jaar wilden we graag een 
keertje samenkomen met het IVN, maar dat 
is helaas nog niet gelukt. 
Folder: de bestaande folder van KNNV 
afdeling Bevelanden is nieuw leven inge-
blazen en is verspreid onder de leden. 
 
De Rietput 
Het was een mooi jaar voor de Rietput. We 
hebben alle geplande onderhoudswerk-
zaamheden kunnen uitvoeren. De aange-
wezen stukken werden weer netjes 
gemaaid door SLZ. 
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Jaarverslag Beheersgroep 
 
Door: Johan Vermin 
 
In januari zijn we voor het knotwerk op het 
terrein van de ‘Witte Hoeve’ in Ovezande 
geweest. In februari hebben we in de 
Rietput gewerkt. Voorheen deden we dit 
meestal in maart, maar daar de winters 
steeds korter duren heb ik dit object naar 
voren gehaald in verband met het 
broedseizoen. Het was overigens beide 
keren heerlijk weer! Op verzoek van het 
Waterschap hebben we bramen wegge-
haald die door het hek over het land van de 
pachter van de inlaagdijk groeien. Dit vlotte 
verbazingwekkend snel, zodat we de 
andere ochtend nog de ruigte rond de 
drinkput hebben aangepakt en wat wilgen 
(opschot) hebben teruggezet. 
Vanwege het warme weer hebben we het 
knotten bij het Jachthuis nog een week 
naar voren gehaald, naar 2 maart. Alle 
bomen liepen al uit. De zuidelijke rand was 
toen bijna klaar; dat was volgens de 
eigenaar geen gezicht. De harde kern is 
nog op een doordeweekse middag 
teruggekomen om er visueel één geheel 
van te maken. Jaja!  
Inmiddels zou er sprake van zijn dat de 
gemeente Goes een voedselbos wil 
aanleggen in combinatie met de Heemtuin, 
waarvan wij tegenwoordig het onderhoud 
op ons hebben genomen. Verder niets 
meer van gehoord. 

Wel zijn we in voor- en najaar aan de slag 
gegaan in de boomgaarden waar de 
hoogstamploeg van SLZ het snoeiwerk 
verzorgt. Wij zijn meer van de boom-
spiegels, gebroken steunpaaltjes en al dan 
niet ingegroeide korven. Ook weer leuk.  
In de maanden juni-augustus is er op de 
woensdagavonden 8 keer maaisel 
afgevoerd uit de Heemtuin en de Rietput. 
We startten het knotseizoen weer bij de 
familie Aarnoutse aan de Zwaakse Weel en 
wederom het Jachthuis te Kloetinge. 
Tussendoor nog een naar alle kanten 
uitgegroeid windscherm van elzen 
teruggezet, waarvoor dank van Rene Wink 
van Natuurmonumenten.  
Nog even voor de statistiek: we hebben 
113 wilgen geknot dit jaar. 
Voor het overige rest mij te melden dat er 
geregeld vrijwilligers bijkomen, maar er 
vallen er om allerlei redenen ook geregeld 
af. Vaak met de mededeling: "Ik kan nu 
even niet meer, maar ik wil wel graag op de 
hoogte blijven!" Zodoende was de groep 
‘fans’ groter dan de groep werkers. Op de 
vergadering is besloten om de deelnemers-
lijst regelmatig op te schonen, zodat we nu 
met ongeveer 24 man/vrouw een betrouw-
bare opkomst hebben.  
Wat ons betreft kunnen we tevreden zijn 
over 2019. 

 
Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep 
 
Door: Ruud Lie 
 
Het weer was ook dit jaar van grote in-
vloed. Wel erg droog tot eind september, 
maar vervolgens werd het ook echt een 
goed paddenstoelenseizoen. Van de 13 
geplande excursies zijn er 3 afgelast;  
2 vanwege droogte en 1 vanwege 
dreigende regen. De excursie van Sint-
Jansteen is vanwege de droogte omgezet 
naar het Nollebos in Vlissingen, dit mede 

ter ondersteuning van de groep die het 
behoud van het Nollebos nastreeft. De 
deelname was gemiddeld, met aan het eind 
van het jaar het gebruikelijke zwaartepunt 
in deelname tot meer dan 15 personen. 
In januari was er een succesvolle excursie 
naar Schuddebeurs op Schouwen, waar 
een aantal bijzondere soorten werd 
gevonden: beukenkorrelkopje en kristal-
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Kristalstertandjeszwam - Ruud Lie 
 
stertandjeszwam. In februari werd het 
Ritthemse Bos bezocht: gesteelde lakzwam 
en rode kelkzwam.  
In april werd de Braakman-Noord bezocht, 
samen met de NMV: bokaalkluifzwam, 
nonnenkapkluifzwam, geaderde kluifzwam 
en paarse brandplekbekerzwam.  
Begin september werd het Nollebos 
bezocht voor Stichting ‘Behoud Nollebos en 
Westduin’ Het was een zeer droge tijd, wat 
slechts weinig soorten opleverde. Eind 
september bezochten we het waterwin-
gebied bij Oranjezon: valse zilversteel-
zompzwam, kale roodsteelcolllybia en 
berkenridderzwam. 
In oktober was de Grevelingendam aan de 
beurt, samen met de NMV. Meer dan 100 
soorten werden er gevonden, met veel 
bijzonderheden: blauwplaatstaalsteeltje, 

opaalvaalhoed en grote harpoenzwam. 
Ook het duingebied bij Westenschouwen 
kwam aan bod met o.a. bleke moeras-
zwavelkop, stinkende roodsnedemycena 
en witsteelstropharia. In november werd 
het Poelbos bij Goes bezocht: kroontjes-
knotszwam, vleeskleurige zalmplaat, rood 
oorzwammetje en bepoederde rupsen-
doder.  
Ook werden samen met de NMV nog twee 
Zeereep/NEM-excursies gehouden bij de 
Schelphoek en Neeltje Jans: ruwstelige 
stuifbal en helmharpoenzwam. 
Het jaar werd traditioneel in december 
besloten met een bijeenkomst in het MEC-
gebouw in Goes, waar door de leden een 
groot aantal van de mooiste foto’s werd 
getoond, nadat het programma voor 2020 
was besproken. 

 
 



‘t Heelblaadje 2020-1 
 

 11 

 
 

Bepoederde rupsendoder - Ruud Lie 
 
Jaarverslag Plantenwerkgroep  
 
Door: Justus van den Berg 
 
Winterbijeenkomsten 
Ieder jaar houden wij winterbijeenkomsten. 
Er worden door de leden van de werkgroep 
presentaties gegeven over gezamenlijk 
onderzoek en over eigen natuurervaringen 
in bezochte gebieden of vakantie-
bestemmingen. Dit start altijd half februari 
en gaat met een frequentie van 1x/2 weken 
door tot eind april. 
 
Zomeractiviteiten 
Het Nieuwe Strepen (HNS) 
Voor het Floron-project HNS waren in ons 
werkgebied vijf kilometerhokken geselec-
teerd. Deze hebben we geïnventariseerd in 
acht avonden. Eén van de kilometerhokken 
die we hebben gedaan was het hok ten 
westen van het NS-station Kruiningen-  

 
Yerseke (60-387). Daar waren in de 
periode 1990-2018 in totaal 218 soorten  
 

  
 

In geel de kilometerhokken in het kader van Het 
Nieuwe Strepen. 
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Het kilometerhok ten westen van het station Kruiningen-Yerseke  
 
bekend. Wij hebben als streepgroep162 
soorten waargenomen, waarvan er 36 
nieuw waren voor het kilometerhok. Onze 
tegenstreper - bij HNS wordt een hok door 
twee groepen gedaan in hetzelfde jaar - 
had 182 soorten waargenomen. 

Gezamenlijk hadden we 224 soorten 
genoteerd. Dat is het leuke van HNS, je 
vindt altijd nieuwe soorten waarvan je niet 
had verwacht dat deze nog niet bekend 
waren. Bijzondere soorten waren klein 
robertskruid en graslathyrus. 

 

 
 

Onderaardse klaver - Justus van den Berg 
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Kleine klavertjes 
Daarnaast zijn we op zoek gegaan naar 
kleine klavertjes bij Oranjezon. Daar von-
den we soorten als ruwe, onderaardse en 
gestreepte klaver. Bijzonderheid bij de on-
deraardse klaver is de bloeistengel, die 
naar beneden buigt na de bloei. De zaden 
rijpen af in de grond, net als bij de aard-
noot/pinda. 
 
Bijzondere dijkplanten 
In de zomermaanden waren we gericht op 
zoek naar bijzondere dijkplanten: bevertjes, 
glad parelzaad en moeslook. We konden 
bevertjes slechts op één plek vinden en het 

gaat dus erg slecht met deze soort in de 
Bevelanden. 
 
Wollige distel 
Natuurlijk hebben we in het voorjaar en 
najaar de wollige distel geteld. Dit keer 
hebben we voor het eerst geprobeerd om 
de planten individueel te volgen. Het blijkt 
toch nog een lastige klus te zijn. We heb-
ben advies gegeven aan Natuurmonumen-
ten over de aanpassing van het beheer van 
de Valdijk. Dat is dit jaar overgenomen. 
 
We kunnen terugkijken op een mooi jaar 
met leuke waarnemingen. 

 
Jaarverslag Strandwerkgroep  
 
Door: Petra Sloof-Spijker  
 
Zoals ieder inmiddels wel weet, bestaat de 
Strandwerkgroep uit leden van de KNNV 
van Walcheren en de Bevelanden, mensen 
van Schouwen-Duiveland en een enkeling 
van Goeree. 
Ook dit jaar werden er om de twee weken 
inventarisaties gedaan. De opkomst was 
steeds goed. Er zijn ook weleens mensen 
die een keer komen kijken of ze het leuk 
vinden om mee te doen. Soms hebben we 
dan ineens weer een nieuw lid. 
De vondsten van diverse organismen 
worden ter plaatse door één van de leden 
van de groep opgetekend. Later, aan het 
eind van de wandeling, wordt er met elkaar 
een meldformulier ingevuld, dat dan vervol-
gens met foto's door Rien Pronk naar 
Stichting Anemoon wordt verstuurd. Rien 
doet dit digitaal.  
Een andere bezigheid van de groep was 
het bijeenkomen in het dijkhuisje bij Wis-
senkerke. Daar bekeken we met elkaar 
vondsten die niet direct op het strand gede-
termineerd konden worden. Als we er hele-
maal niet uitkomen, hebben we de nodige 
contacten om bij aan te kloppen. Mensen 
als Marco Faasse , Herre Stegenga, Frank 
Perk en (andere) mensen van Anemoon 
tonen zich steeds beschikbaar.  

 
 

Venusschelp 16-12-2019 - Rien Pronk 
 
We hadden dit zomerseizoen erg veel last 
van kitesurfers. Daar is ook tegen gepro-
testeerd, maar helaas zonder resultaat.  
In het voorjaar hadden we weer een cursus 
strandvondsten georganiseerd, in samen-
werking met het Nationaal Park Ooster-
schelde en het IVN Walcheren/Bevelanden. 
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Er was grote belangstelling voor, maar het 
was leuk geweest indien het meer leden 
voor de Strandwerkgroep had opgeleverd.  
Het wordt moeilijk voor Rien om zijn taak te 
blijven doen vanwege zijn gezondheid. Er 
wordt nu overlegd hoe we verder kunnen.  

Ook Petra heeft al langere tijd om opvol-
ging gevraagd. Ze kan er gelukkig nog 
regelmatig bij zijn, maar gezien leeftijd en 
gezondheid zal ook voor haar iemand in de 
plaats moeten komen. Hopelijk worden 
deze taken spoedig overgenomen.  

 
 
Jaarverslag Vogelwerkgroep 
 
Door: Peter Boelée 
 

 
 

Rillandse patrijzen - Rien Weststrate 
 
Wannes Castelijns heeft door ziekte de 
voorzittershamer neergelegd. Bij gebrek 
aan geïnteresseerden voor deze functie 
heeft Peter Boelée de functie van interim-
voorzitter op zich genomen. Verder zijn er 
de secretaris Cees Lavooy en webmaster 
Bram Korteknie.  
Momenteel zijn er 70 leden, waarvan er 
ongeveer 35 meedoen aan activiteiten. 

Activiteiten:  
- Een zeer informatieve website, onder-

gebracht op de site van de KNNV 
afdeling Beveland: 
https://www.knnv.nl/vwgbevelanden. Op 
de site onder andere jaarverslagen van  

alle activiteiten en een openbare agenda.  
- Onze VWG heeft zich gecommitteerd aan 

de AVG-regels: op de website en in 

https://www.knnv.nl/vwgbevelanden.
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notulen zullen geen volledige namen 
meer zichtbaar zijn en op foto’s geen 
herkenbare gezichten. 

- Na een ‘prijsvraag’ onder de leden is een 
nieuw VWG-logo in gebruik genomen.  

- Iedere maand wordt door Elly Schipper 
een excursie in de regio georganiseerd. 
Die worden met een wisselend aantal 
deelnemers bezocht en staan ook open 
voor niet-leden. 

- Van september t/m april tellen 11 leden 
de ganzen en zwanen. 

- De Midwintertelling heeft 23 tellers en er 
wordt in heel Noord- en Zuid-Beveland 
gebiedsdekkend geteld. Het is moeilijk 
om daar een nieuwe coördinator voor te 
vinden. Peter Boelée is interim-coördina-
tor Ganzen- en zwanentelling en 
Midwintertelling. 

- Roofvogelwerkgroep: Coördinator Elly 
Schipper. 16 leden houden zich bezig 
met het inventariseren van roofvogel-
broedgevallen. Door alle deelnemers zijn 
daar in het afgelopen seizoen 200 
nestkaarten van gemaakt. Het was een 
zeer goed roofvogelseizoen, met veel 
uitgevlogen jongen.  

- Binnen onze VWG zijn twee ringers actief: 
Mark Hoekstein en Peter Boelée. Mark 
ringde 17 jonge haviken in 2019. Peter 
ringde 81 jonge kerkuilen, 145 steenuilen 
en 11 torenvalken op Noord- en Zuid-
Beveland, maar ringde ook gerevalideer-
de vogels in de Mikke: 3 zeekoeten,  

 1 bosuil, 6 juveniele scholeksters,  
 2 buizerds, 1 sperwer en 1 bruine 

kiekendief. Voordat de asielvogels 
worden losgelaten, moeten ze geringd 
worden. 

- Huiszwaluwtelling. De huiszwaluwnesten 
op de Bevelanden worden ieder seizoen 
gebiedsdekkend geïnventariseerd door 
21 VWG-leden en 4 niet-leden: In 2019 
waren er 1.836 nesten, tegen 1.548 in 
2018. Coördinator van de huiszwaluw-
telling is Niels de Schipper. 

- Slaapplaatstellingen Kiekendieven. Op 
drie teldata in de winterperiode 
2018/2019 zijn 11 kiekendiefslaap-

plaatsen geïnventariseerd. Totaal werden 
er 6 bruine en 11 blauwe kiekendieven 
geteld. Vergelijk dat met 2010/2011, toen 
er 12 bruine kiekendieven en 56 blauwe 
kiekendieven werden gescoord. 
Coördinator Rien Weststrate heeft eind 
van dit jaar zijn taken overgedragen aan 
Elly Schipper. 

- Slaapplaatstellingen Zilverreigers/ 
Aalscholvers. Door zeven leden worden 
zilverreigerslaapplaatstellingen uitge-
voerd. Coördinator André Hannewijk. 

- Blauwe Reigerkolonie-tellingen 2019. 
Door zeven tellers zijn 10 kolonies 
geïnventariseerd met in totaal 93 nesten. 
Coördinator: Mark Hoekstein. 

- Uilenwerkgroep.  
 #de Kerkuilenwerkgroep is geen onder-

deel meer van de VWG, info Hans 
Molenaar.  

 #Steenuilwerkgroep. Coördinator Peter 
Boelée. Er zijn nu op Zuid-Beveland ruim 
300 steenuilnestkasten geplaatst, waar-
van er in 2019 62 bezet waren en waaruit 
145 jonge steenuilen geringd uitgevlogen 
zijn. Ook konden nog 6 ongeringde adul-
ten worden geringd. Totaal 69 bezette 
territoria, waaronder 1 in een knotwilg en 
3 in een dak. Gedurende controles kon-
den 77 eerder geringde steenuilen wor-
den teruggemeld. Uitbreiding vond plaats 
op voormalig eiland Wolphaartsdijk, 
Kattendijke en Waarde. De werkzaam-
heden op dit gebied worden uitgevoerd 
door vrijwilligers van het Zeeuws Steen-
uilfonds. Op Walcheren is nog steeds 
maar één paartje bekend.  

 #Inventarisatie van ransuilen staat wel op 
ons wensenlijstje, maar het ontbreekt nog 
aan een coördinator. 

 #Bosuilen. Op de Bevelanden komen nog 
steeds geen bosuilen voor. 

- Ieder jaar doet onze VWG mee aan de 
Eurobirdwatch-trektellingen op trektelpost 
de Banjaard. Zie verslag op onze web-
site. In het voorjaar wordt ook regelmatig 
geteld op de dijk aan de Wanteskuup op 
Noord-Beveland. Coördinator: Peter 
Boelée. 
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Jaarverslag ‘t Heelblaadje  
 
Door: Harry Raad  
 
Het blad van de vereniging verscheen 
volgens schema vijfmaal, waarvan  
2 nummers met 24 pagina’s en 3 met  
28 pagina’s. 
De redactie bestond uit de teamleden Ton 
de Koning†, Denise Kroonenberg Harry 
Raad en Ed Stikvoort. De taken waren als 
volgt verdeeld: Harry - redactie, contacten; 
Denise - assistent redactie, Ed Stikvoort - 
lay-out, tekstcontrole en Ton - verzending. 
Ton is ons in november ontvallen en de 
verzending werd vervolgens buiten het 
redactieteam door Pieter Steennis 
verzorgd. 
Er werden 55 stukken/stukjes  
gepubliceerd (excl. jaarversla-
gen in twee afleveringen en 
een bestuursbericht) met een 
grote verscheidenheid aan 
onderwerpen. Natuurlijk werd 
er door het bestuur/individuele 
leden over zaken binnen de 
KNNV bericht (16) en door 
werkgroepleden over hun 
groepsactiviteiten (9); daar-
naast pakten individuele leden 
30 keer de pen over activitei-
ten buiten hun werkgroep(en). 
25 mensen leverden kopij, 
soms enkel als groep; één 
auteur was opvallend actief 
met 11 bijdragen, bij de ande-
ren bleef dat beperkt tot hoog-
uit 5 stukjes. 
Samenvattend waren de 
natuuronderwerpen: vogels 
(15), planten (11), insecten/ 
spinnen (7), fungi (3) en 
schelp & strand (3). De berich-
ten over de KNNV betroffen 
bestuurszaken (7) en gebeur-
tenissen (9). 
Er zijn geen opmerkelijke 
verschuivingen ten opzichte 
van 2018. De jaargang van 

2019 telde evenveel pagina’s als het jaar 
daarvoor, wel werden er iets meer stukjes 
geschreven (6). Het aantal auteurs steeg 
met 2.  
De vogels kregen dit jaar duidelijk meer 
aandacht, een stijging met 7 ten opzichte 
van vorig jaar. Bij de planten was dit 
andersom, van 16 naar 11.  
Over het aanbod van kopij heeft de 
redacteur half oktober wat minder zorg 
geuit op de Werkgroepleidersvergadering. 
Aan de aanwezigen is evengoed het 
verzoek gedaan het schrijven van stukjes 
en verslagen binnen de werkgroep/ 
vereniging te stimuleren. 
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Gele knotszwam?  
Clavulinopsis helvola s.l., incl. laeticolor 
 

 
 

Gele knotszwam verspreid in het gras - Harry Raad 
 
Door: Harry Raad 
 
Het najaar van 2019 was een fantastisch paddenstoelenjaar; vochtige perioden met soms 
veel hemelwater werden door slechts korte perioden met schrale, drogende wind 
afgewisseld. Hier een bericht over een nieuwkomer in ons grasland te Kruiningen: een 
knotszwam, die ik overigens niet met zekerheid tot op de soort heb gedetermineerd. 
 
In gras 
In ons grasland dat jaarlijks eenmaal ge-
maaid wordt in de herfst, kunnen gaande-
weg leuke waarnemingen gedaan worden. 
Al voor de maaibeurt en het harken van 2-4 
oktober jl. werden staafvormige gele zwam-
metjes ontdekt. De getoonde foto’s zijn van 
een dag na het wegharken van het maai-
sel. 
Dit grasland bevat veel breedbladige krui- 

 
den en het gras zelf staat niet al te dicht. 
De moslaag is soortenarm, maar redelijk 
dicht. Deze situatie kwam tot stand door 
het beheer van maaien en afvoeren, wat nu 
zo’n 28 jaar geschiedt. De nu matig 
voedselrijke, iets vochtige grond laat 
inmiddels ook wat interessantere padden-
stoelen zien. Ze behoren weliswaar niet tot 
de pareltjes van schraal grasland, maar die 
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verwacht ik ook niet. Het is wel genieten 
van de toenemende mycoflora, met deze 
herfst dus de gele knotszwam als nieuw-
komer. Mycologen hebben overigens de 
ervaring dat graslanden na 30 jaar 
verschralen interessant kunnen worden 
voor wasplaten, satijnzwammen en 
knotszwammen. Dat geeft dan hoop! 
 
Verschijning 
Dit gele knotszwammetje is een mooie 
verschijning, hoewel je er wel flink voor 
moet bukken om dat echt goed te zien. Wij 
zagen ze in een smalle strook van 5 m lang 
en hooguit 40 cm breed. Onduidelijk was 
de aard van dit verschijnsel: wat zocht het 
mycelium van de paddenstoel in deze 
strook? De plek duidde niet op een gra-
diënt, denk aan overgangen in maaiveld-
hoogte, vocht of voedselrijkdom. We kon-
den de zwammetjes zeker twee weken 
volgen. Ze groeiden verspreid in nietige 
groepjes. 
Voor een leek op paddenstoelengebied is 
er aan de vruchtlichamen van deze soort 
niet veel detail te onderscheiden. Ze doen 
zich voor als egale miniknotsen, mooi geel 
en soms iets vertakt aan de top. De vele 
foto’s op internet laten wat variatie van de 
knots zien. Het vrijkomen van sporen heb ik 
niet ontdekt, daarvoor moeten structuren 
aanwezig zijn. Vanaf de top loopt er 
regelmatig een nauwer wordende groef 
naar beneden; misschien heeft dat deel wat 
met de afgifte van sporen te maken, dacht 
ik. Dat is echter niet het geval; het blijkt dat 
de hele knots sporen levert. 
 
Naam 
Met het eenvoudige paddenstoelenboekje 
van Morten Lange (1964) kom je met deze 
vorm op de groep van de knotszwammen. 
Verder is er bij de 4 genoemde soorten niet 
één die er helemaal op lijkt. Deze eerste 
stap is wel nuttig voor verder zoeken op 
internet, wat me de naam ‘gele knotszwam’ 
opleverde. De blijdschap over een zekere 
determinatie was echter snel voorbij; het 
benoemen is specialistenwerk. Dat werd 

duidelijk bij de opgave aan Waarneming.nl 
en het verder afzoeken van paddenstoelen-
sites. Gele knotszwammen moeten altijd 
onder de microscoop, dan is het snel een 
uitgemaakte zaak. Zo heeft C. helveola 
stekelige sporen en bij zijn dubbelganger 
C.laeticolor zijn ze min of meer appelpitvor-
mig. Er zijn prachtige foto’s van sporen te 
vinden om tot een zekere determinatie te 
komen via de site ‘Bioimages’. Dat was me 
een brug te ver, waarmee dit stukje - spijtig 
genoeg - met een groot vraagteken in de 
titel moet beginnen. Het gaat dus niet over 
dé gele knotszwam, maar over een gele 
knotszwam. Daarvoor hebben ze de aan-
duiding Clavulinopsis helvola sl, incl. laeti-
color beschikbaar om je vondst te melden. 
 

 
 

Vruchtlichaam met groef - Harry Raad 
 
Milieu 
Gele knotszwam wordt op de aangehaalde 
Engelse site als voorkomend op grasland 
genoemd, nabij struikheide en eik. Wat 
meer in de gewenste richting is de opgave 
van Soortenbank.nl: "Op de grond tussen 
gras en mos in open bosranden, grazige 
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bermen, dijken, wei- en hooilanden." De 
laatste site geeft ecologisch gezien een 
breder voorkomen. Heel gauw treedt, zoals 
genoemd, verwarring op met de fraaie 
knotszwam (C. laeticolor) als er geen spo-
renonderzoek wordt gedaan. Die soort lijkt 
qua voorkeursmilieu niet echt te verschil-
len. Er is hier vanuit de kennis van de 
groeiplaats dus geen argument aanwezig 
om de gevonden knotszwam met een 
voorkeur voor één van de twee soorten te 
benoemen. 
 
Tot slot 
De vondst van de populatie zwammetjes is  

gedaan door Gerda Spaander. Een con-
cept van deze tekst is doorgenomen door 
mycoloog Henk Remijn en van nuttige 
verbetering en aanvulling voorzien. Beiden 
zijn hierbij bedankt. 
 
 
Bronnen: 
Bioimages. 
https://www.bioimages.org.uk/html/Clavulin
opsis_helvola.htm. Geraadpleegd 15 dec jl. 
Lange, M. (bewerking: G.D. Swanenburg 
de Veye, m.m.v. P. Pierart) , 1964. 
Paddenstoelengids. - Elsevier, Amsterdam/ 
Brussel. 

 
 

Vruchtzetting wollige distel in 2019 
 
Door: Mart Karremans, Gerard Kerpel en Justus van den Berg* 
 
Hoe levensvatbaar is de populatie wollige distel in Zuid-Beveland, de grootste in 
Nederland? De Plantenwerkgroep telt ze al jaren in het voor- en najaar. Vanaf 2019 volgen 
wij de planten individueel, ze krijgen een nummer. We hebben dat jaar in vier rondes 
geteld, er bloeiden dit jaar 5 planten op de Valdijk. 
 

 
 

Groeiplaatsen van de vijf bloeiende wollige distels op de Valdijk - Justus van den Berg 
 
Zit er zaad in de bloemhoofdjes van de 
wollige distel? 
We waren benieuwd naar het aantal zaden 
dat een bloeiend exemplaar van de wollige 
distel produceert. We hebben op 31 
september 2019 van drie uitgebloeide 

planten de hoofdjes verzameld. Alle 
bloemhoofdjes zijn per plant verzameld en 
vervolgens uitgeplozen.  
 
Resultaten 
Het aantal bloemhoofdjes wisselde per  

https://www.bioimages.org.uk/html/Clavulin
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Volgroeide vrucht - Gerard Kerpel 
 
plant van 6 tot 11, totaal 26 stuks. Het 
aantal zaden wisselde per plant van 18 tot 
62, totaal ongeveer 100 zaden. Dus 
gemiddeld vier zaden per bloemhoofdje. 
Dat is toch zeer mager als je het aantal 
bloemen per hoofdje ziet. De paarden-
bloem doet het veel beter, want daar komt 
per bloemhoofdje veelal een mooie wolk 
van zwevende zaden uit. Waarom is de 
vruchtzetting zo laag, of is dit een normaal 
beeld voor de wollige distel? Of zijn de 
juiste insecten hier niet aanwezig? 

Veel bloemhoofdjes bevatten helemaal 
geen zaden en alleen maar pluis. Dat pluis 
zit overigens zeer vast op de bloembodem. 
Daarnaast waren er diverse loze zaden en 
zaden die waren aangevreten. Er zaten ook 
diverse - voor ons onbekende - insecten in. 
In een afzonderlijk verslag wordt hiervan 
later een overzicht gegeven. De poppen 
hebben we op kweek gezet. We hopen de 
insecten van het voorjaar/zomer te kunnen 
vangen. 
 
Kleur van de zaden 
Er waren pikzwarte zaden, maar ook licht-
bruine met zwarte strepen. Misschien 
waren de laatste nog niet helemaal 
uitgerijpt. Een aantal zaden is thuis in de 
kweek gezet. De overige zaden zijn 
teruggebracht naar de Valdijk en in de 
buurt van rozetten of uitgebloeide planten 
gezaaid. De locatie is gemarkeerd, dus we 
gaan deze zaden volgen. 
 
Hoe verspreidt het zaad zich? 
We hebben in 2019 in totaal vijf bloeiende 
planten gezien, waarvan er twee naast el- 
 

 
 

Gestreepte zaden met vliegjes in de bloem - Gerard Kerpel 
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kaar stonden langs het pad. Alle 
bloemhoofdjes waren toch echt stevig 
gesloten. Het lijkt niet waarschijnlijk dat de 
wind een functie heeft bij de verspreiding 
van deze toch zware zaden. Misschien dat 
vogels, zoals de putter, een rol spelen bij 
de verspreiding van de zaden. 
De kans is veel groter dat de zaden 
vrijkomen uit de bloemhoofdjes als de plant 
is omgewaaid en de hoofdjes aan het 
verteren zijn. Per bloemhoofdje kan je dan 
een concentratie van zaden krijgen. 
In het veld hebben we een plek gezien 
waar vier planten boven op elkaar staan. 
Deze zijn zeer waarschijnlijk uit hetzelfde 
bloemhoofdje ontkiemd. Daarnaast waren 
er ook twee locaties waar drie of vier 
planten binnen een vierkante meter 
groeiden. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat 
deze afkomstig zijn van dezelfde 

ouderplant, mogelijk uit verschillende 
bloemhoofdjes. 
 
Vragen 
Op grond van dit kleine onderzoekje zijn er 
de volgende vragen: 
- Door welke insecten wordt de wollige 

distel bevrucht, en komen deze ook in 
de regio voor? 

- Zijn de verzamelde zaden kiem-
krachtig? 

- Zijn de in het veld uitgezaaide zaden 
kiemkrachtig?  

- Welke insecten leven van de zaden of 
de gemeenschappelijke bloembodem? 

 
*) De originele versie van dit artikel is 
verschenen in ‘Het Blad’ (Nr. 84, januari 2020), 
het tijdschrift van de Zeeuwse floristen. 

 
 
 

Steenuil op de Bevelanden 2019 
 

Broedsels in 
2018 55 nestkasten, 3 gebouwen en 2 bomen 
2019 50 nestkasten, 3 gebouwen en 2 bomen 
 
Legsels 
2018 3 nesten met 5 eieren, 8 nesten met 4 eieren, 28 nesten met 3 eieren 
2019 10 nesten met 5 eieren, 12 nesten met 4 eieren, 7 nesten met 3 eieren 
 
Geringde steenuilen, uitgevlogen: 
2018 121 jongen 
2019 145 jongen 
 

       

      De cijfers van het verslagjaar en het voorgaande jaar 
 
Door: Peter Boelée* 
 
Op Zuid-Beveland en Walcheren zijn nu in totaal 350 nestkasten beschikbaar voor 
steenuilen. Om een broedseizoen te doen slagen moeten alle omstandigheden goed zijn. 
Er moet voldoende voedsel beschikbaar zijn in de vorm van insecten en muizen. Ook de 
weersomstandigheden zijn belangrijk tijdens het broeden, maar ook in de periode dat de 
jongen nog door hun ouders gevoerd worden.  
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Gewogen - Peter Boelée 
 
Situatie 2019 
In het broedseizoen van 2019 waren alle 
voornoemde omstandigheden tot en met 
het uitvliegen van de jongen optimaal. April, 
de maand waarin de eieren worden gelegd, 
was warm en droog. De overgang naar mei 
verliep kouder en natter, maar toen de 
eitjes uitkwamen was het opnieuw mooi 
warm en droog weer. Het aantal eieren dat 
wordt gelegd houdt rechtstreeks verband 
met de beschikbare hoeveelheid muizen. 
Dit jaar was een goed muizenjaar en waren 
er dus grote nesten. Er was zelfs een 
broedsel met 7 eieren.  
 
Werkwijze 
Er vinden per jaar minimaal 3 nestkast-
controles plaats. De eerste ronde wordt in 
februari gehouden, dan hebben de 
steenuilen hun keus wat betreft de 
broedlocatie al gemaakt. Dan volgt de 
tweede ronde van 1 tot 21 mei, waarbij de 
nestkasten die in februari al bezet waren 
opnieuw gecontroleerd worden om te  

 
bepalen wanneer de jongen geringd 
kunnen worden. Vanaf 2016 worden daar-
voor ook vrijwilligers ingezet. Het wordt 
tijdens die controles duidelijk hoeveel 
eieren er zijn gelegd en wanneer die 
ongeveer uitkomen. De volgende controle 
vindt dan vanaf eind mei plaats om de 
jongen te kunnen ringen.  
Sinds 1996, toen het steenuilbescher-
mingswerk in heel Nederland werd ingezet, 
is er veel ervaring opgedaan met het 
controleren van broedkasten tijdens het 
broedseizoen. Hierdoor is duidelijk gewor-
den dat er tijdens deze controles zo goed 
als geen verstoring van de broedsels 
plaatsvindt. Maar het is wel belangrijk dat 
de controles door ervaren mensen worden 
uitgevoerd.  
 
Gegevens 
Vanaf 2007 tot en met 2019 zijn op de 
Bevelanden al ruim duizend jonge steen-
uilen geringd. Die zijn niet alle meer in  
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Kast met dwarsplankje tegen kauwen - Peter 
Boelée 
 
leven; steenuilen worden hier ongeveer 9 
jaar oud. Het lukt de controleurs om de 
ringen van de uiltjes af te lezen, waardoor 
er veel informatie kon worden verzameld. 
Bij het ringen wordt de leeftijd bepaald aan 
de hand van de vleugelmaat en worden de 
jongen gewogen. 
Het oudste steenuilvrouwtje waarvan dit 
jaar de ring is afgelezen was 9 jaar oud en 
heeft voor zover bekend in haar leven 15 
jongen voortgebracht. Er zijn nu nog enkele 
oudere vrouwtjes.  
Jonge vrouwtjes vliegen na het uitvliegen 
soms langere afstanden om een nieuwe 
plaats te vinden. De jonge steenuilmannen 
blijven liever dichtbij hun geboorteplek. 
Omdat ook in Zeeuws-Vlaanderen veel 
jonge steenuilen worden geringd, is het 
mogelijk geworden te bewijzen dat 
steenuilen over de Westerschelde vliegen. 
In 2015 werd in Ovezande de ring van een 
steenuilvrouwtje gelezen die vier jaar 
daarvoor aan de overkant geringd was in 
Philippine. In dat jaar werd tevens een ring 
in Rilland afgelezen van een steenuilvrouw-

tje dat net over de rijksgrens in Essen (B) 
werd geringd. In 2017 werd in ’s-Heeren-
hoek eveneens een Vlaamse steenuil 
gevonden; ze was het jaar ervoor geringd 
in Glabbeek. Deze plaats, ten oosten van 
Brussel, ligt hemelsbreed op 125 km 
afstand. 
 
In Zuid-Beveland 
Nog steeds bevinden de meeste steenuilen 
zich binnen het goed bewaarde 
cultuurlandschap van de Zak van Zuid-
Beveland. Maar sinds enkele jaren vindt 
uitbreiding buiten dat gebied plaats. Voor 
het eerst werd in Kattendijke een broedend 
paartje aangetroffen - moeder steenuil 
kwam uit Rilland - en in Wemeldinge vond 
men een steenuil als verkeersslachtoffer. 
Ook op het voormalig eiland Wolphaartsdijk 
werden op nieuwe plekken broedende 
steenuilen in nestkasten aangetroffen.  
Doordat de winter van 2018/19 enkele zeer 
koude periodes kende, zijn er mogelijk 
oudere steenuilen gestorven. Vijftien 
nestkasten die in 2018 nog bezet werden, 
waren in het voorjaar van 2019 leeg. Daar 
staat tegenover dat er op 8 nieuwe locaties 
bezette steenuilnestkasten werden 
gevonden. In Rilland en omgeving worden 
elk jaar ongeveer drie paar steenuilen 
aangetroffen; dit jaar vond ook daar 
uitbreiding plaats. In Waarde werden jonge 
steenuilen op een boerderij gezien.  
 
Ondersteuning 
Sinds 2016 wordt het steenuilbescher-
mingswerk op de Bevelanden niet meer 
financieel ondersteund door de Provincie 
Zeeland. ‘Vrienden van de steenuil’ hebben 
toen het Zeeuws Steenuilfonds opgericht, 
dat administratief is ondergebracht bij 
Stichting ‘Het Zeeuwse Landschap’. Ieder 
jaar is geld nodig voor: het maken van 
nieuwe steenuilnestkasten, ondersteuning 
van het vrijwilligerswerk, publiciteit, mate-
riaal en gereedschap. Zo moeten in de 
komende maanden alle eerder geplaatste 
nestkasten (300) opnieuw worden aange-
past om kauwen te weren. Eerst was een 
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sluis door middel van het verspringen van 
de invliegopeningen voldoende om kauwen 
uit de kasten te houden. Door de haakse 
bocht die ze moesten passeren waren ze 
niet in staat om takken in de kast te leggen 
voor hun nest. Maar kauwen zijn slim en ze 
hebben daar in de afgelopen jaren iets op 
gevonden: ze maken geen takkennest 
meer in de kast. Nu is het noodzakelijk om 
tussen de invliegschotjes een dwarsplankje 
te bevestigen waar een steenuil nog 
onderdoor kan, maar een kauw niet meer. 
Het plaatsen van zo’n dwarsplankje zal ter 
plaatse in het veld moeten gebeuren en 
daarvoor is een decoupeerzaag op accu 
nodig. Het internetbedrijf 1e Keus heeft het 
Zeeuws Steenuilfonds zo’n machine 
geschonken. In het voorjaar hebben leden 
van Rotaryclub Goes-de Bevelanden 
opnieuw 11 nieuwe steenuilnestkasten 
getimmerd. 
Ook u kunt ons steenuilbeschermingswerk 
steunen, bijvoorbeeld met een jaarlijkse 
gift. 
 

Donaties:  
Bankrekening NL71 ABNA 0510 336 167 Het 
Zeeuwse Landschap Heinkenszand t.g.v. het 
Zeeuws Steenuilfonds. Let op de laatste 
toevoeging.  
 
Contact donateurs:  
Antwoordformulier op de site van het Zeeuws 
Steenuilfonds: www.zeeuwssteenuilfonds.nl.  
 

 
 

*) Dit artikel is een aangepaste versie van het 
geplaatste artikel op de VWG-website en de  
versie aangeboden aan de Bevelander in 
december 2019. 
 

 
 

Steenuil op locatie Waarde - Peter Boelée 

http://www.zeeuwssteenuilfonds.nl.
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Houtwesp  
Xiphydria prolongata (Geoffroy, 1785) 
 
Door: Harry Raad 
 
Al vele jaren kom ik ze tegen in de houtstapel: houtwespen. Deze rustige insecten op en in 
het wilgenhout waren lange tijd een raadsel voor me. Steeds probeerde ik ze als een 
boktor te zien, gelet op de boorgangen die de larven in het hout maakten. Het zijn echter 
geen kevers. Dat het om wespen gaat, kon ik als leek op insectengebied niet verzinnen. 
 

 
 

Houtwesp vlak tegen de ondergrond - Harry Raad 
 
Zagend 
In 2019 hebben we het verzagen en  
stapelen van het afgezette wilgenhout door 
omstandigheden op tijd aangepakt. Het 
was in juni en juli een heerlijke tijd met veel 
zonnige dagen, dus dat werkte mee.  
De lezer zal begrijpen dat het zagen hand-
werk is, want anders is zo’n klus met een 
motorzaag - vroom-vroom!!! - in een enkele 
mooie dag gebeurd. Hoewel, het gaat wel 
om 8 kuub hout. Het rustiger handwerk 
geeft tijd voor natuurwaarnemingen, en dit 
keer waren het de talrijke houtwespen op 

de wilgentakken. Bij het weghalen van een 
tak - 4-jarig hout - was er regelmatig een 
insect op het hout te zien.  
 
Gedrag 
De ogenschijnlijk grauwe houtwespen 
werden natuurlijk verstoord door het 
gehannes aan hun tak. Eenmaal op de 
zaagbok, kropen ze rond op de tak, 
zoekend naar duisternis, of ze vlogen weg. 
Het kruipen geschiedde allerminst op hoge 
poten; het lijf bleef dicht bij de ondergrond. 
Ik had het geluk ook dieren te zien die 



‘t Heelblaadje 2020-1 
 

26 

eitjes afzetten in het hout met een legboor. 
Daarmee was tevens hun liefde voor de 
stapel wilgenhout verklaard: de dieren 
waren hier doende met de volgende 
generatie.  
De bijgevoegde foto’s zijn van 23 juni jl., 
het opvoeren in Waarneming.nl leverde 
slechts de wetenschappelijke naam op.  
De Engelse naam willow wood wasp maakt 
de aard van het diertje duidelijk. Houtwes-
pen brengen hun larvenstadium en popfase 
door in hout. Eerdere jaren heb ik wel hout 
van een oudere stapel gezaagd, waarbij de 
boorgangen van dit dier talrijk aanwezig 
waren. Vooral het kloven van de grotere 
stukken bracht larven en pas verpopte 
adulten aan het licht. Het is me onduidelijk 
gebleven hoe de volwassen exemplaren 
het hout op natuurlijke wijze verlaten. De 
zwakke dieren die ik bij het kloven 
tegenkwam, achtte ik nauwelijks in staat 
een uitweg naar buiten te maken (?). 
Het voorkomen in het wilgenhout is niet  

meteen een bedreiging van de schietwilg  
als boomsoort. In de bronnen wordt de 
aantasting alleen van kwijnende en reeds 
dode bomen genoemd. Dat past dus bij de 
situatie van afstervend hout in een 
houtstapel. 
 
Gevaar 
Traag en kwetsbaar. Het zal zo zijn, maar 
de dieren zijn desondanks goed in staat om 
zich te handhaven. Het wegduiken tussen 
de dikke takken maakt ze allicht onbereik-
baar voor vogels. Voor muizen is het echter 
oppassen. Een mogelijke belager heb ik 
waargenomen in de vorm van een 
sluipwesp. Al zagend kwam ik de laatste op 
het hout tegen, die net als de houtwespen 
pogingen deden om eieren ‘in het hout’ af 
te zetten. Deze ondeskundig beoordeelde 
waarnemingen heb ik helaas niet fotogra-
fisch vastgelegd, wat wellicht meer duide-
lijkheid had gegeven over de aard van het 
insect en het doel van haar actie. 

 

 
 

Het leggen van eieren - Harry Raad 
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