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Van de voorzitter 
  
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding zaken vanuit het bestuur, noodzaak om het bestuur te versterken en 
natuurlijk een natuurbeleefmoment. 
 
Op de laatste bestuursvergadering was een 
mail van Peter Boelée aan de orde. Staats-
bosbeheer heeft rond het Veerse Meer een 
aantal prachtige gebieden. Een klein, fraai 
gebied is de Schelphoek bij Wolphaartsdijk. 
Een mountainbikepad is er aangelegd. Als 
ik het goed begrijp is de problematiek als 
volgt: wandelaars klagen bij Staatsbos-
beheer over fietsers op de wandelpaden; 
de gemeente Goes wil lichamelijke activiteit 
van haar inwoners bevorderen en facili-
teren; de Schelphoek is dichtbij het dorp 
Wolphaartsdijk gelegen en Staatsbos-
beheer heeft de maatschappelijke plicht om 
zijn bezittingen zo mogelijk open te stellen 
voor het publiek. Als er in Zeeland een 
bosje is met daarin een buizerdnest, een 
haviksnest en nog een tiental andere 
broedvogels, dan ziet de Vogelwerkgroep 
dit als een belangrijk bosgebiedje, en een 
mountainbikepad erdoorheen als een 
bedreiging van natuurwaarden. In een 
gezonde maatschappij moeten verschil-
lende krachten duwen om te voorkomen 
dat er een eenzijdige invulling van het 
landschap komt. Wij moeten dus ook 
duwen. De boswachter Karel Leeftink is 
bereid om op de Zeeuwse Vogelaarsdag 
de keuze van het parkoers toe te lichten. Ik 
verwacht dat het op deze manier opgelost 
gaat worden.  
 
Het andere punt is de bomenkap. Er zijn 
vele redenen om bomen te kappen: een 
bos moet uitgedund worden, hout kan 
verkocht worden, bomen kunnen ziek zijn 
of gevaarlijk en een boom kan volgroeid 
zijn en kap-rijp. Het lijkt erop of grote oude 
bomen niet in Zeeland thuishoren. De 
vraag aan het bestuur is of we ons in willen 
zetten tegen de bomenkap. Het bestuur  

 
heeft geen ruimte om dat op te pakken en 
de Planologiewerkgroep is gestopt bij 
gebrek aan actieve leden. Het bestuur helpt 
om mensen bij elkaar te brengen en op 
gang te helpen. Als er dus leden zijn die 
zich in willen zetten tegen de bomenkap, 
dan graag melden bij de secretaris. 
 
Op maandag 6 april is de ledenvergade-
ring; een mooie gelegenheid om te horen 
wat er in de vereniging gebeurt en de foto’s 
van de fotowedstrijd te bewonderen. Als je 
komt, word je niet voor een bestuursrol 
gestrikt. Kom dus gerust.  
Het bestuur bestaat uit 4 leden. Dat blijft 
nog jaren goed gaan; toch zou het goed 
zijn als er één of twee nieuwe bestuurs-
leden bijkomen. We kunnen dan iets meer 
besturen in plaats van reageren en zaken 
afschuiven door gebrek aan menskracht. 
Heb je zin om 7 avonden per jaar door te 
brengen in een gezellige, nuttige omgeving, 
meld je aan als bestuurslid bij de voorzitter 
of één van de andere bestuursleden. 
 
Ik sluit af met het natuurbeleefmoment. 
Zaterdag 7 maart was de ‘Eerste zaterdag 
van de maand’ vogels kijken bij ’s-Graven-
polder. Met 15 actieve vogelkijkers hebben 
we 44 soorten gescoord. Het gaat natuurlijk 
niet om aantallen, maar om beleving. Voor 
mij was het bijzondere moment aan het 
begin van de excursie: we hoorden een 
buizerd, we zagen een buizerd naar boven 
cirkelen … en nog één, vervolgens nog 
één. Na een paar minuten zagen we 10 
buizerds tegelijk naar boven en naar het 
noorden cirkelen. Kennelijk waren we 
getuige van de buizerdtrek, Falsterbo aan 
de Biezelingse Ham - een 
natuurbeleefmoment. 
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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’. 
 
April 
za 4 april  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m.  
 
ma 6 april 
KNNV afd. Bevelanden 
Algemene ledenvergadering (ALV) 
 
do 9 april  
Plantenwerkgroep 
Rietput + China Hans Fortuin 
 
za 11 april  
Strandwerkgroep 
11.00 u 
 
za 11 april  
Vogelwerkgroep 
Kerkuilen 
 
wo 15 april  
Plantenwerkgroep 
muizenstaartHeerenpolder/ Wolphaartsdijk 
 
vr 17 april  
Vogelwerkgroep 
Introductie avond nieuwe leden 
 
za 18 april 
Beheerswerkgroep  
Wandeling. 
 
za 18 april  
Paddenstoelenwerkgroep 
Braakman-Zuid, Zeeuws-Vlaanderen  
 
za 18 april  
Plantenwerkgroep 
muizenstaart  
 
 

wo 22 april  
Plantenwerkgroep 
muizenstaart  
 
do 23 april  
Plantenwerkgroep 
Zomerprogramma en kleine klavertjes  
 
za 25 april  
Plantenwerkgroep 
muizenstaart  
 
za 25 april  
Vogelwerkgroep 
Sint Laurense Weihoek Walcheren 
 
ma 27 april  
Strandwerkgroep 
11.00 u 
 
wo 29 april  
Plantenwerkgroep 
wollige distel 
 
do 30 april  
Plantenwerkgroep 
wollige distel Valdijk en rest 
 
Mei 
za 2 mei  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m.  
 
wo 6 mei  
Plantenwerkgroep 
muizenstaart  
 
do 7 mei  
Plantenwerkgroep 
44-388 
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za 9 mei  
Strandwerkgroep 
9.30 u 
 
wo 13 mei  
Paddenstoelenwerkgroep 
Gadra bos, Schouwen  
 
wo 13 mei  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers  
 
do 14 mei  
Plantenwerkgroep 
44-388 
 
di 19 mei  
Vogelwerkgroep 
algemene ledenvergadering  
 
wo 20 mei  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers  

do 21 mei  
Plantenwerkgroep 
46-391 
 
ma 25 mei  
Strandwerkgroep 
10.00 u 
 
wo 27 mei  
Plantenwerkgroep 
wollige distel 
 
do 28 mei  
Plantenwerkgroep 
46-391 
 
za 30 mei  
Plantenwerkgroep 
FLORON-excursie  
 
 
 
 

 
INFORMATIE 
 
KNNV afdeling Bevelanden 
ma 6 april Algemene ledenvergadering (ALV) 
 MEC De Bevelanden Goes, uitnodiging wordt toegestuurd. 
 Prijsuitreiking fotowedstrijd 2018. 
 
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.  
4 april p.m.  
2 mei p.m.  
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 
 
Beheerswerkgroep  
Het resterende programma knotwerk winterperiode 2019 / 20 heeft nog 1 bijeenkomst: 
18 april  Wandeling. 
 
Info: Johan Vermin - coördinator Knotgroep, zie binnenkaft achter. 
 
Het zomerprogramma 2020 wordt voorbereid en zal in juni starten. 
 
Info: Foort Minnaard en Tonnie Outermans, zie binnenkaft achter. 
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Paddenstoelenwerkgroep 
Programma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2020. 
Aanmelden uiterlijk 3 dagen vantevoren bij ruud.lie@kpnmail.nl, om rekening met ieder te 
kunnen houden en vervoer eventueel te combineren. 
18 April  Braakman Zuid, Zeeuws-Vlaanderen – NMV Excursie 
 De bossen Braakman Zuid liggen ten zuiden van de N62 in de richting 

Philippine. Langs de Isabellaweg aan de rand van het bos is een 
parkeerterrein. Aansluiten kan op de parkeerstrook na de tolpoortjes van 
de Westerscheldetunnel, om ongeveer 11.20 uur. De excursie start om 
12.00.uur op de parkeerplaats langs de Isabellaweg. 

13 Mei  Gadra bos, Schouwen  
 Het Gadra bos ligt bij Burgh Haamstede op Schouwen. De ingang is aan 

de Vroonweg (oude weg naar Renesse. De excursie begint om 13.00 uur 
op de parkeerplaats bij het Gadra bos, net voor het hek dat de toegang is 
voor de Vroongronden. 

 
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Plantenwerkgroep 
Het winterprogramma 2020: 
9 april  Rietput + China, Hans Fortuin 
23 april  Zomerprogramma en kleine klavertjes, Justus van den Berg 
 
Het zomerprogramma 2020 
18 april Muizenstaart Kapelse en Y Moer Aanmelden bij Justus 
25 april Muizenstaart Ganzenreservaat Aanmelden bij Justus 
30 april Wollige distel Valdijk en rest 
7 mei 44-388 
14 mei 44-388 
21 mei 46-391 
28 mei 46-391 
30 mei FLORON-excursie kleine klavertjes Retranchement; 13.00 uur daar, 

12.00 uur vertrekken 
4 juni Kleine klavers Vlissingen -Westkapelle 
6 juni FLORON-excursie kleine klavertjes Retranchement; 13.00 uur daar, 

12.00 uur vertrekken 
11 juni Kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
18 juni 55-388 
25 juni 55-388 
 
Verzamelplaats en tijdstip 
Vanaf eind april tot en met september is er iedere donderdagavond inventarisatie van 
terreinen of soorten. Verzamelplaats Hollandsche Hoeve, Goes, vertrek 19.00 uur.  
Op zaterdagen in april en september is dat 11.00 of 13.00 uur.  
De verzamelplaats ter plekke is nader aangegeven op beschikbare kaartjes. Daar zijn we 
meestal om 19.15 uur.  
 
Nieuw - Inventarisatie op woensdagochtend 
Mart Karremans, Gerard Kerpel en Justus van den Berg hebben afgesproken dat ze 
woensdagochtend ook planten gaan inventariseren, vanaf 6 mei 2020. Het gaat om de 

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl,
mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
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bijzondere soorten: muizenstaart, kleine klavers, glad parelzaad, bevertjes, moeslook, etc. 
Als anderen mee willen, dan kan dat natuurlijk. Opgave bij Justus. 
 
15 april muizenstaart Heerenpolder/ Wolphaartsdijk 
22 april muizenstaart Kapelse Moer 
29 april wollige distel  
6 mei muizenstaart Zuidkust Schouwen 
13 mei kleine klavers Vlissingen - Westkapelle 
20 mei kleine klavers Vlissingen - Westkapelle 
27 mei wollige distel  
3 juni kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
10 juni kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
17 juni kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
24 juni ratelaar en aardaker  
 
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.  
 
Strandwerkgroep 
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans 
bij de Roompot-sluizen. Per keer duurt het 2-4 uur. Wij verzamelen ongeveer een kwartier 
vantevoren onder het viaduct bij de Roompot-sluizen. 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). 
11 april 11.00 u 
27 april 11.00 u 
9 mei 9.30 u 
25 mei 10.00 u 
8 juni 10.00 u 
22 juni 9.00 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 3 maart, actuele informatie ‘activiteiten’ op:  
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0 
11 april  Kerkuilen 

Samenkomst van alle kerkuilencontroleurs uit Zeeland, 
kerkuilenwerkgroepen in Zeeland, van 13:00 uur tot 17:00 uur. Eind 
maart/begin april komt er een definitieve agenda.  
Hierbij dan ook de vooraankondiging voor de samenkomst. 
Locatie: Milieu Educatie Centrum, Kattendijksedijk 23, Goes. 

http://www.anemoon.org/Mijn-
mailto:strandwgneeltjejans@gmail.com.
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0
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17 april  Introductieavond voor nieuwe KNNV-VWG leden. 
Plaats MEC gebouw (bij de kinderboerderij Hollandse Hoeve) 
Kattendijksedijk 23, Goes. Aanvang 19:30 uur. 
Peter neemt dit op zich en organiseert dit, waarop iedereen welkom is. 

25 april  Sint Laurense Weihoek Walcheren 
19 mei  Algemene ledenvergadering  

Hierbij wordt u hartelijk uitgenodigd. Plaats MEC gebouw (bij de 
kinderboerderij Hollandsche Hoeve) Kattendijksedijk 23 Goes. Aanvang 
19:30 uur. 

13 juni   Markiezaatsmeer  
 
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/. 
 
Heelblaadje op tijdschriftenbank Zeeland 
Mededeling secretaris 
 
Door: Eric Brouwer 
 
Opname 
Na een tip van Peter Boelée zijn we bezig 
geweest te inventariseren of het mogelijk is 
de uitgaves van 't Heelblaadje op te nemen 
in de Tijdschriftenbank Zeeland van de 
Zeeuwse Bibliotheek. Deze heeft in 2014 
naar analogie van de Krantenbank Zeeland 
de digitale Tijdschriftenbank Zeeland 
gestart. Deze wordt onderdeel van een 
digitaal Zeeuws informatiepunt waarin de al 
bestaande Beeldbank Zeeland en Kranten-
bank Zeeland worden opgenomen en ook 
de digitale Encyclopedie van Zeeland zal 
worden geplaatst. Deze Tijdschriftenbank is 
nu online raadpleegbaar. Voorlopig is het 
plan om de bestaande digitale versies van  
't Heelblaadje te plaatsen. Daarnaast is er 
een groot aantal jaargangen van voor de 
digitalisering, die alleen geplaatst kunnen 
worden als ze één voor één gescand wor-
den. Daar heeft het bestuur en de redactie 
van 't Heelblaadje helaas geen gelegenheid 
voor. Als er leden zijn die dat eventueel 
willen doen, dan horen we dat graag. 

 
 
Bezwaar 
Voordat de digitale uitgaves geplaatst 
kunnen worden moeten we iedereen die 
eerder een stuk tekst of een foto ter 
beschikkking heeft gesteld in de gelegen-
heid stellen om bezwaar te maken tegen 
publicatie. Indien je nu geen bezwaar hebt, 
maar mogelijk daar later nog op terug-
komt, dan kun je nog steeds bezwaar 
maken bij de Zeeuwse Bibliotheek.  
Hiervoor stelde de bibliotheek mij de  
volgende stuk tekst ter beschikking:  
"Aan alle auteurs en fotografen die artike-
len of foto’s hebben gepubliceerd die op-
genomen zijn in 't Heelblaadje. Mocht u 
bezwaar maken tegen publicatie van uw 
artikelen of foto’s in Tijdschriftenbank 
Zeeland (http://www.tijdschriftenbankzee 
land.nl) dan kunt u dit kenbaar maken aan 
ZB." 
Indien je nu bezwaar maakt tegen 
publicatie, geef dat dan a.j.b. binnen 1 
maand aan, aan de secretaris, via 
secretaris@bevelanden.knnv.nl. 

mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
http://www.knnv.nl/walcheren/.
http://www.tijdschriftenbankzee
mailto:secretaris@bevelanden.knnv.nl.
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Bosmuis eet pruimenpit leeg 
 
Door: Harry Raad 
 

 
 

Vraatresten pruimenpit, februari 2020 - Gerda Spaander 
 
Een huis vol bosmuizen hadden we eerder beleefd. In laden, kasten en de vuilnisbak 
liepen ze rond of hadden er een plek om te slapen en voedsel te verzamelen en op te eten. 
De opgeslagen hazelnoten en walnoten moesten in de winterperiode zorgvuldig 
beschermd worden, want anders lag het leeggegeten spul verzameld in nissen en andere 
verborgen plekken. Dat doen die muizen niet alleen in huis, maar juist ook buiten. Het 
voorkomen in huis is niet elke winter merkbaar. Hier nu wat over een ervaring buiten. 
 
Onder de takkenstapel 
Afgelopen zomer kwam ik onder de takken-
stapel van geknot wilgenhout verzamel-
plekken met uitgevreten pruimenpitten 
tegen. Dat was niet verwonderlijk, want er 
stond een pruimenboom vlakbij. Per plek 
waren wel 15 bewerkte pitten te verzamelen 
op de onbegroeide grond die na het weg-
halen van de takken achterbleef. De pitten 

waren al een beetje verweerd, niet vers 
uitgevreten. 
 
Kenmerkend 
De pitten zijn steeds op kenmerkende 
wijze aangevreten met een kleine opening. 
Daarover kun je je verwonderen. Een 
pruimenpit heeft een smal toelopend eind 
dat voorheen aan de zijde van het 
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pruimensteeltje zat. Het andere eind is 
breder, met hooguit een kort puntje. De 
gebogen randen van de pit verschillen ook: 
de ene rand is scherper dan de andere. De 
plek van aanvreten blijkt steeds op de 
scherpe rand te liggen en bijna altijd (94%) 
tegen of nabij het smal toelopende einde. 
Het gat is vrij klein en reikt tot circa het 
midden van de rand. Deze karakteristieke 
wijze van aanknagen moet welhaast met de 
vorm - de hanteerbaarheid - van de pit te 
maken hebben.  
 

 
 

Een pit van opzij - Harry Raad 
 
Gaatje maken 
Als ik me niet vergis pakken de muizen de 
pit met de twee voorpoten vast en starten 
vervolgens met hun knaagwerk tot een 
gaatje ontstaat. Dat wordt in de literatuur 
inderdaad bevestigd. Bang en Dahlstrøm 
(1973) beschrijven het vervolg van dat 
eerste knagen in detail. De muis steunt de 
lange boventanden tegen de buitenkant van 
de noot en schraapt met de ondertanden de 
pel van binnenuit weg. De pit wordt daarbij 

steeds wat gedraaid, zodat de hele rand 
van het gat aan de beurt komt, waarmee 
het gat dus groter wordt. De druk van de 
boventanden laat parallel aan de 
buitenrand van het gat een groef na op de 
pel. Rond de donkere opening zijn op de 
omlijsting de schraapsporen van de 
ondertanden te herkennen.  
 

 
 

Een pit van bovenaf (let op de dikte van de 
randen) - Harry Raad 
 
Lege pit 
Bij het zien van de vraatresten kan je je 
moeilijk voorstellen dat de muis de pit weet 
leeg te krijgen door zo’n klein gaatje. Toch 
is dat het geval. Het weghakken van de 
kern geschiedt met de voortanden, zowel 
die van de boven- en onderkaak. Het is 
een kwestie van schrapen, lepelen en 
peuteren, met nu eens de ondertanden en 
dan weer de lange boventanden. De snuit 
als geheel kan er echt niet in. Is het 
diepste deel van de kern op een gegeven 
moment helemaal niet meer bereikbaar, 
dan wordt de rand van de opening verder 
afgeschraapt. We kunnen ons verbazen 
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dat de hele inhoud uiteindelijk toch via een 
klein gat opgepeuzeld wordt. 
 
Winterwerk 
Dat het leegeten van de pitten (vooral?) 
winterwerk is, bleek bij een waarneming in 
februari dit jaar. Onder de pas afgezaagde 
wilgentakken in het grasland kwamen verse 
vraatresten tevoorschijn, zoals ik ze de 
zomer ervoor onder de houtstapel aantrof. 
De muizen hadden daar onder dekking 

gepeuzeld van de pitten uit hun 
wintervoorraad. Natuurlijk was ook bij deze 
plek een pruimenboom aanwezig voor het 
vullen van de provisiekast in een eerder 
stadium.  
 
Geraadpleegd: 
Bang, P en P. Dahlstrøm / vertaling A. van 
Wijngaarden, 1973. Elseviers diersporen-
gids. Sporen en kentekens van zoogdieren 
en vogels. - Elsevier, Amsterdam/Brussel 

 
Oeverzwaluwwand bij Lewedorp  
Geplaatst 12 februari 2020  
 
Door: Peter Boelée 
 

 
 

Terreinsituatie - Peter Boelée 
 
Aannemer Wim van de Sluis uit Lewedorp heeft zelf het initiatief genomen om in een door 
hem aangelegd natuurgebiedje langs de Postweg een kunstmatige oeverzwaluwwand te 
plaatsen.  
 
Oeverzwaluwen graven hun nest onder andere in steile oeverwanden langs snelstromende 
beken. Omdat die in Zeeland niet voorkomen, graven de oeverzwaluwen nestgangen in 
steile wanden van zandlichamen. Wegenbouwers letten daar sterk op, want zodra er op 
het bouwterrein een zandhoop ligt met één steile wand, dan is er grote kans dat daar 
oeverzwaluwen in gaan nestelen. En dan is die berg opeens beschermd gebied. Dus zorgt 
iedere wegenbouwer dat zandhopen geen steile wanden hebben.  
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Oeverzwaluwen gaan dus ieder voorjaar, soms al vroeg in maart, op zoek naar een steile 
wand. Op sommige plaatsen worden er speciaal steile wanden gegraven door 
natuurbeheerders, zoals bij de Krammersluizen en op het Bathse Schor. Het is dan wel 
belangrijk om ieder jaar vóór het broedseizoen de ingezakte wand opnieuw af te steken tot 
een steile wand. Een leuk detail: in het gebied van het Bathse Schor bevindt zich ook een 
motorcrossterrein, en laat daar nou tussen de crossers ook een steile wand zijn met een 
grote kolonie oeverzwaluwen. 
Kunstmatig aangelegde zwaluwwanden van beton - met daarin gaten van 11 cm doorsnee 
- worden door de oeverzwaluwen ook geaccepteerd. Oeverzwaluwen maken net zo 
makkelijk hun nestgangen via de gaten als in een natuurlijke steile wand. Ze graven een 
nestgang van 1 meter lang; hiervoor is er achter de betonwand speciaal een mengsel van 
leem en zand gelegd, zodat de nestgangen niet kunnen instorten. Verspreid in Nederland 
zijn zulke wanden aangelegd - tot soms wel 50 meter lang - en ze worden bijna allemaal 
door oeverzwaluwen gebruikt.  
Wim van de Sluis heeft op eigen initiatief langs de Postweg nabij Lewedorp twee 
natuurgebiedjes ingericht. In het eerste gebied heeft hij een vleermuiskelder en een 
natuurlijke wand voor oeverzwaluwen aangelegd. Als voorzitter van Vogelwerkgroep de 
Bevelanden maakte ik Wim erop attent dat er een steile kant nodig is om oeverzwaluwen 
te verleiden er hun nest in te graven. Ook kreeg Wim informatiemateriaal toegezonden 
over kunstmatige wanden die elders in Nederland al succesvol waren. Wim is daarmee 
aan de slag gegaan en heeft enkele betonnen keerwanden voorzien van ronde gaten, 
waarvan er twee in zijn natuurgebiedje zijn geplaatst. Nu is het wachten tot de 
oeverzwaluwen de kunstmatige wand in het prachtige natuurgebiedje ontdekken.  

 
 

Plaatsing elementen - Peter Boelée 
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Rosse mestelbij - inbraak 22 mei 2019 
 

 
 

Aantasting met kleine gaten in de afdichting (22 mei 2019) - Justus van den Berg 
 
Door: Justus van den Berg 
 
In een eerder verslag berichte ik over het succes van mijn bijenhotels (Van den Berg, 
2019). Alhier het vervolg.  
 
Bezet 
Het gaat om 4 bijenhotels, die eind april 
2019 zeer goed bezet waren door de rosse 
metselbij. Circa 150 pijpen waren volledig 

gevuld. Het aantal volle bamboestokken in 
de hotels was op 28 april 2019: 

Luxe hotel: 44 circa 1/3 van het totale 
aantal, ouderdom 3 jaar;  
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Action-hotel: 13 van de 14, ouderdom 1,5 
jaar; 
Nestkasthotel: 12 van de 50, ouderdom 
twee weken; 
Boomstammen: 0 van de 100, ouderdom 
twee weken; 
Wijnhotel: 47 van de 150, ouderdom één 
week. 

 
Verstoord 
Op 22 mei 2019 - na een paar weken slecht 
weer - blijkt dat een groot deel van de pijpen 
is geplunderd. Door wie? Zal er volgend jaar 
nog wat uitkomen? 
De inbraak was op twee manieren: 
- voorzichtig, met een relatief klein gat; 
- grof, waarbij de hele kleiwand is 

ingeslagen en stuifmeel is buitgemaakt. 
Althans, daar lijkt het op. Stuifmeel ligt 
gemorst in het hotel. Dit is iets wat 
misschien een koolmees doet. 

Tevens zag ik iets wat op een sluipwesp  
leek. Een klein, snel, zwart insect. Ik heb 
toen een net over de bijenhotels gedaan, 
zodat de vogels er niet meer bij konden. De 
sluipwesp bleef wel komen. Het leek erop 
dat hij de klei weer nat maakte en zo een 

gat in de deksel kreeg. Op het internet heb 
ik gezocht naar mogelijke parasieten en 
kwam uit bij de knotswesp. Deze is het 
niet, want de antennes zijn niet knots-
vormig. Ik weet dus niet welke sluipwesp 
het is en of deze bezoeker de gaten maakt 
in de kleiwand. 
 
Voortgang 
Tussen augustus en oktober werden 
uiteindelijk alle deksels vernield. Ik heb op 
22 februari 2020 nog een foto genomen. 
Er resteren wat kleine kleirandjes. Of ook 
de achterliggende kamers zijn geplunderd, 
heb ik niet onderzocht. Ik wacht gewoon af 
of er nog iets uitvliegt.  
Vragen over de oorzaak van de  
plunderingen zijn: 
- Waren er vogels actief, zo ja, welke? 
- Welke sluipwesp heeft de bijenhotels 
bezocht? 
 
Verwijzing: 
Van den Berg, J., 2019. Van bijentelling 
naar extra bijenhotels. - ’t Heelblaadje, 
36(3): 12-14. 

 
 

Sluipwesp (?) op het Wijnhotel, 22 mei 2019 - Justus van den Berg
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Vlinders in de Mirakel - Goes 
 
Door: Niek Oele 
 

 
 

Bruin blauwtje - Niek Oele 
 
Inleiding 
Op één van de vlindervergaderingen in het 
jaar 2019 liet de voorzitter zich ontvallen dat 
De Vlinderstichting op zoek was naar vlin-
dertellers in onze provincie. Na een poosje 
aarzelen, want dat kan ik wel, heb ik contact 
opgenomen met De Vlinderstichting. Daar 
reageerde men enthousiast, want veel 
tellers voor het Landelijk Meetnet Vlinders 
waren er niet in Zeeland. Al vrij snel reisde 
er een medewerker af naar Goes. 
Ondertussen had ik al nagedacht over een 
locatie, zo mogelijk dicht bij mij in de buurt. 
Mijn oog viel op het stadspark De Mirakel, 
een stadspark vlakbij mijn huis; ideaal om 
de tellingen van dagvlinders uit te kunnen 
voeren. 

De telroute in De Mirakel 
De Mirakel is een stadspark met een 
oppervlakte van 5,5 ha, aan de rand van 
Goes-Oost, direct ten oosten van de 
Oranjeweg. Zo rond 2012 is het in gebruik 
genomen. Het park heeft een aantal 
kruidenrijke weides, waterpartijen en wat 
bossen en struwelen.  
Samen met Jens Bokelaar van De Vlinder-
stichting heb ik er eind april mijn telroute 
uitgezet. Om betrouwbare uitspraken te 
kunnen doen, gebeurt het tellen via een 
gestandaardiseerde methode. De route is 
verdeeld in 20 secties van 50 m, dus bij 
elkaar 1 km. Het is de bedoeling dat er van 
april tot en met september wekelijks wordt 
geteld; vaker mag ook. Er wordt alleen 
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geteld bij lekker vlinderweer (vanaf 17°C en 
maximaal windkracht 5 Beaufort) in een 
strook van vijf meter breed. Aanzienlijke 
wijzigingen in beheer, milieuomstandig-
heden of biotoop moeten aangegeven 
worden. Je kunt daarbij denken aan een 
ander maaibeleid, veranderde grondwater-
stand of het kappen van bomen. Per sectie 
van 50 m worden de soorten en de aantal-
len vlinders genoteerd en doorgegeven aan 
het landelijk meetnet van De Vlinderstich-
ting. Bij mijn tellingen in De Mirakel heb ik 
niet alleen de dagvlinders geteld, maar ook 
de dagactieve nachtvlinders. Ik beperk me 
hier tot wat opmerkingen over de dag-
vlinders. 
 
De tellingen  
In 2019 heb ik De Mirakel 25 keer bezocht. 
Mijn eerste telling was op 15 mei en de 
laatste op 22 september. In het bijgaande 
staafdiagram heb ik het gemiddelde aantal 
waargenomen vlinders per maand aange-
geven, met een scheiding in de maand juli - 
iets waar ik later nog op terugkom. Toen ik 
in mei begon met de tellingen, werd ik niet 
erg vrolijk van de aantallen vlinders: drie 
tellingen in mei en gemiddeld twee vlinders. 
Ik zag een paar citroenvlinders en klein 

koolwitjes. In de maand juni (5 bezoeken) 
meldden zich meer soorten: bruine zand-
oogjes, distelvlinders, een paar atalanta’s 
en hooibeestjes. Maar in juli barstte het 
los, wat ook te zien is in het staafdiagram. 
In die maand heb ik een scheiding 
aangebracht tussen 17 en 18 juli. De 
eerste vier tellingen in die maand leverden 
een gemiddelde op van 80 vlinders, met 
een toppunt op 17 juli, toen ik 113 vlinders 
kon noteren. Bij mijn volgende telling, op 
22 juli, waren er slechts 40 vlinders. 
Vanwaar die enorme terugval? De 
verklaring was niet moeilijk te vinden. 
Tussen 17 en 22 juli werden alle velden en 
bermen in De Mirakel, in  
opdracht van de gemeente Goes, 
gemaaid. Een soort als het bruin 
zandoogje, een vlinder die het moet 
hebben van kruidenrijke graslanden, 
kende tussen 17 en 22 juli, een terugval 
van 62 naar 12 getelde exemplaren. Ik heb 
contact opgenomen met de gemeente 
Goes en ben een gesprek aangegaan met 
de verantwoordelijke opzichter van De 
Mirakel. Hij was zeer belangstellend en 
samen hebben we nog een telrondje 
gedaan. Hij zou proberen om volgend jaar 
in De Mirakel een ander maaibeleid uit te 
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laten voeren. Dat zal bestaan uit maatwerk, 
waarin precies zal worden aangegeven wat 
wel en niet  
gemaaid zal gaan worden. Ik ben benieuwd 
wat dit jaar, 2020, gaat brengen. 
 
Vlindersoorten 
Het is ondoenlijk om alle in De Mirakel 
waargenomen vlindersoorten te bespreken. 
Ik beperk me tot een paar soorten.  
 
Distelvlinder: 
 

 
 

Distelvlinder - Niek Oele 
 
De distelvlinder is een trekvlinder, die dit 
jaar vanuit Afrika via het Midden-Oosten en 
Oost-Europa, en uiteindelijk via Scandinavië 
bij ons arriveerde. Normaal gesproken 
nemen de vlinders een ietwat andere route: 
vanuit Afrika (Sahel) steken ze de Middel-
landse Zee over en komen vervolgens via 
Zuid-Europa in onze streken terecht. Je 
moet dan wel bedenken dat de vlinders die 
hier arriveren, de ‘kleinkinderen’ zijn van de 
vlinders die uit Afrika vertrokken. 
In juni hadden we een invasie van distel-
vlinders en De Vlinderstichting meldde in 
een nieuwsbrief dat de aantallen in de derde 

week van juni piekten; dat klopt mooi met 
mijn waarnemingen. Ik telde op 22 juni 15 
distelvlinders in De Mirakel, die er 
overigens nogal eens gerafeld uitzagen na 
deze flinke reis. Tijdens mijn 18 tellingen in 
de maanden juni, juli en augustus telde ik 
in totaal 81 exemplaren, dat is een 
gemiddelde van 5 distelvlinders per telling 
in mijn telgebied. 
Bruin blauwtje: 
Het bruin blauwtje staat op de Rode Lijst 
met de status ‘gevoelig’. Het is een vrij 
schaarse standvlinder die in grote delen 
van Nederland voorkomt. Alleen in de drie 
noordelijke provincies komt hij minder 
voor. De vlinder houdt van droge, open, 
kruidenrijke en schrale graslanden. Die 
kruidenrijke graslanden zijn in De Mirakel 
te vinden. In juni, juli en augustus heb ik in 
totaal 26 keer een bruin blauwtje kunnen 
noteren. De meeste vond ik in augustus, 
toen ik gemiddeld drie exemplaren per 
telling op kon schrijven. 

 
Oranje zandoogje:  
 

 
 

Oranje zandoogje - Niek Oele 
 
Op de Rode Lijst van 2019 staat nu ook 
het oranje zandoogje. Deze vlinder heeft 
eveneens de status ‘gevoelig’ meegekre-
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gen. Het is een standvlinder die voorkomt in 
twee gescheiden gebieden in ons land: het 
noordoosten en het zuiden. De vliegtijd is 
vooral in juli en augustus. Het oranje 
zandoogje vliegt vooral bij ruige, kruidenrijke 
plaatsen in de halfschaduw, vaak in de 
buurt van struiken, struweel of bos. In de 
maanden juli en augustus noteerde ik 60 
keer deze vlinder, vooral in juli, toen ik 
gemiddeld aan acht exemplaren per telling 
kwam.  

 
Wat slotopmerkingen 
In de Mirakel heb ik in totaal zestien ver-
schillende vlindersoorten waargenomen (zie 
overzicht); twee ervan staan op de Rode 
Lijst met de status ‘gevoelig’. Naar mijn idee 
geeft het een aardig beeld van wat je in zo’n 
stadspark kunt verwachten. Spectaculaire 
soorten heb ik bijna niet gezien, al moet ik 
hier wel even kwijt dat er in het gebied ook 
nog een koninginnenpage vloog. Dat was 
helaas net buiten mijn telroute, dus die heb 
ik braaf niet genoteerd.  
Wat verder opviel was dat ik tijdens al mijn 
tellingen niet één exemplaar van de kleine 
vos heb gezien. In de Nieuwsbrief Landelijk 
Meetnet Vlinders van juli meldde De 

Vlinderstichting dat de aantallen in 2019 
wel heel erg laag waren. In het noorden 
van het land werden nog redelijke 
aantallen gemeld, in de rest van het land 
waren er bijna geen te vinden. Ook hier 
blijkt weer dat de vlinders in de Mirakel 
mooi de landelijke trend volgen. Reden te 
meer om met belangstelling uit te zien 
naar het nieuwe teljaar 2020. 
 
Heb je ook al zin gekregen om vlinders te 
gaan tellen? Het is een eenvoudige telling, 
waarvoor alleen wat basiskennis van vlin-
ders is vereist. Je telt met mooi weer en je 
helpt de vlinders ermee. Informatie kun je 
bij mij krijgen of bij De Vlinderstichting. 
 
Geraadpleegd: 
De Vlinderstichting, 2019. De vlinder-  
(en libellen) stand 2019. - De Vlinder-
stichting, Wageningen. 
De Vlinderstichting, 2019. Nieuwsbrief 
Landelijk Meetnet Vlinders - edities: juni, 
juli en augustus 2019. 
Wynhoff, I. et al., 2010. De nieuwe 
veldgids dagvlinders. - Stichting Uitgeverij 
KNNV, Zeist. 

 
 

 
bruin zandoogje 307  atalanta 17 

 
distelvlinder 82  hooibeestje 8 

 
klein koolwitje 79  dagpauwoog 7 

 
oranje zandoogje 60  oranje luzernevlinder 6 

 
icarusblauwtje 51  klein geaderd witje 5 

 
groot koolwitje 39  citroenvlinder 3 

 
bruin blauwtje 26  bont zandoogje 2 

 
zwartsprietdikkopje  20  groot dikkopje 2 

 
 

Overzicht van de soorten met hun aantallen in de Mirakel 
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Schilderwerk en rosse metselbij 
 

 
 

Ronde cocons met poepjes aan één kant - Justus van den Berg  
 
Door: Justus van den Berg 
 
Afgelopen zomer hebben we het huis weer eens geschilderd. Bij één van de ramen kwam 
ik op 27 juni een strook klei tegen die bij beter kijken het nest bleek van een rosse 
metselbij.  
 
Er zaten 11 ronde cocons in met poppen. De ronde cocons zijn kleiner dan de kamer - 
waarschijnlijk iets ingedroogd? Ook het vrouwtje was aanwezig, echter niet meer levend. Ik 
denk dat het een rosse metselbij is waarvoor geen ruimte was in de bijenhotels in mijn tuin. 
Blijkbaar was de spleet van het raam een goed alternatief. 
De rupsjes hadden zich tegoed gedaan aan het stuifmeel. Soms was er nog wat stuifmeel 
over. Er waren veel poepjes buiten de cocon. Opvallend was dat het ronde spinsel volledig 
met klei was bedekt. Als de bijen uitkomen, moeten ze zich een weg banen door de klei. 
Die klei was zeer hard. Hoe ze naar buiten komen weet ik niet. Ik heb de cocons 
voorzichtig bevrijd uit de klei en buiten op een veilig en droog plekje gezet. Misschien gaf 
dat een kans op overleven. Duidelijk is dat deze soort als pop de zomer ingaat. 
 

 
 

Kleistrook - nest met cocons - Justus van den Berg 
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Fossielen Kaloot - 30 jaar geleden 
 
Door: Harry Raad 
 

 
 

Raphitoma antonjansei (L = 1,8 cm) - Harry Raad 
 
Het is oud nieuws: strandvondsten van de Kaloot bij Borssele (17-12-1990). Dit is het 
‘Verslag van een fossielenexcursie die gehouden werd door Harry Raad en Maarten 
Willemse’. Niettemin is hetgeen hierin gemeld wordt nog steeds actueel en kunnen de 
liefhebbers er hun fossielen verzamelen. Voldoende reden om dit nimmer gepubliceerde 
verslag hier alsnog te presenteren. 
 
Op weg 
Nabij half negen vertrokken we uit Goes met 
de bus naar Borssele. Het weer was somber 
en koud, er stond een tamelijk zwakke wind 
uit circa oostelijke richting. In Borssele 
aangekomen, was het nog een stukje lopen 
door de polder en over een dijk. Bij de 
laatste zagen we een fraaie boerderij die 
helaas in slechte conditie was. In het rieten 
dak van de grote zwarte schuur waren  
door stormen grote gaten geslagen. 
Na het beklimmen van de Zeedijk begonnen 
we onze tocht op de Kaloot.  
Het landschap deed hier een beetje surrea-
listisch aan, het contrast tussen natuur en 
techniek was groot. Aspectbepalend waren 
de in- en uitlaat van koelwater van de 
kerncentrale, waartussen een verstoord 
 kustlandschap met duintjes, een plas, het 

 

 
 

Nassarius reticosus (L tot 5,5 cm) - Harry Raad  
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Laevicardium decorticatum ( fragmenten L tot 5 cm) - Harry Raad 
 
strand en veel plastic. Verbaasd keken we 
naar een groep blauwe reigers op de plas; 
kwamen die hier vroeger nou ook zoveel 
voor? 
Ik wist dat er op dit strandje niet veel fossie-
len lagen en we liepen dus gauw door naar 
het strand ten westen van de koelwater-
uitlaat. Kolkend water, stoomwolken en 
‘gevaarlijk zwem- en viswater’ brachten de 
stemming erin. 
 
Fossielenstrand 
Weldra zagen we op vloedlijn de eerste 
fossielen. Maarten herinnerde ze zich van 
vroeger: Voluta lamberti, Astarte en Trivia. 
Heel gewone dingen hier op dit strand, maar 
altijd weer leuk om even je aandacht op te 
richten. Ik wilde snel even naar de haven-
mond lopen, omdat ik daar bij eb weleens  
aardige vondsten had gedaan; het was op 
dat moment laagwater. Na tientallen meters 
echter vonden we een fraaie afzetting van  

 

 
 

Pyrene scaldensis (L tot 1 cm) - Harry Raad 
 
licht materiaal. Donkere brokjes organisch 
materiaal, met veel horentjes, voornamelijk 
wadslakjes. We vonden er onze Trivia’s, 
maar ook fuikhorens, muizenoortjes, etc. 
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Zonder veel verder te staren vulde ik mijn 
pot met licht materiaal en ging verder. Min 
of meer een aanspoelsellijn met grof mate-
riaal volgend, vond ik nogal wat fossiele 
tapijtschelpen, soms een gave mantelschelp 
of een klep van een brachiopode. Maarten 
bleef achter, speurend naar schatten: een 
haaientand stond op zijn verlanglijstje. 
 
Voorbij baken ‘De Roeper’ 
Na het baken werd het strand al gauw 
smaller en waren de duintjes al helemaal 
verdwenen. Op de lage, natte plekken lag 
zwaarder materiaal. Opvallend dat hier de 
fossiele oester Pycnodonte navicularis 
regelmatig te vinden was.  
Bij het weer breder worden van het strand 
was ik bij de eblijn gaan 
lopen, want daar moest het 
allemaal gebeuren. Daar 
lagen de astartes, 
Glycymeris in wel en niet 
scheve vorm, Dosinia’s, klei-
ne Cyclocardia’s en de altijd 
en eeuwig gehavende Pygo-
cardia. Het natte zand nodig-
de in combinatie met de kou 
niet uit om hier neergeknield 
naar kleppen van kleine 
soorten te zoeken. Meene-
men van nat gruis was op 
dat moment te lastig. Verder 
lopen leek weinig nieuws op 
te leveren en het was ook in 
verband met de tijd beter om 
terug te keren. Teruglopend, 
hoger op het strand, bleek 
ook hier weer interessand 
gruis en licht materiaal te 
liggen. Ik vulde mijn laatste 
pot en lege broodzak. Grote 
horens lagen hier ook, zoals 
Neptunea, Thais, Ocenebra, 
Natica multipunctata, Colus 
en Nassarius reticosus. 
 
Tevreden 
Nabij het smalle strand-
gedeelte kwam ik Maarten 

weer tegen. We rustten even uit op de gra-
nieten dijkglooiing en bespraken de vond-
sten. Maarten had inderdaad een haaien-
tand gevonden. In de verte zagen we de 
aalscholvers hun veren drogen. 
Huiswaarts kerend vond ik nog een oester 
met enorme zeepokken; dit moest wel-
haast een exotische vondst zijn. 
De weg naar het dorp was reeds bekend, 
het leek kouder nu we de wind tegen had-
den. De bus stond er al, we waren precies 
op tijd. 

Kruiningen, 23 december 1990 
 
Het verslag heeft een bijlage met 
schelpenvondsten: 77 fossiele soorten en 
19 (sub)recente. 
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