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Van de voorzitter 
 
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding kort over de landelijke ledenvergadering, de Zwaakse Weel, redactie 
Heelblaadje, het opstarten van de activiteiten, de nieuwe Heukels en natuurlijk een 
natuurbeleefmoment. 
 
KNNV landelijk 
Op 17 april was de ledenvergadering van 
de landelijke KNNV. Dit was een zoom- 
vergadering, Het bleek dat je van te voren 
moest melden of je voor of tegen een voor-
stel was namens de afdeling. Lang geleden 
hielden we onze ledenvergadering 3 weken 
voor de landelijke vergadering, zodat we 
ons standpunt konden bepalen. De afge-
vaardigde wist dan hoe er gestemd moest 
worden. Ik heb naar de stukken gekeken 
en het waren geen punten die volgens mij 
een discussie rechtvaardigen in onze afde-
ling. Om eenieder gerust te stellen noem ik 
ze hier op: goedkeuren dat iemand de lan-
delijke leden mag vertegenwoordigen, de 
notulen vaststellen, de financiële jaarstuk-
ken goedkeuren, benoemen van een kas-
commissie en vaststellen dat de naam 
KNNV blijft. Bij de eerste stemming begon 
het al: te weinig stemmen, maar er waren 
nog vertegenwoordigers die hun stembrief-
je niet hadden ingeleverd, onder andere 
ondergetekende. Bij de hoofdelijke stem-
ming van de zes die hun briefje vergeten 
waren heb ik gelijk gezegd: ‘voor’, en ook 
bij de andere voorstellen. De anderen 
stemden ook zo, en we hadden dus een 
Noord-Koreaanse meerderheid. We heb-
ben nog een half uur gezoomd over uitstel 
verhoging contributie afdracht 2021, 
wegens corona. Het bleek uiteindelijk om 
25 cent te gaan en dat was de meerderheid 
- ook onze afdeling, zonder ruggenspraak - 
te gortig. De afdracht blijft zoals die is. 
 
Zwaakse Weel 
De inventarisatie van de Zwaakse Weel 
gaat door; meer deelnemers dan verwacht. 
Nog een paar in te vullen vacatures, maar  

 
dat zal wel goed komen. Karin Klip gaat 
coördineren en de werkgroepen en een 
aantal individuele inventariseerders gaan 
aan de slag. Mijn voorstel is om de leden-
vergadering van 11 oktober 2021 - na een 
half uurtje vergaderen - te gebruiken als 
start van de inventarisaties. 
 
Redactie 
Er zijn twee belangstellenden voor de 
functie van redactie Heelblaadje. Harry 
heeft ze uitgelegd wat het inhoudt en 
mogelijk weten we als dit Heelblaadje 
uitkomt meer.  
 
Herstart 
Omdat de corona hardnekkiger lijkt te zijn 
dan de optimisten dachten, zitten we nog 
vast aan de maatregelen. We gaan niet 
met smoesjes de regels omzeilen. We 
gaan wel profiteren van het feit dat we een 
vergrijzende vereniging zijn. Ik verwacht 
dat op 1 juli bijna alle leden twee keer 
gevaccineerd zijn en dat we dus op 1 juli 
starten. De Plantenwerkgroep is al begon-
nen. Op 3 juli is de Eerste Zaterdag van de 
Maandexcursie en daarbij speelt de keuze: 
bij een natte zomer Schotsman, bij een 
droge zomer Goudplaat.  
 
Flora 
Dit is het eerste voorjaar met de nieuwe 
Flora van Heukels. Ik ben weer basaal 
begonnen met lezen in de flora en probe-
ren de planten die er nu zijn te vinden. We 
beginnen met vroegeling, nu in de familie 
van het hongerbloempje. Je moet kijken 
naar de sterharen op de bladeren en rijpe 
vruchten opmeten. Ik heb best veel ge-
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zocht, maar het is me niet gelukt om een 
andere soort te vinden dan de gewone 
vroegeling. Er zit daar trouwens weer iets 
ongebruikelijks in de tabel; je moet goed 
lezen want c staat eerst en b daaronder, en 
dat verwacht je niet. De informatie in kleine 
letters is goed verbeterd, alleen deze flora 
is niet geschikt als je weinig plantenkennis 
hebt. Neem dan een van de flora’s met pla-
ten of gebruik Obsidentify. Ik zal toelichten 
hoe moeilijk het je gemaakt kan worden. Ik 
vond een waterranonkel in de put van mijn 
schoonmoeder in Yerseke. Ik kwam uit op 
zilte waterranonkel. Omdat de ‘admins’ van 
Waarneming.nl nogal kritisch zijn, dacht ik: 
Dat zal ik bewijzen. In de determineertabel 
van de ranonkels staat bij punt 15 - waar 
de makkelijke soorten geweest zijn - het 
volgende lemma: ‘honinggroef eirond tot 
peervormig, langer dan breed’ en de twee-
de keus ‘honinggroef halvemaanvormig, 
komvormig of rond, breder dan lang (meer 
kroonbladen bekijken).’ Dat is dus voor de 
liefhebbers: eerst zien uit te vinden wat de 
honinggroef is en dan nog op de foto zien 
te krijgen. Na een uurtje tobben had ik de 
honinggroef op de foto, maar de waarne-
ming was al goedgekeurd op grond van 
bewijsmateriaal. Zoals iedereen weet: in 
een goedgekeurde waarneming moet je 

niet rommelen. Het groene vinkje is dan 
weer gelijk weg en komt niet terug. Toch 
raad ik iedere plantenliefhebber aan: lees 
eens vaker in de Heukels. 
 
Beleefd 
Ik wil eindigen met een natuurbeleefmo-
ment. Omdat ik tot de gelukkigen behoor 
die alles al hebben, is het verzinnen van 
een cadeautje moeilijk. Ik had dus 4 insec-
tenhotels gekregen en opgehangen, en na 
2 jaar nog geen bijtje te vinden. Afgelopen 
najaar was er een KNNV-lezing over bijen-
hotels en bijen. Ik heb de adviezen opge-
volgd en heb zelf met een boor en een paar 
stukken beukenhout een bijenhotel ge-
maakt. Wie schetst mijn verbazing, de tem-
peratuur is in april amper boven de 10 gra-
den geweest, maar de gaten in mijn blok 
waren afgedicht. Ook in de resten van de 
gekregen bijenhotels zaten een aantal op-
gevulde bamboerietjes. En nu komt het 
natuurbeleefmoment: tijdens een inspectie 
of er inmiddels meer gevuld waren, zat er 
een bijtje naast een gaatje wat te kleumen. 
Foto gemaakt, hulp van Obsidentify en een 
boek gepakt. Het bleek de gehoornde met-
selbij. Waarschijnlijk een mannetje, gezien 
zijn gedrag; het kan ook omdat hij een wit 
sikje had. 

 

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’. 
 
 
De werkgroepen houden alle rekening met voortschrijdend coronabeleid; houd 
rekening met het niet doorgaan van een activiteit of het aanpassen van de wijze van 
werken. 
 
 
Juni 
 
wo 2 juni 
Plantenwerkgroep 
Wollige distel 

 
 
do 3 juni 
Plantenwerkgroep 
40-388 
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wo 9 juni 
Plantenwerkgroep 
Mijn berm bloeit 
 
do 10 juni 
Plantenwerkgroep 
40-398 
 
vr 11 juni  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
wo 16 juni 
Plantenwerkgroep 
Mijn berm bloeit 
 
do 17 juni 
Plantenwerkgroep 
43-400 
 
wo 23 juni 
Plantenwerkgroep 
Ratelaar en Aardaker 
 
do 24 juni 
Plantenwerkgroep 
43-400 
 
za 26 juni  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
wo 30 juni 
Plantenwerkgroep 
Ratelaar en Aardaker 
 
Juli 
 
do 1 juli 
Plantenwerkgroep 
48-384 
 
za 3 juli  
Eerste Zaterdag Excursie 
Schotsman of Goudplaat 
 
wo 7 juli 
Plantenwerkgroep 
Wollige distel 

do 8 juli 
Plantenwerkgroep 
48-384 
 
ma 12 juli  
Strandwerkgroep 
10.00 u 
 
wo 14 juli 
Plantenwerkgroep 
Bevertjes en Glad parelzaad 
 
do 15 juli 
Plantenwerkgroep 
63-383 
 
wo 21 juli 
Plantenwerkgroep 
Bevertjes en Glad parelzaad 
 
do 22 juli 
Plantenwerkgroep 
63-383 
 
vr 23 juli  
Strandwerkgroep 
20.00 u 
 
wo 28 juli 
Plantenwerkgroep 
Bevertjes en Glad parelzaad 
 
do 29 juli 
Plantenwerkgroep 
urbaan 
 
Augustus 
 
wo 4 augustus 
Plantenwerkgroep 
Wollige distel 
 
do 5 augustus 
Plantenwerkgroep 
urbaan 
 
za 7 augustus  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m. 



‘t Heelblaadje 2021-3 
 

6 

ma 9 augustus  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
wo 11 augustus 
Plantenwerkgroep 
Mijn berm bloeit 
 
do 12 augustus 
Plantenwerkgroep 
urbaan 
 
wo 18 augustus 
Plantenwerkgroep 
Mijn berm bloeit 
 
do 19 augustus 
Plantenwerkgroep 
urbaan 
 
ma 23 augustus  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
wo 25 augustus 
Plantenwerkgroep 
Mijn berm bloeit 
 
do 26 augustus 
Plantenwerkgroep 
Wollige distel 
 
za 28 augustus  
Paddenstoelenwerkgroep 
Bos Schuddebeurs, Schouwen 
 
za 28 augustus 
Plantenwerkgroep 
HNS resthok  
 
 

September 
 
wo 1 september 
Plantenwerkgroep 
? 
 
za 4 september  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m. 
za 4 september 
Plantenwerkgroep 
HNS resthok  
 
wo 8 september 
Plantenwerkgroep 
Tiel uiterwaarden 
 
wo 8 september 
Plantenwerkgroep 
Wollige distel 
 
do 9 september  
Strandwerkgroep 
9.30 u 
 
za 11 september 
Paddenstoelenwerkgroep  
Poelbos Goes - ’s-Heer Hendrikskinderen 
 
za 11 september 
Plantenwerkgroep 
HNS resthok  
 
wo 22 september  
Paddenstoelenwerkgroep 
Bossen Braakman-Zuid  
 
za 25 september  
Strandwerkgroep 
11.00 u 
 

INFORMATIE 
 
Algemene ledenvergadering 
De ALV is gepland op 11 oktober 2021 in het MEC, tenzij alsnog anders wordt besloten 
door een nog voortslepend coronabeleid. 
 
Eerste Zaterdag Excursie 
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van tien tot twaalf, tenzij 
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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.  
Tot er verbetering in de coronasituatie komt, zijn er geen eerste zaterdag van de maand- 
excursies. Op 1 juli komen er mogelijkheden (zie inleiding voorzitter). 
5 juni  p.m. 
3 juli Schotsman of Goudplaat 
7 augustus  p.m. 
4 september p.m. 
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 
 
Beheerswerkgroep  
Over het zomerprogramma 2021 komt in juni duidelijkheid. 
 
Info: Foort Minnaard en Tonnie Outermans, zie binnenkaft achter. 
 
Paddenstoelenwerkgroep 
Het programma voor de tweede helft van het jaar begint met: 
28 augustus  Bos Schuddebeurs, Schouwen  

De bossen rond Schuddebeurs. Gemengd loof-naaldbos. Verzamelen op de 
parkeerplaats bij de buitenplaats Mon Plaisir aan de Donkereweg. De 
excursie start om 13.00 uur. 

11 september Poelbos Goes - ’s-Heer Hendrikskinderen 
Het bos is ontstaan in 1975 bij de ruilverkaveling van het Poelgebied. Het 
onderhoud wordt gedaan door Staatsbosbeheer. Het bos is een loofbos met 
een interessant gedeelte dat beplant is met beuken. De excursie begint om 
13.00 uur op de parkeerplaats aan de Theuniswegeling bij ’s-Heer 
Hendrikskinderen. (De Westerscheldetunnel is tolvrij). 

22 september Bossen Braakman-Zuid 
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 12.30 uur. De excursie start om 13.00 uur op de 
parkeerplaats langs de Isabellaweg. 

 2 oktober  Gadrabos, Burgh-Haamstede 
13 oktober  Oranjezon  
30 oktober  Grevelingendam (NMV excursie) 
 
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Plantenwerkgroep 
Agenda Zomer 2021 PWG KNNV Bevelanden 
Corona: We mogen weer met 3 personen het veld in en als er meer zijn dan splitsen we. 
Verzamelplaats en tijdstip: 
Tot en met september is er iedere donderdagavond inventarisatie van terreinen of soorten. 
Verzamelplaats Hollandsche Hoeve, Goes, vertrek 19.00 uur. Carpoolen doen we niet 
structureel, dus in de praktijk gaat iedereen rechtstreeks naar het veld. Verzamelplaats ter 

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
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plekke nader aangegeven op de bijgevoegde kaartjes (vraag aan Justus). Daar zijn we 
meestal om 19.15 uur. 
 
 3 juni 40-388 
10 juni 40-398 
17 juni 43-400 
24 juni 43-400 
1 juli 48-384 
8 juli 48-384 
15 juli 63-383 
22 juli 63-383 
29 juli urbaan nader te bepalen 
5 augustus urbaan  
12 augustus urbaan  
19 augustus urbaan  
26 augustus Wollige distel  
28 augustus HNS resthok  Aanmelden bij Justus 
4 september HNS resthok  Aanmelden bij Justus 
11 september HNS resthok  Aanmelden bij Justus 
8 september Tiel uiterwaarden. Aanmelden bij Justus, vertrek om 11 uur, aankomst 
 Goes 17.30 uur 
 
Inventarisatie op woensdagochtend 
Extra inventariseren door een vast groepje liefhebbers. Als anderen mee willen, melden bij 
Justus. 
 
2 juni Wollige distel Valdijk 
9 juin Mijn berm bloeit Buitengebied Kapelle 
16 juni Mijn berm bloeit Buitengebied Goes 
23 juni Ratelaar en Aardaker  
30 juni Ratelaar en Aardaker  
7 juli Wollige distel  
14 juli Bevertjes en Glad parelzaad NM dijk 1 
21 juli Bevertjes en Glad parelzaad NM dijk 2 
28 juli Bevertjes en Glad parelzaad ’s-Heerenhoek 
4 augustus Wollige distel  
11 augustus Mijn berm bloeit Buitengebied Wemeldinge 
18 augustus Mijn berm bloeit Buitengebied Kapelle 
25 augustus Mijn berm bloeit Buitengebied Goes 
1 september ?  
8 september Wollige distel  
 
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 
van te voren 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 
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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 juni 9.00 u 
26 juni 9.00 u 
12 juli 10.00 u 
23 juli 20.00 u 
9 augustus 9.00 u 
23 augustus 9.00 u 
9 september 9.30 u 
25 september 11.00 u 
8 oktober 9.00 u 
23 oktober 10.00 u 
 
Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/Mijn-
Anemoon/Activiteiten. 
 
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06-29835816. 
 
Vogelwerkgroep 
Peildatum (peildatum 7 mei 2021 - website Vogelwerkgroep 
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda/vogelwerkgroep-bevelanden/ 
30 september p.m. 

De werkgroepen houden alle rekening met voortschrijdend coronabeleid, 
houd rekening met het niet doorgaan van een activiteit of het aanpassen 
van de wijze van werken. Informatie bij de secretaris Cees L. 

 
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/. 
 
 

Fotowedstrijd 2021 
 
Door: Eric Brouwer - Secretaris 
 
Verleden jaar is er niets van terechtgekomen, maar dit jaar willen we de draad weer 
oppakken. We hebben weer een jaar met een fotowedstrijd voor onze gehele afdeling.  
Er is geen thema dit keer, dus iedereen kan het vrij invullen, denk ik zo. 
Maak een mooie natuurfoto in ons werkgebied en stuur hem uiterlijk 31 december 2021 in. 
De prijsuitreiking is dan volgend jaar bij de algemene ledenvergadering.

http://www.anemoon.org/Mijn-
mailto:ellyjacobusse@gmail.com,
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda/vogelwerkgroep-bevelanden/
mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Wollige distel Valdijk - april 2021  
Goed resultaat en ook iets bijzonders 
 

 
 

Beeld van het veldwerk op 14 april 2021 - Foto’s Gerard Kerpel 
 
Door: Justus van den Berg 
 
Jaarlijks telt de plantenwerkgroep de wollige distel in het voorjaar en najaar. We doen dat 
sinds 2019 intensiever; elke plant die we zien krijgt een nummer, we tellen het aantal 
bladen en nemen de maat van het grootste blad. 
 
In april hebben we in totaal 73 rozetten 
gevonden. Vorig jaar waren er 43 rozetten. 
Dat is een sterke toename, maar die wordt 
grotendeels veroorzaakt door één groeiplek 
aan de koude noordkant van de Valdijk. 
Daar groeien 36 exemplaren op een opper-
vlakte van nog geen 3 m2. We hebben er 
nog nooit zoveel dicht bij elkaar gezien, en 
dat aan de koude noordkant. Ze stonden 
wel twee meter onder de kruin van de dijk, 
achter de populieren. Dus meer schaduw  
 

Rozetten uit de rijke groep, genummerd 
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dan zon, zou je denken. We gaan kijken 
hoeveel van deze rozetten er in augustus 
bloeien. 
 
NABERICHT 
Verrassend was het bericht van Tijmen den 
Otterlande dat we een groot aantal rozetten 
aan de noordkant over het hoofd hadden 

gezien. Wij zijn dus op 12 mei weer het 
veld ingegaan. Er zijn in totaal 112 rozetten 
geteld, waarbij er aan de noordkant 91 
staan en 21 aan de zuidkant. De explosie 
van rozetten aan de noordkant is niet 
overduidelijk door het beheer te verklaren.  
 
(wordt vervolgd)

 
 

Voorjaarspaddenstoelen Schelphoek  
bij Wolphaartsdijk 
 

 
 

Meidoornrotkelkje - Foto’s Henk Remijn 
 
Door: Henk Remijn  
 
Aan het Veerse Meer werd dit voorjaar een verrassende mycoflora vastgesteld door de 
auteur en zijn partner Willy. Kenmerkende vroege soorten en/of een fraai voorkomen van 
soms ook ‘jaarrond’ soorten krijgen in dit verslag aandacht. 
 
Gebied 
De Schelphoek is een voormalig schor- en 

slikgebied in het Veerse Meer. Met de aan-
leg van de Zandkreekdam bij Kats en de 
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Veerse Gatdam bij Vrouwenpolder ver-
dween het getij. Grote zandplaten, slikken 
en schorren kwamen permanent droog te 
liggen. Het Veerse Gat en de Zandkreek 
werden een meer. Buitendijks kwamen 
honderden hectaren grond beschikbaar. In 
de jaren 60 van de vorige eeuw is voor het 
buitendijkse Veerse Meergebied door 
landschapsarchitect Nico de Jong - hoofd 
afdeling Landschapsverzorging Staatsbos-
beheer - een landschapsplan gemaakt. 
Rond het Veerse Meer werd veel bos aan-
geplant en aan de oevers werd gras inge-
zaaid voor de recreatie. Die ingezaaide 
graslanden hebben zich ontwikkeld tot zeer 
waardevolle natuurgraslanden, met een rij-
ke flora van onder andere diverse soorten 
orchideeën. Op de echt natte plekken van 
bijvoorbeeld de Schotsman is zelfs veen-
ontwikkeling gaande. Zo werd een land-
schap gecreëerd waar we nu een grote 
landschappelijke en natuurhistorische 
waarde aan hechten. 
Eén van de natuurgebieden in het Veerse 
Meergebied is de Schelphoek bij Wol-
phaartsdijk. Langs de oevers van het Veer-
se Meer zijn bij de Schelphoek graslanden 
aangelegd voor de recreatie. Tegen de 
voormalige zeedijk is gemengd loofbos 
aangeplant. Op andere stukken is bij de 
inrichting meidoornstruweel aangeplant. De 
laatste jaren hebben de essen in het bos 
massaal het loodje gelegd door de essen-
taksterfte (zie kader). De opengevallen  

plaatsen worden nu van nature opgevuld 
met sleedoorn en meidoornstruweel.  
De bodem bestaat uit kalkrijk zand en op 
verschillende plaatsen is ook kalkrijk slib 
afgezet. Deze combinatie van bos, struweel 
en kalkrijk zand/slib is ideaal voor een aan-

tal paddenstoelen die gebonden is aan het 
voorjaar, ook wel ‘voorjaarspaddenstoelen’ 
genoemd. Een aantal van deze voorjaars-
soorten wordt hier kort behandeld. 
 
Voorjaarssoorten 
We beginnen gelijk maar met een uitzonde-
ring: de spectaculaire rode kelkzwam. Dit is 
meer een wintersoort en kan zelfs al in no-
vember fructificeren. De vruchtlichamen 
kunnen echter tot ver in maart gevonden 
worden, zo ook in de Schelphoek. Vorig 
jaar hebben we ze er voor het eerst gezien 
en nauwkeurig gedetermineerd als de rode 
kelkzwam. Dit jaar zijn er op waarneming.nl 
wederom rode kelkzwammen gemeld, 
maar is door de waarnemer helaas niet tot 
op de soort gedetermineerd. 
Het meidoornstruweel is hier rijkelijk aan-
wezig en levert soorten op die specifiek 
aan meidoorn zijn gebonden. Op overjari-
ge, afgevallen meidoornbessen groeit een 
klein bekerzwammetje, het meidoornrot-
kelkje. Ogenschijnlijk groeit het op de 
grond, maar graaf je de grond voorzichtig 
weg, dan ontdek je de oude overjarige mei-
doornbesjes met daarop het zwammetje. 
Ongelooflijk dat een bekerzwammetje op 
zo`n klein, gemummificeerd besje is ge-
specialiseerd. Het kan nog gekker, want we 
zien ook de meidoornbesgeweizwam. Die 
soort is eveneens gespecialiseerd op de 
begraven, gemummificeerde meidoornbes-
sen.  
Onder het rijkelijk aanwezige meidoornstru-
weel vinden we ook opvallend veel vinger-
hoedjes. Ze zijn niet per se afhankelijk van 
de meidoornstruiken, maar leven saprotroof 
op de kalkrijke, humeuze bodem.  
Een zeldzaamheid is de matte voorjaars-
satijnzwam. Ook deze vond ik in de buurt 
van het meidoornstruweel. In de Versprei-
dingsatlas Paddenstoelen staan 2 stippen. 
Eén vondst is ook uit het Veerse Meerge-
bied, de andere is in de Flevopolder geno-
teerd. Wim Kuijs vermeldt de soort van de 
Schotsman in zijn rapport over de padden-
stoelen van Noord-Beveland (1992). De 
vondst is destijds gecontroleerd door de 

Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een 
uit Azië afkomstige schimmel met de naam 
Hymenoscyphus fraxineus (vals essenvlies-
kelkje). H. fraxineus is een invasieve exoot 
en is nauw verwant aan het inheemse 
Essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus), 
een schimmelsoort die saprotroof op 
afgevallen bladstelen van de es leeft. 
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Belgische mycoloog André de Haan en zijn 
Nederlandse collega Machiel Noordeloos. 
Noordeloos is tegenwoordig wereldwijd be-
kend als specialist in satijnzwammen. Er is 
een glimmerige voorjaarssatijnzwam die 
wel enige gelijkenis vertoont met mijn 
vondst. Een belangrijk verschil is het al of 
niet aanwezig zijn van cystiden. Dit zijn een 
soort steuncellen op de lamelrand. Onder 
de microscoop kon ik, ook na verschillende 
preparaatjes te hebben gemaakt, geen 
cystiden ontdekken. Dat leidt in de determi-
natiesleutel naar de matte voorjaarssatijn-
zwam. Zowaar een mooie vondst! 
De bokaalkluifzwam is een soort die een 
mycorrhiza-relatie heeft met eiken. Op 
diverse plekken vonden we ze onder de 
eiken op wat meer slibrijke, humeuze 
grond. Op een vergelijkbare plaats met 
eiken en populier stond een tiental kapjes-
morieljes. Kapjesmorielje leeft echter sa-
protroof op een humeuze bodem en heeft 
geen specifieke relatie met bomen. 
Franjehoeden kunnen lastig te determine-
ren zijn. De Schelphoek leverde verschil-
lende vondsten op. In het vroege voorjaar 
is de vroege franjehoed een goede kandi-
daat. Controle onder de microscoop is bij 
franjehoeden echter geen overbodige luxe. 
De hoed van de paddenstoel kan door uit-
droging en veroudering van kleur verande-
ren. Verwisseling met andere soorten be-
hoort dan tot de mogelijkheden. Twijfel le-
vert regelmatig verkeerde determinaties op. 
We willen graag zekerheid. Dus onder de 
microscoop zoeken we naar de kenmerken 
om de franjehoeden met 100% zekerheid  
‘vroege franjehoed’ te mogen noemen. En  

inderdaad, het zijn vroege franjehoeden. 
Voor de algehele verwarring: vroege franje-
hoeden zijn ook in de herfst te vinden.  
Op de laatste excursie in de Schelphoek op 
5 mei 2021 met Willy vindt ze een beker-
zwam. Het verbaast me elke keer weer dat 
zij de bekerzwammen weet te spotten. Ook 
nu staan ze verscholen, tegen en onder 
een boomstammetje dat gebruikt is voor de 
afscheiding van het mountainbikeparcours. 
Ze zijn bruin. Eén exemplaar gaat mee om 
het thuis te determineren. Het blijkt vodden-
bekerzwam te zijn. Ze hebben hun naam te 
danken aan het feit dat ze op sterk verteerd 
papier, karton en hout kunnen voorkomen. 
Met deze laatste vondst van de voddenbe-
kerzwam zit ons ‘voorjaar’ er weer op. De 
voddenbekerzwam is overigens geen 
karakteristieke voorjaarssoort; landelijk 
worden ze in alle jaargetijden gemeld. 
 
 

 
 

Matte voorjaarssatijnzwam 
 
Lijst met behandelde soorten in alfabetische volgorde 
 
Bokaalkluifzwam  Helvella acetabulum 
Essenvlieskelkje  Hymenoscyphus albidus 
Kapjesmorielje  Mitrophora semilibera 
Matte voorjaarssatijnzwam Entoloma opacum 
Meidoornbesgeweizwam  Xylaria oxyacanthae 
Meidoornrotkelkje  Monilinia johnsonii 
Rode kelkzwam  Sarcoscypha coccinea 
Vals essenvlieskelkje  Hymenoscyphus pseudoalbidus / H. fraxineus 
Vingerhoedje  Verpa conica  
Voddenbekerzwam      Peziza ampliata 
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Een knuppeltje in de tuin 
 

 
 

Knuppeltje - Pieter Korstanje 
 
Door: Pieter Korstanje 
 
Er zat afgelopen zomer een knuppeltje in mijn tuin. Een gewoon knuppeltje wel te 
verstaan. Het was geen oenig jongentje, maar een vlieg met de naam gewoon knuppeltje - 
Physocephala rufipes. 
 
Het gaat om een blaaskopvlieg. Een bijzon-
der geval, met een zeer smalle taille. Hij 
hield zijn achterlijf inderdaad als een knup-
peltje omhoog. Een zot gezicht.  
Ik heb even opgezocht waar zo’n beestje 
nou van leeft. Het gewoon knuppeltje blijkt 
een parasiet te zijn. Hij legt zijn eitjes in 
een hommelnest, waar de larven lekker 
beschut opgroeien. Het gewoon knuppeltje 
is niet zeldzaam en komt in het hele land 

voor. Mijn oog was er nog nooit op geval-
len. Naast het gewoon knuppeltje bestaat 
er ook nog een zwart knuppeltje, een 
prachtknuppeltje en een gracieus knuppel-
tje. De knuppeltjes blijken nauwe familie te 
zijn van de blaaskaakjes. Zo heb je het 
vurig blaaskaakje, het vaag blaaskaakje  
en het harig blaaskaakje.  
Knuppels en blaaskaken. Het is bij die 
insecten net de grote-mensenwereld. 
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Slakken op een huiskavel in april 
Kruiningen 11-15 april 2021 
 

 
 

Rode wegslak, tuin, juni 2008 - foto’s Harry Raad 
 
Door: Harry Raad 
 
De droge, zonnige dagen van midden april nodigden uit tot het zoeken van een slakje bij 
huis. Niet dat het weer voor de slakken ideaal was, maar gelukkig wel voor de waarnemer. 
Thuis slakjes zoeken en registreren deed ik - met forse tussenpozen - van 1989 tot 2009. 
De hoogste tijd om nu weer eens naar deze vriendelijke wezens te kijken. De actuele 
resultaten van april worden vergeleken met die van april in eerdere jaren. Daarnaast is er 
wat aandacht voor de geregistreerde slakken op andere momenten. 
 
Zoeken 
Het zoeken naar slakken doe ik steeds op twee manieren. Met rondkijken op een specifiek 
deel van de kavel komen de aan dat biotoop gebonden soorten tevoorschijn. Daarnaast 
levert detailonderzoek aan strooisel op een kansrijke plek de kleinste soorten op. De slak-
ken worden zo nodig in huis met een binoculair bekeken. Terreintypen op de kavel zijn: 
wegsloot, erf met tuin en moestuin, schaduwrijke poel (’s zomers droog), bloemrijk gras-
land, bos/ knotbomen en stort van maaisel. Het werk is al die jaren op velerlei wijze ver-
richt en van een systematisch onderzoek is dus geen sprake.  
 
Namen 
In het verleden en ook nu zijn de opgeraapte en uitgepikte slakjes steeds naar beste 
kunnen op naam gebracht met de op dat moment beschikbare actuele standaardwerken. 
Determinatieproblemen doen zich soms voor bij naaktslakken als alleen naar externe 
kenmerken gekeken wordt. Hier is verder geen specialistisch anatomisch onderzoek 
uitgevoerd. Deskundigen zullen daarmee weten dat bij het kleine aantal opgevoerde 
probleemsoorten een vraagteken geplaatst kan worden.  
 
April 2021 
De nu bezochte plekken worden behandeld met een korte beschrijving en een soorten-
lijstje. De soorten zijn alfabetisch opgesomd, de kop geeft de situatie levend en dood. Vers 
dood materiaal is als lege huisjes aangeduid; verweerde lege huisjes zijn in de kolom ‘oud’ 
weergegeven. 
 
Composthoop voor: 
Een kleine stort van maaisel, vooraan op de grens van de kavel, is deels omringd door 



‘t Heelblaadje 2021-3 
 

16 

ruigte en hoog opgaand, houtig gewas. Het gestorte materiaal komt van vochtig grasland 
en ruigte. Circa 3 liter materiaal is op de rand verzameld na het weghalen van het ver-
droogde maaisel aan de oppervlakte. Het strooisel is onder andere met het binoculair 
uitgezocht. 
 

 
 

Behaarde slak, hooiland/maaisel, 8 september 2003 
 
Wetensch. naam Ned. naam levend 

adult 
levend 

juv. 
leeg 
adult 

leeg 
juv. oud 

Aegopinella nitidula bruine blinkslak . . . . 2 

Alinda biplicata grote clausilia . . . 1 . 

Cochlicopa lubrica glanzende agaathoren . 7 . . . 

Nesovitrea hammonis ammonshorentje . . . 1 1 

Sucinella oblonga langwerpige barnsteenslak . 2 . . . 

Trochulus hispidus haarslak . 5 . 2 2 

Vitrina pellucida doorschijnende glasslak . . . 2 . 

 
Compoststrook achter: 
Achterin ligt op de grens van de kavel een strook van gestort maaisel, begrensd door 
brandnetel. Half april is de stort nog volop in het licht. Het gestorte materiaal komt van ma-
tig vochtig grasland. Circa 3 liter materiaal is op de rand verzameld na het weghalen van 
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het verdroogde maaisel aan de oppervlakte. Tevens zijn er op het oog lege huisjes ver-
zameld op een vergraven deel. Het strooisel is onder andere met het binoculair uitgezocht. 
 
Wetensch. naam Ned. naam adult juv. adult juv. oud 

Alinda biplicata grote clausilia . . . . 1 

Arion intermedius egel-wegslak . 1 . . . 

Cepaea nemoralis zwartgerande tuinslak . . . 1 . 

Cochlicopa lubrica glanzende agaathoren 2 9 1 . 3 

Monacha cantiana grote kartuizerslak . . 1 10 . 

Nesovitrea hammonis ammonshorentje . . 1 . 11 

Oxychilus draparnaudi Grote glansslak . . 2 8 . 

Punctum pygmaeum dwergpuntje 1 . . . . 

Sucinella oblonga langwerpige barnsteenslak . 6 . 2 . 

Trochulus hispidus haarslak . 4 3 7 13 

Vallonia costata geribde jachthorenslak 3 6 1 . 3 

Vallonia excentrica scheve jachthorenslak . . 1 . . 

Vertigo pygmaea dwerg-korfslak . . . . 1 

Vitrina pellucida doorschijnende glasslak . . . 1 . 

 
Tuinen en erf: 
Rondom het huis is gekeken op plekken waar slakken schuilen. Slakken zijn verzameld 
onder houtblokken, tegels/steen, bloempotten, plaatwerk (hout) en plastic. Dat alles op het 
oog, geen onderzoek van strooisel. 
 
Wetensch. naam Ned. naam adult juv. adult juv. oud 

Aegopinella nitidula bruine blinkslak . . 2 . . 

Alinda biplicata grote clausilia 2 3 . . . 

Arion circumscriptus grauwe wegslak . 1 . . . 

Arion hortensis zwarte wegslak 1 1 . . . 

Cochlicopa lubrica glanzende agaathoren 1 1 . . . 

Deroceras invadens zwervende akkerslak 4 1 . . . 

Deroceras reticulatum gevlekte akkerslak 1 . . . . 

Discus rotundatus boerenknoopje 3 6 . . . 

Lauria cylindracea genaveld tonnetje 5 5 . . . 

Oxychilus draparnaudi grote glansslak 2 6 6 5 . 

Vitrina pellucida doorschijnende glasslak . . . 1 . 
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Wegsloot: 
Aan weerszijden van de dam is gevist met een appelmoeszeef aan een stok. De riet-
stoppels in de sloot bemoeilijkten het werk. Het weinige opgeviste materiaal is gezeefd en 
uitgezocht, waarbij de kleinste fractie met het binoculair. 
 
Wetensch. naam Ned. naam adult juv. adult juv. oud 

Aplexa hypnorum slaapslak . 3 . . . 

Planorbis planorbis gewone schijfhoren 1 . . . . 

Radix balthica ovale poelslak 1 1 . . . 

 
Onder gevallen hout/schors  
De rij met knotwilgen heeft gevallen hout en schors. Hier is zeer beperkt gezocht in het 
achterste deel. Het keren van enkele geschikte stukken leverde een paar rustende slakken 
op.  
  
Wetensch. naam Ned. naam adult juv. adult juv. oud 

Aegopinella nitidula bruine blinkslak 2 1 1 . . 

Discus rotundatus boerenknoopje 1 . . . . 

Oxychilus draparnaudi grote glansslak . . . 1 . 

Trochulus hispidus haarslak 1 1 . . . 

 
Bespreking 
Met 24 soorten is het slakkenwerk in april naar verwachting, waarbij het volgende is op te 
merken over de landslakken en de soorten uit het water. Over de landslakken is met be-
trekking tot het komen en gaan van soorten iets te melden. 
Grote clausilia en genaveld tonnetje zijn door mij geïntroduceerd tijdens het inventarisatie-
werk van onze KNNV-slakkenwerkgroep, ook wel als Slakkenwerkgroep ‘Zeeuwse Slak’ 
aangeduid (2002-2010). Genoemde slakken zijn meegekomen met verzameld strooisel, 
wat na onderzoek in de tuin werd gestort. Grote clausilia is hier voor het eerst in 2008 vrij 
rondkruipend waargenomen en heeft de huiskavel nu voor een flink deel gekoloniseerd, zij 
het in lage dichtheid.  
Het genaveld tonnetje zit alleen bij huis op een paar bloempotten. De soort is hier nu enige 
jaren bekend, maar nooit geregistreerd. Het begieten van de potplanten komt ook de slak 
ten goede, waarmee hij zich als een afhankelijk huisdier, zeer lokaal gegroepeerd, weet te 
handhaven. Deze inheemse/ingeburgerde soort kwam vroeger alleen op de rand van Wal-
cheren voor (Gittenberger, c.s., 1984), met een eerste waarneming te Domburg in 1931. 
Nu is sprake van een noordelijke uitbreiding in een zone langs de kust en gaat hij ook ver-
spreid landinwaarts. Onopzettelijke introducties in tuinen spelen een rol. De Slakkenwerk-
groep noteerde dat in Zeeland voor Goes, Dreischor en Oostburg. 
Van de dwerg-korfslak is slechts één oud, beschadigd huisje gevonden, terwijl die soort 
hier betere tijden heeft gekend. Wellicht is nader inventarisatiewerk nodig; het zou jammer 
zijn als deze in Zeeland toch vrij algemene Rode Lijstsoort de wijk nam. 
Een naaktslak die ik hier nog niet eerder heb herkend is de zwervende akkerslak. Verwar-
ring met de kleine akkerslak ligt op de loer. De relatief grote afmetingen en de lichte ring 
om de ademopening deden mij tot deze determinatie besluiten.
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Moeraspoelslak (l) en slaapslak (r), wegsloot, 26 december 2005 
 
De waterslakken werden niet eerder in april bemonsterd, zodat ter vergelijking gegevens 
van andere momenten als schets dienen. Eerder onderzoek aan de wegsloot laat een aan-
vulling met slechts twee soorten zien. De wegsloot was in december 2005 gebaggerd, 
waarbij slaapslak, ovale poelslak en moeraspoelslak (Stagnicola palustris) talrijk boven 
water kwamen.  
De poel is nu niet geïnventariseerd om reden dat er nog veel water in stond en het bemon-
steren te moeizaam was. De eerdere waarnemingen zijn bij droogvallen gedaan, met  
onderzoek van bodemmateriaal. Beide wateren kennen een instabiele situatie met het  
’s zomers droogvallen. Door de ligging op een kleinere kreekrug (Capelleweg-Witte Stee-
weg) met de aansluiting op een grotere kreekrug (Zanddijk) is het oppervlaktewater in dit 
deel van de Kruiningenpolder zoet. Er is geen zoute kwel of ondiep zout veen aanwezig 
(Bakker, 1950).  
Een bijzondere soort heeft hier de aandacht: de slaapslak. Deze soort is op Zuid-Beveland 
uitgebreid bestudeerd door Den Hartog (1962, 1963a/b), onderzoeker van het toenmalige 
Hydrobiologisch Instituut afdeling Deltaonderzoek te Yerseke. Hij beschrijft de slaapslak 
als een soort van ondiepe, droogvallende sloten met zoet tot hooguit zwak brak water. 
Deze sloten zijn in ons gebied geassocieerd met kreekruggen, waarbij lichte kleigronden 
(zavel) het aspect bepalen. Door inundatie in oorlogstijd en vooral door de Ramp van 1953 
zijn populaties van de soort verloren gegaan, wat bij het onderzoek in de jaren 60 nog 
nauwelijks tot terugkeer had geleid. De ecologie is bijzonder door de overleving van 
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(voornamelijk jonge) dieren in ’s zomers drooggevallen sloten met een vochtig blijvende 
slootbodem. De populatie wordt in die periode tevens zeker gesteld met een ei-stadium. 
 
Meer slakken 
Van de 24 waargenomen soorten werden er 6 niet eerder in april gevonden, terwijl 6 soor-
ten voor die maand gemist zijn. Die situatie lijkt van weinig belang, omdat een ontmoeting 
met een soort steeds toevallig is. Genaveld tonnetje en de zwervende akkerslak zijn eerder 
niet in april genoteerd, noch voor de andere maanden, dus ‘nieuw’ voor de huiskavel.  
De geregistreerde slakkenfauna van de huiskavel telt inmiddels 48 soorten. Dit hogere 
aantal zal zeker te maken hebben met een duidelijker optreden van soorten op andere 
momenten in het jaar. De grote eenjarige soorten, zoals rode wegslak (Arion rufus), treden 
bijvoorbeeld vooral in de zomer op de voorgrond. 
Door veranderde omstandigheden zullen soorten zijn verdwenen. Zo is het grasland met 
schapen al snel omgezet in hooiland en is de poel geleidelijk verder in het duister gekomen 
door het uitgroeien van wilgen en elzen.  
Het ontwikkelen van bloemrijk hooiland heeft het voorkomen van fijngeribde grasslak 
(Candidula gigaxii) geëlimineerd. De soort van droge, onbeschaduwde terreinen had in de 
aanvankelijk manshoge glanshavervlakte klaarblijkelijk weinig meer te zoeken.  
De veranderingen in de poel hebben naast toenemende schaduw ook betrekking op 
toegenomen bladval en langer droogvallen. De oogst van de vele waterslakken in het 
begin herhaalt zich al vele jaren niet meer. Gewone schijfhoren en tractorwieltje (Gyraulus 
crista) zijn nog wel vrij talrijk waargenomen. 
 
Bronnen: 
Bakker, G. de, 1950. De bodemgesteldheid van enkele Zuid-Bevelandse polders en hun geschiktheid 
voor de fruitteelt. - Versl. Landbouwk. Onderz., no. 56.14. ’s-Gravenhage. 
Gittenberger, E., W. Backhuys & Th.E.J. Ripken, 1984. De landslakken van Nederland. - St. Uitgeverij 
KNNV. 
Hartog, C. den & L. de Wolf, 1962. The life cycle of the water snail Aplexa hypnorum. - Basteria 26(5-6): 
61-72 
Hartog, C. den, 1963a. The distribution of the snail Aplexa hypnorum in Zuid-Beveland in relation to soil 
and salinity. -  
Basteria, 27(1-2): 8-17. 
Hartog, C. den, 1963b. The Aplexa hypnorum coenosis in Zuid-Beveland. . Basteria 27(3-4): 49-62. 
Jansen, B., 2015. Veldgids Slakken en mossels - Land en zoetwater. - KNNV Uitgeverij, Zeist. 
 
Bijlage: Vondsten van slakken/slakkenhuisjes Kruiningen, april 2021 (24 soorten) 
 
Aegopinella nitidula bruine blinkslak Monacha cantiana grote kartuizerslak 
Alinda biplicata grote clausilia Nesovitrea hammonis ammonshorentje 
Aplexa hypnorum slaapslak Oxychilus draparnaudi grote glansslak 
Arion circumscriptus grauwe wegslak Planorbis planorbis gewone schijfhoren 
Arion hortensis zwarte wegslak Punctum pygmaeum dwergpuntje 
Arion intermedius egel-wegslak Radix balthica ovale poelslak 
Cepaea nemoralis zwartgerande tuinslak Sucinella oblonga langwerpige barnsteenslak 
Cochlicopa lubrica glanzende agaathoren Trochulus hispidus haarslak 
Deroceras invadens zwervende akkerslak Vallonia costata geribde jachthorenslak 
Deroceras reticulatum gevlekte akkerslak Vallonia excentrica scheve jachthorenslak 
Discus rotundatus boerenknoopje Vertigo pygmaea dwerg-korfslak 
Lauria cylindracea genaveld tonnetje Vitrina pellucida doorschijnende glasslak 
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Voorjaar in Zuid-Beveland 
 

 
 

Aan het werk met de fuik - Foto’s Paula Westhuis 
 
Door: Pieter Steennis 
 
Al een aantal jaren inventariseer ik met Mientje de Jonge voor Nauurmonumenten de 
stand van de salamanders in de poelen van het Heggengebied bij Nisse. Vorig jaar slechts 
gedeeltelijk. Dit jaar werken we met 2 andere vrijwilligers het hele gebied af. Dat doen we 
op een zodanige manier dat iedere poel 4 keer bemonsterd wordt. Hieronder een tekst 
over het recente voorjaarswerk en andere natuuraspecten in dit fraaie gebied. 
 
Over de poelen en het gebied 
Het mooie van het heggengebied is dat het 
gespaard is gebleven bij ruilverkavelingen. 
Daardoor is nog veel van het oude cultuur-
landschap aanwezig: kleine perceeltjes om-
geven door heggen. De begroeiing van de 
heggen bestaat uit sleedoorn, meidoorn, 
vlier en braam. Praktisch ieder perceeltje 
heeft een eigen poel. Hierdoor is een goe-
de biotoop voor amfibieën ontstaan. De 

heggen eromheen bieden een goede 
broedgelegenheid voor trekvogeltjes. De 
meest voorkomende is wel de tjiftjaf. Ook 
de koekoek is een vaste zomergast. Het is 
een landschap met hollebollige weiden, zo-
als dat wel beschreven wordt in toeristische 
folders over de Zak van Zuid-Beveland. 
De poelen zijn meestal een meter diep, aan 
de randen ondieper. Waar vee graast zijn 
de oevers vertrapt. Vandaar dat Natuur-
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monumenten de poelen geheel of gedeel-
telijk met prikkeldraad afzet om verstoring 
te voorkomen. Het vee dat er graast zijn de 
anguskoeien (witte vleeskoeien) van Poel-
zicht, paarden en schapen. Het gebied van 
de anguskoeien wordt bemest met biologi-
sche mest van de boerderij zelf. Andere 
verpachte stukken krijgen kunstmest; niet 
bevorderlijk voor de biodiversiteit, maar dit 
terzijde. 
Als een poel dicht dreigt te groeien, wordt 
hij opgeschoond. Dat betekent met een 
grote machine voornamelijk riet en lisdod-
den verwijderen. Mijn indruk is dat poelen 
met lisdodden een goede biotoop zijn voor 
de kamsalamander. De bodem van een 
poel bestaat uit klei, die op een veenpakket 
ligt.  
 
De amfibieën 
Er komen voor: de gewone pad, bruine kik-

ker, kleine watersalamander, alpenwatersa-
lamander en de kamsalamander. Van de 
salamanders is de kleine watersalamander 
het meest voorkomend. De alpenwatersala-
mander is waarschijnlijk in het gebied te-
rechtgekomen als vrijgelaten vijverdier. 
Vermoedelijk is de kamsalamander een 
overblijver uit het verleden. Op de Bevelan-
den is het Heggengebied de enige plek 
waar hij voorkomt. Een andere plek in Zee-
land is Zeeuws-Vlaanderen. Met de kamsa-
lamander bezit het Heggengebied bijzonde-
re natuur en krijgt Natuurmonumenten sub-
sidie van de provincie voor het onderhoud 
van de poelen. Daarom is dit inventariseren 
belangrijk. 
 
Wat we meemaken 
Poelen inventariseren is werken met fuiken. 
De fuiken heb ik eerder in 't Heelblaadje 
beschreven (Steennis, 2016). De fuik wordt

 

 
 

De vangst opgehaald  
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gezet en 2 dagen later opgehaald. Wel op-
letten dat er voldoende ruimte over is voor 
de salamanders om nog lucht te happen, 
anders verdrinken ze. Soms raakt bij het 
plaatsen de inzwemopening los van de kooi 
en dan moet je de poel in om het opnieuw 
te doen. Meestal zitten er salamanders in, 
soms een zwarte spintor, een geelgerande 
watertor, padden, groene kikkers, bruine 
kikkers en stekelbaarsjes - driedoorn en 
tiendoorn. Naarmate het seizoen vordert 
komen er ook larven van padden en kikkers 
in. Deze zijn lastig netjes terug te zetten. 
Dit jaar is het een raar vangseizoen. We 
hebben maar één keer een pad gevangen, 
geen enkele kikker, maar wel alle andere 
genoemde soorten. Het vaakst troffen we 
de kleine watersalamander aan. Het hoog-
ste aantal was 44 in één fuik, eerlijk ver-
deeld over mannetjes en vrouwtjes. Het 
hoogste aantal alpenwatersalamanders 
was 12, ook hier evenveel mannetjes en 
vrouwtjes. De kamsalamander was een 
keer vertegenwoordigd met 4 mannen en 1 
vrouw. Hij is door ons in 6 verschillende 
poelen gevonden. 
 
Andere waarnemingen 
Meestal begint het seizoen rond half maart, 
wat betekent dat je ook nog weleens een 

leuke vogelwaarneming kunt doen. Zo 
hadden we een witgatje, watersnippen die 
in de loop van het seizoen verdwijnen, op 
19 april een koekoek en ook nog een 
nachtegaal. Ook troffen we regelmatig 
sporen van reeën aan, en eenmaal hebben 
we er echt een gezien. 
 
Nog iets bijzonders 
Het volgende vraagt alertheid bij de lezer. 
Midden in het Heggengebied ligt een bij-
zondere poel. We noemen die de Oerpoel 
of de Nevelpoel. Dat komt omdat er altijd 
een dikke mistlaag boven hangt. Bovendien 
is hij zo diep dat er geen fuik in te plaatsen 
valt, behalve vlak langs de rand. Op 1-4 is 
het ons gelukt om ook deze te bemonste-
ren. We troffen 2 onbekende soorten aan, 
ze waren ongeveer 15 cm groot en hadden 
een salamanderachtig uiterlijk. Helaas 
geen foto’s genomen, maar meteen weer 
vrijgelaten.  
Later vernamen we dat er in die poel dino-
manders en paddesauriers voorkomen. 
Voorwaar een echte natuurbeleving! 
 
 
Aangehaald: 
Steennis, P., 2016. Padden, kikkers en sala-
manders. - ’t Heelblaadje, 33(4): 9-13. 

 
 

Welkome aanwinst: de vos 
 
De redactie zag berichtgeving over het wel of niet toelaten van een gezonde vossenpopu-
latie in onze provincie. Het is bij dit onderwerp gebruikelijk dat boerenkringen en natuurbe-
schermingsvolk over elkaar heen duikelen. ‘Vossen reageren met meer jongen op intensie-
ve jacht’ is een stelling die aandacht vraagt (in: Argus, 1/2021). Zonder in die discussie 
mee te gaan konden vossenliefhebbers in de PZC van 21 april jl. genieten van de kop in 
de rubriek Natuurjournaal: ‘De vos is een welkome aanwinst’. Een voorbehoud wordt ech-
ter gemaakt voor topgebieden voor kust- of weidevogels, waar een beheer van ‘zo goed 
mogelijk weren’ van deze predator wordt voorgestaan. Schouwen-Duiveland en Yerseke 
Moer zijn elders als concrete gebieden genoemd. Welkom en ongewenst, hier is sprake 
van een dilemma, een spagaat. 
 
Geraadpleegd: 
Jacobusse, Ch., 2021. Natuurjournaal. De vos is een welkome aanwinst. - PZC, 21-4-2021. 
Palsma van Voorthuizen, S., 2021. Beter af in Luxemburg. - Argus, 1/2021: 14-15.  
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Rosse metselbij - en ook behangersbij 
 
Door: Justus van den Berg 
 
De afgelopen jaren heb ik in 't Heelblaadje vaker verslag gedaan over mijn bijenhotels. Ze 
doen het nog steeds goed, maar het systematisch vernielen van de afsluitende kleideksels 
op de pijpjes vroeg toch eens om nader onderzoek. Over mijn bevindingen gaat het 
onderstaande verslag. 
 

 
 

Pijpjes niet meer afgedicht - Foto’s Justus van 
den Berg 
 
 

Sleets beeld in februari 
Wat me elk jaar weer opvalt is dat in de zo-
mer de pijpjes netjes zijn afgedicht met klei, 
maar in februari zijn de meeste deksels 
weg of deels ingeslagen. Soms staat er 
dan nog een smal kleirandje. Hoe komt dit: 
is het de regen, voedselzoekende koolme-
zen of het werk van andere insecten? En is 
dan alleen de eerste kamer aangetast of is 
het hele pijpje verloren gegaan? Ik besloot 
vijf bamboepijpjes te kloven, zodat de in-
houd zichtbaar werd.  
 
De resultaten 
In totaal heb ik vijf pijpjes voorzichtig ge-
kloofd. Dat ging gelukkig gemakkelijk en de 
inhoud werd niet beschadigd. In de meeste 
waren 6 tot 8 cellen aanwezig. In alle pijpen 
waren de buitenste cellen leeg, soms was 
ook de tweede cel leeg. Een deel van de 
cellen was ook vermolmd. 
Bij één pijpje waren er slechts 4 cellen. Die 
waren tot mijn verbazing niet het werk van 
de rosse metselbij, maar van een behan-
gersbij. Het bamboepijpje was aan de bin-

pijpje aantal cellen leeg goed “vermolmd” 

1 8 2 eerste 3 2 

2 6 1 4 1 

3 behangersbij 4 1 3 0 

4 7 1 3 3 

5 6 2 3 1 
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Cellen van rosse metselbij 
 

 
 

Cellen van een bladsnijder 
 
nenkant bekleed met - volgens mij - stukjes 
druivenblad. Er staat een druif net boven 
het bijenhotel. Ook in dít pijpje was de eer-
ste cel verdwenen. Op de foto is ook goed 
te zien dat voor de eerste cel speciaal nog 
een afsluitende wand wordt gemaakt. De 
cellen van de behangersbij zijn dus langer 
dan die van de metselbij. 
Duidelijk is dat de buitenste cellen verloren 
zijn gegaan. Ook meer naar binnen gaan 
wel cellen verloren. Ik heb geen idee wat  

daarvan de oorzaak is. De pijpjes heb ik  
natuurlijk weer netjes teruggeplaatst. 
 
Bladsnijders 
Er zijn verschillende algemeen voorkomen-
de behangersbijen, zoals tuinbladsnijder en 
grote bladsnijder. Deze vliegen in de zo-
mer, terwijl de rosse metselbij eind april/ 
begin mei vliegt. Ik probeer van de zomer 
te kijken of ik er een zie vliegen en of er 
een naam aan te geven is.  

 

Afsluitende wand op de bodem  

 leeg        leeg       goed     goed     goed   vermolmd   vermolmd  
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Grasland op de rand van De Poel 
Een eigen stukje heggenlandschap bij ’s-Gravenpolder 
 

 
 

Jet bij de grote poel, achterin staat de werkschuur - Johan Vermin 
 
Door: Harry Raad 
 
Het rapport ‘De Poel - eliminatie of conservatie?’ uit 1972 was een pleidooi voor het 
behoud van historische kenmerken van het landschap bij de toen op handen zijnde 
ruilverkaveling. We kennen het resultaat: twee grotere vlekken oude verkaveling bleven 
behouden, plus hier en daar nog een stip of lijn natuur. Westelijk van ’s-Gravenpolder ligt 
een kleine strook graslanden in divers eigendom, een restant heggenlandschap. Twee van 
onze leden, Johan Vermin en Jet Remijn, hebben daar grond waar ze het oude karakter 
instandhouden. Hun verhaal is het vierde in de reeks ‘terreinbeherende leden’. 
 
Bezoek 
Het gesprek met Johan en Jet vond op 1 
mei plaats in het terrein. We hadden alle 
drie de fiets genomen; zij vanuit hun woon-
plaats Baarland en ik vanaf het NS-station 
Goes. Komende op de Bergweg was het 
even zoeken met de aanwijzing van Johan: 

‘Een hek, schuin tegenover de vliedberg.’ 
Mijn keuze viel eerst op het verkeerde hek; 
daar waren stallen en verderop een 
caravan. Het volgende hek, een fraai 
exemplaar, leek me beter; er stonden al 
twee fietsen gestald. De ontvangst was 
hartelijk en we startten de ontmoeting in 
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een degelijke werkschuur, aan een kant 
open met zicht op het terrein. Aan een ta-
feltje bespraken we onder het genot van 
koffie/thee eerst de historie van hun acti-
viteit in dit groen en wat over de achter-
grond van hun interesse voor de natuur. 
 
Belangstelling 
Beiden hebben de natuur al vanaf hun jon-
ge jaren beleefd. Bij Jet was het haar moe-
der die wees op de mooie dingen in de na-
tuur, van bloemetjes tot aan de zonsonder-
gang. Ze bracht haar jeugd door in Kwa-
dendamme. Jet hield dat genoegen in 
natuur op latere leeftijd niet alleen voor 
zichzelf: ze deed vrijwilligerswerk en was 
onder andere lang actief in het IVN op de 
Bevelanden. Haar interesse ligt vooral bij 
wilde planten en vogels.  
Johan deed zijn eerste ervaring op in Zuid-
Holland, Maassluis. Noordelijk daarvan ligt 
het natuur- en recreatiegebied Vlietlanden, 
waar ook voor een jongeling toen al ge-
noeg te beleven was. Het gezin verhuisde 
naar Kwadendamme. Johan heeft 11 jaar 
op zee gevaren en werd vervolgens loods 
op de Westerschelde. Inmiddels gepensio-
neerd, stelt hij dat het leven op zee aller-
minst zonder natuurbeleving was. Hij be-
leeft natuur in grote lijnen, geniet van land-
schappen en is geen natuurpeuteraar. Hij 
werd lid van de knotploeg van de KNNV. 
 
Het object 
In 2001 konden ze de 2,4 ha grond van 
overburen in Baarland overnemen. De lig-
ging is tussen de Bergweg en het spoor 
door de Zak van Zuid-Beveland. De toen-
malige situatie met heggen als randbeplan-
ting en een enkele heg als gedeeltelijke 
scheiding tussen een smal grasland en het 
overige grasland is gehandhaafd. Het grote 
grasland bestaat uit vijf lange percelen die 
door sloten zijn gescheiden. Er is een gro-
tere poel met een natuurlijke waterhuishou-
ding en een kleinere poel in verbinding met 
een afwaterende sloot, waardoor die een 
grotere peilvariatie kent.  
Johan vertelt over hun start. ‘Het weiland  

werd voor schapen gebruikt. Na het mo-
ment van de overdracht werd het schapen-
gaas verwijderd. We begonnen met begra-
zing door twee jonge paarden. In de winter 
gaf dat problemen door de afwezigheid van 
enige drainage in de percelen en de be-
perkte waterafvoer via het slotenstelsel. De 
dieren stonden met hun benen diep in de 
modder. Een omslag in het graslandbeheer 
werd al snel gemaakt: hooien rond 1 juli en 
nabeweiden met schapen tot diep in de 
herfst/begin winter. Voor dit deel van het 
beheer hebben we een boer ingeschakeld, 
die dat werk om niet doet. De afspraak is 
met 16 schapen te begrazen tot hooguit 
eind december. Het terrein moest in het be-
gin een forse schoonmaakbeurt krijgen. Dat 
betekende het weghalen van talloze vee-
rasters en andere rotzooi. Ook waren er 
hokken/schuurtjes te slopen, waarna één 
opstal voor opslag en onderhoud werd 
opgezet op de rand van het land.’ 
 

 
 

Schets van het object (HR) 
 
Heggen 
Het onderhoud van de flinke lengte aan 
heggen doen Johan en Jet in eigen beheer. 
Johan: ‘We hebben veel werk aan het 
terugzetten van braam, het breidt zich 
anders uit in het grasland. Braam zorgt er 
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ook voor dat de aanwezige struiken door 
de last van de overgroeiing gaan hangen, 
wat geen leuk beeld geeft en bovendien tot 
takbreuk kan leiden. In de heggen staan 
verspreid appelbomen van de vorige eige-
naar. Die laten we gaan zonder enig onder-
houd. Het zaagwerk aan het andere houti-
ge gewas is allemaal handwerk.' Jet vult 
aan dat in de heggen veel sleedoorn groeit, 
naast onder andere meidoorn, vlier en 
roos. 'Bomen staan er ook, niet al te veel: 3 
fraaie oude essen, eiken, noten (geplante 
walnoot) en wilgen - geknot en opgaand.’  
 

 
 

Johan bij een grote es - Jet Remijn 
 
Grasland 
Aan het hooiwerk hebben ze dus geen 
zorg, dat is aan de boer. Jet: ‘Jarenlang 
hadden we heel veel distels, maar door die 
jaarlijks driemaal te maaien zijn ze tot 90% 
teruggedrongen. Daar gaan ze tegenaan 
met de zeis. Eerst hebben we nog wel een 
disteltrekker gebruikt, maar dat bleek hele-
maal geen oplossing. Op voedselrijke stuk-
ken kan brandnetel ook opdringerig zijn, 

dat maakten we vooral in de beginjaren 
mee.’  
Johan geeft hun ervaring met de bodem 
weer. ‘Er is hier een dikke laag klei, die de 
gevallen neerslag niet snel opneemt. In 
droge perioden kan de bovenlaag toch flink 
uitdrogen, zonder nalevering van vocht uit 
de ondergrond.’ Hij heeft geen ervaring met 
aanwezigheid van veen in de ondergrond 
[red.: de bodemkaart toont hier gemoerde 
gronden.] Het mogelijke voorkomen van 
zout veen in de ondergrond blijkt niet/nau-
welijks uit de planten die Jet opsomt. De 
soorten die er staan zijn alle spontaan 
gevestigd, ze hebben niets geïntroduceerd. 
Jet noemt algemene vlinderbloemigen, 
waaronder klavers en wikkesoorten. Op 
natte stukken - sloten en putten - groeit 
moeraswalstro, waterweegbree, watermunt 
en stomp vlotgras. Nog maar sinds kort is 
grote ratelaar in het object gekomen. Ik zie 
haar herbarium met grassen, waarvan 
kamgras en veldgerst als kenmerkende 
soorten van schapenweiden aanwezig zijn. 
Midden in het grote weiland zijn een paar  
wilgen gepoot, die met een cyclus van 4 
jaar geknot worden. De schapen maken 
graag gebruik van de schaduw die de wil-
gen leveren. 
 
Natuur 
Het gebied levert de twee natuurliefhebbers 
veel genot op aan waarnemingen van plan-
ten, vogels, paddenstoelen, etc. Jet: ‘We 
geven onze waarnemingen niet door aan 
de landelijke databanken. Wel hebben we 
een enkele keer mensen op het land gehad 
die waarnemingen in de poelen deden en 
anderen die de vegetatie bekeken.  
Voor het wandelnetwerk hebben ze hun 
terrein opengesteld met een gemarkeerd 
pad, op enige afstand parallel aan het 
spoor. ‘Mensen kunnen zo het resultaat 
van onze inspanningen voor fraaie natuur/ 
fraai landschap beleven. Dat niet iedere 
passant daar met respect van geniet blijkt 
uit het feit dat men zich regelmatig niet 
braaf aan de route houdt, gaat picknicken 
in het gras, er ook in het broedseizoen 



‘t Heelblaadje 2021-3 
 

29 

loopt, de hond meeneemt en het enige 
recreatiemeubilair - een fraai stoeltje voor 
een rustige mijmering - in de poel werpt.’  
In datzelfde kader ‘natuur voor mensen’ 
kunnen kinderen begeleid het terrein be-
zoeken en over dier en plant leren. Dat 
loopt dan via scholen binnen een natuur-
ouderproject. 
 
Kijken 
Na deze uitvoerige inleiding maken we een 
rondwandeling door het terrein, waarbij het 
behandelde nog eens bekeken wordt. Het 
is heel vroeg in de vegetatieperiode, waar-
door gepeuter in de vegetatie bij mij nau-
welijks tot resultaat, het noemen van soor-
ten, leidt. Ik zie vooral veel aren van reuk-
gras opkomen. In de kleine poel bloeit rijk 
een waterranonkel; de soort blijft gissen, 
we blijven op afstand. Er is ook een hoe-
veelheid kroos, waarbij Jet aan een ster-
renkroos denkt.  
We zien nog de smalle schapenpaadjes in 
het gras. Grappig dat het zo zichtbaar blijft 
na zo’n lange periode van afwezigheid.  

Tegen een heg is een brede zone met 
braam weggehaald. Een noodzakelijke 
maatregel, waarbij enig doorzettingsvermo-
gen vereist is. Langs de heggen is ver-
spreid een houtril te zien: nuttig voor kleine 
zoogdieren, en makkelijk om van het ge-
zaagde hout af te komen.  
Bij natte stukken - sloten en poelranden - is 
ruigte aanwezig die eveneens wordt kortge-
houden. We zien nu vooral harig wilgen-
roosje de kop weer opsteken, maar er zal 
vast ook brandnetel en riet bijkomen. Ik 
vergat te vragen of de schapen dat ook nog 
een beetje kort houden. 
 
Tot slot 
Na de wandeling nog kort nagebabbeld, het 
blijkt al laat. Johan wijst me nog op een 
schaal met water en klei bij de werkschuur: 
‘Het werk van Jet, specie voor het nest van 
de zwaluwen.’ Plezierig om twee mensen 
zo met natuur bezig te zien. We beleefden 
die middag met groot genoegen, veel 
kennis en ervaring met het beheer van een 
stukje grond is weer uitgewisseld.  
 

 
 

Houtril - Jet Remijn 
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Muizenstaarten  
Een plant voor beginners met een goed oog! 
 

 
 

Hekhangen Yerseke Moer - Foto’s Gerard Kerpel 
 
Door: Justus van den Berg 
 
Een jaar of 8 geleden kwamen we bij een inventarisatie van de Yerseke Moer in het vroege 
voorjaar muizenstaart tegen. Dat is een soort die je niet veel ziet. Vervolgens zijn we ge-
richt op zoek gegaan en hebben we de verspreiding op de Bevelanden geactualiseerd en 
sterk uitgebreid. We zijn dit jaar weer begonnen met een zoekronde of deze vroege voor-
jaarsbloeier nog aanwezig is. Mogelijk kunnen we nu nog een paar kilometerhokken toe-
voegen. 
 
Biotoop 
De verspreidingsatlas NDFF meldt het vol-
gende over de groeiplaats van muizen-
staart (FLORON Verspreidingsatlas | Myo-
surus minimus - Muizenstaart): 

‘Muizenstaart (Myosurus minimus) is een 
soort van vochtige tot natte grond op klei. 
Omstreeks 1970 werd gedacht dat de 

soort erg zeldzaam was, maar later bleek 
door goed zoeken in het vroege voorjaar 
dat de soort nog volop aanwezig was op 
de typische groeiplaats van deze soort: 
veel betreden plekken in weidepercelen 
op een kleibodem. Soms worden op ge-
schikt geachte plekken slechts enkele 
exemplaren gevonden, dan weer staan er 
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honderden. Na de bloei 
blijven de verlengde 
bloembodems (met 
staarten tot wel 5 cm) op 
droge plekken soms nog 
lang zichtbaar.’  

 
Hekhangen en flora voor 
beginners 
Het vinden van muizen-
staart is echt iets voor men-
sen die niet willen determi-
neren. Je hoeft ook geen 
soortenkennis te hebben. 
Als je weet waar je naar 
moet zoeken kan je hem 
niet missen. Wat je moet 
zien te vinden is een licht-
groen sterretje dicht op de 
grond, op plekken waar ver-
der niet zo veel groeit. Het 
moet een grasland zijn dat 
wordt beweid. Kale plekken 
ontstaan in de natte herfst-
periode. Dit zijn de plaatsen 
rond een drinkput, bij hek-
ken of verzamelplaatsen. 
Dáár moet je zoeken. Je 
moet er wel oog voor heb-
ben om de eerste te vinden. 
Op sommige plekken staan 
er ook hooguit een paar. 
Maar voor hetzelfde geld vind je er meer 
dan 500 of zelfs meer dan 5000. En dat op 
een plek van 10 bij 20 meter. Onze werk-
wijze is: we gaan ieder hek af in de Oud-
landgebieden, hangen er een paar minuten 
boven en veelal vinden we wat … of niet.  
 
Omstandigheden 
Als er veel gras staat, dan weet je het al: 
dat wordt niks. Maar we vonden ze zelfs bij 
een veeverzamelplaats waarbij de zone 
naar het hek was verhard met Stelton 
betonplaten. In de naden tussen de platen 
stonden ze dus ook, en ook massaal naast 
de platen. Blijkbaar was de groeiplek van 
de platen in het voorjaar geschikt. Nu zag 
het er elders net zo grijs en hard uit als het 

 
Muizenstaart Yerseke Moer  
 
beton. Ze kunnen ook staan op de toeritten 
naar de hekken. Toch komen ze niet overal 
voor, ook al denk je dat een plek geschikt 
is. In de Kaarspolder - het uiterst noordelij-
ke deel van de Moer - hebben we ze niet 
kunnen vinden, ondanks dat er wel wat 
mooie hekken waren. Ze zijn daar ook nog 
nooit waargenomen en toch blijven we het 
proberen. 
 
Vervolg 
We gaan er volgend jaar nog mee door, 
dan in de Zak van Zuid-Beveland. Als je 
een keer mee wilt, dan verneem ik dat 
graag. 
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Beveland buiten in de Grasmaand 
 

 
 

Den Inkel, Kruiningen - Peter Boelée 
 
Door: Peter Boelée* 
 
Als je er oog voor hebt, zie je zoveel meer in de natuur. Daarvoor is niet alleen een goed 
zicht nodig, maar ook spelen gehoor, reuk en een beetje kennis van de fauna en flora een 
belangrijke rol. 

 
Van belang 
Met enige kennis van wat je in het land-
schap kunt verwachten, kom je al een heel 
eind. Je zal geen watervogels hoeven te 
zoeken in een droog landschap, net zoals 
je in een open landschap zonder bomen 
geen bosvogels hoeft te verwachten. Die 
kan je dan alvast van je lijstje schrappen. 
Op de Bevelanden is het landschap geva-
rieerd: je vindt er veel agrarisch gebied, 
open natuur en veel water. Maar bos is er  

 
ook nog wel te vinden, meestal maar ter 
grootte van enkele hectares. Ga je bijvoor-
beeld net over de provinciegrens wandelen 
in het bosgebied van Hoogerheide, dan kan 
je enkele typische bosvogels vinden die je 
op de Bevelanden niet tegenkomt. Dat zijn 
onder andere de boomklever, zwarte 
specht, bonte vliegenvanger, gekraagde 
roodstaart en de kuifmees. 
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Voorbeeld Den Inkel 
Elke wintermaand worden de ganzen in 
Zeeland geteld in opdracht van SOVON 
(Samenwerkende Organisaties Vogel-
onderzoek Nederland). Bij deze telling 
doen we ook het natuurgebied den Inkel 
aan. Tijdens de Watersnoodramp brak de 
dijk hier door en ontstonden diepe welen. 
De dijk is met behulp van caissons her-
steld, die nog duidelijk zijn te zien. Rondom 
de twee grote plassen ligt een wandelpad, 
op sommige plekken hoog op de dijk. Ga er 
eens op een vroege ochtend heen, dan is 
hier veel te zien en te horen. Op het water 
veel wilde eenden, kuifeenden en krakeen-
den, soorten die hier zeker zullen broeden. 
Je hoort het hinnikende geluid van de balt-
sende dodaars, ook is er vast een paartje 
futen dat prachtig een synchroon uitgevoer-
de dans vertoont. Grote bonte specht en 
groene specht laten van zich horen door 
hun roep, maar ook doordat ze op een 

dood stuk hout aan het roffelen zijn. En 
soms heb je geluk, dan zie je onderaan de 
steile oevers opeens een blauw vogeltje op 
een tak zitten: de ijsvogel. Zodra hij zijn 
vaste uitkijktak verlaat, roept hij schel en 
vliegt dan als een ‘minihelikoptertje’ vlak 
boven het water. 

 
Kennis opdoen 
Informeer naar de mogelijkheid om eens 
mee te gaan met een excursie van de 
Vogelwerkgroep. Webcams om vogels van 
dichtbij te zien broeden vind je op: 
- https://www.vogelbescherming.nl/ 
  beleefdelente 
- http://www.looduskalender.ee/n/ 
- http://www.nestkastlive.nl 

 
 

*) De auteur bood zijn artikel uit 2019 voor 
publicatie aan, het verscheen eerder in De 
Bevelander. 

 
 

 
 

IJsvogel - Niek Oele 

https://www.vogelbescherming.nl/
http://www.looduskalender.ee/n/
http://www.nestkastlive.nl
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