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Van de voorzitter 
 
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding terugblik op de ledenvergadering, verslag van de beleidsraad van de 
landelijke KNNV en natuurlijk een natuurbeleefmoment. 

Op de ledenvergadering waren veertien le-
den aanwezig. Het grootste gedeelte van 
de vergadering ging het over de inventari-
satie van de Zwaakse Weel. Het project is 
enthousiast besproken en wordt gedragen 
door de werkgroepen van de vereniging. 
Het moet nog verder uitgewerkt worden, 
maar het is de bedoeling dat de inventari-
saties aangekondigd worden, zodat belang-
stellenden ook eens bij een andere werk-
groep mee kunnen kijken en doen. We 
hebben afgesproken dat degene die inven-
tariseert een vergunning heeft met daarop 

aangetekend dat er één of twee personen 
mee kunnen kijken. Het is niet de bedoeling 
dat het grote excursies worden, maar ie-
mand meenemen is toegestaan. Ook eens 
buiten je belangstelling kennis maken met 
andere werkgroepen is een van de doelen 
van dit project. Hoe dit gaat lopen moeten 
we nog afwachten maar het enthousiasme 
was aanwezig bij de aanwezigen. Tijdens 
de vergadering is er een tweede plannetje 
ontstaan, een maandelijkse foto gemaakt in 
de Zwaakse weel en te publiceren op de 
website, het is een soort wedstrijd: de foto 

 

 
 

Overhandiging van 'een attentie' aan Harry Raad -  Foto Pieter Steennis 
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opsturen naar de secretaris van onze  
afdeling en dan volgt er maandelijks een 
winnende foto die op de website geplaatst 
wordt. Tot zover het Zwaakse Weel- 
project. 
Tijdens de vergadering is Harry Raad be-
dankt voor tien jaar redacteur van 't Heel-
blaadje zijn. Naast aardige woorden heeft 
hij een bon gekregen met daarop: "Deze 
bon is goed voor zagen en klieven van 
boomstammen op je erf, zodat het als hout 
voor de kachel gebruikt kan worden, te 
besteden, deze of volgende winter." 
De begroting en alle andere zaken zijn alle-
maal behandeld en door de vergadering 
goed bevonden.  
Op donderdag 4 november heb ik via Zoom 
de beleidsraad van de landelijke KNNV bij-
gewoond. Een korte impressie van deze 
vergadering. Na wat korte punten kwamen 
we bij een groot punt. De reserves van de 
landelijke KNNV zijn te groot. Als je een 
ANBI-status hebt, dan mag je geen geld 
oppotten en dat is wel gebeurd. Er moet 
wat geld verstookt worden, verbeteringen 
van de website en reclamebanners moeten 
de reserves wat doen slinken. Er was nogal  
wat weerstand tegen en ik vermoed dat het 
bestuur nog wat andere plannen gaat ma-
ken. Daarnaast zijn er de Jan van Zanen- 
vouchers. Heb je als afdeling een project in 
de doelstelling van de vereniging, dan kun 
je een voucher van vijfhonderd euro aan-
vragen, of meerdere vouchers als het een 
groot project is. Iets voor onze vereniging?  
Onze afdeling heeft geen ANBI-status dus 
we hoeven geen actie te ondernemen rich-
ting het Tichelaar-fonds.  
Het publiceren van rapporten en wat wel en 
niet openbaar kan was het onderwerp voor 
de break-out rooms, een dankzij Zoom 
nieuwe vergadertechniek. Eigenlijk wel 
leuk, omdat onze groep het stilzwijgend in-
gevuld heeft alsof het een praatje op de 
gang bij de tafel waar koffie staat was. Het 

 
 
punt kwam er uiteindelijk op neer dat we 
rapporten via de website op de landelijke 
kennisbank moeten zetten. Volgens mij 
doen wij dat al.  
Corona gaat weer meer invloed op ons le-
ven krijgen. De eerste zaterdag-excursies 
komen nu vooral neer op vogels kijken van-
af brede paden. Hoe we om moeten gaan 
met de nieuwjaarsexcursie weet ik nog niet. 
Waarschijnlijk wordt het koukleumen op het 
strand en koffie drinken uit kartonnen be-
kertjes, als dat dan nog niet verboden is. 
We houden ons al vereniging aan de regels 
van de overheid; we zien wat er mag en 
kan. 
Een eerste resultaat van het Zwaakse 
Weel-project is een soort uitbreiding van de 
plantenwerkgroep: een deel van de leden 
gaat de mossenstudie oppakken. Omdat 
we met geringe kennis beginnen is dit het 
moment om mee te gaan doen als je be-
langstelling voor mossen hebt. Een mailtje 
naar Justus van de Berg, coördinator van 
de plantenwerkgroep, en je kunt meedoen. 
We zijn nu met z’n drieën, waaronder on-
dergetekende.  
 
Ik wil eindigen met het natuurbeleefmo-
ment. Tijdens de eerste zaterdag-van-no-
vemberexcursie liet Raoul me een tak met 
allemaal bolletjes zien. Ik vroeg direct: 
"Komt dit van de andere kant van de dijk, 
want dan is het zeekool." Nee, het lag echt 
hier tegen de afrastering. Een afgebroken 
tak van zeekool aan de binnenzijde van de 
dijk tegen de afrastering aangewaaid. De 
takken werden meegenomen, omdat ze zo 
decoratief zijn. Op de terugweg op de Wes-
terscheldeglooiing zagen we hoe het geko-
men was. Een week ervoor was er een 
storm; het water was minstens twee meter 
hoger tegen de glooiing opgespoeld, had 
de takken van zeekool los gespoeld en de 
storm had de tak verder geblazen. 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’. 
De agenda is ook te vinden op: /bevelanden.knnv.nl/agenda/ 
 
 
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. 
 
 
November 
 
za 20 november 
Paddenstoelenwerkgroep 
Neeltje Jans 
 
Strandwerkgroep 
 
Beheerswerkgroep 
Fam. Aarnoutse 
 
do 25 november 
Strandwerkgroep 
 
za 27 november 
Paddenstoelenwerkgroep 
Zeereep Zwarte Polder, Nieuwvliet  
 
December 
 
za 4 december 
Eerste zaterdag van de maand excursie 
 
Beheerswerkgroep 
Brilletjesdijk  
 
do 9 december 
Strandwerkgroep 
 
za 11 december 
Vogelwerkgroep 
Sovon slaapptelling grote zilverreiger/ 
aalscholver 
 

za 18 december  
Vogelwerkgroep 
Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
 
Beheerswerkgroep 
Brilletjesdijk 
 
do 23 december  
Strandwerkgroep 
 
Januari 
 
wo 5 januari  
Strandwerkgroep 
 
za 8 januari 
Nieuwjaarsexcursie Oranjezon 
 
Beheerswerkgroep 
Fam. Kegge 
 
za 15 januari  
Vogelwerkgroep 
Watervogel midwintertelling 
 
do 20 januari 
Strandwerkgroep 
 
za 22 januari 
Beheerswerkgroep 
Fam. Kegge 
 
Vogelwerkgroep 
Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
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INFORMATIE 
 
Eerste Zaterdag Excursie 
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van 10.00 tot 12.00 u, 
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. Zodra het doel en de locatie 
bekend zijn, krijgen de leden een uitnodiging voor deze excursies via de mail. 
Zaterdag 4 december  
Zaterdag 8 januari nieuwjaarsexcursie Oranjezon 
Zaterdag 5 februari 
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 
 
Beheerswerkgroep  
 
Programma winterseizoen 2021 – 2022 
20 november Fam. Aarnoutse 
4 december Brilletjesdijk 
18 december Brilletjesdijk 
8 januari  Fam. Kegge 
22 januari Fam. Kegge 
5 februari Rietput 
19 februari Jachthuis, Kloetinge 
5 maart  Jachthuis, Kloetinge 
12 maart Foort Minnaard 
 
Info: Johan Vermin, zie binnenkaft achter. 
 
Paddenstoelenwerkgroep 
 
Zaterdag 20 november: Neeltje Jans We verzamelen aan de Oosterscheldekant van het 
eiland. U neemt de afslag naar Deltapark Neeltje Jans, we gaan niet naar de parkeerplaats 
daar, maar gaan rechtsaf naar de voormalige viskwekerij. Verzamelen om 12.00 uur. 
Zaterdag 27 november: Zeereep Zwarte Polder, Nieuwvliet (NMV excursie) We 
verzamelen op de parkeerplaats (westzijde) bij de Verdronken Zwarte polder Nieuwvliet-
bad aan de Zeedijk waar deze overgaat in de dwarsdijk. Start 11.00 uur.  
        
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Plantenwerkgroep 
 
De bijeenkomsten van de plantenwerkgroep starten weer in januari 2022 en wel op  
donderdag de 28e. Daarna hebben we om de twee weken een bijeenkomst tot eind april 
Start 20.00 uur in het MEC. Op de eerste bijeenkomst is het onderwerp: evaluatie van de 
activiteiten in 2021 en plannen voor 2022. Op de tweede avond is het onderwerp: 
resultaten van de inventarisatie van de wollige distel. 
 
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.  

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
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Strandwerkgroep 
 
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand van Neeltje 
Jans bij de Roompotsluizen, kant van de radartoren. Per keer duurt het ruim 2,5 uur. Wij 
verzamelen onder het viaduct bij de Roompotsluizen. Is er niemand, dan zijn ze al naar het 
strand. Het is handig om wanneer je van plan bent te komen, contact op te nemen met Elly 
Jacobusse; 06-29835816 of strandwgneeltjejans@gmail.com. Het zou namelijk om allerlei 
redenen kunnen dat het een keer niet door gaat. Zorg voor warme kleding en laarzen.  
 
Inventarisatieprojecten en data 
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring 
project = strandexcursie. 
Limp: Litoraal Inventarisatie en monito-
ring project = strekdam stenenkeren-
excursie. 
Strandexcursie (smp), met als het zo 
uitkomt een stuk strekdam (limp). 
 
Donderdag 25 november  10.30 u 
Donderdag 9 december 11.00 u 
Donderdag 23 december  10.00 u 
Woensdag 5 januari   9.00 u 
Donderdag 20 januari      9.00 u 
 

  
 

Schelp; wie het weet mag het zeggen -  
Foto Karin Klip 

Eventuele wijzigingen in de agenda kunt u vinden op: anemoon.org/Mijn-Anemoon/ 
Activiteiten. 
 
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06-29835816. 
 
Vogelwerkgroep 
 
Peildatum (peildatum 13 november 2021 - website Vogelwerkgroep: 
vwgbevelanden.knnv.nl/agenda 
 
Zaterdag 11 december: Sovon slaapptelling grote zilverreiger/aalscholver 
Zaterdag 18 december Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
Zaterdag 15 januari watervogel midwintertelling 
Zaterdag 22 januari Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
 
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 vermel-
den. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten: knnv.nl/walcheren/. 
 
 

mailto:strandwgneeltjejans@gmail.com.
mailto:ellyjacobusse@gmail.com,
mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
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Flora-inventarisatie Zwaakse Weel in 
2022 
 
Door: Justus van den Berg 
 
Zoals te lezen in het voorwoord van de voorzitter hebben we als KNNV afgesproken dat 
we in 2022 de Zwaakse Weel weer gaan inventariseren en vergelijken met het onderzoek 
dat we in de beginjaren '90 hebben gedaan. Omdat één van de doelen van het oppakken 
van deze inventarisatie is om zoveel mogelijk leden kennis te laten maken met het werk 
van de werkgroepen, hier alvast wat informatie over de inventarisatie van destijds en een 
vooruitblik op wat de plannen zijn. 
 
De resultaten van de onderzoeken van 
destijds zijn opgenomen in het rapport 
Kemphaan nr. 7 Inventarisatie-rapport van 
Het Zwake (April 1994). Daarnaast heeft in 
2008 de plantenwerkgroep KNNV op ver-
zoek van de Vereniging Natuurmonumen-
ten het natuurgebied de Zwaakse Weel 
geïnventariseerd. Het betrof hier een inven-
tarisatie op ha-niveau naar 48 doelsoorten. 
De resultaten zijn verwerkt in de rapportage 
Inventarisatie Doelsoorten Zwaakse Weel, 
2008. Er zijn maar weinig mensen die 
weten wat de plantenwerkgroep destijds 
heeft gedaan. Daarom hier als opwarmer 
een overzicht van de planteninventarisaties 
uit 1991/1992 en 2008.  
 
Inventarisatie-rapport van Het Zwake  
In het rapport wordt verslag gedaan van 
drie verschillende inventarisaties in de 
periode 1991/1992: 
- Overzicht van de plantengroei rond het 
Zwake, Pieter van Rijswijk; 
- Gedetailleerde kartering van een aantal 
plantensoorten in het Zwake, Jos 
Hoogveld; 
- Resultaten van het maaibeheer van een 
perceel oeverland aan de Zwaakse Weel, 
Johan Eckhardt en Tonnie Outermans. 
Navolgend een kort verslag van deze drie 
artikelen.  
 
Overzicht van de plantengroei rond het 
Zwake 
Het plangebied ligt in 9 kilometerhokken en  

is in twee jaren per kilometerhok gebieds-
dekkend geïnventariseerd. Hierbij is vanaf 
mei tot aan september om de twee weken 
gekeken. Het water en ook de oeverzones 
waren soms moeilijk toegankelijk. Er zijn in 
totaal 205 soorten waargenomen. Bijzonder 
waren addertong en enige zilte soorten. De 
looproute is vastgelegd in de rapportage. 
 

 
 

Looproute en geïnventariseerd gebied. 
 
Gedetailleerde kartering van een aantal 
plantensoorten in het Zwake 
Aanvullend op de kartering per kilometer-
hok is een aantal plantensoorten vrijwel ge-
biedsdekkend gekarteerd. Het zijn maar 
liefst 54 soorten, waarbij het accent ligt op 
soorten van natte milieus en kenmerkende 
dijkplanten. Per ecologische groep is één 
kenmerkende soort aangewezen en daar-
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naast ook nog overige soorten. Van alle 54 
soorten is een verspreidingskaart gemaakt. 
Dat gebeurde destijds nog door het hand-
matig overzetten van veldkaarten op ver-

spreidingskaarten per soort. Tegenwoordig 
inventariseren wij digitaal, dus het wordt 
nog een puzzel hoe we erspreidingskaarten 
per soort kunnen maken. 

 
Tabel van de ecologische soortgroepen en de kensoorten die daarbij horen:  
 

 Ecologische groep Hoofdsoort Overige soorten 
1 Soorten van zoute standplaatsen Gewoon 

kweldergras 
Schorrenkruid 

2 Soorten die zowel op zoute als 
brakke standplaatsen voorkomen 

Zulte Zilte schijnspurrie 
Schorrezoutgras 

3 Soorten van brakke standplaatsen Zilte rus Melkkruid 
4 Soorten van zwak brakke 

standplaatsen 
Ruwe bies Heen 

Slanke waterkers 
Moeraszoutgras 
Behaarde boterbloem 
Waterpunge 
Aardbeiklaver  

5 Soorten van zoete, kalkarme, 
(matig) voedselarme 
standplaatsen 

Pitrus 
Veenmos 

 

6a/7 Water- en moerasplanten van 
zoet, voedselrijke en kalkrijke 
standplaatsen 

Gele lis Liesgras 
Slanke waterweegbree 
Heelblaadjes 
Oeverzegge 
Zannichellia (zowel 
Zittende als 
Gesteelde) 
Pijptorkruid 
Gevleugeld hertshooi 
Grote waterweegbree 
Moerasspirea 
Tenger fonteinkruid 

6b Water- en moerasplanten van 
zoete, voedselrijke en 
chloriderijke standplaatsen 

Lidsteng,  
Fijn hoornblad 

 

6c Soorten van zoete, voedselrijke, 
kalkrijke, stromende wateren 

Slanke waterkers Rode waterereprijs 
Fijne waterranonkel 
Stomphoekig 
sterrekroos 

8a Soorten va kalkrijke, zoete, matig 
voedselarme standplaatsen 

Addertong Zeegroene zegge 
Rietorchis 

8b Soorten van kalkrijke, matig 
voedselrijke standplaatsen 

Tweerijige zegge  

9 Overige gekarteerde soorten van 
vochtige en natte milieus 

 Zeegroene rus 
Zomprus 
Lisdrus 
Pinksterbloem 
Grote en Kleine 
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lisdodde, 
Hoge cyperzegge 
Zilte greppelrus 

10 Soorten van droge, veelal 
kalkrijke, (matig) voedselarme 
milieus (dijplanten) 

Wilde marjolein Knopig doornzaad 
Grote bevernel 
Graslathyrus 
Glad parelzaad 
Gewone agrimonie 
Wilde marjolein,  
Moeslook 
Kleine ratelaar 
Ruige anjer 
Muizenoor 

 

 
 

Verspreidingskaartje van Ruwe bies. 

 
Resultaten van het maaibeheer van een 
perceel oeverland aan de Zwaakse Weel 
In 1985 ontstond het plan om een stukje 
grond (1/4 ha) aan de zuidoever van de 
Zwaakse Weel te gaan beheren als hooi-
land. Het gebied werd toe geïnventariseerd 
en in 1992 weer. Het effect van 6 jaar 
maaibeheer was dat een verruigd stukje 
rietland veranderd is in een vochtig hooi-
land. Ruigtesoorten als riet, dauwbraam, 
grote brandnetel en fluitenkruid verdwenen 
en daarvoor in de plaats kwamen diverse 

russen, zoals zeegroene rus, zomprus en 
zilte rus. Rietorchis was in het begin al  
aanwezig en heeft zich gehandhaafd. 
 
Inventarisatie van de Zwaakse Weel op 
ha-niveau 2008 
In 2008 heeft de plantenwerkgroep KNNV-
afdeling Bevelanden op verzoek van de 
Vereniging Natuurmonumenten het natuur-
gebied de Zwaakse Weel geïnventariseerd. 
Het betrof hier een inventarisatie op ha-
niveau naar 48 doelsoorten in 167 ha-hok-
ken. Het veldwerk is uitgevoerd met onge-
veer 220 uren (in 90 contacturen), veelal in 
groepsverband. Er hebben 29 veldbezoe-
ken plaatsgevonden, waarbij steeds een 
deel van het terrein is bezocht. 
 
Verspreidingsbeeld  
Als we kijken naar het voorkomen van de 
doelsoorten in kwart ha-hokken, zien we 
dat bijna alle soorten zijn te vinden in de 
natte graslanden in de nabijheid van het 
water van de Zwaakse Weel en veel 
minder in het rietland. Voor elke soort is in 
een kwart-ha een bel geplaatst, onafhanke-
lijk van de abundantie. Dezelfde verdeling 
over het gebied vinden we ook als we 
kijken naar de zilte en brakke soorten die 
binnen de doelsoorten aanwezig zijn. 
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Verdeling Doelsoorten
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Voorkomen van de doelsoorten (totaal 415 waarnemingen in 235 kwart ha-hokken). 
 
Van elke soort is een verspreidingskaart 
gemaakt. Daarnaast is een vergelijking 
gemaakt van de waarnemingen uit 1991, 
zowel in kaartbeeld als in tekst. Bijgevoegd 
het beeld van de verspreiding van gevleu-
geld hertshooi. 
Er zijn toen bij het inventariseren van drie 
kilometerhokken (47-392, 48-392 en 48-
393) in 235 soorten aangetroffen op het 
terrein van Natuurmonumenten. 
 
Resume en vooruitblik 
We hebben ondertussen veel ervaring op-
gedaan met het digitaal inventariseren van 
kilometerhokken en het karteren van soor-
ten. Grootste uitdaging is dat we een inven-
tarisatieschema maken, waarbij de soorten 
op het juiste tijdstip geïnventariseerd wor-
den. Het gaat hierbij om soorten van het 
voorjaar, zoals pinksterbloem en adder-
tong. Daarnaast zijn er soorten die je alleen 
goed om naam kan brengen als er rijp zaad 

is (Zannichellia en slanke waterkers). De 
zilte soorten zijn ook veelal in het najaar 
makkelijk te herkennen. De grassen, zeg-
gen en russen zijn het makkelijkst te inven-
tariseren in mei en juni. 
We moeten ook eerst vaststellen welke 
soorten we gaan meenemen. De doelsoor-
ten van Natuurmonumenten uit 2008 of alle 
soorten die zijn gekarteerd in de twee ron-
des en de huidige doelsoorten van Natuur-
monumenten. 
 
Als algemene stelregel geldt: hoe meer tijd 
je eraan besteedt, des te meer soorten je 
vindt. Als we aansluiten op de inventarisa-
tie-inzet van destijds, dan is een éénmalige 
inventarisatie van de kilometerhokken vol-
doende. Maar als we aansluiten op de in-
ventarisatie van 2008, dan moeten wij ze-
ker 29 keer het terrein bezoeken. 
We hebben dus nog wat uit te zoeken 
voordat we het veld in kunnen! 
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De beste plekken van gevleugeld hertshooi in 2008 (boven) en 1994 (onder). 
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Euro Birdwatch 2021 
 
Door: Peter Boelee 
 

 
 

Tellen op de Banjaard - Foto’s van Cees Lavooy en Mark Hoekstein 
 
In Nederland coördineerde Vogelbescherming, samen met de uitstekende website  
trektellen.nl voor de 26e keer de Euro Birdwatch. De Euro Birdwatch is een initiatief van  
BirdLife International.  
 
De Birdwatch vestigt de aandacht op trek-
vogels en de gebieden die ze in Europa 
nodig hebben om bij te tanken voor hun 
reis. En het evenement maakt zichtbaar 
hoe groots het fenomeen vogeltrek is. Hier- 
 

 

door draagt het evenement er hopelijk aan 
bij dat meer mensen enthousiast worden 
voor vogels en hun bescherming. In ver-
schillende van de deelnemende landen is 
dat laatste namelijk hard nodig. In Neder-
land is de Euro Birdwatch daarnaast ook 
een uitstekende gelegenheid om het be-
lang van ons land voor trekvogels nog eens 
voor het voetlicht te brengen in de pers.  
 
Peter Boelee beschrijft de telling van VWG 
de Bevelanden: 
Zaterdagochtend 2 oktober zijn door acht 
tellers van Vogelwerkgroep de Bevelanden 
in het kader van Euro Birdwatch tussen 
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Lepelaars in V- formatie 
 
7.30 u en 10.00 u de trekvogels geteld die 
over de stormvloedkering richting het zui-
den vlogen. Ondanks het goede telweer 
viel het aantal overvliegende soorten tegen. 
Vooral de spreeuwen lieten zich, op enkele 
groepjes na, niet zien. Terwijl juist de 
spreeuwen in de voorgaande jaren bij de 
meest overvliegende soorten hoorden 
(2019: 1600 spreeuwen). Mogelijk vlogen 
de vinken en spreeuwen te hoog om ze 
nog met verrekijkers waar te nemen. Door-
dat trektelpost de Banjaard ook zicht op 
zee heeft, konden we de grote groepen 
lepelaars vliegend in lange formaties boven 
zee ook nog meetellen.  
Voordat de hardlopers van de kustmara-
thon langskwamen stopte de Bevelandse 
trekvogeltelling. Maar net daarvoor konden 
de tellers toch nog even genieten van en-
kele grote groepen gaaien die richting het 
zuiden vlogen. Gaaien (in de volksmond 
nog steeds vlaamse gaaien genoemd) zijn 
eigenlijk helemaal geen trekvogels. Maar al 
sinds 2019 verplaatsen veel gaaien zich 
vanaf september van noord en oost naar 
zuid en west. Het is nog niet helemaal dui-
delijk waarom ze dat doen, maar het zou te 
maken kunnen hebben met een grote ge 
boortegolf onder de gaaien in de Scandina- 

vische landen, waardoor in die landen een 
tekort aan voedsel kan ontstaan.  
Op trektellen.nl zijn de resultaten van alle 
trektelposten in Europa te vinden. Op de 
volgende pagina alvast een screenshot van 
deze pagina met de resultaten van de tel-
ling op de Banjaard. 
Voor meer informatie, zie: 
vogelbescherming.nl/actueel/ bericht/euro-
birdwatch-2021-beleef-de-vogeltrek 
 

 
 

Gaai 
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Screenshot van de resultaten van de telling op de Banjaard (trektellen.nl) 

 
Wat de KNNV mij bracht 
 
Door: Raoul Peeters 
 
Als de nieuwe redactie van 't Heelblaadje mij vraagt om een stukje te schrijven doe ik dat 
natuurlijk graag. Dat ik tegensputterde de grootste 'no known' van de vogelaars te zijn en 
dat het dus misschien niet zo een goed idee was, maakte op hen geen indruk. Wie ben ik 
dan om hun enthousiasme te temperen? 
 
Ik wandel graag, vaak flinke afstanden en 
in een stevig tempo. Het liefst door polders 
en natuurgebieden, langs onverharde we-
gen en wandelpaden. Het geeft mij rust en 
het maakt mijn hoofd leeg. Plek zat dus 
voor de natuur.  
Tijdens een wandeling had ik een toevallige 
ontmoeting met een vogelaar die mij door 
zijn telescoop liet kijken. Ik wilde meer we-
ten en ik maakte de logische stap naar de 
KNNV en de vogelwerkgroep. De kennis en 
de deskundigheid binnen de groep ver-
baasde mij. Evenals de relaxte sfeer en de 

bereidheid om de kennis over te dragen die 
zij in jaren hadden opgebouwd. Wel een 
achterstand die voor mij als bejaarde be-
ginner niet meer in te halen valt.  
Tijdens de excursies ontdekte ik dat ik niet 
goed kon kijken en niet goed kon luisteren. 
Een nieuwe wereld ging voor mij open. Mijn 
wandelen werd kuieren; Netflix en Spotify 
maakten steeds meer plaats voor Vroege 
Vogels en vogeltijdschriften; vogelgeluiden 
in plaats van opera en jazz. 
Na 2 jaar vogelen weet ik tot mijn eigen 
verbazing nog precies waar en met welke  
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Velduil - Tekening en foto Raoul Peeters 
 
vogels de ontmoeting een speciale indruk 
op mij maakte. Bij de St. Laurense Wei-
hoek een eskader lepelaars die in een sier-
lijke formatie laag overkwamen; de felgele 
kleur van een gele kwikstaart bij de Weel; 
baltsende witte kwikstaartjes bij het Vrou-
wen Hoekje; de kemphanen bij Kwisten-
burg; de groep buizerds bij de Biezelingse 
Ham, een opvliegende blauwe kiek tijdens 
een PTT telling in de Zak, de bijzondere 
ervaring met de nachtzwaluwen bij Hooger-
heide, de bontbekpleviertjes langs de Zee-
dijk bij Kattendijke en de boomleeuweriken 
bij Oranjezon. Mijn absolute topper is de 
ontmoeting met een velduil die op 20 meter 
afstand langs mij vloog bij de Kaaidijk bij 
Wolphaartsdijk. Hij keek nog naar mij om 
ook!  
Maar ook de zandtulp, het veermos en het 
haakmos bij Oranjezon, de prachtige orchi-
deeën bij de Banjaard. Enfin, zo kan ik nog 
wel even doorgaan.  
Het herkennen van soorten met subtiele 
verschillen is nog ver buiten mijn bereik en 
ik hoor de discussies daarover liever met 
belangstelling aan. De eenvoudige waarne-
mingen zijn voor mij al moeilijk genoeg.  
Vogelgeluiden herkennen is ook zo’n din-
getje. Ik doe mijn best om die te onthou-
den, maar mijn leeggelopen hoofd werkt 
dan als een klankkast: het vliegt er harder 
uit dan het erin komt. Bovendien hoor ik 
niet of veel later wat anderen horen. Er zijn 
er die hun hoorapparaat gebruiken als ver-

sterker. Leek mij logisch, je gebruikt toch 
ook een verrekijker of telescoop? Dus ik 
heb gelijk een gehoortest gedaan. Helaas 
haal ik nog lang niet de minimumnormen 
van slechthorenden. Oost-Indische doof-
heid waarschijnlijk. 
Voor mij is het echt een doorlopende ont-
dekkingsreis. Ervaren vogelaars als gidsen 
en begeleid met Obsidentify en BirdNET. Ik 
blijf toch ook nog wandelen. Plek zat dus! 
 

 
 

Een van de mooie dijken van Zuid-Beveland 
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Broedende dodaars langs het spoor 
 
Door: Justus van den Berg 
 

 
 

Locatie van het nest - Google 
 
Sinds 2 jaar heb ik een moestuin langs de spoorlijn in Goes. In april van dit jaar hoorde ik 
er de baltsroep van dodaars. Ik dacht dat het vogels waren die nog zouden vertrekken, 
maar tot mijn grote verbazing zag ik een tijd later een paartje dodaars dat een nest aan het 
bouwen was. Dat was rond 24 april. 
 
De nestlocatie is vlak bij de ontsluitingsweg 
(Riemwagenweg) van de volkstuin. Op zich 
een rustige plek, maar er komen dagelijks 
fietsers en enige auto’s langs. De bermen 
langs de weg worden geregeld gemaaid. 
Blijkbaar vond het paartje dit toch een ge-
schikte locatie voor het nest.  
Het water ziet er niet echt aantrekkelijk uit, 
er is nauwelijks doorzicht. Het drijvende 
nest werd gebouwd op enige rietstengels 
die buiten de rietkraag stonden. De zuide-
lijke kant van de sloot wordt niet onderhou-
den en daarom staat er overjarig riet.  
Ik was in de veronderstelling dat dodaars 
schuwe broedvogels waren. Maar Peter 
Boelée gaf aan dat ze de schuwheid deels 
hebben verloren en dus gewoon in Goes 
broeden.  

Na de bouw werd er gebroed en zat er 
altijd één vogel op het nest als ik er langs 
kwam. Op een gegeven moment was het 
nest verlaten en dacht ik dat het broeden 
mislukt was. Maar op 30 mei zag ik een 
dodaars zwemmen met 2 jongen op de rug. 
Ik heb geprobeerd dat met de camera van 
mijn telefoon vast te leggen. Natuurlijk niet 
optimaal, maar er zijn twee kopjes 
zichtbaar die uit de rugveren steken. 
 
Een week later zag ik de dodaars met twee 
jongen weer. Tot mijn grote verbazing zag 
ik op nog geen 200 afstand nog een do-
daars met twee grotere jongen. Zo wordt 
het wel een heel algemene broedvogel en 
zijn ze over 20 jaar net zo mak als een 
waterhoen. We gaan het zien! 
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Locatie van het nest in aanbouw. Er waren toen 
twee vogels actief met de bouw van het nest;  
24 april 2021 - Foto's Justus van den Berg 
 

 

 
 

Dodaars met jong op de rug (duikt daarom niet 
onder); 30 mei 2021 
 

 
 

Spinsel van de wespspin - Foto: Kees Vliet Vlie-
land (hoort bij artikel op pagina 19) 

Twee paren dodaars met jongen langs de 
moestuin; 30 mei 
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Wespspinnen 
 
Door: Truus Step 
 

 
 

Wespspin - Foto: Truus Step 
 
Ook al ben je geen spinnendeskundige, de 
wespspin zul je waarschijnlijk wel herken-
nen, want deze is, net als een wesp, geel-
zwart gestreept. Deze spin wordt ook wel 
tijgerspin genoemd en luistert naar de we-
tenschappelijke naam Argiope bruennichi. 
Behalve de opvallende kleurencombinatie 
van het beestje is ook het web heel opval-
lend: het heeft de vorm van een ladder met 
zig-zag sporten. 
 
De spin komt van oorsprong uit het Middel-
landse Zee-gebied en is in1980 voor het 
eerst in Limburg waargenomen. Inmiddels 
is zij in bijna heel Nederland te vinden, 
maar wordt nog steeds als 'vrij zeldzaam' 
gekwalificeerd. 
Dan is het wel heel bijzonder dat we tijdens  

de KNNV-excursie op de eerste zaterdag 
van de maand wel vijf van deze spinnen 
zagen! Waarschijnlijk allemaal vrouwtjes, 
want die zijn beduidend groter dan de man-
netjes. De geraadpleegde Wikipedia pagina 
geeft aan dat het lijfje van vrouwtjes maxi-
maal 15 mm is en van mannetjes 5 mm. Ik 
weet dat veel vrouwtjes het mannetje na de 
bevruchting opeten en heb weleens een 
filmpje gezien waarbij het mannetje 'vak-
kundig' werd ingepakt door het vrouwtje: 
een lekker hapje voor later! 
Begin oktober waren we op de Goudplaat 
voor onze maandelijksee wandeling. Tus-
sen 10 en 12 uur lopen - en vooral kijken - 
we rond. De één ziet wat in de lucht en de 
ander op de grond. Samen ontdekken we 
aardig wat op zo'n ochtend. Naast vele vo-
gels en heel wat planten, deze ochtend dus 
ook de wespspin. Eerst eentje, die door 
iedereen uitgebreid bewonderd en door 
sommigen ook gefotografeerd wordt. Toch 
speciaal, zo'n spin op de Goudplaat. En 
dan lopen we een stukje verder en ontdekt 
iemand een vreemd spinsel in het gras. 
Even aan Johan vragen of hij weet wat dat 
is, want Johan is de wandelende encyclo-
pedie tijdens deze excursies. En ja, dat is 
het spinsel van de wespspin; daarin legt 
mevrouw spin haar eitjes. Onder het spin-
sel zat wespspin nummer twee van die 
ochtend. Ook hiervan zijn natuurlijk weer 
foto's gemaakt. 
Zo tegen het einde van de excursie zien we 
er op een grashalm weer eentje (nummer 
drie) en komt door het gras nummer vier 
aangelopen. We kijken wat er gebeurt als 
die twee spinnen elkaar tegenkomen. Tot 
een ontmoeting komt het niet, maar terwijl 
we in gespannen afwachting kijken, zegt 
één van de deelnemers: “Ik heb er één op 
m'n jas!” Gelukkig is hij niet bang van spin-
nen en laat het beestje rustig zitten tot ie-
dereen haar heeft bewonderd en ik met de 
telefoon van de persoon in kwestie een foto 
heb gemaakt! Een excursie om niet snel te 
vergeten, want op één ochtend vijf keer 
een spin zien die als 'vrij zeldzaam' te boek 
staat, vind ik heel speciaal. 
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Vlinderidylle Ovezande 
 
Door: André Hannewijk, lid werkgroep Ovezande Biodivers 
 

 
 

0-stand situatie zomer 2020 - Foto's André Hannewijk 
 
In de vorige editie van ’t Heelblaadje heeft u kunnen lezen over een burgerinititatief in 
Driewegen. Dit keer een leuk en succesvol verhaal over een initiatief van de Werkgroep 
Ovezande Biodivers. 
 
Om het verlies van biodiversiteit tegen te 
gaan heeft de Werkgroep Ovezande Biodi-
vers een projectenplan opgesteld met na-
tuur en groen als hulp- en herstelmiddelen. 
Het leunt op de inzet van actieve burgers 
en samenwerkende partners; overheden en 
(natuur)organisaties. In het plan worden 
niet alleen groen en natuur gekoppeld, 
maar ook functies (leefbaarheid, gezond-
heid, recreatie, sociale cohesie, en educa-
tie).  
Het opgestelde projectplan telt 16 kernpro-
jecten en is inmiddels door de gemeente 
Borsele in haar groenstructuurplan opge-
nomen. Met het plan beoogt de werkgroep 
een groene, biodiverse en klimaatbestendi-
ge leefomgeving in en rond Ovezande, met 
als belangrijkste boodschap:  biodiversi-

teitsverlies tegengaan en -herstel bevorde-
ren. 
Een greep uit de plannen: een gefaseerd 
maaibeheer in het gemeentelijk groen in 
Ovezande, ontwikkelen van nieuwe dorps-
ommetjes, aanbieden van kunstnesten voor 
de huiszwaluw op `verlaten` broedlocaties, 
verbindingen zoeken in de vorm van boom- 
en struweelaanplant met het buitengebied 
en een vlinderidylle.  
De werkgroep telt inmiddels 8 enthousiaste 
leden. Eén van de eerste uitgewerkte en 
gerealiseerde projecten is de Vlinderidylle 
Ovezande: een plek vol bloemen, bestemd 
voor mensen om van te genieten en voor 
vlinders, bijen en andere insecten om te 
kunnen leven. 
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Vlinderidylle 
In het voorjaar van 2020 ontstond het idee 
bij de werkgroep om een vlinderidylle te 
realiseren op een (landbouw)perceel, gele-
gen tussen de Hoofdstraat en de Bloemen-
straat in de kern van Ovezande. Als voor-
beeld stond de vlinderidylle in de Zwaakse 
Weel model, in beheer bij Natuurmonumen-
ten. 
Het perceel is 0,53 ha groot en is omsloten 
door bebouwing met hieraan grenzend ach-
tertuintjes. Aan de westkant groeit veel 
braamstruweel, dat overgaat in struiken en 
bomen. Dit zorgt voor een mooie zoom-
overgang. Het voormalig landbouwperceel 
werd door de eigenaar jaarlijks een keer 
gemaaid en bestond voornamelijk uit gras-
sen. 
 

 
 

Luzernevlinder 

Na gesprekken met de perceeleigenaar, 
gemeente Borsele en direct omwonenden 
werden de plannen voor de idylle concreet. 
Dat resulteerde erin dat het perceel in 
maart 2021 werd ingezaaid met een in-
heems kruidenmengsel. Het zaadmengsel, 
samengesteld door de Cruydthoeck, bevat 
florasoorten die voor vlinders en andere in-
secten van belang zijn als nectar- of als 
waardplant. Het betreft soorten als wilde 
peen, kaasjeskruid, rode en witte klaver, 
gewone rolklaver, vogelwikke, kaardenbol, 
kaasjeskruid, ereprijs, knoopkruid en vele 
andere soorten. 
Om het perceel te bewerken (maaien, ploe-
gen, eggen, inzaaien) hebben vijf verschil-
lende lokale agrariërs zich belangeloos in-
gezet. In september 2020 werd het perceel 
ingezaaid. Toen was het in het wintersei-
zoen afwachten.  
In maart kwamen de eerste florasoorten op 
en in het voorjaar van 2021 kon voor de 
eerste keer worden gemaaid. Het hooi 
werd afgeharkt door leden van de werk-
groep en omwonenden. Gemeente Borsele 
voerde het maaisel af.   
Het beheer van de idylle bestaat uit sinus-
maaien. Dit houdt in dat 3 tot 4 keer per 
jaar een deel van het kruidenrijk grasland 
`gefaseerd` wordt gemaaid. Hierbij blijven 
(kruidenrijke) delen overstaan, zodat er bin-
nen het gebied een groot en lange periode 
aanbod is van nectar- en waardplanten en 
er veel variatie is in de hoogte van grassen 
en kruiden. Een groot deel gaat als niet-ge-
maaide vegetatie de winter door. Dit deel 
blijft staan tot in juni. In deze overstaande 
vegetatie kunnen eitjes en poppen overwin-
teren om vervolgens in de zomer uit te ko-
men.  
Rondom het perceel is een `werkstrook` 
van 2-3 meter breed gerealiseerd. Deze 
bestaat uit gras, ingezaaid met witte en ro-
de klaver. Het zaad hiervan is gesponsord 
door de Vlinder- en Libellenwerkgroep 
Zeeland, die van de provincie Zeeland, via 
soortenbeleid, een subsidie heeft ontvan-
gen voor realisatie van Idylles in de hele 
provincie. De werkstrook, inclusief het wan-
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delpad, wordt een aantal keren extra ge-
maaid. Het maaien gebeurt bij voorkeur 
met klein materiaal. In dit geval met een 
kopmaaier (bruikleen van KNNV-lid Tonnie 
Outermans) waarbij het maaisel iedere 
maaironde wordt afgeharkt en afgevoerd. 
Om inkijk te voorkomen en privacy van de 
omwonenden te waarborgen, zijn hier en 
daar, waar de eigenaar dat wenst, vlinder-
struiken en meidoorns ingeplant. Deze heb-
ben nu nog wat tijd nodig om verder uit te 
groeien. 
Op de idylle is tevens een robuuste eiken-
houten bank met tafel geplaatst. Deze komt 
uit een deal met de zieke verwijderde beuk 
die naast de katholieke kerk in het dorp 
stond en helaas gekapt moest worden. In 
de Bloemenstraat ter hoogte van huisnum-
mer 42 is een toegangshek geplaatst. Infor-
matieborden moeten de idylle nog comple-
teren. 
Om het draagvlak in het dorp te vergroten 
heeft de Werkgroep Ovezande Biodivers 
een groepsapp opgetuigd, genaamd 'de 
Vlinderbrigade'. Dit om de omwonenden te 
informeren over de vorderingen. Bij werk-
zaamheden worden omwonenden en geïn-
teresseerde dorpsbewoners gevraagd te 
helpen met karweitjes op het perceel.     
De Vlinderidylle is officieel geopend op 18 
september 2021 door burgemeester Dijk-
sterhuis van de gemeente Borsele.  
                                                                                                               
Eerste resultaten 
In 2021 is tijdens het zomerseizoen gemo-
nitord welke ingezaaide florasoorten uitein-
delijk zijn opgekomen en welke dagvlinders 
van het gebied gebruik maken. Van de 35 
verschillende ingezaaide florasoorten die 
op de lijst van het zaadmengsel stonden 
werden 25 verschillende soorten in grote 
en kleine aantallen teruggevonden; dat is 
circa 71%. Een aantal soorten, zoals wilde 
peen, klaversoorten en vogelwikke, was 
massaal aanwezig. Daartussen veel knoop-
kruid, gewone brunel en kaasjeskruid. Spo-
radisch wilde marjolein, kattendoorn en ra-
telaar. Daarnaast verschenen nog een 
aantal soorten die van nature op een akker 

voorkomen, zoals rood guichelheil, brand-
netel, paardenbloem (in het vroege voor-
jaar zeer belangrijk voor de eerste dagvlin-
ders en andere insecten), hondsdraf, kamil-
le en akkerdistel. Opvallend was het groot 
spiegelklokje. Deze stond niet op de lijst. 
Waarschijnlijk heeft deze in het zaadmeng-
sel gezeten. 
Van de dagvlinders werden gelijk het eer-
ste seizoen al 18 soorten waargenomen! 
Voor de waargenomen soorten en aantal-
len, zie de tabel. Opvallende en leuke soor-
ten waren de koninginnenpage (2 keer 1 
exemplaar), bruin blauwtje (opvallend veel 
in augustus), koevinkje (1 in het braamstru-
weel) en kleine vuurvlinder (verspreid door 
het seizoen 1-3). Daarnaast verschillende 
soorten zandoogjes en het zwartsprietdik-
kopje.  
 

 
 

Kleine vuurvlinder 
 
Door het aanbod van een rijk kruidenmeng-
sel doet het perceel niet onder voor de be-
tere graslanden in de natuurgebieden. Door 
de ligging met hierin luwe delen met stru-
weel en braam en een groot aanbod van 
voedsel- en waardplanten met veel variatie 
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in hoogte van grassen en kruiden, vinden 
dagvlindersoorten al snel een geschikte 
plek. 
In vergelijking met een doorsnee dorpstuin 
met aanbod van nectarplanten, zoals vlin-
derstruik (Buddleja) en ijzerhard (Verbena), 
waar soorten als dagpauwoog, atalanta, 
kleine vos en witjes voor de nectar van pro-
fiteren, levert de idylle veel extra soorten, 
dus meer diversiteit op. Het zit hem dan in 
de aanwezigheid van typische grasland-
soorten, zoals de blauwtjes (icarus- en 
bruin blauwtje), zandoogjes (bruin en oran-
je zandoogje, hooibeestje, koevinkje), 
zwartprietdikkopje en de luzernevlinder. 
Daarnaast zorgen de aanwezigheid van 

waardplanten en een afgestemd maaibe-
heer ervoor dat deze soorten ook voor de 
komende jaren een geschikt leefgebied be-
houden. Aanwezigheid van een hoekje 
ruigte met brandnetels in de Idylle geeft 
ook de soorten uit de dorpstuin een kans 
om zich voort te planten. Iets wat je in de 
standaard tuinen niet veel tegen komt. 
Wij zijn in ieder geval benieuwd naar het 
volgende vlinderseizoen en hopen u dan 
een keer tegen te komen in de Idylle! 
 
Voor meer informatie over de Vlinderidylle 
Ovezande kunt u contact opnemen met 
Loek Menheere, loek57@zeelandnet.nl, of 
André Hannewijk, dreventoux7@gmail.com.

 
Overzicht telling dagvlinders 1e seizoen Vlinderidylle Ovezande (André Hannewijk) 
 

teldatum  
vlindersoort 

30-5-
2021 

17-6-
2021 

7-7- 
2021 

18-7-
2021 

25-7-
2021 

5-8-
2021 

21-8-
2021 

10-9-
2021 

14-9-
2021 

17-9-
2021 

18-9-
2021 

atalanta  2 1 1  1 2 1 1   
bont 
zandoogje           1 

bruin blauwtje 1   1  14 15   1  
bruin 
zandoogje   2 7  2      

dagpauwoog     1 1  1  1  
distelvlinder   1    2 2    
groot 
koolwitje    1  1   1   

hooibeestje     3       
icarus-
blauwtje 1 1  1 3 6 20 1 1 2  
klein geaderd 
witje        1    
klein koolwitje  1  1  3 5 44 16 8  

kleine vos      1      
kleine 
vuurvlinder 2  1  1 3  1  2 2 

koevinkje    1        
koninginne- 
page     1 1      
oranje luzer-
nevlinder        3 2 1  
oranje 
zandoogje    2 2 1 4     
zwartspriet-
dikkopje    3        
 

mailto:loek57@zeelandnet.nl,
mailto:dreventoux7@gmail.com.
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Laat u verwonderen 
 
Door Mart Vogelzang 
 
Mopperkonten over 'saaie' maanden in de natuur, ze bestaan. De tegenovergestelde varië-
teit is de chronische positivo. Alles in de natuur heeft toch z’n charmes? Ze zeggen goede-
morgen tegen de fluitende vogels, gaan er met regen op uit en proosten op de eerste zwa-
luw. Onderstaande opsomming is een kans voor u om u te verheugen op wat de natuur de 
komende maanden te bieden heeft. Het kan natuurlijk ook dat deze opsomming ergernis 
bij u opwekt, omdat de lijst niet volledig is of dat de regels bij de verkeerde maand staan. 
Aanbevelingen, uitbreidingen, correcties ... Ze zijn van harte welkom. Even weg met je 
kantooragenda en kies eens voor de natuurkalender. 
 
Laat u verwonderen de komende maan-
den ...  
 
November 
- De groepen trekvogels worden groter. Zie 
de grazende ganzen en goudplevieren, 
maar ook de kraanvogels, koperwieken en 
kramsvogels. 
- De winter-rozetplanten pakken de zonne-
stralen mee om voorbereid te zijn op de 
winter. 
- Blad valt van de boom, de vogels zijn be-
ter te spotten. 
- Plukken mos zijn mooi te zien. Ze slurpen 
vocht op. Zie ook de mooie sporen.  
- De vogels gaan hamsteren, worden voller 
in de vacht.  
- Vachtveranderingen bij diverse zoogdie-
ren 
- De haagbeuk krijgt mooie zaadtrossen. 
- De boer zaait wintertarwe/rogge/haver. 
- Winterwortel, erwtensoep; iets om op te 
verheugen toch? 
- Bladval komt op gang. Mooie herfsttinten. 
Wel eens bladcompost gemaakt? 
 
December 
- Veel insecten, micro-organismen gaan 
aan de slag om bladeren etc. te verteren. 
- Vogels gaan steeds meer over op zaden 
i.p.v. insecten. (Maak een voedertafel.) 
- Mooie mossen te zien op de boomstam-
men. 
- De vogelnesten zijn goed te zien/te foto-
graferen. Let op nesten met een afdakje 
(ekster). 

- Vossen gaan paren en hebben nu een 
mooie licht oranje vacht. 
- De hazelaar en els staan al in bloei. 
- De echte doorbloeiers blijven over: fluiten-
kruid, madelief, hondsdraf, sint jakobskruis-
kruid, duizendblad. 
- Eerste sneeuwklokje? 
- Eekhoorn; de mannetjes achtervolgen de 
vrouwtjes heftig. 
- Roffel van de grote bonte specht of een 
zingende zanglijster? Dat zou mooi zijn. 
- De eerste sneeuwval geeft ons een mooie 
kans om sporen te determineren. 
 
Januari 
- De vos jankt en andere paardrift-rituelen; 
konijnen zoeken ook een partner. 
- Eind van de maand al een beetje zaaien 
(onder glas) in de moestuin? 
- Hoor je de eerste vinkenslag? 
- Er zijn echt wel nachtvlinders/spanners te 
zien. 
- Behalve roodborst, hoor ik nu ook hegge-
mus, koolmees en zwartkop? 
- Bloei-voorbodes van de lente: gele kor-
noelje, speenkruid, maarts viooltje, klein 
hoefblad, elzen etc. 
- Einde maand: tuinvogeltelling. 
- De eerste ooievaars komen al terug! 
- De eerste baltsrituelen kunnen 
waargenomen worden; kerkuil, reiger? 
- De egel vertoont al activiteit. 
- Groene en bruine kikkers op het land. 
Niet te geloven. Bij mooi weer: 
citroenvlinder,atalanta, dagpauwoog. 
- Eind januari: Ja, ja. Langer licht. 
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Schorskevergangen iepenspintkever 
Gedecoreerde iepenschors 
 
Door: Harry Raad 
 

 
 

Iepenschors buiten/binnen met boorgangen - Foto’s Harry Raad 
 
In onze houtstapel lag een stuk schors dat was losgekomen van een blok kachelhout. De 
fraaie tekening aan de binnenzijde inspireerde me tot het brengen van dit stukje. 
 
Het object 
Een fraaie tekening van gangen openbaart 
zich aan de binnenzijde van het stuk 
schors. Deze gangen zijn het werk van 
schorskevers, ook bastkevers genoemd. 
Op het moment van ontdekken gissen wij, 
Gerda en ik, naar de naam van de kever-
soort. De houtstapel is grotendeels gevuld 
met wilgenhout (schietwilg), en van dat 
hout kennen we dat verschijnsel niet. Der-
gelijke patronen zie je onder andere bij 
spar (letterzetter) en iep (grote en kleine 
iepenspintkever). Dat lijkt meteen de ver-

klaring: we hebben ook weleens iep op de 
houtstapel. Nu is er bij ons ooit zieke iep 
gezaagd, maar dat is een ‘eeuw’ geleden. 
Ik kan me dit stuk schors niet uit die tijd 
denken, zo lang ligt het hout er niet. Later 
is alleen wat hout van vitale iep verzaagd. 
De gangen zijn iets anders dan die van 
iepenspintkever, lijkt het. Vergelijking van 
de schors met die van de staande iepen in 
het land maakt het aannemelijk dat we toch 
met iep en dus iepenspintkever van doen 
hebben. De gangen van de schorskever 
zijn op enige afstand van beide kopse kan-
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ten gelegen. Dat geeft misschien aan dat 
de aantasting pas begonnen is nadat het 
hout tot blokken is gezaagd. Meer centraal 
blijft het hout langer vochtig, en lijkt dus 
nog aantrekkelijk voor de kever. 
 
De gang 
Schorskevers zijn weg van schors, waarbij 
we meer aan het binnenste deel moeten 
denken, met het nog actieve, voedselrijke 
weefsel: de levende bast of - nog dieper - 
het cambium en jonge hout. Dat zal de re-
den zijn dat de gangen niet net onder de 
oppervlakte liggen, en ook dat de levende 
boom soms flink onder die aantasting lijdt. 
In Nederland zien we verzwakking van 
sparren door klimaatverandering, waarbij 
de schorskever ‘letterzetter‘ het werk af-
maakt. Deze kever zoekt in eerste instantie 
aangetaste bomen, deels al omgevallen. 
Ook bij iepenspintkevers zijn verzwakte bo-
men geliefd voor binnendringen en eileg. 
Er zijn keversoorten die het niet zeer nauw 
nemen met het kiezen van een boomsoort, 
maar er zijn ook (bijna)specialisten. De let-
terzetter heeft een voorkeur voor spar en 
de twee soorten iepenspintkevers komen 
graag op iep voor. Schorskevers boren 
eerst een gang naar de juiste plek in de 
schors. Het zijn soms de mannetjes die dat 
doen, maar bij andere soorten boren de 
vrouwtjes. Mannetjes maken een aantrek-
kelijk holletje, de paringskamer, en lokken 
een of meer vrouwtjes voor paring. Het 
vrouwtje graaft vanaf de paringskamer ver-
volgens een gang en zet daarin de eitjes af, 
geclusterd of regelmatig verspreid. Bij de 
zelfborende vrouwtjes is er mogelijk geen 
paringskamer en wordt alleen een moeder-
gang aangelegd (?). Over dat laatste kon ik 
overigens geen eenduidige informatie vin-
den. De uit het ei gekropen jonkies graven 
vanuit de moedergang hun eigen larven-
gang. Die gangen starten vaak loodrecht 
op de moedergang en volgen later eventu- 
eel een grillige route. De larven eten zich 
gaandeweg dik, waardoor hun gangen 
smal beginnen en breed eindigen. Per 
soort worden kenmerkende gangpatronen - 

 
 

 
 

Boorgangen iepenspintkever 
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moedergang met larvengangen - gereali-
seerd. Na verpopping aan het eind van de 
larvengang verlaten de imago’s (een 'ima-
go' is het volwassen dier [insect/kever] na 
de metamorfose [verandering] van pop 
naar volwassen dier; red.) de boom door 
zich naar buiten te boren: uitvliegopenin-
gen. Iepenspintkever vliegt dan, besmet 
met schimmel uit de verzwakte boom, naar 
gezonde iepen. Vraat aan de okselknoppen 
van jonge scheuten leidt daar tot infectie 
met de schimmel die iepenziekte veroor-
zaakt. 
 
Interpretatie 
Kijkend naar de gangen in het object kan 
een en ander uit het voorgaande gevolgd 
worden, hoewel de interpretatie niet altijd 
eenvoudig is. De moedergangen en larven-
gangen zijn duidelijk. De moedergang met 
een lengte van vaak nog geen 2 cm heeft 
aan het begin regelmatig een ronde holte - 
de paringskamer? - met soms duidelijk een 
gang naar buiten, eigenlijk de ingangsope-
ning. Het andere eind loopt dood of dieper 
in het bastweefsel door, zonder afwijkende 
structuur. In de moedergang zit vaak een 

dood imago nabij de holte/ingangsopening. 
Hiervoor heb ik geen verklaring kunnen vin-
den. Het is me evenmin duidelijk of de ge-
noemde ronde holte echt een paringskamer 
is. Bij iepenspintkever boort het vrouwtje de 
ingang. Of zij dan al gepaard heeft of dat 
dit in het holletje onder de schors gebeurt, 
blijft onduidelijk. 
De aanname dat de moederdieren het hout 
pas in de houtstapel gekoloniseerd hebben, 
betekent dat het broed in te snel uitdrogend 
hout zat. Waarschijnlijk een suboptimale 
toestand. De dode imago’s en de zuinig 
ontwikkelde gangpatronen zijn daarmee 
misschien verklaard.  
 
Het bestuderen van dit fraaie natuurobject 
leverde me veel vreugde en enige kennis 
op. Circa 15 vrouwtjeskevers sloofden zich 
hier uit voor een volgende generatie, wel-
licht zonder enig resultaat. Info voor dit 
stukje haalde ik uit oude insectenboeken 
(Oudemans, Doom en Taschenberg), en op 
internet zijn ook mooie dingen te vinden. 
De bronnen zijn divers en niet altijd eendui-
dig; hopelijk zijn er geen slordigheden in 
deze tekst geslopen. 

 

 
 

Centraal een dode iepenspintkever bij de ingangsopening 
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Droogte en paddenstoelen gaan 
slecht samen, maar toch …! 
 
Door: Ruud Lie 
 
Alle paddenstoelenliefhebbers weten dat in een droge periode weinig paddenstoelen zijn te 
vinden. Dit jaar viel het in het voorjaar nog wat mee. Maar toen ik in augustus-september 
naar de Brabantse Kempen en de Loonse en Drunense duinen op vakantie ging, moest je 
wel heel goed rondkijken om wat te vinden. Toch, al fietsend en wandelend kom je nog wel 
wat tegen. Zeker als je ergens een wat vochtiger plekje vindt en soms ook wel op de cam-
ping naast de deur van de caravan. 
 
Op een van de eerste fietsdagen in de 
Kempen kwamen we langs een plek die 
wat vochtiger was en waar direct een paar 
zwavelzwammen opvielen. Deze zijn altijd 
opvallend en mooi als ze vers zijn. Helaas 
was er één al flink beschadigd door iemand 
die duidelijk geen mycofiel was of mogelijk 
iemand die een ander niets gunt. Ook twee 
mooie harslakzwammen stonden op een 
paar meter gelukkig mooi gaaf. Omdat de  
 

 
 

Zwavelzwam (Laetiporus sulfureus) 
- Foto's Ruud Lie 

ze locatie, weliswaar niet erg groot, er veel-
belovend uitzag, besloot ik daar later op 
mijn gemak eens wat rond te kijken. Toen 
ik later naar die plek terugkeerde vond ik 
veel roodbruine slanke amanieten en gele  
 

 
 

Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva) 
 

 
 

Gele berkenrussula (Russula claroflava) 
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berkenrussula’s, ook een paar biefstuk-
zwammen en een dennevoetzwam. Dat viel 
niet tegen. 
 

 
 

Biefstukzwam (Fistulina hepatica) 
 

 
 

Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) 
 

 
 

Weidekringzwam (Marasmius oreadus)  
 
Op de camping in het gras stonden ook wat 
kleine algemene soorten met name de wei-
dekringzwam en de gazonvlekplaat. 

 
 

Gazonvlekplaat (Paneolina foenescii) 
 
Een uitstapje naar de Cartierheide, die er 
schitterend bij stond, maar waar je niets 
verwacht, leverde toch nog enkele mooie 
vondsten op, zoals de roodgerande hout-
zwam, roze berkenrussula, berkenboleet, 
eekhoorntjesbrood en een voor mij nog on-
bekende soort die door experts op een 
 

 
 

Roodgerande houtzwam (Fomitopsis pinicola) 
 

 
 

Roze berkenrussula (Russula betularum)  
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NMV-weekend hoogstwaarschijnlijk als de 
valse teervlekkenzwam is geïdentificeerd, 
omdat hij op loofhout stond. 
 

 
 

Gewone berkenboleet (Leccinum scabrum) 
 

  
 

Valse teervlekkenzwam  
(Ischnoderma resinosum) 
 
In de Loonse en Drunense Duinen was het 
nog droger en voor een paddenstoelenlief-
hebber armoe troef. Wat je veel zag waren 
gele aardappelbovisten en berkenzwam-

men. In een grote wei trof ik wel een aantal 
Isabellakleurige breeksteeltjes en in het 
bos wat witgele russula’s en een 
narcisamaniet, maar daar bleef het bij. 
 

 
 

Izabelkleurig breeksteeltje (Conocibe albipes) 
 

 
 

Narcis amaniet (Amanita gemmata) 
 
Ook de camping wei was op enkele plooi-
rokjes na volledig leeg. Het was hopen op 
een beter naseizoen. 
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De buizerd 
 
Door Joos Heerebout 
 

 
 

Buizerd - Foto Niek Oele 
 
In het coronajaar 2020 zochten we ons ver-
tier thuis en letten we wat meer dan anders 
op het vogelleven om ons heen. Zo hoor-
den en zagen we in mei vanuit de tuinka-
mer een uil langskomen. We hoorden ook 
de jongen roepen en konden zo in de we-
ken daarna de uilenjongen volgen in hun 
ontwikkeling. Dat was vreselijk leuk (zie  
't Heelblaadje van november vorig jaar). 
In december leek het of er een zieke bui-
zerd voor het huis zat. Die moest gevoerd 
worden, dacht Gerard (mijn man). De bui-
zerd was snel verdwenen, want de haan 
joeg hem weg, maar op het muurtje voor 
het huis werd een stukje vlees neergelegd. 
Wij zaten om beurten te kijken of de bui-
zerd het kwam halen. Dat gebeurde niet, 
maar wel waren er duiven en kippen die het 
interessant vonden, of ook best lekker (de 

gaaien). Op een gegeven moment, toen er 
even niemand keek, was al het vlees toch 
weg. Achter het muurtje op de grond, lag 
nog wel een stuk bot.  
De volgende dag legde Gerard weer iets 
neer. Nu een stukje vlees met een ijzer-
draadje vastgemaakt aan de stenen van 
het muurtje. Zo kon het niet in een vloek en 
een zucht meegenomen worden. Dat hielp. 
Zo konden we om beurten bij het raam iets 
doen en de boel in de gaten houden. De 
eerste keer dat ik daadwerkelijk de buizerd 
zag pulken aan het vlees, gaf ik zo’n harde 
brul onderaan de trap, dat het beest van 
schrik wegvloog. 
Maar hij kwam terug. De andere dagen 
weer, niet altijd, soms ’s morgens, soms  
’s middags, maar toch vaak. Gerard maak-
te op de keukentafel voor het raam een op- 
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Buizerd - Foto Fam. Heerebout 
 
stelling, zodat de telefoon een foto kon ma-
ken door de lens van de verrekijker en dat 
lukte wonderwel. Het vlees werd nu in klei-
ne stukjes gesneden, zodat de buizerd er 
een tijdje mee bezig was voor hij naar de 
wilg aan de overkant van de weg vloog, 
waar hij dan zijn snavel ging poetsen. De 
bioloog in Gerard werd helemaal wakker en 
hij zat gefascineerd te kijken hoe het beest 
zijn poot op het vlees zette, om zich heen 
keek of er geen onraad was, etc.  
In januari ben ik aantekeningen gaan ma-
ken in mijn agenda en lees ik dat de bui-
zerd op 7,  8 en 9 januari om 9.00 uur pre-
sent is op het muurtje. 10 januari zit hij van 
tevoren te wachten in een boom vlakbij. Zo 
gaat het bijna de hele maand januari. 
Meestal ontwaren we bij het ontbijt de bui-
zerd ergens in de bosbegroeiing van de bu-
ren of in de wilg aan de overkant. Een korte 
voorstelling: buizerd eet vlees, en dat was 
het dan. Alleen wordt het steeds vroeger 
licht en komt de buizerd ook eerder. Maar 

voor 8.00 uur geen vlees. Dat wordt geac-
cepteerd. 
Soms zien we hem zelfs op het muurtje zit-
ten wachten. Dan vliegt hij weg, maar is 
meestal binnen een minuut terug voor de 
tractatie. Eén keer ging Gerard voeren, 
kwam weer binnen en vroeg of ik toch wel 
zat op te letten. Oei, ik las de krant. Maar ik 
keek en zag niks liggen. "Heb je het wel 
neergelegd?”, vroeg ik. Gerard stond met 
zijn rug naar het raam zijn boterham te ma-
ken bij het aanrecht. “Ja, ik ben niet gek”, 
zei hij. Ik kreeg het advies om naar boven 
te lopen om zo van boven af te kunnen kij-
ken of er echt niks lag (de tegel waar het 
vlees op gelegd werd, lag misschien een 
beetje schuin). Maar er lag echt niks. Dat 
beest was gewoon razendsnel geweest. 
Op 2 februari wordt het eten om 8.30 uur 
neergelegd. De buizerd komt na vijf minu-
ten, maar wordt gelijk weggejaagd door 
een andere buizerd. Die heeft meer wit en 
is groter. De witte buizerd is duidelijk niet 
zo goed gewend: hij eet wat en is weer 
weg. Ze vliegen allebei wat heen en weer, 
Gerard legt op twee plekken iets neer, 
maar uiteindelijk eet de grote alles op. 
Daarna is het vlees op en wordt bij gebrek 
aan beter een stukje ontbijtspek neerge-
legd. Dat wordt helemaal uit elkaar getrok-
ken en opgegeten. De volgende dag ligt er 
weer ontbijtspek, maar dan vliegt de bui-
zerd een rondje en komt niet zitten. 
De week erop is er weer gewoon vlees, 
maar ‘onze buizerd’ zien we niet meer, al-
leen een wat grotere witte en de nog grote-
re witte, maar zij gunnen elkaar niks. Als de 
één zit, komt de ander hem wegjagen. En 
op zondag 14 januari is er een soort wild-
west-film voor ons neus: de grote witte bui-
zerd zit net te eten als hij wordt wegge-
jaagd door een nóg grotere donkerbruine. 
Eigenlijk toch minder leuk, en ik ben een 
beetje ongerust over ‘onze’ buizerd. 
Maar de volgende dag is die er opeens 
weer, althans dat lijkt er sterk op. We ver-
gelijken de vogel met de eerdere foto’s. Ja 
dat moet hem zijn. Hij wordt steeds tam-
mer, zit van tevoren te wachten, al of niet 
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vol in het gezicht, en komt het vlees opeten 
zodra het er ligt. 
Dan wordt het eind februari, de kleinkinde-
ren komen logeren en zien ook het toneel-
stukje van de buizerd.  
Daarna is er een tijdje geen buizerd te zien, 
maar dan zijn de uilen opeens terug. Daar 
word ik helemaal blij van. Ik hoor er vaak 
één op het schuurdak onder de klimop zit-
ten. Eén keer gaat er overdag een merel 
daar ontzettend tekeer, en jawel, even later 
vliegt daar een uil vandaan.  
Maar meestal hoor ik ze ’s morgens vroeg 
als ik met de hond naar buiten stap. Een 
heel gezellig geluid. Ik herinner het me nog 
van vorig jaar.   
Maar ook ’s avonds, als ik een rondje loop 
in de schemer, zie ik ze vaak vliegen of op 
een tak zitten. En de buizerd komt ook 
weer terug, maar op een ongewone tijd. 
Had hij het druk met z’n nest misschien? 
Daarna komt de buizerd weer gewoon  
’s morgens en komt Chiel Jacobusse mee-
kijken. De buizerd komt als op commando. 
Dat is mooi, maar de lucht is niet helder, er 
wordt geen foto gemaakt. 
Twee dagen later komt Renee van de Kloe-
tingse dorpskrant. Weer gedraagt buisje 
zich netjes en Renee maakt prachtige fo-
to’s. Daarna komt ie nog een paar keer, 
maar dan blijft het vlees liggen en eet de 

hond het op als we ’s morgens terugkomen 
van de wandeling.  
Bij 20 maart lees ik in mijn aantekeningen:  
Ik hoor de uil op het schuurdak; ik loop 
naar achter en zie nog een uil bij het mid-
dendullefje. Foto gemaakt in de schemer, 
dat wordt een zoekplaatje. Ik sta nog een 
tijdje stil te kijken en opeens vliegt hij weg, 
een paar meter naar het zuiden en gaat 
daar op de grond zitten. Ik hoor ook vleu-
gelgeklapper en meteen komt de andere uil 
er ook bij en deden zij HET. Ik hoor later 
dat dat vleugelgeklapper inderdaad bij de 
paring hoort. Het gaat er aan vooraf. 
Daarna zie ik de uilen nog geregeld en 
denken we dat ze zeker bij ons weer zullen 
broeden. Ze zijn honkvast, schijnt het. We 
vinden ook veel uilenballen vlak voor het 
schuurtje; bijna iedere dag wel één of twee. 
We hebben er alle moed op dat ze hier 
voortaan blijven wonen. 
Maar dan opeens, begin mei, geen buizerd 
meer, maar ook geen uilen, en zo eindigt 
dit verhaal toch treurig. De uilen zochten 
een veilige omgeving bij het huis, waar de 
grotere roofvogels niet komen. Ja, en toen 
gingen wij de buizerd voeren. Hebben zij 
de uilen opgegeten? 
We voeren nooit meer een buizerd en ho-
pen dat de uilen toch een keer terugkomen.

 
 
 

Vegetatiekundige avonturen Rietput – 4 
 
Door: Hans Fortuin 
 
De zomer is voorbijgegaan, Heelblaadjes zijn verschenen, maar een nieuw vegetatiekun-
dig avontuur bleef achterwege. Excuus. De nieuwe volkstuin en het steeds veeleisender 
verslag zijn daar mede debet aan. Dat is meteen een bruggetje naar het slot van nummer 
drie, namelijk de belofte te vertellen over mijn avonturen met computerprogramma’s en 
over de hulp die ik daarbij van anderen kreeg. 
 
Het eerste programma dat ik ging gebrui-
ken was Turboveg, gratis van de website 
synbiosys.alterra.nl. Het logo is een kaar-
tenbak en dat geeft de functie goed weer: 

je kunt er je opnamen in kwijt en er later 
van alles mee doen. Maar bij het invoeren 
zijn wetenschappelijke namen nodig en 
soms herkent het programma die niet, om-
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dat het qua namen achterloopt, dus moet je 
in je Heukels naar vroegere namen op 
zoek. Dan kom je bij het invoeren van 
abundanties een keuzeprogramma tegen 
met afkortingen die niet worden uitgelegd. 
Zoeken in de handleiding van Turboveg. 
Dat geeft soms uitsluitsel, maar soms ook 
niet en wat dan? Ik denk dat ik bij zo’n ge-
legenheid na aarzeling een mail gestuurd 
heb naar de schrijver, Stephan Hennekens, 
medewerker bij de universiteit Wagenin-
gen, en al snel een antwoord terugkreeg. 
Hij heeft in het begin ook eens meegeke-
ken in mijn pc naar wat ik deed en goede 
raad gegeven. Vaak is een onoverkomelijk 
probleem achteraf triviaal; iets over het 
hoofd hebben gezien bijvoorbeeld. Maar zo 
is een contact ontstaan, waar ik nog heden 
ten dage op terugval als ik ergens mee zit.  
 
Als je opnamen eenmaal in Turboveg zit-
ten, is een van de dingen die je ermee kunt 
doen, een ingebouwd determinatiepro-
gramma, genaamd ASSOCIA, starten en 
laten uitzoeken tot welke syntaxonomische 
eenheid een opname zou kunnen behoren. 
Even wat uitleg: taxonomie is een classifi-
catiesysteem, zoals dat is neergelegd in 
onze Heukels, waar de soorten in geslach-
ten en geslachten in families enz. bij elkaar 
staan. Syn (=samen) slaat op het samen 
groeien van planten in min of meer vaste 
verband, associatie geheten. Verwante as-
sociaties komen samen in een verbond, 
verbonden in orden en die in een klasse. 
Wilde marjolein zit bijvoorbeeld met riet-
zwenkgras, heermoes en kraailook in de 
associatie van dauwbraam en marjolein. 
Het verbond, de orde en ook de klasse zijn 
zelfs naar marjolein genoemd. Het is een 
klasse van zoomgemeenschappen op kalk-
houdende, matig voedselrijke, droge grond, 
bij ons bekend van de bloemdijken.  
 
Nu groeit er in de Rietput geen wilde marjo-
lein of kraailook, wel rietzwenkgras, heer-
moes en nog vele andere soorten. 

Nieuwsgierig naar wat ASSOCIA vond van 
mijn opnamen uit de Rietput, kreeg ik uit-
slagen die niet alleen per opname verschil-
den, maar ook tussen de opnamen. Voor 
elke opname gaf het vijf alternatieven, die 
voor een andere opname meestal gedeel-
telijk anders waren. Wat heb je daar nou 
aan, dacht ik en liet ASSOCIA voorlopig 
voor wat het was. Op een bijeenkomst van 
de Plantensociologische Kring Nederland 
sprak ik prof. Schaminée aan over 
ASSOCIA. Hij was daar niet zo tevreden 
over en zei dat er een nieuw classificatie-
programma zou komen, EXPERT geheten. 
Dat is er nu, maar na ook nog tegenstrijdi-
ge ervaringen met het derde programma 
waar ik veel aan ontleen, SynBioSys, laat ik 
de synsystematiek even met rust. 
 
Inmiddels, na experimenten met statisti-
sche rekenprogramma’s die ik op het inter-
net vond (gratis), was ik op TWINSPAN uit-
gekomen, het algemeen in de Europese 
vegetatiekunde gebruikte programma om 
opnamen in samenhangende vegetatie-
eenheden te onderscheiden. Turboveg 
heeft een ingebouwde module waarmee 
groepen opnamen naar op de pc gedown-
load TWINSPAN kunnen worden gestuurd. 
Dat is even uitzoeken en proberen, handlei-
ding erbij, maar te doen. TWINSPAN 
vraagt op zijn beurt om een en ander in te 
vullen of aan te geven. Ook niet moeilijk en 
dan is een druk op de knop alles wat je nog 
scheidt van een geweldige lijst gegevens 
met op het eind een tabel waar je wat mee 
kunt. In deel 1 van de Vegetatie van Neder-
land staat vervolgens netjes beschreven 
wat en hoe dat volgens de regels moet. Le-
zen kunnen we allemaal, maar goed lezen 
en herlezen, heb ik ondervonden, is wel no-
dig om verder te komen. Dat kost tijd en 
soms dingen overdoen. Daarom is het ver-
slag ook nog niet ten einde. Dit soort grote 
programmatuur schrikt wel eens af, maar 
biedt ook heel erg veel interessante moge-
lijkheden. 
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