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Kopij a.u.b. opsturen/e-mailen naar Truus Step, Zuidpolderdijk 4, 4435 PW Baarland  
of e-mail truus.step@kpnmail.nl. 
 
Uiterste inleverdata: 15 januari, 15 maart, 15 mei, 15 september, 15 november.  
't Heelblaadje verschijnt (uiterlijk) ongeveer 14 dagen na deze data.  

mailto:truus.step@kpnmail.nl.


   ‘t Heelblaadje 2022-1 
 

3 

Van de voorzitter 
 
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding de Gouden Jirizaag, mijmeringen over corona, het Zwaakse Weel-project 
en tot slot een drieklapper als natuurbeleefmoment. 
 
Op zaterdag 18 december was ik bij de 
beheerwerkgroep om te helpen bij het knot-
ten. Omdat ik op 1 januari met pensioen 
gegaan ben, heb ik het plan opgevat om in 
2022 bij alle werkgroepen langs te gaan. Ik 
kreeg begin december een mailtje met het 
verzoek dit geheim te houden: Johan 
Vermin, de werkgroepleider van de beheer-
werkgroep, zou de Gouden Jirizaag krijgen. 
Onder het motto 'ik bezoek alle werkgroe-
pen en ik kom nu bij jullie een ochtend 
helpen' was ik er dus bij. Elders in 't Heel-
blaadje staat een uitgebreid verslag; ik kan 
me dus beperken tot wat mij is opgevallen. 
De uitreiking verliep vrolijk en alle aanwezi-
gen vonden Johan een terechte winnaar. 
Fijn dat de leider van een goed lopende 
werkgroep zo in het zonnetje gezet wordt. 
Zoals Johan opmerkte: “Dit is een prijs voor 
ons allen.”  
Corona is hardnekkiger dan velen met mij 
dachten. Het Zwaakse Weel-project,  
bedoeld om na de Corona weer een 
gezamenlijke activiteit te hebben, loopt nu 
gevaar. We houden ons als vereniging aan 
de regels van de overheid. Omdat er 
waarschijnlijk geen regels zullen komen 
voor natuurclubs, stel ik voor dat we de 
regels die gelden voor de buitensport 
volgen. We gaan door met het Zwaakse 
Weel-project. De mossenwerkgroep is 
volop aan het inventariseren, we vinden 
best leuke soorten en we komen op 
plekken waar je anders alleen maar van 
kan dromen. Een eerste bevinding: er 
bestaat geen veenmosrietland meer in de 
Zwaakse Weel. We vonden wel een smalle 
stekelvaren en een aantal mossen met 
moeras in de naam, maar geen veenmos.  
De monding van het Kanaal door Zuid-
Beveland heeft bij Wemeldinge twee korte 
in de Oosterschelde uitstekende dijken. 

 

 
 

Zwart leermos - Foto's Johan Eckhardt 
 
Alleen de westelijke is toegankelijk. Er is 
zand tegenaan gespoten om een soort 
strandje te creëren. Door de wind is er veel 
zand verstoven op de dijk. Hier begint een 
reeks van natuurbeleefmomenten.  
Mos heeft vocht nodig. Dankzij de regen 
van de laatste maanden is dat er voldoen-
de. De dijk is geheel begroeid met groot 
duinsterretje, een mos dat vochtig prachtig 
geelgroen is, maar droog bestaat uit opge-
rolde bruine steeltjes. In dat gebied had ik 
mijn eerste natuurbeleefmoment.  
Ik liep te kijken welke mossen gedood 
waren door het hoge water een paar dagen 
ervoor. Toen viel mijn oog op een zwarte 
plek, een leermos. Foto gemaakt, stukje 
meegenomen en thuis bekeken: zwart 
leermos, een redelijk zeldzame soort uit de 
duinen. Als je van daar verder loopt langs 
het Kanaal door Zuid-Beveland kom je 
steeds andere stortsteen tegen. Graniet, 
kalksteen, marmers, leisteen en soms 
fossielenrijke stenen; ideaal voor op stenen 
groeiende mossen en korstmossen. Als je 
vanaf het havenhoofd naar het zuiden loopt 
dan kom je eerst een stuk tegen met alle-
maal tongvarens en een enkele mannetjes-
varen. Vervolgens kom je een dauwbraam-
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begroeiing tegen, met daaronder vele 
mossen. Ik zag een mos met opvallend 
rode kapsels. Als je met een loep naar een 
kapsel van een mos kijkt zie je een soort 
tanden; dat heet het peristoom. Dit was een 
mos met rode peristoomtanden. Daar is er 
maar één van in Nederland: muurachter-
lichtmos, een tweede natuurbleefmoment.  
Verderop bij de postbrug vond ik een 

aparte korstmos. Het bleek duindaalder te 
zijn. Ik las er wat over en dit blijkt een korst-
mos te zijn dat parasiteert op andere korst-
mossen. Ik had een stukje meegenomen 
en bekeek het met de nieuw verworven  
kennis opnieuw. Je zag duidelijk dat in dit 
mos bekermos oploste. Het derde 
natuurbleefmoment. 

 

 
 

Duindaalder parasiterend op bekermos 
 
 

Van de penningmeester 
 
Door: Foort Minnaard 
 
Geachte leden, huisgenootleden, donateurs en huisgenootdonateurs. Graag uw aandacht 
voor de betaling van contributies en donaties voor het jaar 2022. U zou mij veel werk (en 
de vereniging een beetje geld) besparen door uw contributie/donatie uit eigen beweging 
(uiterlijk op 1 maart 2022) over te maken op het rekeningnummer van de KNNV afd. Beve-
landen (IBAN NL20 INGB 0003 9394 12). Het is dan niet meer nodig om iedereen een brief 
te sturen over die kwestie. U kunt zelf nagaan aan de hand van betalingen in eerdere jaren 
welk bedrag voor u en/of uw gezin geldt. De tarieven 2022: een donateur betaalt minimaal 
€14,00 en een huisgenootdonateur minimaal € 2,50; een lid betaalt € 32,50, een huis-
genootlid € 10. Alvast bedankt voor de te nemen moeite, en al diegenen die de contributie 
al voldaan hebben, hoeven zich uiteraard niets meer aan te trekken van dit bericht. 
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Oproepje aan alle leden 
 
Door: Pieter Steennis 
 
De KNNV afd. Bevelanden heeft een berichtje van de Zeeuwse Bibliotheek gekregen.  
Zij houden Zeeuwse uitgaven bij, zo ook 't Heelblaadje.  
 
Doordat we vorig jaar grotendeels digitaal 
zijn gegaan, ontbreken er een paar exem-
plaren in hun collectie. Foort Minnaard en 
ondergetekende hebben er een paar kun-
nen achterhalen. 
We hebben van jaargang 2020 eigenlijk 
nog alle nummers nodig, dus 1, 2, 3, 4 en 
5. Van jaargang 2021 alleen nummer 1. 
Hierbij doe ik een oproep aan alle leden of 

zij deze nummers nog in hun bezit hebben 
en deze wellicht voor dit doel af willen 
staan. 
De exemplaren kunnen opgestuurd worden 
naar: 
Pieter Steennis 
Prunusstraat 5 
4431 DC ‘s-Gravenpolder 
Tel. 0113-404598 

 
 

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. 
 
 
Januari 
 
za 22 januari 
Beheerswerkgroep 
Fam. Kegge 
 
do 28 januari 
Plantenwerkgroep 
 
za 29 januari 
Paddestoelenwerkgroep 
Clingse bos 
 
Vogelwerkgroep 
Jaarlijkse traditionele 
Brouwersdamexcursie  

Februari 
 
vr 4 februari 
Strandwerkgroep 
 
za 5 februari 
Beheerswerkgroep 
Rietput  
 
Eerste zaterdag van de maand excursie 
 
do 10 februari 
Plantenwerkgroep 
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za 12 februari 
Vogelwerkgroep 
Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
 
za 19 februari  
Vogelwerkgroep 
Sovon slaapplaatstelling grote zilverreiger 
en aalscholver 
 
Beheerswerkgroep 
Jachthuis Kloetinge 
 
Strandwerkgroep 
 
do 24 februari  
Plantenwerkgroep 
 
za 26 februari 
Paddestoelenwerkgroep 
De Maire, Oosterland 
 
Maart 
 
za 5 maart  
Strandwerkgroep 
 
Eerste zaterdag van de maand excursie 
 
Beheerswerkgroep 
Jachthuis Kloetinge 
 
 
 
 
 

do 10 maart 
Plantenwerkgroep 
 
Beheerswerkgroep 
Fam. Kegge 
 
za 12 maart 
Vogelwerkgroep 
Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
 
Beheerswerkgroep 
Foort Minnaard 
 
ma 21 maart 
Strandwerkgroep 
 
do 24 maart 
Plantenwerkgroep 
 
za 26 maart 
Paddestoelenwerkgroep 
Eendekooi Anna Jacobapolder 
 
April 

 
za 2 april 
Eerste zaterdag van de maand excursie 
 
ma 4 april 
Strandwerkgroep 
 
za 9 april 
Paddestoelenwerkgroep 
Schelphoek, Wolphaartsdijk 
 

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 5 februari 
Zaterdag 5 maart  
Zaterdag 2 april 
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 
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Knotwilgen - Foto: Peter Maas 
 
Beheerswerkgroep  
 
Programma winter 2022 
 
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. 
 
Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 
 
Opgave van deelname aan de excursies uiterlijk 3 dagen ervoor bij Ruud Lie (ook voor 
NMV leden) i.v.m. eventueel waarschuwen bij niet doorgaan en om zo mogelijk vervoer te 
combineren indien de Covid-maatregelen dit toelaten. Ook is besloten het aantal 
deelnemers aan een excursie te kunnen limiteren, afhankelijk van de omstandigheden. 
Deelname kan in dat geval alleen op basis van volgorde van aanmelding en wordt 
bevestigd. De excursies worden specialistisch begeleid door Henk Remijn, NMV consulent 
voor Zeeland.  
 
Zaterdag 29 januari: Clingse bos  
Verzamelen op de parking aan de Molenstraat, Clinge t.h.v. nr. 106. Het Clingse bos is 
gelegen op de pleistocene dekzanden, die tijdens de ijstijd zijn afgezet. De geplante 
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sparren hebben zwaar te lijden gehad van de droogte, waarna de letterzetter vrij spel had. 
Er wordt veel gekapt. De excursie start om 13.00 uur. Aansluiten kan eventueel op de 
parkeerstrook na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel om 12.20 uur. 
 
Zaterdag 26 februari: De Maire, Oosterland, Schouwen 
Afslag Oud Heiligeweg, Oosterland naar Hoge Maireweg en Lage Maireweg. Hier vlakbij is 
een monumentaal toegangshek van de voormalige buitenplaats De Maire waar we 
verzamelen. De excursie start om 13.00 uur. 
 
Zaterdag 26 maart: Eendekooi Anna Jacoba polder, St Philipsland   
Verzamelen bij het bezoekerscentrum van Het Zeeuwse Landschap, dat is gelegen aan de 
Noordweg 51, St. Philipsland, vlakbij de kruising met de Krammersweg en het makkelijkst 
te bereiken via de Grevelingendam afslag Philipsland. De excursie start om 13.00 uur.   
 
Zaterdag 9 april: Schelphoek, Wolphaartsdijk, Veerse Meer. NMV excursie 
Verzamelen op de parking van de Schelphoek aan de Muidenweg, gelegen aan de afslag 
naar restaurant de Meerkoet. Niet doorrijden naar de Meerkoet, maar beneden aan de dijk 
linksaf de parkeerplaats op. Verzamelen om 11.00 uur. 
 
Contactpersoon: Ruud Lie, T: 0115-451585, M: 06-12768539, E: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Plantenwerkgroep 
 
De bijeenkomsten van de plantenwerkgroep starten weer in januari 2022 en wel op  
donderdag de 27e. 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.  
 
Strandwerkgroep 
 
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans 
bij de Roompot sluizen kant van 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  tel. 0629835816 of mailen met: 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 monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie. 
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp). 
 
Vrijdag 4 februari, 9.30 u verzamelen 
Zaterdag 19 februari, 9.10 u verzamelen 
Zaterdag 5 maart, 9.05 u verzamelen 

Maandag 21 maart, 9.20 u verzamelen 
Maandag 4 april, 10.20 u verzamelen 

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
mailto:strandwgneeltjejans@gmail.com.
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Eventuele wijzigingen in de agenda kunt u vinden op: 
http://www.anemoon.org/Mijn-Anemoon/Activiteiten 
 
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06-29835816. 
 

 
 

Strandvondsten - Foto: Elly Jacobusse 
 
Vogelwerkgroep 
 
Peildatum 19 januari 2022 - website Vogelwerkgroep: 
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda 
 
Zaterdag 29 januari: jaarlijkse traditionele Brouwersdamexcursie (onder voorbehoud) 
Zaterdag 12 februari: Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
Zaterdag 19 februari: Sovon slaapptelling grote zilverreiger/aalscholver 
Zaterdag 12 maart: Sovon wintertelling ganzen en zwanen 
 
Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy, 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/. 

http://www.anemoon.org/Mijn-Anemoon/Activiteiten
mailto:ellyjacobusse@gmail.com,
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda
mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Jaarverslag 2021 secretaris KNNV afdeling Bevelanden  
 
Door: Eric Brouwer 
  
KNNV afdeling Bevelanden bestaat uit 7 werkgroepen, een redactie voor het 
verenigingsblad ’t Heelblaadje, een websitebeheerder en een bestuur. 
  
De vereniging bestaat uit de volgende werkgroepen: 
- Beheerwerkgroep 
- Heemtuinwerkgroep 
- Paddenstoelenwerkgroep 
- Plantenwerkgroep 
- Strandwerkgroep 
- Vogelwerkgroep 
- Rietputwerkgroep 
 

Ledenaantal: 
78 leden 
50 donateurs 
2 huisgenootleden 
9 huisgenootdonateurs 
 

We zijn dus vrijwel gelijk gebleven aan verleden jaar. 
  
Net zoals 2020, was 2021 een dramajaar voor wat betreft de coronapandemie. Dit hield 
onder andere in dat veel excursies niet door konden gaan en dat veel werkgroepactivi-
teiten even op een laag pitje hebben gestaan. 
  
Het bestuur heeft online zaken met elkaar besproken en zijn niet fysiek bij elkaar gekomen. 
We hebben dit jaar in het dorpshuis van Wemeldinge wel een ALV georganiseerd, waarbij 
veel leden aanwezig waren. Deze grote opkomst kwam vooral door het aansluitende 
gedeelte van de ALV waarin het aankomende Zwaakse Weel-project werd besproken. 
In dat project zal de Zwaakse Weel opnieuw geïnventariseerd worden en hier zullen veel 
werkgroepen aan deelnemen. 
  
Jaarverslag 2021 Vogelwerkgroep 
 
Door: Peter Boelee 
 
Door corona worden er sinds februari 2019 geen vergaderingen meer georganiseerd. 
Gelukkig vinden er nog wat excursies plaats, zodat we onderling contact kunnen houden. 
Ondanks dat we weinig bij elkaar komen, zijn er toch 12 nieuwe VWG-leden bijgekomen.  
 
Reiger- en aalscholvertellingen 
In enkele wintermaanden worden de 
reigers en aalscholvers op hun slaap-
plaatsen geteld. Zilverreigers, klein en 
groot, slapen gezamenlijk, soms in gezel-
schap van aalscholvers in bomen, en zijn 
dan gemakkelijk te tellen. De aantallen 
vielen tegen, hoewel dat mogelijk komt 
doordat de reigers nieuwe slaapplaatsen 
hebben ontdekt die wij nog niet kennen.  
 
Ganzen- en zwanentellingen 
De ganzen- en zwanentellingen die iedere 
wintermaand vanaf september plaats 

hebben gevonden tonen aan dat het waar-
schijnlijk met de temperatuur te maken 
heeft of er veel of weinig ganzen aanwezig 
zijn: hoe kouder, hoe meer ganzen. Maar 
ook zijn er minder ganzen, omdat veel boe-
ren groenbemesters hebben aangeplant en 
daarin zal je geen gans vinden. Pas toen 
het kouder werd, werden er meer ganzen 
geteld. In februari, maart en april worden 
deze tellingen nog uitgevoerd. In het week-
einde halverwege januari vindt ieder jaar de 
SOVON 'Midwintertelling' plaats. Heel 
Noord- en Zuid-Beveland werd gebiedsdek-
kend geteld op watervogels en roofvogels.  
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Rotgans - Foto: Niek Oele 
 
PTT-telling 
In de laatste twee weken van december 
vindt de PTT-telling plaats. (PTT= Punt-
Transect-Tellingen) Op door Sovon vast-
gelegde punten in een telgebied per telpunt 
5 minuten alle dieren tellen die je ziet of 
hoort. Leuk om dat te doen met de applica-
tie Avimap. Dan klik je op 'start' en na vijf 
minuten gaat een belletje. Jammer voor de 
zeearend die daarna nog overvliegt. 
 
Steenuilwerkgroep 
Er zijn 280 nestkasten geplaatst, waarvan 
er dit jaar 62 bezet waren. Een groepje 
vrijwilligers helpt Peter bij de controles. Dit 
jaar was er veel media-aandacht voor de 
Bevelandse steenuilen. Behalve het 
steenuilartikel in de huis-aan-huiskranten, 
ging een reporter van Vroege Vogels, het 
natuur en milieu radioprogramma dat 
iedere zondagochtend vanaf 7 uur te 
beluisteren is, een ochtend mee tijdens het 
ringen van de jonge steenuilen. Enkele 
dagen later gevolgd door Erik van Ommen 
van Omroep Zeeland TV om ‘de man 
achter het steenuilringen’ te filmen  
(https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/ 
13719290/al-loop-ik-straks-achter-een- 
 

 
rollator-ik-blijf-in-bomen-klimmen-om-
steenuilen-te-ringen). Waarschijnlijk door 
de extreme weersomstandigheden waren 
er later in het broedseizoen te weinig 
muizen en insecten, en stierven veel jonge 
steenuilen in de periode na het uitvliegen. 
In 57 nestkasten werden in totaal 216 
eieren gelegd; op 5 plekken broedden de 
steenuilen niet in een nestkast. Uiteindelijk 
werden er ‘maar’ 117 jonge steenuilen 
geringd. Een zeer uitgebreid verslag kan je 
op de VWG-website vinden. 
 
Kerkuilwerkgroep 
Zodra de cijfers van de Kerkuilwerkgroep 
verwerkt zijn, zullen deze komen te staan 
op kerkuil.com onder het kopje 'regio'. 
 
Roofvogelwerkgroep, gecoördineerd door 
Elly Schipper 
Voor de resultaten, kijk op de VWG-
website. 
 
VWG-website 
Onze VWG-website wordt door onze 
webmaster Bram Korteknie steeds verder 
uitgebreid. In de agenda worden excursies 
aangekondigd. In de kennisbank van de  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/
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Wilde zwaan - Foto: Niek Oele 
 
KNNV kan je oude broedvogelverslagen 
opzoeken. De recente verslagen van alle 
subwerkgroepen zijn er te vinden. Het is de 
moeite waard om een bezoek aan deze 
website te 
brengen:https://vwgbevelanden.knnv.nl. 
 
Eurobirdwatch   
Op 2 oktober werd zoals ieder jaar in het 
eerste weekeinde van oktober de inter-
nationale Trekvogeltelling georganiseerd. 
Het was prachtig weer en een leuk groepje 
tellers.  
 

Jaarlijks worden de huiszwaluwnesten op  
de Bevelanden geteld, gecoördineerd door  
Niels de Schipper. Het aantal nesten 
varieerde nogal in de verschillende regio’s. 
Een verslag hiervan is op de VWG-website  
te vinden. 
Een vijftal leden van de VWG helpt agra-
riërs met het inventariseren van akkerran-
den in het kader van Poldernatuur Zeeland.  
Er zijn nog steeds enkele 'vacatures', te 
weten: 
- Voorzitter van onze vogelwerkgroep. 
- Coördinator van de nog op te richten  
Ransuilwerkgroep. 
- Coördinator Tellingen van zilver- en 
blauwe reigers en aalscholvers. 
- Coördinator Roofvogelwerkgroep. Elly is 
ermee gestopt. Hartelijk dank, Elly, voor je 
inzet in de afgelopen jaren! 
In 2022 zullen enkele leden van de VWG  
actief meewerken bij de inventarisatie van 
de Zwaakse Weel.  
 
Voor informatie over dit jaarverslag kan je 
altijd even mailen met Peter Boelee:  
to-us@zeelandnet.nl.

 
 

Steenuil - Foto: Niek Oele 

https://vwgbevelanden.knnv.nl.
mailto:to-us@zeelandnet.nl.
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Jaarverslag 2021 Beheerswerkgroep 
 
Door: Johan Vermin 
 

 
 
 

Het jaar is voor ons goed begonnen. In januari/ februari hebben we bij de familie de 
Landgraaf te Kloetinge in totaal 42 grote knotwilgen geknot en de takken op nette rillen 
gelegd. In de Rietput zijn een aantal mensen weer een hele morgen bezig geweest om de 
bramen die het perceel van de buurman ingroeien terug te zetten. Tevens de ruigtes rond 
de drinkput teruggezet en wilgenopschot uit het ‘plakkaat’ galigaan gehaald. Wilgentakken 
die naar de weg groeien weggezaagd en de toegangshekjes weer gangbaar en afsluitbaar 
gemaakt. 
 
In maart nog bij Foort Minnaard geknot en 
omdat we zo lekker aan het werk waren op 
14 maart nog een ochtend bij de fam. 
Breure in Colijnsplaat geknot. Een mooi 
‘bomenweitje’ tussen verder strakke 
akkers. Wat voor weer het door de week 
ook was, op onze zaterdagen hebben we 
altijd prima weer gehad en konden we 
lekker doorwerken; er zijn in totaal 81 
wilgen geknot. 
Dat was net op tijd, want inmiddels sloeg 
de coronapandemie toe en hebben we de 
geplande werkzaamheden aan de diverse 
boomgaarden afgelast. In de zomer was de 
situatie kortstondig beter, zodat alle maai- 
en hooiwerkzaamheden in de heemtuin en 
Rietput binnen de geplande tijd konden 
worden uitgevoerd. Ook nu weer prima 
weer; het was ‘s avonds nog lekker warm. 
Na augustus kwam de tweede coronagolf 
opzetten, dus wederom geen werkzaam-
heden in de boomgaard en nadat in 
november de Natuurwerkdag werd 
afgelast, zijn wij als groep niet meer bij 
elkaar geweest. We hebben in 2021 ook 
niet vergaderd. Bij wijze van experiment 
hebben we nog een ochtend met 8 man  
(= 4 x 2) bij de Landgraaf gewerkt, maar 
daarna werden de maatregelen nog 
strenger. Al met al denk ik wel dat je met  
een groep ‘coronaproof’ kan knotten en we 
hebben best wel nagedacht hoe we dat 
 

 
 

Knotwilg - Foto: Peter Maas 
 
zouden kunnen aanpakken. Echter als we 
ons allemaal gewoon aan de maatregelen 
houden, komen we het snelst door de 
crisis. Houd moed. 

 
Jaarverslag 2021 Paddenstoelenwerkgroep Zeeland  
 
Het afgelopen voorjaar zijn vanwege de coronamaatregelen alle excursies afgelast. Wel 
kon er met een aantal personen op uit worden gegaan. Na de zomer zijn er toch nog 10 
excursies georganiseerd, waarvan er één vanwege de droogte niet doorgegaan is. In 
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september waren de vondsten beperkt vanwege de droogte, net als voorgaande jaren. Het 
paddenstoelenhoogseizoen komt de laatste jaren steeds laat op gang. Voor een aantal 
leden was de coronasituatie en de groepsgrootte reden om niet mee te gaan. We hopen 
op betere tijden! 
 
De volgende excursies zijn doorgegaan: 
- Zaterdag 28 augustus, Schuddebeurs op 
Schouwen. 
Weinig soorten gevonden. Bijzondere 
vondsten waren: bleke knolvoetherten-
zwam, vlekkige korstkogelzwam, fluwelig 
dwergkorstje en het gladsporig dwerg-
korstje. 
- Zaterdag 11 september, Poelbos bij 
Goes. 
De vondsten namen wat toe. Bijzondere 
vondsten waren: olijfschijfzwam, platte 
kussentjeszwam en het kruipend was-
korstje. 
- Woensdag 22 september, Bossen Braak-
man Zuid. 
Het begon er beter op te lijken. Bijzondere 
vondsten waren: grauwgeel dwergkorstje, 
zilversteel satijnzwam, fijnschubbige franje-
hoed, opaal waskorstje, blauw rouwkorstje 
en het knotsrouwkorstje.   
- Woensdag 13 oktober, Oranjezon, 
Walcheren. 
Bijzondere vondsten waren: klein dennen-
deurtje, kransbekerharskorstje, leerkaal-
kopje, palingsteelmycena en de stinkende 
roodsnedemycena.   
 

 
 

Gelaarsde gordijnzwam - Foto's: Ruud Lie 
 

- Zaterdag 30 oktober, Grevelingendam 
met de NMV. 
Bijzonder waren: het blauwplaatstaal-
steeltje, stinksatijnzwam, aardtongzwam-
eter, het grootsporig kuddeschijfje en 
massaal de geraniumrussula.  
Zaterdag 10 november, St. Jansteen, 
Waterwingebied 
Met o.a. vondsten van dwergcollybia, 
gelaarsde gordijnzwam en zonnerussula. 
- Zaterdag 13 november, zeereep bij de 
Banjaard met de NMV. 
Veel deelnemers en de vondsten waren:  
golfhoedmycena en smoezelig sneeuw- 
zwammetje. 
 

 
 

Blozend franjekelkje var. longisporum 
 
- Zaterdag 20 november, Neeltje Jans 
binnengebied. 
Met vondsten van: brandnetelklokje en 
oranjegeel kaalkopje.   
 
- Zaterdag 27 november, zeereep 
Verdronken Zwarte Polder met de NMV. 
Bijzonder waren: dwergleemhoed, donkere 
pronkridder, slijkgrasmoederkoren, blozend 
franjekelkje, helmgrasmeniezwammetje. 
 

De laatste drie maanden maakten het hele jaar weer goed. Dit jaar waren er veel 
eindejaarspresentaties die digitaal gedeeld werden. Dit bewees wel dat de werkgroepleden 
ook zelf heel actief waren geweest. De presentaties werden zeer geapprecieerd. 
Alles bij elkaar, gezien de omstandigheden was het laatste kwartaal toch zeer geslaagd!    
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Jaarverslag 2021 Strandwerkgroep 
 
Door: Elly Jacobusse 
 
Het afgelopen jaar was, evenals vorig jaar, natuurlijk anders dan de meeste jaren. 
Ondanks corona zijn de excursies nagenoeg altijd doorgegaan, maar dan wel in kleine 
groepjes (sommige periodes max. twee personen). Ook werd niet meer met de hele groep 
de eblijn afgezocht en dan de vloedlijn, of andersom. Het ene groepje pakt nu de eblijn en 
het andere groepje de vloedlijn. Nadien werden via de groepsapp foto’s van de vondsten 
gedeeld. Ook tussendoor werden vaak enthousiaste berichten gedeeld.  
 
De determinaties in het Dijkhuisje in Wis-
senkerke konden vanwege corona nauwe-
lijks doorgang vinden. Eén keer heeft zo’n 
inventarisatie plaatsgevonden, aansluitend 
op de excursie. 
 

 
 

Noordzeekrabben - Foto's: Carien van Nieuwen-
huijzen 
 
Per keer zijn de vondsten erg wisselend. 
De ene keer vinden we redelijk wat roggen- 
en haaieneieren, krabbenschilden/fragmen-
ten (of vervellingen) van o.a. noordzeekrab 
en gewone strandkrab. Heel af en toe tref-
fen we een wijde mantel aan. Soms ligt het 
strand vol met allerlei verschillende soorten 
wieren. Er zijn bepaalde soorten wiervlie-
gen die enkel daarop kunnen overleven. 
Ook (resten) van fossiele botten worden 
een enkele keer gevonden. Die tellen 
natuurlijk niet mee voor de resultaten van 
de monitoring (waarbij alleen het huidige/ 
recente zee- en strandleven in beeld wordt 
gebracht), maar het is wel fascinerend om 
te vinden. Af en toe worden er ook resten 
van vissen of vogels gevonden. Er zijn ook 
keren dat er bijna niets ligt. Het is altijd 
weer een verassing wat we zullen vinden.  
Paul Verhoeff, medewerker Groene Strand 
bij Het Zeeuwse Landschap, heeft een on-
line informatiebijeenkomst gehouden over 

het Groene Strandproject. Dat is een lande-
lijk project waarbij Neeltje Jans fungeert als 
‘proeftuin’. Mogelijk kan de strandwerk-
groep, naast monitoring, nog andere bijdra-
gen leveren. Op de website van het Groene 
Strand en in de nieuwsbrief (Zoekbeeld) 
van Stichting Anemoon is meer informatie 
te lezen over het project. Iedereen is uiter-
aard welkom om (een keer) mee te gaan 
met de werkgroep. Graag vooraf 
aanmelden. 
 

 
 

Eikapsels van rog en hondshaai (onder)
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Jaarverslag 2021 Plantenwerkgroep  
 
Door: Justus van den Berg 
 
Normaal inventariseert de plantenwerkgroep van mei tot en met august op donderdag-
avond. In april en september doen we dat overdag, omdat de avonden dan te kort zijn. Nu 
hebben we ook in oktober nog ieder week naar planten gezocht en dat levert toch hele 
leuke resultaten; dus dat gaan we volgend jaar zeker weer doen. Nieuw is dit jaar een 
groep die op woensdagochtend inventariseert, vanaf 9 uur tot een uur of 12. Daarnaast is 
een groep intensief bezig geweest met de wollige distel op de Valdijk. Natuurlijk zijn er ook 
nog een paar floristen met hun eigen project bezig geweest. Pieter van Rijswijk gaat langs 
alle groeiplaatsen van ruige anjer en fijn goudscherm. Hans Fortuin is druk bezig met een 
onderzoek naar de vegetatie van de Rietput. 
 
De activiteiten van de plantenwerkgroep in 
2021 zijn geweest: 
- HNS: inventarisatie van kilometerhokken; 
wij hebben 6 hokken gedaan. We vonden 
veelal 160 tot 200 soorten in een kilometer-
hok. Het is dan altijd opvallend dat er veel 
soorten voor het eerst in het hok worden 
waargenomen. 
 

 
 

De gele pinnen zijn de kilometerhokken die wij 
hebben geïnventariseerd (totaal 14 kilometer-
hokken volledig geïnventariseerd). 
 
- Behalve de 6 HNS-kilometerhokken op de 
Bevelanden hebben we in het najaar ook 2 
hokken op Schouwen gedaan en 6 hokken 
op Zeeuws-Vlaanderen. Je vindt daar dus 
echt andere soorten dan op de Bevelan-
den, dus dat is altijd leuk. Vaak gaat het om 
kilometerhokken midden in de polder, waar 
je werkelijk niks verwacht. Maar het blijkt 
dat er toch altijd onverwacht leuke hokken 
bij zitten. 

 
 

Ruige rupsklaver - Foto: Justus van den Berg  
 

 
 

Ligging van de 100 meter-trajecten bij ‘s-Graven-
polder. 
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- Inventarisatie van urbane gebieden (juli, 
augustus en september op donderdag-
avonden en in oktober overdag). Daarvan 
komt een apart verslag in Het Blad van  
FLORON-Zeeland. De gevonden aantallen  
komen tot 214 soorten. 
De woensdaggroep is begonnen met het 
inventariseren van muizenstaart in de 
Yerseke Moer en heeft deelgenomen aan 
het landelijke project ‘Mijn berm bloeit'. 
Daarbij wordt 100 meter berm (breedte 2 
meter) geïnventariseerd op planten. Het 
traject is verdeeld in tien stukken van 10 

meter. We hebben gekeken bij onder 
andere Wilhelminadorp, Kapelle en  
’s-Gravenpolder. Als je de gegevens hebt 
ingevoerd krijgt het traject een waardering 
van 0 tot 5. We dachten in Zeeland mooie 
bermen te hebben, maar onze resultaten 
kwamen in eerste instantie niet hoger dan 
een 2 of 3. Bij andere bermen is het ons 
gelukt om een 5 te halen. Deze zijn dus 
optimaal voor insecten. We gaan volgend 
jaar waarschijnlijk door met dit project. 
Bijzonder was de vondst van Nettie Wilde-
rom van ruige rupsklaver. 

 
 

Muizenstaarten zoeken op kale stukken achter hekken; moeilijker is het niet - Foto: Nettie Wilderom 
 
 

Winnaar Gouden Jirizaag 2021:  
Johan Vermin 
 
Door: Thomas Collette, bestuurslid SLZ en jurylid 
 
Ieder jaar wordt de Gouden Jirizaag als blijk van waardering uitgereikt aan een vrijwilliger 
van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Dit jaar is deze prijs uitgereikt aan Johan 
Vermin. Maar waarom is hij dit jaar de winnaar? 



‘t Heelblaadje 2022-1 
 

18 

Vrijwilligers zijn uitermate belangrijk voor 
de activiteiten die SLZ jaarlijks uitvoert. Het 
is daarom leuk om eens per jaar het vrijwil- 
ligerswerk in het landschap eens extra in 
het zonnetje te zetten. Deze ereprijs staat 
symbool voor onze waardering van de 
bijdragen van alle vrijwilligers en vrijwilli-
gersgroepen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kandidaten voor de prijs worden voor-
gedragen vanuit de vrijwilligersgroepen 
zelf. De werkorganisatie maakt hieruit een 
selectie en legt die voor aan een onafhan-
kelijke jury. Deze bestond dit jaar uit de 
bestuursleden Jo Timmers en Thomas 
Collette en de beleidsmedewerker van de 
Provincie Zeeland die contactpersoon is 
voor SLZ, Monica Schra-Anthonisse. 
Vervolgens komt de jury bijeen om de 
daadwerkelijke winnaar te selecteren.  
 
Johan (woonachtig in Baarland) is al ruim 
twintig jaar lid van de beheerwerkgroep van 
de KNNV Bevelanden. Hij is sindsdien één 
van de steunpilaren in de groep; trouw 
aanwezig, nooit te beroerd om het zware 
werk te doen en om het werk van wat 
minder sterke deelnemers af te ronden. 
Tussen 2019 en 2020 heeft Johan het 
coördinatorschap geleidelijk van de toen-
malige coördinator Ton de Koning overge-
nomen.  
Zijn werk als coördinator is veelzijdig:  
werkplanningen maken, werk regelen met 
eigenaren, gereedschap onderhouden, 
deelnemers uitnodigen, nieuwe vrijwilligers 
inwerken, in de gaten houden dat er veilig 
wordt gewerkt, enzovoorts. Naast deze 
formele taken heeft Johan ook oog voor de 
verschillende mensen in de groep en weet  
hij de groep te motiveren om zaken op te 
pakken zoals de financiën, het regelen van 
het zomerwerk, de koeken bij de koffie en  

de verjaardagskaarten voor de deelnemers.  
Samengevat een zeer terechte winnaar! 
 
De uitreiking van de prijs vond plaats 
tijdens een reguliere werkdag aan de 
Brilletjesdijk in de buurt van Nisse. Vanuit 
een knotwilg zag Johan, toen nog 
nietsvermoedend, een delegatie van SLZ 
over de dijk naderen. En hee, daar waren 
 ook zijn vrouw, zoon en kleinkinderen! 
Hij kreeg de Gouden Jirizaag uitgereikt  
door Monica Schra-Anthonisse. SLZ-direc-
teur Joan van der Velden overhandigde 
Johan vervolgens een tegoedbon van 500 
euro om, wanneer de coronamaatregelen 
dat weer toelaten, de winst op een later 
moment nog eens goed te vieren met de 
hele ploeg. Tot slot was er nog koffie in de 
open lucht, met gebakjes waarop een foto 
van Johan pronkte. "Kijk, jullie mogen opa 
opeten," zei Johan gekscherend tegen zijn 
kleinkinderen.  
Toen de koffie op was ,werd het knotwerk 
weer hervat. Ook Johan klom, nog een 
beetje beduusd van de ceremonie, zijn 
knotwilg weer in.  
 

 
 

Johan Vermin (en Jan van der Plas) - Foto: Joan 
van der Velden



   ‘t Heelblaadje 2022-1 
 

19 

Het roodborstje,  
een schattig vogeltje? 
 

 
 

Roodborstje in de sneeuw - Foto's Niek Oele 
 
Door Peter Boelee, van Natuurbelevenis.nl 
 
Vogeltjes zingen in de lente, dat is algemeen bekend. Daarom is het zo merkwaardig dat 
we nu in de herfst iedere ochtend- of avondschemering toch nog een vogeltje horen zin-
gen. Meestal op een hoog uitkijkpunt, het dak van uw huis, een lantaarnpaal of boven in 
een struik ziet u het silhouet van een klein vogeltje dat zijn ietwat blikkerig klinkend liedje 
zingt. 
 
Kenners weten door zijn manier van zingen 
dat het om een roodborstje gaat: aarzelend 
met onderbrekingen, alsof hij steeds tijdens 
het zingen zijn melodietje vergeet en het 
hem dan opeens weer te binnen schiet. In 
het voorjaar zingt elke mannelijke vogel om 
andere vogels te laten weten waar de gren-
zen van zijn territorium liggen en tevens 
hoopt hij door te zingen een vrouwtje te in- 
  
 

teresseren om samen in zijn territorium een 
gezin te stichten. Maar in de winter zingt hij 
met nog maar één reden, niet om rood-
borstvrouwtjes te verleiden, maar uitslui-
tend en alleen om alle roodborstjes in de 
buurt te laten weten dat dit zijn territorium is 
waar hij deze winter zijn voedsel zal vin-
den.  
Het liedje van een roodborst klinkt aarze- 
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lend, niet echt strijdvaardig, maar dat is on-
ze interpretatie, want collega-roodborsten 
weten dat het menens is. Willen ze toch in 
zijn territorium binnendringen, dan volgt er 
een gevecht op leven en dood. En dat laat-
ste is geen uitzondering; vaak overlijdt één 
van de vechtersbazen na zo'n gevecht.  
Misschien heeft u dat zelf wel eens gezien: 
een roodbruin verenballetje van twee vech-
tende roodborsten over straat rollend, 
vechtend zonder oog te hebben voor geva-
ren als katten of auto's.  
In de zomermaanden zitten ze soms naast 
u, wanneer u in de tuin aan het werk bent, 
in de hoop dat u insecten voor ze opjaagt. 
In de winter lijkt hij nog tammer; hij vindt 
zijn eten onder uw vogelvoertafel of hij gaat 
gewoon op de vensterbank zitten. Omdat 
hij daar zijn spiegelbeeld ziet in de ruit, 
heeft hem dat het bekende liedje opgele-
verd:  "Roodborstje tikt tegen het raam ... 
tik, tik, tik. Laat mij erin, laat mij erin ...  't Is 

hier te guur en te koud naar mijn zin …"  
Het geeft een te romantisch beeld van een 
vogeltje dat tot de dood er op volgt wil 
vechten met de rivaal die hij in uw spiege-
lende ruit ziet. 
Je ziet roodborsten het hele jaar door in de 
tuin, het plantsoen of in het bos. Het lijkt 
dan alsof het om een standvogel gaat en 
niet om een trekvogel. Maar wat u niet ziet 
is dat het roodborstje dat bij u elk voorjaar  
in uw tuin aanwezig is een hele andere is 
dan die u de hele winter ziet. Uw 'zomer-
roodborstje' vertrekt in het najaar naar het 
zuiden en zijn plaats wordt ingenomen door 
een Russisch of Fins sprekende roodborst. 
Nee, dat is niet helemaal waar, ze komen 
wel uit het hoge noorden, maar hun taal of 
in dit geval hun liedje is overal in Europa 
hetzelfde. Het klinkt.helder, maar aarzelend 
en een beetje blikkerig. U mag nu zelf be-
palen of u het nog steeds een 'schattig' vo-
geltje vindt ... 

 

 
 

Roodborstje op stronk 
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Boktor op leylandii 
Over de nieuwkomer Callidiellum rufipenne 
 

 
 

Vraatgangen schors (boven) en houtcilinder (onder) (l = 30 cm) - Foto’s: Harry Raad 
 
Door: Harry Raad 
 
Het werken met hout op ons erf in Kruiningen blijft leuke natuurwaarnemingen opleveren. 
In oktober 2021 bracht het verzagen en kloven van leylandiihout (leylandcipres - Cupresso-
cyparis leylandii (×)) een aantasting in en onder de schors aan het licht. Kronkelende, 
kussenachtige structuren in de losgekomen schors bleken met zaagsel opgevulde gangen 
te zijn. 
 
Waarnemingen 
Vrij laat vorig jaar zijn we met het verzagen 
van hout begonnen dat in de afgelopen 
winterperiode was afgezet. Het hout kwam 
van het erf en betrof hoofdzakelijk schiet-
wilg, katwilg en zwarte els, met daarnaast 
leylandcipres/leylandii, laurierkers en paar-
denkastanje. De eerste drie zijn knotbo-
men, de andere worden bijgewerkt op  
opdringerige takken.  

 
Op de stapel met leylandiitakken zag ik in 
het voorjaar een ‘zwerm’ boktorren, zonder 
er verder veel aandacht voor te hebben. 
Het waren zenuwachtig rondkruipende, 
zwartige kevers met fraaie, lange voelsprie-
ten. De warme dag met volop zon had de 
kevers geactiveerd. Uit het opgewarmde 
hout droop hars met een kenmerkende 
geur, en dat laatste zal de kevers gelokt 
hebben. 
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Volwassen vrouwtje (gekwetst?) 
 
De geconstateerde aantasting op de bin-
nenzijde van een losgelaten stuk leylandii-
schors in de herfst was aanvankelijk een 
verrassing, mede omdat de opgevulde 
gangen in de schors me eerst aan fungi 
deden denken. Die vulling was geen 
samenhangend weefsel, maar pulp, dus 
het moest iets anders zijn. Onder het bino-
culair werd duidelijk dat het geknaagde 
fragmenten hout en schors waren. 
Uitgepoept materiaal, hecht aaneen; de 
hele gang bomvol, zonder kruipspoor van 
de dader(s). Later vond ik een verdwaalde 
kever op de schors. Daarvan een foto 
gemaakt en op Waarneming.nl geplaatst, 
die me voor een keuze uit vier soorten  
boktor stelde. De meest waarschijnlijke 
soort bleek de nieuwkomer Callidiellum 
rufipenne, die overigens nog geen Neder-
landse naam heeft.  
De dag daarop heb ik naast de schors ook 
het hout bekeken. De aantasting bleek hier 
een afdruk van het patroon in de schors te 
zijn: een stelsel van ondiepe goten, zonder 
de opvulling met geknaagd materiaal. Van-
uit die oppervlakkige goten - tot 1 cm breed 
- was een enkele keer een aftakkende 
gang dieper in het hout te zien. Op het 
hakblok werd nog een larve gevonden, 
vermoedelijk gekwetst, want hij bewoog 
niet meer.  
 
Bestaande kennis 
De waarnemingen passen bij de informatie  

over Callidiellum rufipenne die op internet 
is te vinden, o.a. Drumont et al. (2014) en 
Cocquempot & Lindelöw (2010). Er is veel 
recente informatie, omdat het beestje als 
invasieve exoot optreedt, veelal door 
toedoen van de intercontinentale handel in 
kweekmateriaal en bonsai. De Engelse 
naam Japanese cedar longhorned beetle is 
in feite al een korte beschrijving van her-
komst en vraatschade. Vanuit Japan/China 
is hij in Noord-Amerika en Europa ver-
spreid. Op ons continent eerst Italië en 
Spanje, en na andere landen nu dus ook 
de Lage Landen. België kent hem vanaf 
2006 en in Nederland was de eerste waar-
neming in 2018.  
 
Schade 
Het laat zich aanzien dat de vraatschade 
van deze soort geen economische of ecolo-
gische schade geeft. Als specialist op 
‘cedar’ - Cupressaceae - kunnen we ons 
daar ook wel iets bij voorstellen: voor die 
bomen zijn we het land niet. Concreter, het 
gaat om Thuya, Chamaecyparis, Crypto-
meria, Cupressus en Juniperus. Ja, het 
laatste geslacht - waartoe onze jeneverbes 
behoort - wordt mogelijk een zorg. Cupres-
saceae zijn te vinden in tuinen en parken, 
dus voornamelijk verbonden met stedelijk/ 
bebouwd gebied en de meer landelijk gele-
gen arboreta c.q. pineta. De vraatschade 
aan de bomen is niet zorgwekkend, vitale 
bomen worden nauwelijks aangetast. 
Kwijnende en omgevallen bomen worden 
belaagd, zo ook het gekapte, gestapelde 
hout voor verdere verwerking.  
 
Levenscyclus 
De boktor leeft één jaar. In april worden 
eitjes gelegd op de schors. De jonge larve 
vreet zich in de schors en voedt zich 
vervolgens met schors en hout rond het 
cambium. Dat geeft gangen die veel breder 
zijn dan de ontwikkelende larve. De hoogte 
van de gangen is echter gering, vermoede-
lijk niet hoger dan de vrij platte larve. Het 
geknaagde materiaal verlaat het dier als 
feces en vult - schijnbaar aangestampt - de 
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gehele gang. De volgroeide larve verpopt 
dieper in het hout rond september/oktober. 
De volwassen tor blijft in de popruimte tot 
april en kruipt dan via de eerder door de 
larve aangelegde gang - vol zaagsel - naar 
buiten. Het volwassen dier heeft een kort 
leven van 2 à 3 weken, dat benut wordt 
voor de voortplanting: paring en het leggen 
van eitjes.  
 

 
 

Volgroeide larve (gekwetst?) 
 
Opmars 
Het voorkomen in Nederland is onder 
andere (vooral?) vastgelegd door natuur-
liefhebbers. De eerste melding op Waar-
neming.nl is van 6 mei 2018 in Posterholt  

(Limburg) en inmiddels zijn er verspreid 
over Nederland toenemend vondsten 
gemeld, met 11 waarnemingen in 2021 
(peildatum 21 oktober). Tot nog toe is geen 
enkele waarneming gevalideerd.  
Het voorkomen in België was al bekend 
vanaf 2006 (Ekeren). Belgische weten-
schappers voorspelden in 2014 al een 
noordelijke opmars, maar die liet dus toch 
nog 4 jaar op zich wachten. In dit buurland 
was de verspreiding toen ook nog maar 
beperkt tot het centraal noordelijke deel en 
werd aan het Antwerpse havengebied 
(houtimport) als toegangspoort gedacht. 
 
Geraadpleegd: 
Cocquempot, C. & Å. Lindelöw, (2010). 
Longhorn beetles (Coleoptera, Ceramby-
cidae). Chapter 8.1. In: Roques, A. et al. 
(Eds.). Alien terrestrial arthropods of 
Europe. BioRisk 4(1): 193–218. doi: 
10.3897/biorisk.4.56. 
Drumont,  A., K. Smets, K. Scheers, A. 
Thomaes , R. Vandenhoudt & M. Lode-
wyckx, 2014. Callidiellum rufipenne (Mot-
schulsky, 1861) en Belgique : bilan de sa 
présence et de son installation sur notre 
territoire (Coleoptera : Cerambycidae : 
Cerambycinae). - Bulletin de la Société 
royale belge d’Entomologie/Bulletin van de 
Koninklijke Belgische Vereniging voor Ento-
mologie, 150 (2014): 239-249. 
Waarneming.nl, 2021. Geraadpleegd 
Callidiellum rufipenne, 21 oktober 2021. 

 
Vegetatiekundige avonturen Rietput - 5 
 
Door: Hans Fortuin 
 
Laatste aflevering in de serie over de bevindingen in de Rietput. 
 
Bij het leegruimen van het plankier waarop 
ik tijdens de voorbereiding voor het verslag, 
luchtfoto’s van de Rietput intekende en 
kompasrichtingen moest uitleggen, kwam ik 
één van de eerste papieren tegen waarop 
ik opnamen noteerde. Later gebruikte ik  

daarvoor notitieboekjes en uitgeprinte lijs-
ten van soorten, die ik op een A4-formaat 
plankje bevestigde. Nu het verslag zijn 
voltooiing nadert, brengt zo’n stukje oertijd 
de vraag ‘Wat zal ik ermee doen, bewaren 
of weggooien?’ Misschien heb ik het wel 
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bewaard om mijn laatste stukje over de 
avonturen mee te beginnen!? 
Aflevering 4 eindigde met een verzuchting 
over werk dat, uitgevoerd met de beste 
bedoelingen en inzichten van toen, toch 
over gedaan moet worden. Lang bezig zijn 
met een onderwerp betekent dat je er 
steeds beter in komt. Als je dan eerder 
gedaan werk terug gaat lezen, omdat wat 
later af kwam wel bij het eerdere moet 
passen, zowel qua lay-out als aanpak, kan 
het gebeuren – en is dus ook gebeurd – dat 
het niet goed blijkt te zijn. Niet goed 
genoeg. Doordat mijn vraagbaak Stephan 
Hennekens me op zeker moment een paar 
tips gaf, ging ik stukken vakliteratuur 
opnieuw lezen en beter begrijpen wat daar 
bedoeld werd.  En vond ik dat een stuk 
verslag op de schop moest. Op dit moment 
ben ik nog bezig het in de bestaande 
verslagstructuur in te passen, wat veel 
geharrewar met de lay-out betekent. Dus 
hoop ik nu dat als het verslag gepubliceerd 
wordt, de gebreken niet al te groot zijn. 
Tenslotte ben ik geen vakman op vegeta-
tiekundig en publiceergebied.   
Wat ook wel als avontuur genoemd mag 
worden en mij menig avonduur heeft  
gekost – overdag eist het huishouden en 
de tuin de nodige aandacht – is dat, als je 
stukken werk over wilt doen, bijvoorbeeld 
de opnamen van één van de vakken Riet-
put, na die eerst op onderdelen te hebben 
nagekeken, weer in Turboveg wilt uploaden 
en daarvandaan naar TWINSPAN of 
SynBioSys, je de weg in die grote program-
ma’s ineens niet meer weet. Goed, er zijn 
handleidingen en soms in een voorzienige 
bui gemaakte aantekeningen, maar op 
slechte momenten verkeer je in een 
doolhof. Gelukkig heb ik me tot nog toe uit 
alle grotere en kleinere problemen weten te 
redden, ook op computergebied. Gelukkig 
ben ik op den duur dingen die ik weleens 
kon vergeten gaan opschrijven. Maar soms 
vergeet je dat in de drang om op te schie-
ten en soms weet je niet meer waar je iets 
hebt opgeschreven. Dan nog, zelfs al was 
mijn geheugen krachtig gebleven, dan had 

ik nog veel tijd met zoeken moeten door-
brengen, want als je je ergens in begeeft 
dat een nieuw terrein voor je is, kom je 
daar niet onderuit.  
Daarom, tenzij er later nog redenen zouden 
opduiken - en ik moet de huid ook nog niet 
verkopen, want de beer is nog niet binnen - 
ik heb geen spijt van de onderneming. Ik 
heb me ook nooit echt afgevraagd waarom 
ik er aan begonnen ben. Het was gewoon 
uit belangstelling, nieuwsgierigheid. Ik vind 
het leuk dingen te onderzoeken, dus toen 
de Rietput in beeld kwam na mijn pensio-
nering, ging ik in de praktijk uitproberen, 
wat ik nog tijdens mijn schoolloopbaan op 
een cursus geleerd had. Gerard was mijn 
secondant. Dat heeft hij een tijd volgehou-
den, maar in die tijd had hij ook nog een 
baan.  
Wat ik me weleens afvraag, is of wat ik nu 
allemaal heb uitgezocht en opgeschreven – 
aangenomen dat het in de ogen van vege-
tatiekundig onderlegde mensen genade 
vindt – op de één of andere manier bruik-
baar blijkt en blijft. Bijvoorbeeld doordat het 
vegetatiekundig geschoolde medewerkers 
van provincie of waterschap uitnodigt om 
zelf ook eens in de Rietput naar vegetaties 
te komen kijken. Of dat ik zelf bij leven en 
welzijn nog vervolgonderzoek kan doen, 
bijvoorbeeld op een aantal plekken, in 
vaktaal PQ’s of permanente kwadraten 
geheten, opnamen herhalen om zo 
veranderingen in de samenstelling van de 
vegetatie te kunnen betrappen. Ik vermoed 
tenminste dat de Rietput nog niet is uit-
ontwikkeld en dat er nog steeds successie 
plaatsvindt. We zullen zien. Wie weet kan 
een jonger iemand het ooit eens overne-
men.  
 
Als het avontuur met de Rietput is 
beëindigd of op een zacht pitje is terecht-
gekomen, wat zullen mijn volgende avontu-
ren dan zijn? Ik hoop op verschillende din-
gen, maar één van de projecten gaat het 
opruimen van de zolder worden. Daar heeft 
de loop van het leven van alles achtergela-
ten, dat lang veelbelovend was, maar nu ik 
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de tachtig nader niet meer relevant is. Het 
zal een soms teder weerzien worden en al 

dan niet vaak een hopelijk niet al te moeilijk 
afscheid.

  
 

Strandwerkgroep op Neeltje Jans 
 
Door: Petra Sloof en Ine van der Ven 
 
De Oosterscheldekering is officieel geopend op 4 oktober 1986. Nu dus 35 jaar geleden. 
Een kroonjaar en, toepasselijk, een koralen jubileum. 
 
In de aanloop naar die opening zijn er 
diverse plannen geweest voor de zand-
vlakte die na de realisatie van de kering 
was ontstaan. Er traden partijen naar voren 
die van dit gebied een groot pretpark 
wilden maken, anderen wilden het gebied 
overlaten aan de natuur. Provincie Zeeland 
en Rijkswaterstaat hebben besloten een 
groot deel over te laten aan spontane 
natuurontwikkeling en hebben om het zand 
te fixeren inplant gedaan met wilgentenen 
en duindoorn. 
Natuurmonumenten en Het Zeeuwse Land-
schap zijn toen met een groep vrijwilligers, 
waarin Petra Sloof het voortouw nam, 
begonnen met 20 gidsen excursies te 
geven in het kader van de natuurontwikke-
ling. Het ging zelfs om 3 excursies per dag, 
zoveel belangstelling was er voor. 
In het jaar 2000 is het gidsen gestopt en 
heeft Petra aansluiting gezocht bij stichting 
Anemoon. Bij stichting Anemoon staat het 
leven in de zee centraal. Met een grote 
groep `burgerwetenschappers` doen zij 
onderzoek. Het doel is vooral het volgen 
van de veranderingen in onze natuur, maar 
ook om inzicht te krijgen in de ecologie van 
de soorten. Daarbij worden antwoorden 
gezocht op de volgende vragen: Waar 
leven soorten? In welk seizoen zijn de 
soorten te vinden? Hoe is het met de voort-
planting gesteld? Zijn de populatieverande-
ringen het gevolg van het warmere klimaat, 
opkomst van exoten, visserij? Dankzij dit 
project weten we veel meer van de popula-
tieveranderingen van de soorten die vlak 
voor de kust leven. 

Op Neeltje Jans wordt om de 2 weken met 
leden van de strandwerkgroep een vast 
traject gelopen van circa 2 km bij laag 
water. Alle organismen die aangespoeld 
zijn, of resten ervan, worden geregistreerd. 
Het gaat van wieren, schelpen, krabben, 
mosdiertjes, sponzen tot vissen. Langs de 
Nederlandse kust zijn 10 groepen actief. 
Van noord naar zuid: Ameland, Texel, 
Petten, Camperduin, Castricum, IJmuiden, 
Katwijk/Noordwijk, Den Haag, Goeree en 
Neeltje Jans. Eenmaal per jaar komen 
deze groepen landelijk bij elkaar. We kijken  
uit naar weer een inspirerend samenzijn. 
De groep op Neeltje Jans bestond vorig 
jaar oktober 20 jaar. Wij zijn toen allen 
getrakteerd op de nieuwste uitgave van het 
Schelpenboek van de KNNV en het Zee-
boek van de NJN. De voorzitter van stich-
ting Anemoon, Adriaan Gmelich Meiling, 
kwam ons dat persoonlijk overhandigen. 
De voortrekkers van de groep Petra Sloof 
en Rien Pronk kregen nog een mooi 
aandenken. 
Vanuit KNNV Walcheren zijn 5 leden 
trouwe deelnemers aan de strandwerk-
groep. Wanneer de strandwerkgroep op 
Neeltje Jans weer bijeenkomt, kun je lezen 
bij de activiteiten. Binnen de groep is veel 
kennis aanwezig, dus wil je wat meer van 
de strandvondsten weten, je bent altijd 
welkom eens mee te lopen. 
 
Op de volgende pagina lees je een 
beschrijving van een gevonden soort 
afgelopen najaar, geschreven door Ine  
van der Ven. 
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Hauwwier 
 

 
 

Hauwwier - Foto: Ine van der Ven 
 
Door: Ine van der Ven            (Dit artikel verscheen eerder in De Composiet) 
 
Het hauwwier is een soort die niet of nauwelijks op Nederlandse bodem groeit, maar wel 
aanspoelt op de Nederlandse kust. We vinden hem op Neeltje Jans maar af en toe.  
 
Vermoedelijk is dit wiertje met de zuidwes-
tenwind meegevoerd. De soort groeit 
namelijk op de rotsen en stenen van West-
Europa tot aan Portugal. Hij groeit daar in 
de eerste paar meter onder de laagwater-
lijn. Dat is de plaats waar de bruinwieren 
groeien; hier worden de rode en oranje 
golflengtes van het licht geabsorbeerd.  
Alle zeewieren bevatten chlorofyl en zijn 
daardoor in staat hun eigen voedsel te 
maken. Hun kleur hangt af van de positie 
ten opzichte van de zon. Om zich bij 
laagwater tegen zon en wind te bescher-
men produceert een wier slijm waarmee 
uitdroging wordt voorkomen.  
Wieren zijn direct of indirect een belangrijke 
voedselbron voor alle waterbewonende 
dieren. Ze houden het zuurstofgehalte van 
het water op peil, doordat zij zuurstof 
afgeven tijdens de koolzuurassimilatie. 
Tevens bieden zij een woonplaats aan 
andere organismen, zoals mosdiertjes. 
Hauwwier draagt zijn naam met ere: hij 
heeft hauwen. In tegenstelling tot de 

hauwen (peulen) bij de kruisbloemigen 
hebben deze 'peulen' de functie van 
drijfblazen; hiermee houdt de plant zich 
onderwater overeind.  
Hij wordt 30-100 cm hoog. Vanuit de 
hoofdsteel lopen afwisselend naar links en 
rechts de zijtakken. Aan de zijtakken zitten 
de drijfblazen en de voortplantingsorganen 
(thallus), zowel mannelijke als vrouwelijke. 
Zeewieren hebben complexe voortplan-
tingsorganen en een ingewikkelde voort-
planting. Zeewier vermenigvuldigt zich over 
het algemeen door microscopisch kleine 
mannelijke en vrouwelijke sporen. Deze 
sporen maken enige tijd deel uit van het 
fytoplankton en 'zwemmen' zo door het 
water. Na verloop van tijd zet een spore 
zich vast op een steen met voldoende licht 
en vormt vervolgens een zogenoemde 
gametofyt. Daarvandaan gaan mannelijke 
sporen op zoek naar een plantje van het 
vrouwelijke geslacht. Na de bevruchting 
ontwikkelt zich nieuw zeewier. 
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