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Van de penningmeester
Door: Foort Minnaard
Geachte leden, huisgenootleden, donateurs en huisgenootdonateurs,
Graag uw aandacht voor de betaling van contributies en donaties voor het jaar 2021.
U zou mij veel werk (en de vereniging een beetje geld) besparen door uw contributie/
donatie uit eigen beweging (uiterlijk op 1 maart 2021) over te maken op het rekeningnummer van de KNNV afd. Beveland (IBAN NL20 INGB 0003 9394 12). Het is dan niet
meer nodig om iedereen een brief te sturen over die kwestie. U kunt zelf nagaan aan de
hand van betalingen in eerdere jaren welk bedrag voor u en/of uw gezin geldt. De tarieven
2021: een donateur betaalt minimaal € 14,- en een huisgenootdonateur minimaal € 2,50;
een lid betaalt € 32,50, een huisgenootlid € 10,-.
Alvast bedankt voor de te nemen moeite. Al diegenen die de contributie al voldaan hebben
hoeven zich uiteraard niets aan te trekken van dit bericht.

Van de voorzitter
Door: Johan Eckhardt
In dit Heelblaadje: uit het bestuur, info ter inspiratie om naar mossen en korstmossen te
kijken en natuurlijk een natuurbeleefmoment.
Bestuur
Het bestuur heeft voor zover mij bekend
nog geen naam gehoord van iemand die
wil helpen om de redactie van 't Heelblaadje op zich te nemen. De tijd gaat dringen.
Door de corona zien wij weinig leden, persoonlijk vragen 'Weet jij iemand of wil jij het
niet doen?' is hierdoor niet goed mogelijk.
We zoeken iemand die alleen, of in duo,
redacteur van 't Heelblaadje wil worden.
Bevalt het niet, je kunt er ook mee stoppen;
een jaartje van te voren aankondigen wordt
dan wel op prijs gesteld. Wat houd je tegen
om je aan te melden.
Daarnaast heeft het bestuur zich beziggehouden met een vraag vanuit landelijk, om
na te denken over de naam van onze
KNNV. Deze naam vinden een aantal afdelingen oubollig en niet de lading dekken.
We hebben erover nagedacht en we zijn
niet zo flauw geweest om de mop van Fokke en Sukke te herhalen. Fokke en Sukke
zitten in de directie van een organisatie en
ze stellen zich de vraag 'Gaan we eerst ons

salaris verdrievoudigen of gaan we eerst de
naam veranderen in iets Latijn klinkend?'
Het bestuur hoefde niet lang na te denken:
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
Omdat we meer dan honderd jaar bestaan
en fatsoenlijk zijn, staat er ‘Koninklijke’
voor. We zijn Nederlands en een vereniging, dat is waar. Natuurhistorie is het
ouderwetse woord voor biologie, daar zal
het wel over gaan. Wij wisten geen betere
naam te verzinnen en we hebben het landelijk bestuur geschreven dat onze afdeling
de naam niet wil wijzigen. Trouwens, vinden jullie KNBV ook zo vreemd en verwarrend klinken? Zijn we een BV of zijn we
dronken leden van de voetbalbond? Ik ben
benieuwd wat er uit de discussie komt.
Mossen
Zoals ik vorige keer schreef, ben ik me
weer aan het verdiepen in mossen en
korstmossen. In de tachtiger jaren had
onze afdeling een bloeiende mossenwerkgroep, waar ik ook lid van was. Voor korst
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tify haast altijd correct herkend. Als je nu
verder wilt om er nog meer te leren kennen:
er zijn boeken en er is internet.
Ik verblijf de laatste maanden iedere week
wel een dag in Soest. Daar heeft mijn zoon
een woning midden tussen de Korte en de
Lange Duinen, een fraai stuifzandgebied.
Gewoontegetrouw ga ik de natuur in. In het
stuifzand staan oude eiken met op de takken een korstmosbegroeiing zoals ik die uit
Oostenrijk ken. Bij nadere beschouwing
groeien daar naast gewoon schildmos en
bosschildmos twee nieuwkomers in ons
land: gebogen schildmos en grofgebogen
schildmos - beide van het geslacht Hypotrachyna.

Gewoon schildmos - Johan Eckhardt

mossen moest je naar de duinen, anders
vond je niets. Dat is nu helemaal anders:
overal op bomen groeien korstmossen. Als
je naar buiten gaat en kijkt op een boom
met een gladde bast, dan vind je bijna gegarandeerd witte plekken met daarin zwarte puntjes van 1 mm - allemaal rond, met
soms een deukje in het midden. Dat is het
gewoon purperschaaltje, als eerste. Kijk je
verder, dan vind je soms dat de zwarte
puntjes een beetje variabele vorm hebben,
de amoebenkorst. Daarnaast zijn er dan
nog korstmossen met crèmekleurige vlekken met een klein randje eromheen. Dan zit
je bij de Lecanora’s, bijvoorbeeld de witte
stofkorst of een andere soort die er veel op
lijkt. Dat zijn soorten waar je niet mee moet
beginnen. Op oudere bomen vind je vaak
grote grijze plakkaten met een zwarte onderzijde en aan het oppervlak barsten: gewoon schildmos. Is het opvallend geelgroen en zitten er allemaal stippels op in
plaats van barsten, dan is het bosschild
mos. Vind je een soort struikje, boven- en
onderzijde grijs, en takken breder dan 1
mm, dan heb je te maken met trompettakmos. Al deze soorten worden door obsiden4

Trompettakmos - Johan Eckhardt

De mossen kennen ook nieuwkomers. Ik
was op zoek naar kantmossen in het bos
en had de indruk dat ik die vroeger veel
meer vond. In een fraai bos met douglassparren was er een geelgroen mos. Ik keek
ernaar, foto gemaakt en uiteraard obsidentify. En jawel, een kantmos. Gaaf kantmos
(Lophocolea semiteris), sinds 1980 in Europa vanuit het zuidelijk halfrond en nu over
heel Nederland te vinden.

‘t Heelblaadje 1-2021

Natuurbeleefmoment
Die mossen waren eigenlijk natuurbeleefmomenten, maar op de morgen van 10
januari stapte ik naar buiten en hoorde een
soort papegaaiengeluiden. Jawel, drie

grote bonte spechten aan het vechten.
Eén vloog weg, de rust keerde weer. Toen
hoorde ik een koolmees en een
heggenmus zingen … De lente is in
aantocht, een natuurbeleefmoment.

Agenda
De activiteiten staan vermeld per maand in plaats van per werkgroep. Ook anderen dan de
eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en
excursies. Zie voor een toelichting, bij ‘Informatie’.
De werkgroepen houden alle rekening met voortschrijdend coronabeleid, houd
rekening met het niet doorgaan van een activiteit of het aanpassen van de wijze van
werken.
Januari
30 januari
Paddenstoelenwerkgroep
Goudplaat
Februari
1 februari
Strandwerkgroep
10.00 u
6 februari
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.
13 februari
Beheerswerkgroep
Rietput
15 februari
Strandwerkgroep
10.00 u
20 februari
Vogelwerkgroep
Slaapplaatstelling
27 februari
Beheerswerkgroep
Hollandsche Hoeve / Heemtuin

27 februari
Paddenstoelenwerkgroep
Braakman-Zuid
Maart
1 maart
Strandwerkgroep
9.00 u
6 maart
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.
6 maart
Beheerswerkgroep
NL-Doet
13 maart
Beheerswerkgroep
Minnaard
15 maart
Strandwerkgroep
9.00 u
24 maart
Paddenstoelenwerkgroep
Ritthem
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INFORMATIE
Eerste Zaterdag Excursie
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van tien tot twaalf, tenzij
anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt
per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.
Zoals inmiddels iedereen weet zijn groepen groter dan 4 personen verboden. Tot er verbetering in de coronasituatie komt zijn er geen eerste zaterdag van de maand- excursies.
6 februari
p.m.
6 maart
p.m.
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter.
Beheerswerkgroep
Het programma knotwerk herfst-winter 2020 is onder voorbehoud. Er is besloten om
voorlopig niet te starten i.v.m. de tweede coronagolf. Wacht tot nader bericht.
13 februari
Rietput.
27 februari
Hollandsche Hoeve / Heemtuin.
6 maart
NL-Doet. Eventueel verder werken in Hollandse Hoeve / Heemtuin.
13 maart
Minnaard.
Info: Johan Vermin - coördinator knotgroep, zie binnenkaft achter.
Paddenstoelenwerkgroep
Programma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2020.
Aanmelden uiterlijk 3 dagen van te voren bij ruud.lie@kpnmail.nl, om rekening met ieder te
kunnen houden en vervoer eventueel te combineren.
30 januari
Goudplaat
De Goudplaat ligt op Noord-Beveland ten zuiden van Stroodorp aan het
Veerse Meer. Het gebied is aangelegd na de afsluiting van het Veerse
Gat in1961. Het gebied bestaat uit loofbos en open, niet bemeste
graslanden, waarop paarden en koeien grazen. Verzamelen op de hoek
van de Sint Felixweg en de Goudplaatweg; daar is er een parkeergelegenheid. De excursie start om 12.00 uur (tunnel tolvrij).
27 februari
Braakman-Zuid
De bossen Braakman-Zuid liggen ten zuiden van de N62 in de richting
Philippine. Langs de Isabellaweg, aan de rand van het bos, is een parkeerterrein. Aansluiten kan op de parkeerstrook na de tolpoortjes van de
Westerscheldetunnel om ongeveer 12.20 uur. De excursie start om
13.00 uur op de parkeerplaats langs de Isabellaweg (tunnel tolvrij).
24 maart
Ritthem
Het Ritthemse Bos heet officieel natuurgebied Rammekenshoek en is
net als het Veerse Bos ontstaan na de inundatie van Walcheren in 1944.
Het bos ligt iets ten oosten van het dorp Ritthem. Let op: om op de parkeerplaats te komen bij het dorp, de ventweg Rammekensweg opgaan.
Net voor het bos ligt een parkeerplaats. De excursie start om 13.00 uur.
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl.
6
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Plantenwerkgroep
Het winterprogramma is door de coronamaatregelen niet ingevuld.
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.
Strandwerkgroep
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans
bij de Roompot-sluizen. Per keer duurt het 2-4 uur. Wij verzamelen ongeveer een kwartier
van te voren onder het viaduct bij de Roompot-sluizen. Het is handig om voor het bezoek
contact op te nemen, het zou namelijk om allerlei redenen kunnen dat het een keer niet
doorgaat. Zorg voor warme kleding en laarzen, voor de limp-excursie ook stevige
handschoenen.
Inventarisatieprojecten en data
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring project = strandexcursie.
Limp: Litoraal Inventarisatie en monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie.
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp).
1 februari
10.00 u
15 februari
10.00 u
1 maart
9.00 u
15 maart
9.00 u
1 april
11.00 u
17 april
11.00 u
Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/MijnAnemoon/Activiteiten.
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816.
Vogelwerkgroep
Peildatum 8 november, actuele informatie ‘activiteiten’ op:
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0
20 februari

Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger, Aalscholver
17.10 u
Tellen kan van 13 februari tot en met 28 februari 07.46 - 18.02 uur
SOVON tellingen:https://www.sovon.nl/nl/content/teldata

Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy email; vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
Overig
Afspraak KNNV afd. Walcheren: Het bestuur heeft de afspraak gemaakt met de afdeling
Walcheren om over en weer de gezamenlijke activiteiten in het verenigingsblad te
vermelden. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten:
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Jaarverslagen 2020
Jaarverslag secretaris
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
77 leden, 51 donateurs, 3 huisgenootleden en 10 huisgenootdonateurs.
We zijn dus vrijwel gelijk gebleven met verleden jaar.
2020 begon als een actief jaar, echter de coronacrisis gooide roet in het eten. Na maart is
bijna alles stil komen te liggen.
Mart Karremans en Eric Brouwer werden de winnaars van de fotowedstrijd 2019. Voor
2020 was er geen nieuwe wedstrijd gepland. In 2021 zal er weer een nieuwe wedstrijd
worden georganiseerd. Het onderwerp daarvan is nog niet bekend.
Het bestuur heeft 2 maal vergaderd, van alle vergaderingen werd een verslag gemaakt.
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuw bestuurslid. De vergaderingen zijn fysiek en
via het internet uitgevoerd. De ALV / werkgroepleidervergadering zijn gecombineerd
gehouden via het internet.
De Rietput
Het was een mooi jaar voor de Rietput. We hebben alle onderhoudswerkzaamheden die
we gepland hadden kunnen uitvoeren. De aangewezen stukken werden weer netjes
gemaaid door Stichting Landschapsbeheer Zeeland.
Jaarverslag Paddenstoelenwerkgroep
Door: Ruud Lie
Het afgelopen jaar is vanwege de coronamaatregelen totaal anders verlopen dan gepland.
Er waren 13 excursies ingepland, waarvan er maar 6 zijn doorgegaan in januari (1),
februari (1), augustus (1) en oktober (3). De andere excursies zijn afgelast; één vanwege
de droogte en de rest vanwege de coronamaatregelen van de overheid. Het stond
iedereen echter wel vrij om erop uit te gaan met 1 of 3 anderen, naargelang de richtlijnen
dat toelieten. Ondanks de droge zomer was het najaar zeer de moeite waard.
De 6 excursies waren:
- 25 januari / Krekengebied bij Ouwerkerk.
Bijzondere vondsten waren: tweekleurig
8
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Getande boomkorst - Ruud Lie

- 22 februari / Schelphoek bij Wolphaartsdijk.
Bijzondere vondsten waren: schorsspleetkooltje, verkleurwasbekertje, roze populierenschorszwam, wissewasje, en slijmsporig
tepelkogeltje.
- 29 augustus / Pluijmpot op Tholen.
Weinig gevonden vanwege de droogte,
maar bijzonder was de groensteelsatijnzwam.
- 3 oktober / Den Inkel bij Kruiningen.
Bijzondere vondsten waren: vleeskleurige
zalmplaat, kaneelkleurig breeksteeltje,
beukennapvlieskelkje, eikeldopzwam en
rood wasbekertje.

- 10 oktober / Schotsman op NoordBeveland.
Een gezamelijke excursie met de Nederlandse Mycologische Vereniging. Er werden meer dan 100 soorten gevonden,
waaronder: fraaie knotszwam, klaverroetstreepzwammetje, diverse satijnzwammen,
diverse vaalhoeden, franjevloksteeltje en
wit gaffelhaarbuisje.
- 24 oktober / Wemeldingse bos.
Er werden weer veel vondsten gedaan,
waaronder kroontjesknotszwam, diverse
gordijn- en satijnzwammen en het kruipend
waskorstje.

Al mocht er verder niet met een grote groep gewandeld worden, toch zijn er heel veel
waarnemingen in klein verband en privé gedaan, getuige de prachtige, traditionele eindejaarspresentaties. We hebben deze presentaties digitaal onder de leden verspreid. Het
voordeel hiervan was dat er voor iedereen gelegenheid was de mooiste vondsten te tonen
en voor iedereen alle tijd om ervan te genieten. Ook is uit de reacties gebleken dat er veel
9
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waardering is voor het delen van foto’s. Daardoor konden diegenen die er door de omstandigheden niet op uit konden, toch meegenieten van de mooiste vondsten. Ondanks dat het
dit voorjaar en zomer erg droog was, zoals het de laatste jaren vaker gaat, was het najaar
zeer de moeite waard.

Sparrenveertje, Wilde Landen - Ruud Lie

Jaarverslag Vogelwerkgroep
Door: Peter Boelée
De meest gehoorde benaming van 2020: het was een ‘raar jaar’. Zo’n jaar hebben we nooit
eerder meegemaakt: een gevaarlijk virus waart rond dat iedereen kan treffen met vaak
verschrikkelijke gevolgen. Het gooide de plannen en voornemens van alle mensen in de
war. Wat altijd normaal is geweest en waar je niet bij stilstond, moest je nu goed over nadenken. Ga je nog met meer mensen op excursie? Kan ik vogels tellen met andere mensen in mijn auto? Kunnen we in een zaaltje vergaderen? Dit jaarverslag is mede tot stand
gekomen door de informatie die de coördinatoren van de subwerkgroepen leverden.
Ledenvergadering
Op 11 februari vond de ledenvergadering
plaats; de laatste van dit jaar, maar dat kon
niemand toen nog weten. Interim-voorzitter
10
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inventarisaties werden in maart alweer in
de ‘koelkast’ gezet.
Tot maart was alles in 2020 dus hier nog
normaal. Bij de midwintertelling gebeurde
het regelmatig dat er twee mensen in één
auto telden, we dachten er niet bij na. Maar
nadat de eerste lockdown een feit was,
moesten alle plannen bijgesteld worden.
Maatregelen op 23 maart 2020 om besmettingen te voorkomen waren velerlei, waaronder: alle bijeenkomsten, samenkomsten
en evenementen werden tot maandag
1 juni 2020 verboden. Excursies of vergaderingen waren opeens niet meer mogelijk,
en gingen we nog met samen vogels kijken, dan mocht dat maar met drie mensen
tegelijk op 1,5 meter uit elkaar. Nou gaan

Op anderhalve meter uit elkaar vogels tellen Peter Boelée

de meeste vogelaars toch al vaak alleen op
pad, dus er veranderde op dat gebied niet
zoveel. Vergaderen online - met Zoom - lag
ook niet zo voor de hand; mededelingen
konden ook per mail verstuurd worden.
Ganzen- en zwanentelling
Maandelijkse watervogeltelling in de maanden sept-okt-nov-dec-febr-maart-april,
gecoördineerd door Peter Boelée, omdat
niemand op de oproep om deze tellingen te
coördineren heeft gereageerd. 8 tellers
telden ganzen en zwanen en 2 tellers
deden álle watervogels.

Midwintertelling
Coördinator was Peter Boelée, omdat niemand op de oproep om deze tellingen te
coördineren heeft gereageerd. Deze telling
vindt altijd in het weekeinde van half januari
plaats. Op Noord- en Zuid-Beveland telden
27 mensen álle watervogels, roofvogels en
bijzondere vogelsoorten. Slechts enkele
gebieden werden niet geteld.
Kerkuilen
Kerkuilnestkastcontroles konden gelukkig
nog gewoon doorgaan.
Ransuilen
Helaas is er tot nu toe nog niemand actief
bezig geweest met het inventariseren van
ransuilen op de Bevelanden. In de loop
der jaren zijn verblijfplaatsen gevonden,
gemeld en op kaart ingetekend. Dus wie wil
zich hiermee bezig gaan houden?
Steenuilen
Het steenuilbroedseizoen begon in april en
verliep prima, met als resultaat dat 154
jongen (62 nestkasten) uitvlogen. Het was
al weken veel te droog geweest, waardoor
ook muizen in de problemen kwamen.
De steenuilen konden niet van muizen op
regenwormen overschakelen, omdat de
grond te hard was. In de weken na het
uitvliegen werden veel dode jongen
gemeld. 7 mensen controleerden 250
nestkasten. In 2020 broedden steenuilen in
65 nestkasten, 4 gebouwen en 2 bomen.
1e controle in mei 203 eieren/jongen, de
uitgevlogen jongen waren geringd.
Het roofvogelbroedseizoen
Door de winter- en voorjaarsstormen zijn er
nogal wat nesten uit de bomen gewaaid.
De start van het monitoringseizoen van
roofvogels kwam dus maar moeizaam op
gang. Later in het seizoen kwamen er toch
al flink wat meldingen van broedende buizerds op de nestkaarten. De slechtvalken
in de nestkast op de televisietoren hebben
succesvol 4 jongen grootgebracht. 20 roofvogelaars houden zich op de Bevelanden
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bezig met de inventarisatie van roofvogelnesten. Het volledige verslag over het
roofvogelseizoen 2020 komt op de VWG
website.
Huiszwaluwtelling
26 deelnemers tellen de Bevelandse
huiszwaluwnesten. Die telling kon dit jaar
gelukkig ook gewoon doorgaan.
Slaapplaatstelling zilverreigers en
aalscholvers
Deze slaapplaatstelling wordt vanuit Sovon
gecoördineerd en vindt alleen tijdens de
wintermaanden plaats. Zilverreigers slapen
op een gemeenschappelijke slaapplaats,
meestal in bomen. Ze zijn dan goed te
tellen. Op de Bevelanden bevinden zich
ongeveer 9 zilverreigerslaapplaatsen.
Broedende kleine zilverreigers en lepelaars
In Yerseke en in het Sloe zijn 17 kleine
zilverreigers tot broeden gekomen. De
lepelaars hebben het moeilijk op de
Bevelanden sinds de vos zijn intrede heeft
gedaan: 54 broedparen in het Sloe (alle
jongen zijn gepredeerd); Zuidgors 42
broedparen waarvan slechts 3 jongen
geringd en uitgevlogen. De oorzaak was
extreem hoogwater, waardoor de nesten
weggespoeld zijn.
Slaapplaatstellingen kiekendieven
In alle voorgaande jaren zijn de overwinterende kiekendieven op hun gemeenschappelijke slaapplaatsen geteld. Maar dat werden er door de warmer wordende winters
steeds minder. Dit winterseizoen is er niet
geteld.
Blauwe reigernestentelling
Ook in 2020 werden de nesten van de
blauwe reigers geteld. Een grote kolonie
bevindt zich op de begraafplaats van Goes,
goed te zien vanaf de Ringbaan.
Euro Birdwatch
Op 3 oktober 2020 werd zoals ieder jaar in
het eerste weekeinde van die maand de
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internationale trekvogeltelling georganiseerd. Door corona dit keer geen kustmarathon waarvan de lopers de vogeltellers op
de telpost bij de Banjaard rond 10 uur
verjagen. Maar helaas gooide het weer nu
roet in het eten. Het regende zó hard dat
deze telling werd afgelast.
Telling nesten blauwe reigers 2020
Op 10 locaties werden in totaal 103 nesten
geteld; dat waren er 7 meer dan het jaar
daarvoor.
PTT-Telling / Punt Transect Tellingen
project
Van 15-31 december: 2 deelnemers. Op
door Sovon vastgelegde telpunten worden
alle dieren die men binnen 5 minuten ziet
en hoort genoteerd. Meer tellers zijn nodig;
neem contact op met Sovon.
Poldernatuur Zeeland
Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creëren voor dieren en planten die
thuishoren in het agrarische buitengebied.
5 VWG-leden ondersteunen de akkerboeren door samen met hen de akkerranden
op vogels te inventariseren. Meer tellers
zijn nog nodig!
Website VWG en KNNV
Er gaat heel veel veranderen aan de twee
websites KNNV Bevelanden en KNNV
Vogelwerkgroep. Onze IT’er Bram Korteknie schrijft: "Als het goed is, komen de
twee KNNV-websites eind januari 2021
online te staan."
We zijn nog op zoek naar…
Momenteel telt de KNNV-Vogelwerkgroep
de Bevelanden 69 leden. Deelnemen aan
een vereniging heeft consequenties: iedereen zal bereid moeten zijn een handje uit te
steken. Veel leden hebben al een taak binnen de VWG, maar even zoveel leden hebben zich wel als lid opgegeven, maar doen
nog niet echt mee. Dus hierbij een oproep
voor: een nieuwe voorzitter van de Vogelwerkgroep, een nieuwe coördinator
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Ganzen/Zwanentellingen en een nieuwe
coördinator Midwintertelling. Ik stop hiermee per 1 mei 2021. Uiteraard ben ik
bereid mijn opvolger(s) in te werken. Ik heb
de taak om excursies te organiseren weer
overgenomen. Verder zijn we nog op zoek

naar iemand die wil helpen om de inventarisatie van ransuilen op te zetten en nog
iemand die de Kiekendiefslaapplaatstellingen wil coördineren.
Als interim-voorzitter wens ik jullie allemaal
een vogelrijk, maar vooral gezond 2021!

Jaarverslag ‘t Heelblaadje
Door: Harry Raad
Het blad van de vereniging verscheen volgens schema vijfmaal, waarvan 1 nummer met
20 pagina’s, 2 met 24, 1 met 28 en 1 nummer met 32 pagina’s. De redactie bestond uit de
teamleden Harry Raad en Ed Stikvoort. De taken waren als volgt verdeeld: Harry - redactie/contacten en Ed - lay-out/ tekstcontrole. Pieter Steennis deed de verzending. Er werden
44 stukken/stukjes gepubliceerd (excl. jaarverslagen, 2 bestuursberichten en 1 aangeboden/gevraagd) met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Natuurlijk werd er door
het bestuur/individuele leden over zaken binnen de KNNV bericht (15), waaronder teksten
van werkgroepleden over hun groepsactiviteiten (8); daarnaast pakten individuele leden 29
keer de pen over activiteiten buiten hun werkgroep(en). 21 mensen leverden kopij, soms
enkel als groep; twee auteurs waren actief met 7 en 11 bijdragen, bij de anderen bleef dat
beperkt tot hooguit 5 stukjes. Samenvattend waren de natuuronderwerpen: vogels (7),
planten (12), insecten/spinnen (8), fungi (4), schelp & strand (3) en divers in tuin (1). De
berichten over de KNNV betroffen bestuurszaken (6) en gebeurtenissen (1).
Er zijn nauwelijks opmerkelijke verschuivingen ten opzichte van 2019. De jaargang van
2020 telde 4 pagina’s minder tekst dan het jaar daarvoor. Het aantal stukjes verminderde
met 11, maar ze waren gemiddeld wel groter. Het aantal auteurs verminderde met 4. De
vogels kregen dit jaar duidelijk minder aandacht, een daling met 8 ten opzichte van het
vorige jaar. Over het aanbod van kopij heeft de redacteur eind november enige zorg geuit
op de gecombineerde ALV/Werkgroepleidersvergadering (online). Aan de aanwezigen is
het verzoek gedaan het schrijven van stukjes en verslagen te stimuleren binnen de
werkgroep/vereniging. Op deze bijeenkomst heeft de redacteur zijn vertrek aangekondigd
na het derde nummer in 2021. Tien jaar redactiewerk wordt daarmee afgesloten. Het
bestuur heeft een vacature in het blad geplaatst.
Jaarverslag Websites KNNV Bevelanden
Door: Bram Korteknie
Het verslag betreft het maken van websites voor KNNV Bevelanden en KNNV
Vogelwerkgroep Bevelanden. De vernieuwing was een initiatief van de KNNV-landelijk.
Aankondiging door de landelijke KNNV-webmaster
Begin 2020 was er een aankondiging van de landelijke KNNV webmaster Marijke van
Woerkom dat er iets ging veranderen aan alle 60 landelijke KNNV-websites. De KNNV
werkte aan een nieuwe website. De nieuwe website zal mooi worden! Het wordt een
prachtige manier om de bekendheid van de KNNV te vergroten en bijvoorbeeld de
activiteiten van de KNNV onder de aandacht te brengen. De website wordt gemaakt met
het programma WordPress.
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Screenshot van de nieuwe website KNNV Bevelanden - Bram Korteknie

Websites Bevelanden
Hier een korte uitleg van de twee nieuw opgezette websites - er gaat heel veel veranderen
aan de websites KNNV Bevelanden en KNNV Vogelwerkgroep.
Aanvang augustus 2020. Het was uitzoeken en schuiven met menu’s, wat er wel of niet
(meer) op de websites mag komen te staan. Eerst een conceptmodel van beide websites
gemaakt. De menu- en pagina-indelingen in een Excel bestand gezet - met wat waar
moest staan - en voorgelegd aan beide KNNV-secretarissen. Na heel veel heen en weer
e-mailen met de beide secretarissen, zijn wij er met wat strubbelingen toch uitgekomen.
Het opzetten/invullen van de twee nieuwe websites vergde heel veel geduld en inzicht om
alle oude pagina’s weer een plaatsje te geven, veelal als fototekstblokken. Al met al een
hele klus. Ik ben vanaf eind augustus tot eind december bezig geweest om deze twee
websites op te zetten.
De telefoontjes en e-mail contacten met de landelijke webmasters leverden heel wat
kennis op. De 60 KNNV webmasters zijn allen heel goed begeleid door de landelijke KNNV
webmaster Marijke van Woerkom en haar team. Ook het internetbureau MAX - dat de
website heeft ontwikkeld - was met de instructiefilmpjes over de website een belangrijke
steun.
Situatie januari 2021. Op nog op een paar kleine verbeteringen na, ben ik nu klaar met de
opzet van deze twee websites. Als het goed is komen de twee KNNV-websites eind januari
2021 online te staan.

Huiszwaluwentelling 2020
Door: Niels de Schipper
Hals van Zuid-Beveland
In de Hals van Zuid-Beveland werden in
2020 591 bezette nesten van de huiszwalu14

wen gevonden. In 2019 werden er 627
vastgesteld. Enkele feiten uit de telling van
2020 zijn vermeldenswaard. Bath was het
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dorpje met de meeste huiszwaluwen: 128
bezette nesten. Tevens bevond zich hier
ook de grootste kolonie, met maar liefst 50
nesten onder één dak. Andere grote kolonies waren te vinden aan de boerderijen
Westhof (23), Middenhof (41), De Schalkhoeve (27) en Oostpolder (37). Plaatsen
waar het ook erg goed ging waren Yerseke
(50), Waarde (77) en Rilland (62).
Zuid-Beveland - centraal en westelijk
Op overig Zuid-Beveland was het ook weer
een topjaar met 919 gevonden huiszwaluwnesten. In 2019 werden er 916 vastgesteld.
Voor dit soort hoge aantallen moeten we
toch echt tien jaar teruggaan in de tijd. Bijzonder hoopvol toch weer!
Hier nog enkele wetenswaardigheden uit
dit deel van Zuid-Beveland. Namelijk dat
Kwadendamme met 92 bezette nesten de
meeste broedparen herbergde, nipt gevolgd door Wemeldinge met 83 nesten.
Maar ook Schore (57), Wolphaartsdijk (55)
en Hoedekenskerke (50) deden goede
zaken. De grootste kolonie onder één dak
op Zuid Beveland was te vinden aan de
Heerenhoeve (34), nabij Wolphaartsdijk.
Ook werd er dit jaar zowaar nog een nieuwe grote kolonie ontdekt aan zorgboerderij
De Notenhoeve (22) nabij Lewedorp.
Noord-Beveland
Op Noord-Beveland werden er 316 nesten
geteld, nooit eerder stond de teller hier zo
hoog. In 2019 werden er 293 gevonden.

Ben benieuwd wat het volgend jaar wordt.
Dit jaar was op Noord-Beveland Kamperland (48) het dorp met de meeste nesten,
gevolgd door Kortgene (42). Voor de grootste kolonies aan één gebouw op NoordBeveland moesten we naar de Zuidlangeweg (42) nabij Kats en Hof Holland (29)
aan de Prinsendijk. Andere grote kolonies
waren te vinden aan de Emelissedijk (40)
en de Noordlangeweg (31).
Meer cijfers
De telling van 2020 leverde op de Bevelanden in totaal 1826 bezette huiszwaluwnesten op. Het geschatte aantal broedparen op
de Bevelanden voor 2020 komt dan ook op
zo’n 1900 paar.
In 2006 werden er 2041 nesten opgespoord en was het geschatte aantal broedparen 2100, wat tot nu toe het beste jaar
was van de afgelopen telperiode op de
Bevelanden (2003-2020).
Dit jaar waren er 18 vaste VWG-tellers.
Naast deze ‘oudgedienden’ waren dit jaar
4 nieuwkomers actief in Kapelle-Biezelinge,
Nieuwdorp, Lewedorp, Waarde, Krabbendijke en Kats. Maar natuurlijk ook een
woord van dank voor 4 mensen die geen lid
zijn van onze vogelwerkgroep, maar ook al
jaren net zo enthousiast meetellen in
Colijnsplaat, Hoedekenskerke, Baarland,
Schore en Hansweert.
Beste huiszwaluwentellers, weer hartelijk
dank voor jullie inzet.

Aantalsverloop op de Bevelanden 2003-2020
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Vegetatiekundige avonturen Rietput - 2
De plaats op de kaart
Door: Hans Fortuin
Luchtfoto’s
Het werken aan een vegetatiekaart van de
Rietput was en is in feite een aaneenschakeling van zoeken en vinden, van licht dat
opgaat, tips en hulp van anderen. Van ontdekkingen in het veld, thuis, maar vooral
ook op het Wereld Wijde Web. Heel welkom was het vinden van luchtfoto’s die via
het internet bij de provincie op te vragen
waren. Deze bleken zeer ver uitvergroot te
kunnen worden, waardoor de Rietput of delen daarvan schermvullend op de pc konden worden bestudeerd. Ik denk dat ik op
die mogelijkheid gewezen ben door Gerard
Kerpel of Mart Karremans, die voor het
hoofdstuk over de planten in het Rietputboek foto’s en kaarten hadden aangeleverd. Goed, dan weet je dat zulke foto’s er
zijn, maar ik ben ook weleens op die site
verdwaald nadat die bij de tijd was gebracht en veel omvangrijker geworden.
Groeiplekken
Er waren op zo’n luchtfoto natuurlijk geen
lijntjes om vegetatie-eenheden heengetrokken. Ook stonden er geen namen bij de
verschillende kleuren en structuren in de
gedeelten die niet gemaaid werden. Om uit
te vinden wat op al die plekken groeide,
moest ik er allereerst gaan kijken. Dat was
vaak een avontuur op zich. Over liggende
stammen stommelend doordringen tot het
binnenste van een grauwe wilg of al dan
niet over een dammetje waden door het riet
en ondertussen kijken wat er verder stond.
Galigaan spotten. Op luchtfoto’s leerde ik
de plaats waar die plant stond te herkennen en daardoor ook plekken te vinden die
van de kant of het middenpad af onzichtbaar waren. In de Noordpunt stuitte ik eens
op een werkelijk ondoordringbaar netwerk
van kruipende wilg, manshoog. Maar daar
waren ook kleine oases met mooie mossen
16

en nog niet eerder geziene planten. Ik
schreef alles op en ging met van mijn broer
gekregen cdrom van Photoshop Elements
op een luchtfoto lijntjes trekken en kleuren
geven aan clusters van bomen en andere
begroeiing. Maar door een verandering van
moederboard of versie van Windows en
doordat ik ook de code van Photoshop Elements niet meer terug kon vinden, was dat
programma ineens niet meer te gebruiken.
De toen (omstreeks 2010) ingetekende
groeiplekken van onder andere galigaan
heb ik nog wel op mijn pc. Als er sindsdien
uitbreiding of krimp is opgetreden, moet dat
bij nieuw onderzoek aantoonbaar zijn.
Niet precies
Ondertussen had Justus van den Berg mij
(en anderen van de plantenwerkgroep) een
GPS-apparaat in bruikleen gegeven. Van
heel wat planten en plekken ben ik toen de
locaties gaan noteren. Maar toen deze locaties op luchtfoto’s gezet werden, ook op
die van Google Earth, merkte ik dat de prikkers meestal bezijden de werkelijke vindplaats terechtkwamen. Daar heb ik nog
veel tijd aan verloren. Ik ging bijvoorbeeld
van één plek drie GPS opnamen maken en
rekende daarvan het gemiddelde uit. Dat
kwam dan ook nog naast de juiste plek.
Om vegetatieopnamen op een kopie van
een luchtfoto te kunnen intekenen moest ik
dus omzien naar een andere methode. Nu
waren op luchtfoto’s in het veld aanwezige
bomen of struiken terug te vinden. Als je
goed keek, kon je ook de toegangshekken
zien of de paaltjes op de dijk. Thuis had ik
nog een peilkompas uit mijn padvinderstijd
liggen. Daarmee zou ik kruispeilingen vanaf
de plaats van een opname naar twee of
drie herkenbare plekken op de luchtfoto
kunnen uitvoeren. Tja, maar het was geen
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vloeistofkompas en de naald schommelde
nogal. De resultaten waren geen succes,
ook niet toen ik een soort platformpje had
gepionierd, waarop het kompas stil kon lig-

gen. Redding voor het hele project kwam
uiteindelijk van een goede kennis, die een
landmeetopleiding had gevolgd en me een
paar bruikbare aanwijzingen gaf.

Noodlottig einde van een goudhaantje

Het gedode goudhaantje - Elly Schipper-Franse

Door: Elly Schipper-Franse
Op 6 december 2020 lag er een goudhaanmannetje dood in het gras in mijn tuin. Ik heb
een sterk vermoeden dat mijn kat dit vogeltje heeft gepakt.
Er staan veel struiken en wat hagen rondom de tuin, dus aantrekkelijk voor veel vogels die
een bezoekje komen brengen. Dat zijn koolmees, pimpelmees, staartmees, roodborst,
merel, huismus, heggemus, Turkse tortel, spreeuw en zanglijster. Nu ook een goudhaan
die een bezoek bracht, maar dat helaas niet heeft overleefd.
Het vogelboek erbij gepakt, en het schijnt dat dit het kleinste vogeltje van Europa is. Ze
trekken graag op met mezen en schijnen erg tam te zijn. Hun leefgebied is in naaldbossen,
maar in de trektijd en in de winter zijn de goudhaantjes minder kieskeurig en kunnen ze
vaak in tuinen voorkomen. Belangrijk voor veel vogels is het ophangen van vetbollen met
gedroogde insekten/zaden erin. Verder zonnebloempitten en nootjes. Ook fruit vinden
vooral merels heerlijk. In dierenwinkels en tuincentra is veel wintervoedsel te koop dat de
vogels de winter door helpt (Vogelbescherming.nl).
17
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Aulacus striatus Jurine,1807
Een sluipwesp, de schrik van wespen en kevers in hout

Aulacus striatus - Gerda Spaander

Door: Harry Raad
In de winter, vorig jaar, schreef ik wat over een houtwesp (Xiphydria prolongata) op
gestapeld wilgenhout in Kruiningen (Raad, 2020). Het betrof waarnemingen in de tweede
helft van juni. Aan het eind van het stukje werd een onbekende belager van deze soort
opgevoerd, een sluipwesp. Over de sluipwesp hier wat meer duidelijkheid nu ik hem bij
het zagen in de overgang van voorjaar/zomer opnieuw op het hout aantrof.
Waarneming
In juni 2020 waren de houtwespen en sluipwespen wederom vertegenwoordigd op de
opgestapelde takken. De houtwespen boorden plichtsgetrouw gaten in het hout voor
het leggen van eieren. In de buurt keek dan
een sluipwesp toe om het legsel vervolgens
te ‘infecteren’ met een eigen legsel. Beide
soorten zijn een tijd intensief bezig met hun
actie, en daarbuiten zijn ze meer of minder
18

rustig op het hout aan te treffen. Dat betekent dat ze met gemak zijn te fotograferen.
De foto van de sluipwesp is van 14 juni jl.
Aan de houtwesp heb ik nu niet al te veel
aandacht meer besteed, waardoor ik niet
helemaal zeker ben of het niet een andere
soort uit het geslacht Xiphydria is geweest.
Er is namelijk ook de wilgenhoutwesp - X.
camelus L. - die erop lijkt. De naam van de
sluipwesp is in teksten van de houtwespen
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te vinden, zodat het geen ingewikkelde
zoektocht was. Waarneming.nl heeft mijn
opgave gevalideerd. Een goed verhaal over
de sluipwesp is door Theo M.J. Peeters
geschreven (2013), waarvan hier dankbaar
gebruik is gemaakt.
Bijzonderheden
De bijgevoegde foto laat een vrouwtje zien.
Het is een elegant diertje, opvallend zijn de
lange voelsprieten, lange legboor en het
hoog ingeplante achterlijf. De larve van de
sluipwesp wordt pas echt actief als de larve
van de gastheer zijn ontwikkeling nagenoeg heeft afgerond; het grote, volgevreten
dier wordt dan geconsumeerd.
Over het voorkomen in
houtsoorten is geen specifieke voorkeur opgegeven. Wilg en berk worden
genoemd, maar bijvoorbeeld ook els en populier.
Verder is de aanwezigheid niet alleen in bomen,
maar ook in palen geconstateerd. Het zal zo zijn
dat waar een gastheer
actief is, de sluipwesp
daar niet ontbreekt.
De taxonomie van de
sluipwespen is geen eenvoudige zaak. In Nederland hoeven we ons over
het geslacht Aulacus
(nog) geen zorgen te maken, want daarvan komt
bij ons maar één soort
voor. Wereldwijd zijn 76
soorten beschreven en
wachten er zeker 100 nog
op een naam.
In Nederland zijn de
waarnemingen vooral op
grotere afstand van de
kust gedaan (situatie
2013, EIS-Nederland).
De tot 2020 bijgewerkte
kaart van Waarneming.nl
laat daarin weinig veran-

dering zien. Enkele waarnemingen zijn nu
meer westelijk, zoals ook deze Kruiningse
melding. Echt kustnabij is de soort nog niet
opgegeven.
Bronnen
Peeters, Th. M.J., 2013. Aulacus striatus in
Nederland. - Hymeno Varia nr. 6: 23-25,
april 2013.
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=
document&docid=564103
Raad, H., 2020. Houtwesp Xiphydria
prolongata (Geoffroy, 1785). - ‘t
Heelblaadje 37(1): 25-26.
Waarneming.nl, 2020. Geraadpleegd:
Aulacus striatus - kaart 2000-2020.
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Huisjes van tuinslakken in lijstersmidse
Cepaea nemoralis - 2017

Lijstersmidse 2017 - Harry Raad
1 - geel / 00300, 2 - geel / 12345, 3 - geel / 10345, 4 - geel / 00345, 5 - geel / 00000,
6 - roze / 12345, 7 - roze / 00300

Door: Harry Raad
Over lijstersmidsen op ons landje in Kruiningen schreef ik al eerder in 2005 en 2015.
Met de droogte van de laatste 3 jaren is er weinig te melden, omdat dit fenomeen niet
gesignaleerd werd. Ik had nog een monster slakkenhuisjes van een smidse uit juli 2017
liggen, waarvan hier een verslag.
Inleiding
Een lijstersmidse is een plek waar een
zanglijster tuinslakken naartoe brengt om
ze te verorberen. Meestal ligt daar een
steen waartegen hij de slakkenhuisjes
kapotslaat; het weke hapje is dan beschikbaar. Het leuke is dat je daar een concentratie van huisjes hebt met een variatie aan
kleur en tekening. Het zijn bijna alle tuin
20

slakken, maar er ligt weleens een huisje
van een segrijnslak of een grote kartuizerslak bij. De variatie blijft fascineren en is
ook steeds het onderwerp van mijn stukjes.
Kleur en tekening worden nu ook bij het
klimaatonderzoek gebruikt; het gaat dan
wel om nog vrij rondkruipende slakken.
Kijk voor het laatste naar de SnailSnap
(https://www.eis-nederland.nl/snailsnap).
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kleur / banden
geel / 00000
geel / 00300
geel / 12345
geel / 12300
geel / 10345
geel / 00345
roze / 00000
roze / 00300
roze / 12345
bruin / 00000
totaal

2005
aantal / %
17 / 21,5%
21 / 26,6%
14 / 17,7
6 / 7,6%
12 / 15,2%
6 / 7,6%
3 / 3,8%
79

Situatie
De lijstersmidse ligt deze keer niet ver van
het erf naast een grote poel. Het is een
deel met hoge elzen en lage katwilg rond
de poel; de laatste soort is als hakhout beheerd. Verder is de variatie bepaald door
twee hoge schietwilgen, wortelopslag van
een pruimenboom als haag en verder vlier,
braam, grauwe wilg, hondsroos en es.
Ik heb bij de smidse geen steen ontdekt;
misschien is de stamvoet met wortels (wortelaanzet) van een scheefgezakte dode
pruimenboom gebruikt. De genoemde haag
ligt op de grens van het perceel, met daarachter een akker. Die grens is rijk aan ruigte met brandnetel en fluitenkruid. Op korte
afstand is een bloemrijk grasland. Het is
een situatie waar zo nu en dan een tuinslak
wordt gezien, maar ogenschijnlijk niet in
hoeveelheden die voor de zanglijster een
rijk gedekte tafel inhoudt.
De oogst
In de lijstersmidse zijn huisjes van 93 tuinslakken en 3 segrijnslakken geteld. Dat is
vergeleken met de vorige telling - 252
exemplaren - een lage score, maar met de
eerste telling van vergelijkbare grootte - 79
exemplaren. In de bijgaande tabel is een
overzicht van de vondsten in de drie jaren
gegeven. De daarin gepresenteerde code
voor de kleurbanden vraagt om een uitleg.
Er zijn maximaal 5 kleurbanden per winding. De banden liggen op vaste hoogten

2015
aantal / %
25 / 10,2%
79 / 32,1%
80 / 32,5%
1 / 0,4%
1 / 0,4%
1 / 0,4%
28 / 11,4%
31 / 12,6%
246

2017
aantal / %
16 / 17,2%
31 / 33,3%
22 / 23,6%
2 / 2,2%
2 / 2,2%
14 / 15,1%
6 / 6,4%
93

op de winding van het huisje, genummerd 1
t/m 5, van boven naar beneden. Als op een
bepaalde hoogte een band ontbreekt wordt
dat in de code met een nul (0) aangegeven.
Bespreking
De cijfers tussen de drie jaren laten een
meer of minder grote variatie zien, lettend
op de percentages. Het is dan verleidelijk
hierin trends te ontdekken, maar dat zal
met dit weinige cijfermateriaal geen sterk
onderbouwd verhaal opleveren. Toch mogen er wel enkele opmerkingen geplaatst
worden. De vormen geel / 00000, geel /
12345 en roze / 12345 laten een vrij forse
fluctuatie zien zonder een trend. In 2015
heeft de eerste vorm een dal en de beide
andere een top. De andere vormen fluctueren minder, waarbij geel / 00300 een toename laat zien, terwijl roze / 00000 een neergang beleeft. De resterende vormen zijn
stabiel. Dat laatste is bij zeldzame vormen
duidelijk; de fluctuaties van de kleine aantallen (0 - 3) laten niet echt een trend zien,
het zijn toevallige vondsten. De vrij algemene vorm roze / 00300 is met zijn geringe
variatie in voorkomen om een andere reden
een stabiele soort.
En toch …
Het bovenstaande laat toch iets opmerkelijks zien, en dat is het lijstje van 2015. Een
dal en twee toppen bij vormen van de tuinslak kunnen op een ander biotoop duiden.
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Dat is ook het geval. Het meest opvallende
verschil is dat de lijstersmidsen van 2005
en 2017 in ‘gemengd bos’ liggen, terwijl het
houtige gewas in 2015 uitsluitend bestaat
uit fors uitgegroeide hazelaars. De nabijgelegen vegetaties - bloemrijk grasland en
ruigte - zijn vergelijkbaar. Laat ik daarmee
met een glimlach stellen dat in het rijtje

oude hazelaars meer prooi met boevenpakjes (12345) is aangevoerd.
Bronnen
Raad, H., 2005. Diversiteit in een Kruiningse
lijstersmidse. - ´t Heelblaadje, 23(4): 9-11.
Raad, H., 2015. Diversiteit bij tuinslak, kleur en
bandering. - ´t Heelblaadje, 32(5): 12-15.

Steenuilen op de Bevelanden 2020

Een uiltje ringen - Monique van Kootwijk

Door: Peter Boelée*
Mediterraan
Dat het de laatste jaren goed gaat met de
steenuilen heeft natuurlijk alles te maken
met de zachte winters. In winters met een
Elfstedentocht stierven veel kerk- en
steenuilen. Van oorsprong is de steenuil
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een mediterrane vogel, die steeds verder
naar het noorden is getrokken. Dus de
klimaatverandering draagt bij aan het uitbreiden van onder andere steenuilpopulaties. Mocht er dan toch nog een strenge
winter komen, dan is een uitgebreide popu-
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latie in staat voldoende individuen over te
houden. Op de andere Zeeuwse eilanden
had de uitgedunde populatie door een
reeks strenge winters in de vorige eeuw te
weinig overlevingskans: ze zijn daar uitgestorven. Daar speelde het veranderende
Zeeuwse landschap, waar geen plaats
meer was voor kleinschalige landbouw,
natuurlijk ook een grote rol bij.
Kansen op Beveland
In het oude cultuurlandschap van de Zak
van Zuid-Beveland wist een kleine populatie van ongeveer 25 paren zich te handhaven. Door de kwakkelwinters na de laatste
Elfstedentocht in 1996 breidde de populatie
zich als het ware verder uit en dat zette ook
na de eeuwwisseling door.
In 2014 werd het eerste broedgeval in een
nestkast aangetroffen in de omgeving van
Wolphaartsdijk. Later werden er ook steenuilen gezien in de omgeving van Kattendijke. Rondom Rilland heeft zich in al die
jaren ook een kleine populatie weten te
handhaven en daar wordt nu ook enige
uitbreiding geconstateerd. Een jonge steenuil, geboren in de omgeving van Rilland,
vloog in één winter naar de Zak van ZuidBeveland en zat daar op eieren.
Honkvast
Doordat bijna alle jonge steenuilen geringd
worden, weten we inmiddels heel veel over
de Bevelandse steenuilen. Een overleden
steenuil, bijvoorbeeld een verkeersslachtoffer, wordt soms al binnen een week vervangen door een soortgenoot. Ze broeden hier op de Bevelanden bijna alle in
nestkasten, op een vijftal na. Dat is elders in Nederland anders: daar wordt
vaker in schuren en holle bomen gebroed.
Steenuilvrouwtjes zijn heel honkvast,
bekend is dat ze hun hele leven - tot
circa 9 jaar - in één en dezelfde
nestkast bleven. Ze verlaten de
nestkast echter voortijdig wanneer deze
wordt vervangen of wanneer er op het
erf teveel veranderingen plaatsvinden.

Het was al door zenderonderzoek bekend
dat het vooral de jonge vrouwtjes zijn die
verkenningstochten maken, soms wel 40
tot 60 km ver.
Uilenjaar 2020
Het jaar 2020 is alweer om. Het leek er in
eerste instantie op dat het een goed uilenjaar zou worden. De muizenstand bleef
groot en de winter was bijna warm te noemen; dat zijn de ingrediënten voor een
goed broedseizoen. In 65 nestkasten kwam
het tot een broedsel; 14 nestkasten meer
dan het jaar ervoor. Gemiddeld werden er
per nestkast 3 eieren gelegd. Er vlogen 154
jonge steenuilen uit, die waren van te voren
allemaal geringd. In twee knotwilgen en in
vier schuren werd ook gebroed, maar
daarvan is het niet duidelijk hoeveel jongen
er uitgevlogen zijn. In de weken na het
uitvliegen kwamen er veel meldingen
binnen van overleden jongen. Doordat het
heel droog was tijdens die periode, was het
kennelijk moeilijk om aan voldoende voedsel te komen. Muizen hadden net zoveel
last van de droogte, waardoor er veel minder prooi was. Overschakelen op regenwormen was niet mogelijk door de keiharde
grond. Pas in het volgende broedseizoen
zal duidelijk worden hoeveel jongen het
hebben overleefd. Vinden ze in de winter
een partner en een geschikte plek, dan
hebben de jonge steenuilen van dit jaar
volgend jaar al eieren.
*) Peter Boelée is veldmedewerker Zeeuws
Steenuilfonds
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Schedeldak duiker (Gavia)
Een strandfossiel van de Banjaard

Schedelfragment, rondgestuurde foto - Harry Raad

Door: Harry Raad
In het decembernummer van een geologisch tijdschrift zag ik een artikel over (sub)fossiele
vogelbotjes afkomstig van de Noordzeebodem. Wie schetst mijn verbazing dat daarin ook
een vondst werd behandeld die ik ruim tien jaar geleden deed op het strand van NoordBeveland.
Strandvondst
Fossielen zoeken is een verrassende
bazigheid, zeker op het strand. De ‘hele’
wereld spoelt daar aan in een ongekende
variatie, lettend op soorten, herkomst en
ouderdom. Nooit een vogelaar geweest,
maar op 6 december 2010 raapte ik een
schedeldak van een vogel op, die aanlei
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ding was voor een zoektocht naar de soort.
Het voorwerp zag er goed uit, was niet echt
afgesleten en toonde veel detail. De afmetingen (l, b) zijn 38 x 48 mm. De bruine
kleur deed een oud, mogelijk fossiel bot
vermoeden. De goede conservering wees
op aanvoer bij een zandsuppletie op de
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Banjaard; het was in het zand van de
zeebodem op 20 km uit de kust ongestoord
bewaard gebleven.
Vragen
In de hoop dat het een restant van een
bijzondere vogel was, ben ik links en rechts
gaan vragen bij locale vogeldeskundigen
en kenners in het land.
Jan Meulmeester (verzamelaar van naturaliën) wist als eerste te vertellen dat het een
zeevogel moest zijn door de aanwezigheid
van twee holtes voor zoutafscheiding in de
schedel.
Erik Wijnker (Wageningen University) heb
ik vervolgens aangeschreven. Van hem
heb ik eens een lezing bijgewoond over
fossiele vogelbotjes. Hij was toen een pionier op dat gebied, want normaal bewaren
fossielenverzamelaars die botjes zonder er
verder iets mee te doen. De botjes, meestal
fragmenten, kan je soms op naam krijgen
door eindeloos vergelijken met recent botmateriaal in museumcollecties. Erik noemde (ook) de zoutklieren van mijn object, met
name de uitsparingen voor deze klieren,
die in dit geval op de buitenkant, bovenop
de schedel, tussen de ogen liggen. Soms
zitten deze klieren aan de binnenkant (jan
van gent) of zijn ze er helemaal niet
(meeste vogels). Erik noemt alk en zeekoet
aan de hand van de toegestuurde foto’s
(dec. 2010). Hij wijst erop dat het vergelijken met een referentiecollectie mogelijk
geen zekerheid kan bieden. Een sterke
indicatie voor een alkachtige is de sterk
gevormde ‘supra-orbitale’ ring, de botrand
boven het oog.
Wim Pfaff (Bio Art) ) heeft als preparateur
veel kennis opgedaan en kon de gedachte
aan alk en zeekoet min of meer onderschrijven. Maar …, dan niet zonder nog
eens vergeleken te hebben met zeeduikers. Hij heeft daarvan geen materiaal
meer, zijn schedels van roodkeelduiker
en parelduiker kwamen al in 1980 in het
Zeeuws Biologisch Museum, nu Terra
Maris, terecht.
Bioloog Betty Ras (Natuurspreekuur Terra

Maris) bekeek in het Zeeuwse natuurmuseum schedels van de genoemde
soorten: 2x zeekoet, 2x alk, 1x parelduiker
en 1x roodkeelduiker. Vergelijking met het
strandfossiel leverde daarvoor niet met
zekerheid een naam op (meded. feb.
2011). "Alle 6 schedels waren beduidend
smaller en minder stevig van bot dan het
strandfossiel. De twee kenmerkende
gleuven rond de oogkasrand zijn wel
duidelijk te zien bij deze 4 soorten uit
families: Alkachtigen (Alcidae) en
(Zee)Duikers (Gavidae)." Zij dacht dat een
bezoek aan een grotere collectie nodig was
om een gefundeerde uitspraak te kunnen
doen.

Schedelfragment (afbeelding) - Uit: Langeveld,
2020, Plaat 1, fig.8

Kees Roselaar (NCB Naturalius, onderdeel
Zoölogisch Museum Universiteit van
Amsterdam) vond ik op het Soortenregister
als deskundige van o.a. alken, en legde
ook hem mijn vraag voor. In zijn antwoord
van maart 2011 achtte hij de schedel te
klein voor een reuzenalk, en met gewone
alken waren er kenmerkende verschillen in
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details (foramina nasale klieren). Hij wees
op een andere vogelgroep, de duikers
(ijsduiker, geelbekduiker).
Daarmee was mijn zoektocht onder de
deskundigen (voorlopig) beëindigd, maar
helaas zonder een zekere determinatie.
Erik Wijnker wees nog op de Skullsite,
waar schedels in detail zijn afgebeeld. Dat
bleek een waardevolle suggestie, want bij
de duikers was inderdaad een verrassende
overeenkomst aanwezig met het strandfossiel.
Het Natuurhistorisch
Jaren later (sept. 2016) had ik contact met
Bram Langeveld (conservator Natuurhistorisch Museum Rotterdam). Van hem was
net een artikel over strandfossielen van
reuzenalken verschenen in het Zeeuwse
tijdschrift Voluta. Bram sloot zich aan bij de
adviezen van de eerdere contacten, maar
wilde het voorwerp graag zien. Ik schonk
hem het schedeldak en nam de rust daarover nog eens wat te horen. Bram gaf afgelopen december een reactie: een bedankje
voor het aanleveren van fossiel botmateriaal en in de bijlage van zijn e-mail
een wetenschappelijk artikel over fossiele
botresten van vogels op de Noordzeebodem. Bijzonder interessant. Op de plaat
bij het artikel zag ik het schedeldak terug
met een keurig collectienummer van Het
Natuurhistorisch (NMR). Ook in de tekst is
het voorwerp apart beschreven, net als de
vele andere vondsten van de stranden. Het
blijkt om een duiker te gaan, waarbij
parelduiker (Gavia arctica) en ijsduiker
(Gavia immer) voor die positie in aanmerking komen. Dat duidt op een vogel van ver
noordelijke herkomst. Lees in de bijgevoegde originele tekst de bijzonderheden.
Bram schreef over het artikel: "Dankzij het
verzamelwerk op de opgespoten stranden
weten we nu dat er ten minste 44 soorten
vogels leefden op dat wat nu de Noordzeebodem is, waaronder bijzondere soorten,
zoals de sneeuwuil, het moerassneeuwhoen en zelfs een uitgestorven voorouder
van het auerhoen." Met die opmerking kan
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ik de vogelaars en ook anderen in onze
natuurvereniging aanraden om eens op
een andere wijze naar vogels te kijken.
Dank
Voor hun adviezen wil ik de hiervoor genoemde deskundigen bedanken. Dit zoekproces liet zien dat het beoordelen van een
schedelrest aan de hand van toegestuurde
foto’s zinvolle suggesties opleverde. Allen
duidden op de noodzaak van vergelijking
met een uitgebreide collectie. Dat laatste is
uiteindelijk geschied en kreeg een mooie
plaats in een publicatie over de vogels in
onze ‘voorwereld’.

Schedelfragment (tekst) - Uit: Langeveld, 2020,
p. 214

Bronnen
Langeveld, B. 2016. Oproep. Zeeuwse
reuzenalken Pinguinus impennis gezocht, eerste
melding reuzenalk van De Kaloot. - Voluta 22-2:
13-18.
Langeveld, B.W., 2020. Quaternary bird remains
from the southern North Sea. - Cainozoic
Research, 20(2): 209-227, december 2020.
Skullsite - Bird Scull Collection. The
Experimental Zoology Group of Wageningen
University https://skullsite.com/?s=family_of_Gaviidae.
Nederlands Soortenregister - Overzicht van de
Nederlandse biodiversiteit.. Naturalis 2005 2021 - https://www.nederlandsesoorten.nl/
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