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Van de voorzitter
Door: Johan Eckhardt
In deze inleiding: over de Beleidsraad van de KNNV, kort over het inventarisatieproject,
hoe kom ik de coronatijd door en natuurlijk een natuurbeleefmoment.
Beleidsraad
In februari waren er twee landelijke Zoomvergaderingen van de Beleidsraad van de
landelijke KNNV. Ik doe verslag van de eerste vergadering en de helft van de tweede
vergadering. De naam blijft KNNV Vereniging voor veldbiologie. De discussie over
KNNV Vereniging voor veldbiologie was
wel lang, maar de uitkomst was gezien de
stemverhouding in het begin al duidelijk:
geen verandering. Degenen die er toch een
eigen draai aan willen geven krijgen waarschijnlijk de mogelijkheid om een toevoeging aan de afdeling toe te voegen. Bijvoorbeeld, KNNV Vereniging voor veldbiologie afdeling natuurlijke Bevelanden. Of we dit
gaan doen vraag ik me af, maar de mogelijkheid komt er waarschijnlijk. Daarnaast
was er nog een wonderlijke discussie over
de digitalisering van de KNNV-leden. Sommige afdelingen hebben bestuursleden die
niet met computers kunnen of willen werken. Dit vertelde de beheerder van de website, die meevergaderde omdat de bestuursleden van zijn afdeling niet met Zoom
kunnen werken. Zelfs e-mailcontact is dan
moeilijk. Andere afdelingen melden trots
dat wel 95% van de leden een e-mailadres
heeft. Ik heb wijselijk mijn mond gehouden,
dit leek me een jaren negentig discussie dat was de eerste avond. De tweede avond
heb ik nog een aantal nuttige zaken gehoord over contactbrieven met de leden.
Een aantal afdelingen kon zijn verenigingsblad niet in de lucht houden. Onze afdeling
stevent ook op een dergelijk scenario af als
er geen redacteur komt. Bij deze de oproep: wie wordt de nieuwe redacteur van
het Heelblaadje?!
Daarnaast waren er nog ideeën om de
afdeling tijdens corona intact te houden

door middel van een maandelijkse quizvraag via de e-mail! Toen kreeg ik problemen met de verbinding en kwam de vergadering zo slecht door, dat ik niet eens kon
melden: Sorry, ik stop wegens verbindingsproblemen.
Inventarisatie
Peter Boelée kwam met het idee om de
Zwaakse Weel te inventariseren door alle
werkgroepen, om zo na corona een vliegende start te maken. Het bestuur vond dit
een goed idee en is er mee aan de slag.
Nadere berichten volgen.
In deze coronatijd zijn er veel digitale lezingen te vinden. Persoonlijk vind ik de lezing
van Christophe Brochard over Spitsbergen
een aanrader. Het is een ouderwetse lezing, maar van niveau. Geweldig! Te vinden op YouTube, en dan intypen: Christophe Brochard, eventueel aangevuld met
Spitsbergen. Dat laatste is niet echt nodig,
want de lezing verschijnt dan al in beeld.
Dat is een uurtje relaxen. Maar als je van
planten houdt en je wilt nadenken, dan
moet je ook naar YouTube gaan. Floron
intypen, zoeken naar Florondag 2020 en
door scrollen naar Cursus Schermbloemen.
Ik ben benieuwd hoeveel jij er in het goede
hokje krijgt, ondergetekende nog niet eens
de helft.
Natuurbeleefmoment
Tijd voor het natuurbeleefmoment. Begin
maart fietste ik langs het Kanaal door ZuidBeveland en bij de Vlakebrug werd een nijlgans - die laag over het water vloog - aangevallen door een slechtvalk. Ik dacht: die
heeft honger! Het bleek dat hij de nijlgans
aan het verjagen was, want aan de andere
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kant van de brug - op de hoge hoogspanningsmast - zat nog een slechtvalk. Daar
ging, achteraf gezien, het mannetje naartoe. Hij was kleiner dan de andere. Ze

maakten nog wat gezamenlijke vluchten,
gingen steeds weer op de mast zitten. Ik
kon geen nest ontdekken en ben verder
gefietst - een natuurbeleefmoment.

Correctie 't Heelblaadje 2021-1
Korstmossen
Door: de redactie
Johan Eckhardt wees de redactie op verwisselde onderschriften bij twee foto’s in het
vorige nummer: de ‘Foto op de voorpagina’ toont niet Flavoparmelia caperata bosschildmos, maar Parmelia sulcata - gewoon schildmos. De linkerfoto op pagina 4 laat
niet gewoon schildmos zien, maar gewoon purperschaaltje.

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.

April

Mei

do 1 april
Strandwerkgroep
11.00 u

za 1 mei
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.

za 3 april
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.

za 1 mei
Strandwerkgroep
11.30 u

za 17 april
Strandwerkgroep
11.00 u

vr 14 mei
Strandwerkgroep
10.00 u

za 17 april
Vogelwerkgroep
Ganzen en zwanentelling
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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.
Tot er verbetering in de coronasituatie komt, zijn er geen eerste zaterdag van de maandexcursies.
3 april
p.m.
1 mei
p.m.
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter.
Beheerswerkgroep
Over het zomerprogramma 2021 komt in juni duidelijkheid.
Info: Foort Minnaard en Tonnie Outermans, zie binnenkaft achter.
Paddenstoelenwerkgroep
We hebben nog geen programma voor de rest van het jaar door de coronamaatregelen.
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl.
Plantenwerkgroep
Het zomerprogramma is door de coronamaatregelen nog 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 april
11.00 u
17 april
11.00 u
1 mei
11.30 u
14 mei
10.00 u
11 juni
09.00 u
26 juni
09.00 u
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Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/
Mijn-Anemoon/Activiteiten.
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816.
Vogelwerkgroep
Peildatum 15 maart, actuele informatie ‘Agenda’ op:
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda/
17 april
Ganzen en zwanentelling
van 8.00 u tot 0.00 u
https://www.sovon.nl/nl/actueel/agenda/watervogeltellingen-binnenland32
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: knnv.nl/walcheren/.

Jaarverslagen 2020
Jaarverslag Beheerswerkgroep
Door: Johan Vermin
Het jaar is voor ons goed begonnen. In januari/februari hebben we bij de familie Landgraaf
te Kloetinge in totaal 42 grote knotwilgen geknot en de takken op nette rillen gelegd. In de
Rietput is een aantal mensen weer een hele morgen bezig geweest om de bramen die het
perceel van de buurman ingroeien terug te zetten. Tevens zijn de ruigtes rond de drinkput
teruggezet en is wilgenopschot uit de ‘plakkaat’ galigaan gehaald. Wilgentakken die naar
de weg groeien zijn afgezaagd en de toegangshekjes zijn weer in orde.
In maart is nog bij Foort Minnaard geknot, en omdat we zo lekker aan het werk waren op
14 maart ook nog de ochtend bij de familie Breure in Colijnsplaat. Een mooi ‘bomenweitje’
tussen verder strakke akkers. Wat voor een weer het door de week ook was, op onze
zaterdagen hebben we altijd prima weer gehad en konden we lekker doorwerken. In totaal
werden 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 de
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 werkzaamheden in
de boomgaard. Nadat in november de Natuurwerkdag werd afgelast, zijn wij als groep niet
meer bij elkaar geweest. We hebben in 2020 ook niet vergaderd. Bij wijze van experiment
hebben we nog een ochtend met 8 man (vier groepjes van twee) bij Landgraaf gewerkt,
maar daarna werden de maatregelen nog strenger. Al met al denk ik wel dat je met een
6
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groep ‘coronaproof’ kan knotten en we hebben best wel nagedacht hoe we dat zouden
kunnen aanpakken. Echter, als we ons allemaal gewoon aan de maatregelen houden,
komen we het snelst door de crisis. Houd moed.
Jaarverslag Strandwerkgroep
Door: Elly Jacobusse en Petra Sloof
Het afgelopen jaar was, zoals bij iedereen bekend, anders dan de andere jaren. Ondanks
corona konden de meeste excursies gewoon doorgang vinden, uiteraard met inachtneming
van de regels. Dit hield in dat we sommige periodes met groepjes van maximaal twee
mensen door weer en wind op stap konden. Nadien werden via de groeps-app foto’s van
de vondsten gedeeld. Ook tussendoor werden vaak enthousiaste berichten gedeeld. De
meesten van de groep lezen ook het Zeepaard, het tijdschrift van de Strandwerkgemeenschap. De determinaties in het dijkhuisje in Wissenkerke konden vanwege corona geen
doorgang vinden. Na de crisis zal dit vast weer opgestart worden.

De Strandwerkgroep, ook buiten het badseizoen - Rien Pronk

Afgelopen jaar zijn er wat wisselingen van de wacht geweest. Rien Pronk en Petra Sloof
hebben hun coördinerende rol sinds juni/juli overgedragen aan Elly Jacobusse. Ze staan
nog altijd open voor vragen en zijn regelmatig van de partij bij de excursies. Er is een aantal mensen eenmalig meegegaan en we hebben ook een ‘vaste’ nieuwe aanwinst voor de
7
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groep: Anne Fortuin. Ook Marco Faasse hoopt af en toe mee te gaan. Beiden zijn met hun
brede kennis een waardevolle toevoeging aan de groep. Theo Willemstein heeft afscheid
genomen van de groep om zijn tijd en aandacht in andere projecten steken.
Dit jaar was eveneens bijzonder vanwege het 20-jarig bestaan van de Strandwerkgroep.
Op 10 oktober hebben we dit ’s middags met z’n allen gevierd met een hapje en een
drankje. Tijdens deze samenkomst hebben we van Adriaan Gmelig Meyling, voorzitter van
Stichting Anemoon, de nieuwe Veldgids Schelpen van Rykel H. de Bruyne én het opnieuw
verbeterde Zeeboek ontvangen. Rien en Petra kregen die middag een afscheidscadeau
overhandigd.
De vondsten zijn per keer erg wisselend. Tegenwoordig worden steeds vaker soorten als
wijde mantel en venusschelp gevonden. Een enkele keer worden soorten als afgeknotte
gaper en purperslak in grote aantallen gevonden, waarvan een deel levend. Regelmatig
worden roggen- en haaieneieren aangetroffen.
Iedereen is uiteraard welkom om een keer mee te gaan met de werkgroep; in verband met
corona wel graag vooraf aanmelden.

Glasaalmonitoring 2021*
Vrijwilligers gezocht voor behoud van de paling

Glasaal - Stichting RAVON

Door: Stichting RAVON
In het voorjaar van 2020 werden voor het eerst in de geschiedenis intrekkende glasalen
(jonge palingen) langs de volledige Nederlandse kustlijn geteld. Rekening houdend met
de coronamaatregelen trotseerden meer dan tweehonderd vrijwilligers weer en wind om
de intrek van glasaal in kaart te brengen. Belangrijk werk, want deze data geven ons een
goed beeld over hoe het gaat met de soort. Ook voor komend seizoen zoeken we weer
gemotiveerde kruisnetvissers. Doe jij ook mee?
Ernstig bedreigd
Voor de meeste mensen is het inmiddels
geen verrassing meer: de Europese aal is
ook in 2020 internationaal nog steeds een
ernstig bedreigde diersoort. Ieder voorjaar
trekken jonge, doorzichtige glasalen vanaf
zee onze binnenwateren in, meestal met
een piek in april. Sinds 2000 schommelt de
intrek in de Noordzee rond de anderhalve
procent ten opzichte van de jaren 60 en 70.
Op tientallen locaties langs de Nederlandse
8

kust worden, in verschillende samenwerkingsverbanden, glasalen geteld met behulp van kruisnetten. De monitoring wordt
voor een groot deel uitgevoerd door vrijwilligers. Dit gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de migratieknelpunten voor
glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht,
zodat waterbeheerders maatregelen kun-
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nen nemen om de intrekmogelijkheden te
verbeteren.
Monitoring met vrijwilligers essentieel
Naast het inzichtelijk maken van hoe het
gaat met de intrek van glasaal, hebben de
inspanningen van de vrijwilligers ook geleid
tot concrete maatregelen. Zo legde Waterschap Scheldestromen vorig jaar een nieuwe vispassage aan bij gemaal De Noord op
Tholen. Daarnaast werd een aantal reeds
aangelegde vispassages onderzocht op efficiëntie, waarna verbeteringen werden
doorgevoerd, zoals bij gemaal Schoute in
Scheveningen. De grote bijdrage die de
vrijwilligers leveren aan het aalonderzoek
bleef niet onopgemerkt. Zo ontvingen de
vrijwilligers in juni 2019 een internationale
onderscheiding.

Zo kun je meedoen
We hebben altijd vrijwilligers nodig, vooral
op specifieke plekken. Lijkt het je leuk om
je samen met anderen in te zetten voor het
herstel van de aal? Materiaal en instructies
krijg je van ons. Meer informatie over onder
andere locaties vind je hier: ravon.nl/glasaal. Doe mee! Want trekvissen tellen is visstand herstellen!
De glasaalmonitoring vindt plaats volgens
de op de dat moment geldende regels van
het RIVM.
*) Deze oproep, een ingekorte versie, is
geplaatst op verzoek van Pieter van
Rijswijk. Het origineel is te vinden op:
naturetoday.com/intl/nl/naturereports/message/?msg=27083.

Afsluiting 'Samen voor de Aal'-seizoen 2020 voor Zeeland en Zuid-Holland - Mark Groen
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Twee paddenstoelen - één bijzondere
Breedsporig hangkommetje en vossenkeutelpenseelzwam

Merismodes anomala / Breedsporig hangkommetje - foto’s Ruud Lie

Door: Ruud Lie*
Op 28 december was ik naar het Braakman-Zuidbos gegaan om een betere foto te maken
van een zwammetje dat ik pas thuis op een foto ontdekt had, het hangkommetje. Hier sterk
uitvergroot en met het blote oog slechts een bruin waasje. Later is dit door Henk Remijn
gedetermineerd als breedsporig hangkommetje. Het is een algemene soort die erg makkelijk over het hoofd wordt gezien vanwege zijn geringe grootte. Er is ook een smalsporig
hangkommetje en deze zijn alleen microscopisch van elkaar te onderscheiden op basis
van de sporen. Gelukkig kon ik de tak met het zwammetje voor dit aanvullende fotowerk
weer makkelijk vinden, omdat deze op een duidelijk herkenbare plaats lag.
Bijzondere aanvulling
Terwijl ik daar toch was, ben ik nog even
gaan kijken in een stuk bos met dennen en
sparren. Daar stonden dit jaar uitzonderlijk
veel aardsterren en ook andere interessante soorten. Een dergelijk type bos her10

bergt in deze tijd van het jaar altijd nog veel
paddenstoelen en zwammen. Ik zag daar
toen iets wat ik niet eerder was tegengekomen en heb daar uiteraard foto’s van
genomen.
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Thuis gekomen heb ik contact opgenomen
met de paddenstoelenexperts Henk Remijn
en Eef Arnolds, die mij daar in eerste
instantie niets over konden vertellen.
Toevallig bladerde ik op oudejaarsdag door
het fotoboek Het Leven van Paddenstoelen
en Schimmels van Jens H. Petersen en
kwam een foto tegen die er sprekend op
leek. De naam die erbij stond was Penicillium claviforme. Ik heb toen in de naamlijst
Naam & Faam van de Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) en de NMV
Verspreidingsatlas Paddenstoelen gezocht,
maar kwam die naam niet tegen. Dus op
internet verder gezocht, en kwam er toen
achter dat het een synoniem was van Penicillium vulpinum, met de Nederlandse
naam vossenkeutelpenseelzwam.
Ook kwam ik een artikel van de Friese
paddenstoelenwerkgroep tegen, waarin
beschreven stond dat zij dit zwammetje in
2018 hadden gevonden op een vossenkeutel en het eerst niet konden plaatsen.

Zij herinnerden zich toen een ‘Foto van de
maand’ van de NMV in januari 2017, waar
deze naam bij stond. Dit meldde ik aan Eef
Arnolds, die mij toen verwees naar de
nieuwsbrief van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe, waar vermeld werd dat deze soort in 2017 ook in Drenthe was gevonden - op uitwerpselen in een dassentoilet.
Het blijkt te gaan om een ‘lagere zwam’, en
is daarom niet vermeld in de Verspreidingsatlas en Naam & Faam. De aanwezigheid
van de soort in Nederland is in 2016 voor
het eerst genoemd, dit naar aanleiding van
een vondst uit 2013. Dat leverde toen ook
een Nederlandse naam op.
In januari kwam ik 2 meldingen uit 2020
tegen bij de Vlaamse Mycologische Vereniging. Dit zwammetje, familie van de schimmel waaruit penicilline gewonnen wordt, is
voor zover ik weet niet eerder voor Zeeland
gemeld. Ook dat het deze keer op vogelpoep voorkwam, vond ik opmerkelijk.

*) De auteur heeft het manuscript tevens aangeboden aan De Composiet (KNNV Afd. Walcheren).

Penicillium vulpinum / Vossenkeutelpenseelzwam
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Aangetaste tuinjudaspenning
De schimmel witte roest
Door: Harry Raad
Met paddenstoelen kan je bij velen goed aankomen, maar als je het over schimmels hebt
wordt dat een ander verhaal. Toch behoren ze alle tot het rijk van de Fungi, dus waarom
moeilijk doen? Met zwaar aangetaste tuinjudaspenning bij huis werd het me helder.
Waarneming
Op 9 april 2020 stonden ze daar: door
schimmel aangetaste tuinjudaspenning Lunaria annua in een gemetselde plantenbak met grind en keien. De planten haalden
hun water en voeding uit een compostlaag
onder de stenen. De groeiomstandigheden
waren minder ideaal door sterk wisselende
watervoorziening, een relatief donkere plek
en - frequent - stevige tocht. De mate van
aantasting verschilde van frisgroen blad
met blekere, bruinwordende bulten tot afstervend blad met grote gaten. De onderzijde van het blad liet plekken zien met roomwitte blaasjes. De schimmelplek had centraal grotere stukken wit, terwijl rondom
kleine witte kernen een uitbreiding toonden.
Een weinig aangetaste plant stond overigens fraai in bloei.
Schimmel
Wat zoeken naar afbeeldingen op internet
leverde me eerst een foute naam op voor
deze schimmel: valse meeldauw - Peronospora/Hyaloperonospora lunariae. Het leek
heel toepasselijk, zo’n specifieke parasiet
voor Lunaria. De verwarring kwam door
een foto van een wellicht fout opgegeven
waarneming op Waarneming.nl. Geen van
de waarnemingen onder die naam was
daar gevalideerd.
De website Plantparasieten van Europa liet
onder de hiervoor genoemde naam een net
wat andere aantasting zien, wat tot verder
zoeken aanleiding gaf. Het is een fraaie
website, want voor judaspenning was een
reeks aantastingen te vinden - dierlijk en
plantaardig. Dat leidde tot de naam: witte
roest - Albugo candida. De parasiteerwijze
12

wordt als wrat op het blad aangeduid. Deze
aantaster is niet zo eenkennig, drie plantenfamilies worden genoemd voor het leveren van een gastheer, waaronder de kruisbloemigen - Brassicacea. Planten met witte
roest vertonen vaak ook valse meeldauw;
de eerste opent de weg voor die schimmels. Daarmee blijkt goed opletten geboden. Vermoedelijk ga ik dat nog eens een
keer doen.
Geniet
Denkend aan de huidige aantasting van
(veelal houtige) gewassen, wees niet bevreesd dat het ook met de tweejarige tuinjudaspenning nu al helemaal mis is. Dat de
ontwikkelingsmogelijkheden in de plantenbak niet ideaal zijn, maakte de planten
kwetsbaar. In de volle grond heb ik de aantasting nog niet opgemerkt, waarmee ik niet
uitsluit dat het daar ook weleens misgaat.
De voorjaarsbloei wordt in onze tuin jaarlijks aangevuld met het vrolijke wit en paars
van tuinjudaspenning, wat elders ook het
geval zal zijn. Ik beleef deze enthousiast
bloeiende plant als fraai en niet opdringerig
en kan na het vallen van de zaden lange
tijd genieten van de zilveren penningen - de
vrijgekomen valse tussenschotten van de
vrucht (hauw). Kijk er dit voorjaar naar uit
en vergeet niet een blaadje om te keren
voor een aanvullende natuurwaarneming.
Geraadpleegd:
Plantparasieten van Europa / bladmineerders,
gallen en schimmels - Geraadpleegd: Albugo
candida (Persoon) Roussel, 1806 witte roest op
Brassicaceae, Resedaceae.
Waarneming.nl - Geraadpleegd: Valse
meeldauw van de judaspenning.
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Wratten op bovenzijde blad - Foto’s Harry Raad
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Winterherinnering

Bruine rat - Harry Raad

Door: Harry Raad
Het was een week flink aan de koude kant in februari. Het begon met een laag sneeuw van
een decimeter, om vervolgens dagen met lichte tot matige vorst te houden. De NO-wind
deed de gevoelstemperatuur nog eens onsympathiek zakken. Ach, het was niet onoverkomelijk en ook in die tijd kon de natuur ons boeien.
Mijn herinnering betreft de natuur bij huis,
die vermoedelijk niet spectaculair was en
met velen die toen uit het raam keken gedeeld kan worden. Het gaat dan om vogeltjes die gretig gebruik maken van aangeboden voedsel. De mezen die acrobatisch
voedsel pikken uit silo’s, netjes en bollen.
Daarbij onderling ruzie makend en veel
voedsel morsend. Hinderlijk voor gevleugelde passanten is de roodborst, die - minder geoefend in de lucht - evengoed suc14

cesvolle pogingen doet op de vetbol en van
alles verjaagt. Tevens deel uitmakend van
de grondtroepen voor het gemorste voedsel, komt hij vink, merel, zanglijster, koperwiek en misschien heggenmus tegen. Dat
alles is een feest om naar te kijken, zeker
ook omdat die vogels in de zonbeschenen
sneeuw beter kleuren.
In of door dit vogelfeest zijn er opmerkelijke
fenomenen. Daarvan valt te noemen een
met rozenbottelsmurrie bevuilde voedersilo.
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Die silo is een heldere plastic buis op een
paal. Er zijn vier plekken waar vogels vanaf
een plastic stokje zaden uit de buis kunnen
pikken. De smurrie zat tegen de buis en op
een stokje. Het leek wel bloed. Geen idee
wat zich daar had afgespeeld. Er is misschien een vogel met een rozenbottel naar
de silo gevlogen om hem daar met flink geknoei op te peuzelen. Zou het? Spechten of
kraaien zetten wel eens een noot vast in
een schorsspleet; mogelijk klemde de vogel
de rozenbottel in het gaatje van de silo.
Een tweede fenomeen zal niemand verrassen, er kwam zeker
één rat op het gemorste voer onder
de silo af. We zagen dat het eerst
aan de sporen in
de sneeuw die in
een baantje van/
naar elders liepen.
Het was echt een
wissel geworden.
Er stoof dus een rat
door de voortuin.
We zagen steeds
een zelfde exemplaar, die vanuit
een struik en een
oude dahliapol
rond de silo de gevallen zaden verzamelde. Leuk om
naar te kijken. Het
onvolgroeide dier
was dagactief, vermoedelijk door de
honger. Een paar
zonovergoten dagen zagen we hem
vanaf het middaguur op de sneeuw
voedsel zoeken.
Ratten eten niet in
de open ruimte; na
het vinden van
voedsel nemen ze
het snel mee naar

de dekking.
Onverwacht hebben we de kippen helemaal niet op de sneeuw gezien. Normaal
komen ze ook op het gemorste voer af. Ze
vonden het niet aangenaam op de sneeuw
te lopen en beperkten zich tot de sneeuwvrij gemaakte banen op het erf. Tja, waar
praten we over. Een kip heeft zijn voorouders ergens in ZO-Azië rondlopen: een
boskip uit het tropische oerwoud. De pootjes zijn niet aangepast aan lopen op ijskoude sneeuw.

15
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Vegetatiekundige avonturen Rietput - 3
Juiste plaatsbepaling (vervolg) en vegetatieve herkenning
Door: Hans Fortuin
Dijkweg als uitgangspunt?
Het vorige verhaal eindigde ermee dat ik
een goede tip kreeg van een landmeetkundige kennis. Hij was komen kijken bij de
Rietput, zag dat er een rechte weg langs
lag en stelde voor de rechte lijn daarvan te
projecteren in het veld. Met loodlijnen daarop en afstandmeting kon je dan alle mogelijke punten vastleggen. Ik zag het helemaal voor me, maar in de praktijk bleken
de prikkeldraadafrastering en de braamstruiken tussen het veld en de weg letterlijk
en figuurlijk dwars te liggen. Er was noch
met een touw, noch met een meetlint goed
overheen te komen. Toen heb ik maar een
andere rechte lijn aangelegd, namelijk van
de stam van een meidoorn aan de noordkant van het middenveld, via de snuffelpaal
naar een staak aan de zuidkant. Die lijn
kon op een luchtfoto worden aangegeven,
daar zowel de meidoorn als de snuffelpaal
door hun schaduw herkenbaar waren. Niet
honderd procent precies misschien, maar
goed genoeg, vond ik.
Aan de slag
Toen kon het opnemen van de vegetatie
eindelijk losgaan. Er waren al wel opnamen
gemaakt, onder andere met Gerard, vooral
in het middenveld, maar dat waren toch
eigenlijk vooroefeningen. Ik begon opnieuw
aan de noordkant van dat vak, ging verder
met het pad tussen dat vak en het paddenrusveld (B) en nam hetzelfde jaar nog het
paddenrusveld zelf onder handen. Voor dat
stuk had ik een andere oplossing voor de
rechte lijn bedacht. Aan de wegkant staat
namelijk een hek dat op een luchtfoto
zichtbaar is en aan de andere kant van de
inlaagdijk, min of meer loodrecht daarop,
ligt de grote loods van Van Opbergen met
een goot erlangs. De rechte lijn van de goot
aan de zuidkant was zowel op een luchtfoto
16

als visueel in het veld door te trekken tot
waar hij de inlaagdijk kruiste tussen twee
paaltjes van de afrastering langs het pad.
Deze waren ook dankzij schaduw op bepaalde luchtfoto’s terug te vinden en dus
telbaar. Vanaf dat punt liep een bruikbare
lijn over het veld naar een hoekpaal van het
hek. Met een paar stokken op die lijn legde
ik de lijn in het veld vast. Er was wel veel
geloop nodig om een en ander helemaal
precies te krijgen, maar toen ik maanden
later na gedane zaken de opnamen had
ingetekend op een print van de luchtfoto,
bleken ze heel aardig te passen.
Goed ingetekend?
Het intekenen van de plaats van de opnamen gaf me eerst aardig wat kopzorgen.
Dat had te maken met de oriëntatie van de
print van de luchtfoto. De rechterzijkant van
de opnamen loopt zoals op alle kaarten
Noord-Zuid. Een print moet dan ook N-Z
gelegd worden, maar wat als thuis het
metaal in het beton of dat van de verwarming de naald van het kompas doet afwijken? Ik vertrouwde het niet en legde buiten
op het terras een grote plank op een paar
schragen en begon te meten en te tekenen.
Maar de print moest wel op z’n plaats blijven, dus moest ik die met punaises vastmaken op een andere plank en bij het opstaan oppassen dat ik niet tegen een
schraag stootte. Kortom, gedoe. Daar
kwam bij dat ik had gelezen dat de magnetische pool van de aarde weleens verschoof. Hoe kon je dan ... Uiteindelijk, alle
zorgen opzij schuivend, ging ik gewoon op
zolder aan het werk, in de gedachte dat als
het kompas een afwijking had wegens
metaal van verwarmingsbuizen in de buurt,
die door zou werken in de N-Z-oriëntatie
van de print en dus zou worden
geneutraliseerd. Maar een mes of passer
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legde ik wel altijd zo ver weg dat de kompasnaald niet meer bewoog. Kwam de
plaats van een opname dus altijd op de
goede plek? Het zal niet veel gescheeld
hebben, durf ik te zeggen, maar soms heb
ik bij gebrek aan een goede meting moeten
gissen.
Vegetatief
Tot zover die hoofdbrekens. Er zouden er
meer volgen, met name toen ik voor het
verslag de in de vegetatiekunde toegepaste, maar voor mij nieuwe computerprogramma’s ging gebruiken. In het veld
deden zich bij de vegetatieopnamen andere problemen voor. Hoe planten in vegetatieve staat te herkennen? Het duurde even

voor ik de haardunne sprieten van rood
zwenkgras wist te duiden en de millimeter
smalle bladeren van zilte rus en gewone
bermzegge heb ik eerst ook met elkaar
verward. Tot ik die planten een keer uitgroef en van onder kon vergelijken, en
helemaal toen ik ook een Engelstalige
vegetatieve determinatiegids had verworven. Ik moest toen wel m’n opnamen van
daarvoor nalopen en corrigeren.
Programma’s
In het volgende stuk zal ik over mijn avonturen met computerprogramma’s vertellen
en van de hulp die ik daarbij van anderen
kreeg.

Toverhazelaar - Vreugdevol begin
Hamamelis
Door: Harry Raad
Nog niet eerder zo gedetailleerd naar de bloemen van de toverhazelaar gekeken. Het viel
me ook eerdere jaren al op dat ze een ‘eeuwigheid’ bloeien. Wat doet zo’n rijk bloeiende
struik ertoe, wanneer het in februari nog volop winter is? Een soort die niet van hier is,
vraagt bij uitzondering om aandacht in ons natuurblad. In de oude flora’s werd hij trouw
opgenomen, wat als goed natuurexcuus kan dienen.
Bloem
De bloeitijd van de Hamamelis duurt toch
zeker een maand en het lijkt erop dat het
min of meer één generatie bloemen is en
niet een reeks van zich ontwikkelende
bloemen in de tijd. De lange winterbloei
vereist bijzondere eigenschappen van de
bloem, en de vraag is of dat aan bijzondere
morfologische kenmerken is af te lezen.
Het laat zich aanzien dat het laatste niet
het geval is. De bloemen zijn teer en kunnen bij wijze van spreken evengoed een
korte bloei vertonen. Bij de hier besproken
toverhazelaar, die als Hamamelis mollis cv.
‘Pallida’ (Wisley) is aangeschaft, zitten de
bloemen in meerdere groepjes van gemiddeld 4 stuks aan het eind van - eventueel
vertakte - kortloten. Aan de basis van de

bloem zijn 3 brede, dichtbehaarde schubben te vinden, de binnenzijde onbehaard
en groen tot iets paars aangelopen. Daarboven zijn 4 brede kelkbladen in een krans,
die een zelfde dichte beharing vertonen,
maar aan de binnenzijde glad en fraai
paars gekleurd zijn. Dan volgt de kroon met
4 smalle gele bladen, aan de basis - binnenzijde - steeds samengaand met een afgeplat, paars staafje dat als steriele meeldraad is beschreven (Eichler, 1878). 4 fertiele paarse meeldraden die met de steriele
afwisselen zijn van een bijzonder type: de
korte, brede helmdraad en de helmknop
gaan zonder duidelijke overgang in elkaar
over. Aan de top komt het bleekgele stuifmeel vrij na het openen van twee klepjes,
17
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Hamamelis op 4 maart 2021 - foto's Harry Raad

die vervolgens verschrompelen, maar wel
aangehecht blijven. De meeldraad zelf laat
twee gladde kuiltjes zien. De top van de
bloem wordt gevormd door 2 vrij korte,
paarse stijlen vanuit een heldergroene,
harige basis: het ‘dak’ van een tweehokkig,
halfonderstandig vruchtbeginsel.
Plant
Tja, een struik met een aparte bloeitijd zonder opmerkelijke aanpassingen aan de winterkou. Wat is de herkomst? Hamamelis
behoort tot de familie der Hamamelidaceae. Deze familie met houtige soorten
komt ‘all over the world’ van nature voor,
behalve in Europa en Australië (Stoffers,
1982). Dat gaat van tropisch tot warmgematigd. Het geslacht Hamamelis beperkt
zich tot oostelijk Noord-Amerika, Mexico en
Oost-Azië. Een oude Heukels (Ooststroom,
1973) noemt 3 soorten: mollis, virginiana
18

en japonica; daarbij worden achtereenvolgens China, Noord-Amerika en Japan als
landen van herkomst gemeld. De Amerikaan bloeit in het najaar, de Aziaten in de
winter / het vroege voorjaar. De introductie
van deze soorten in Europa was al voor de
vorige eeuwwisseling geschied, terwijl de
cultuurvariëteiten uit de twintigste eeuw
stammen. Onze ‘Pallida’ - uit Engeland - is
vanaf 1932 in cultuur (Boom, 1982). Zoals
gebruikelijk zorgen de bronnen ook voor
verwarring en wordt de struik later als H. x
intermedia ‘Pallida’ aangeduid (Phillips &
Rix, 1990). Hij komt dan voort uit een hybride van de genoemde Aziatische soorten.
Zaad?
De bloeitijd van de kweekproducten is niet
goed te vergelijken met de natuurlijke vormen in hun land van herkomst. In China en
Japan wordt de bloei van de laatste in
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(maart) april genoemd. Maar ja, onder welke klimatologische omstandigheden? Of de
‘Pallida’ uit onze tuin zaden ontwikkelt,
weet ik niet. Vindt er zo vroeg al bevruchting plaats door insectenbezoek en is het
kweekproduct überhaupt in staat om kiemkrachtig zaad te leveren?
Voor kansrijk insectenbezoek is het geven
van de eerste bloei in een reeks van jaren
misschien indicatief. Tel daar voor het eind
van de bloei een week of zes bij op en kom
tot de conclusie dat de periode voor insectenbezoek regelmatig wordt gehaald. Alleen speelt dan nog of er kruisbestuiving
nodig is, wat voor een geïsoleerde plant in
de Kruiningse polder een probleem kan
zijn.
15 jan 2008
15 jan 2013
23 jan 2018

9 feb 2009
15 jan 2014
30 jan 2019

Geraadpleegd:
Boom, B.K., 1982. Nederlandse dendrologie:
geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de
in Nederland voorkomende soorten, variëteiten
en cultivars der gekweekte houtige gewassen
e
(12 druk). - H. Veenman, Wageningen.
Eichler, A.W., 1878. Blüthendiagramme
construirt und erläutert. Zweiter Theil, enthaltend
die apetalen und choripetalen Dicotylen. Wilhelm Engelmann, Leipzig.
Ooststroom, S.J., 1973. Heukels-Van Ooststroom Flora van Nederland. - Wolters-Noordhof,
Groningen.
Phillips, R. & M. Rix, 1990. Bloeiende heesters
e
(2 druk) - Het Spectrum.
Stoffers, A.L. (red.), 1982. Compendium van de
Spermatophyta. - Bohn, Scheltema & Holkema,
Utrecht/Antwerpen.

24 feb 2010
8 feb 2015
20 jan 2020

18 jan 2011
5 feb 2016
5 feb 2021

16 feb 2012
1 feb 2017

Eerste bloei Hamamelis x intermedia ‘Pallida’, Kruiningen - Gerda Spaander

Bloemen in groepjes op kortlot
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Inventarisatie rugstreeppadden
Vrijwilligers gezocht

Rugstreeppad (2014-5-19, Othene) - Lucien Calle

Door: Lucien Calle
De indruk bestaat dat het niet goed gaat met de rugstreeppad in het Zeeuwse landelijk gebied. In een aantal grotere natuurgebieden zoals de duinen en de Zuidkust van Schouwen
houdt de soort goed stand, maar daarbuiten lijken de aantallen omlaag te gaan.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland en
RAVON willen de schouders eronder zetten
om deze negatieve trend om te buigen. Dat
kan door aanleg van nieuwe biotopen op
strategische plekken in het landschap en
een goed beheer daarvan. Maar voordat de
eerste schop de grond in gaat willen deze
organisaties eerst een veel scherper beeld
hebben van de verspreiding van deze amfibie in Zeeland. De komende twee jaar zal
daarom ingezet worden op een gebieds20

dekkende inventarisatie van Zeeland.
We willen in kleine teams op geschikte
avonden in het voorjaar en de zomer Zeeland doorkruisen op locaties waar de trefkans hoog is en dan om de paar honderd
meter even stilstaan om te luisteren of er
kooractiviteiten hoorbaar zijn. Naast de
bekende plekken op de Bevelanden waar
rugstreeppadden populaties hebben, zoals
de inlagen aan de noordrand van NoordBeveland, de Yerseke Moer, de Poel, Spui-
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kom Hansweert, bij Hoedekenskerke en
rondom Borsele, gaat het dus juist ook om
kansrijke plekken waarvan er geen recente
waarnemingen zijn. Zijn er echt geen rugstreeppadden in de Kapelse Moer, de Heerenpolder bij Wolphaartsdijk en het Schengegebied? Dat kan toch niet waar zijn …
Het geluid van roepende rugstreeppadden
is tot op enkele honderden meters hoorbaar. Locaties en een inschatting van het
aantal dieren wordt dan op kaart geregistreerd.

Daarvoor zoeken we vrijwilligers. Het idee
is om vanaf dit voorjaar in groepjes van
twee in een auto of op de fiets een heel
gebied af te zoeken, maar als iemand
alleen op pad wil, dan kan dat natuurlijk
ook. Vrijwilligers kunnen zich voor een
gebied opgeven. Iedereen die zich opgeeft
krijgt van tevoren een instructie.
Opgeven kan bij SLZ:
info@landschapsbeheerzeeland.nl.
Info bij Lucien Calle: 06-22792100.

Beveland buiten in de lentemaand

Mooi doorkijkje in het Kapelse Bos - Peter Boelée

Door: Peter Boelee*
Zodra het weer even wat warmer wordt, dan begint het al te kriebelen: is de lente nu echt
op komst? Want half februari hadden we die gedachte ook al toen de tempratuur ver boven
de 10 graden uitkwam. Meteen zie je dat de natuur daarop reageert: overal bloeien planten
die eigenlijk pas in maart aan de beurt waren. Er vlogen zelfs al bijen en vlinders, maar er
blijft altijd een kans dat het in die maand nog flink gaat vriezen. We zullen aan deze 'winters' moeten wennen; dit is waarschijnlijk het gevolg van de klimaatverandering. Dieren en
planten zullen zich moeten aanpassen, anders zullen ze het niet overleven.

21
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Ik loop regelmatig met mijn hond in het Kapelse Bos, vooral ’s morgens vroeg wanneer er nog geen andere wandelaars zijn.
Zodra het licht wordt, gaan de vogels zingen; ik herken ze door hun zang en geef
mijn waarnemingen via mijn smartphone
door. Wil je eens in je eigen omgeving een
bijzondere vogelsoort zien, dan kan je op
internet alle recente Bevelandse vogelwaarnemingen vinden op bevelanden.waarneming.nl.
De hele winter lang hoor je alleen de roodborsten. Met hun blikkerig klinkend liedje
laten ze zich ’s morgens en ’s avonds in de
schemer horen. De roodborstman zingt in
de winter niet om een vrouw te scoren,
maar om andere roodborsten te laten weten waar de grens ligt van zijn voedselterritorium.
De eerste vogel die zich in de lentemaand
laat horen is de zanglijster. Zijn prachtig,
helder geluid heeft een ver bereik. Je hoort
hem niet alleen in het bos, maar vaak ook

Zanglijster - Niek Oele

22

vanuit een hoge boom binnen de bebouwde kom. Waarschijnlijk worden veel mensen wakker door zijn lied dat is te herkennen aan de herhalingen. Na elke strofe lijkt
het wel alsof hij steeds zijn geliefde roept:
"Frederíék! Frederíék! Frederíék!" In heel
zijn zang hoor je herhalingen. Zanglijsters
lijken veel op merels, maar zijn goed van
ze te onderscheiden door hun gestippelde
borst. De zanglijster is een zeer nuttige vogel, vooral als ze hun nest in de buurt van
de moestuin hebben gemaakt, want ze zijn
gek op huisjesslakken.
Valt je in de tuin een plekje op waar veel
kapotte huisjes van de huisjesslak liggen
en ligt daar toevallig ook een steen bij, dan
zie je de ‘smidse’ van een zanglijster. Ze
slaan tegen die steen de slakkenhuisjes
kapot, om daarna de dakloze slak op te
eten.
*) De auteur bood zijn artikel uit 2019 voor
publicatie aan; het verscheen eerder in De
Bevelander.
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Exotisch mosdiertje op de Kaloot
Biflustra grandicella (Canu & Bassler, 1929)

Biflustra grandicella-populatie Kaloot (14 februari 2021) - Foto’s Lex Kattenwinkel

Door: Harry Raad
Het is geen echt nieuwe boodschap over een mosdiertje. Op onze Kaloot werd hij in 2017
al levend aangetroffen. Omdat zijn bouwsel zo een spectaculair ding is dat zich slechts
periodiek aan het daglicht vertoont, is er hier alsnog aandacht voor.
Mosdiertjes
Bryozoa of mosdiertjes doen zich voor als
koralen. Het zijn kolonievormende diertjes
in zout en brak, maar ook zoet water. De
zoetwatergroep onderscheidt zich in een
aparte klasse. Koralen zijn het dus niet,
maar voor die vergissing hoeft een leek
zich niet meteen te schamen. In Engeland
staat een geologische afzetting als Coralline Crag (coral = koraal) bekend, die bomvol met mosdiertjes zit. Meercelligen zijn

het, qua bouw relatief hoog ontwikkeld. De
individuen zijn veelal verenigd in fraaie
bouwsels van uiteenlopende vorm, uit kalk
of chitine bestaand - elk diertje in zijn eigen
hokje/cel (Noordijk c.s, 2010). Soms is het
een tapijtje van één cellaag dik op een hard
oppervlak, zoals de zeevitrage op een mosselschelp. Daarnaast zijn er sculpturen met
takjes, vertakte schijfachtige vormen of flinke brokken. Aangespoeld op het strand zijn
23
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ze voornamelijk in het schelpengruis aanwezig als kleine fragmenten, hier in Zeeland vaak fossiel. Binnendijks zijn in brakwater fors uitgroeiende kolonies te vinden
die bekend staan als palingbrood. Deze
brokken ontstaan door aangroei met steeds
nieuwe vestiging op een oude laag.
Exoot
Op de Kaloot zijn nabij de uitwatering van
koelwater bijzonder grote kolonies aangetroffen. Ze lijken op zwammen, koepelvormig en bestaan uit gekroesde, bladachtige
flappen. Het licht gaat er goed doorheen,
waarbij de kleur uiteenloopt van vuilwit tot
bruin. De grootte benadert die van een
voetbal. Vanaf 2017 komen de kolonies
hier al voor. Ze zijn goed te zien bij uiterst
laagwater: springtij en aflandige wind. De
naam Biflustra grandicella is in datzelfde
jaar al vastgesteld, wat zeker niet het werk
van leken was. In een Belgisch instituut zijn
daartoe prachtige SEM-foto’s gemaakt.
Het blijkt om een soort uit China te gaan,
en zeer bijzonder: de waarneming op de
Kaloot is de eerste melding voor Europa
(De Blauwe, 2017)!
Warm water
Het voorkomen van een mosdiertje uit warmere wateren is hier niet vreemd. De kerncentrale van Borssele is nog steeds actief
en daarvoor is dagelijks een immense hoeveelheid koelwater nodig. Bij de uitlaat van
dat verwarmde water kunnen zich allerlei
organismen vestigen die oorspronkelijk niet
in ons land voorkomen. De aanvoer daarvan is onbedoeld middels internationale
scheepvaart onder gunstige omstandig-

heden verzorgd, waarna de vestiging in
deze warmwaterlocatie kon plaatsvinden.

Biflustra grandicella als strandvondst Kaloot
(22 oktober 2020; maatbalkje 1 cm)

Vondsten van levend materiaal in grote
aantallen zijn van 2017 en 2021. Van
andere jaren zijn wel exemplaren bekend,
maar dat zijn mogelijk steeds dode resten
op het strand. Aangespoeld is de soort net
even eerder in december 2016 gevonden
(Waarneming.nl). De continuïteit van een
levende populatie is me niet bekend; blijft
deze in leven of is er sprake van herhaalde
vestiging? De jongste waarneming heb ik
van Lex Kattenwinkel, die - naar aanleiding
van een bericht op Facebook over een
kansrijk moment - rond half februari dit jaar
is gaan kijken. Zijn foto toont een prachtig
beeld van een rijke vestiging. Het was aan
het eind van de opmerkelijke, maar korte
vorstperiode. Je zou kunnen denken dat de
kort droogvallende kolonie daarmee een
klap oploopt. Misschien is er in dieper
water materiaal buiten de vorst gebleven.

Bronnen:
De Blauwe, H., 2017. Biflustra grandicella (Canu & Bassler, 1929) een warmteminnend mosdiertje
(Bryozoa, Cheilostomata), nieuw voor Nederland en Europa. - De Strandvlo, 37(1): 7-17.
researchgate.net/publication/316650297_Biflustra_grandicella
Noorddijk,J., R.M.J.C.Kleukers, E.J. van Nieukerken & A.J. van Loon (red.), 2010.
De Nederlandse biodiversiteit / Nederlandse Fauna 10. - Naturalis, Leiden
Waarneming.nl, 2021. Biflustra grandicella (geraadpleegd 1-3-2021).
waarneming.nl/species/802102/observations/?after_date=2000-02-06
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Veldgids zeewieren van Nederland
De Veldgids Zeewieren kwam 4 maart uit. De redactie Heelblaadje nam hieronder in de
haast de informatie van de uitgever over, toen Vroege Vogels dit item bracht via NPO R1
op 7 maart. Twee van de drie auteurs werden op een dijk bij Kats - een toplocatie geïnterviewd, waaronder ons afdelingslid Mart Karremans. Mart maakte duidelijk dat de
grote wieren zelfs een leek niet kunnen ontgaan, maar dat bij het detailonderzoek aan
meegenomen materiaal thuis het soortenlijstje flink toeneemt. Het boek is voor een
potentiële liefhebber een aanzet voor wierstudie! De uitgave is een felicitatie waard richting
Mart en zijn collega’s Luna van der Loos en Frank Perk.
Bron: KNNV Uitgeverij
Zeewieren komen algemeen voor langs de
Nederlandse kust. Toch is het laatste determineerwerk voor onze wieren al bijna veertig jaar oud. In de nieuwe Veldgids Zeewieren worden meer dan 130 groen-, rood- en
bruinwieren beschreven en staan bijna 600
foto’s. Uniek is dat deze veldgids zich vooral richt op gebruik in het veld, dus zonder
microscoop.
Veldgids Zeewieren behandelt soorten die
goed met het blote oog of met een veldloep
te herkennen zijn. De gids beschrijft van
elke soort de kenmerken, het onderscheid
met gelijkende soorten, de habitat,
seizoenspatronen en de verspreiding.
De honderden foto’s maken de gids bruikbaar voor onderwaterdeterminaties, in het
getijdengebied en op het strand. Daarnaast
geeft de uitgebreide introductie informatie
over de beste vindplaatsen in Nederland,
de ecologie van zeewieren, exoten, toepassingen en recepten.
Luna van der Loos is marien bioloog en gespecialiseerd in zeewieren. Ze werkt aan
de Universiteit Gent aan haar doctoraat
over het microbioom van zeesla en de
effecten van klimaatverandering. Via Stichting ANEMOON organiseert ze workshops
en excursies.
Mart Karremans groeide op aan de Oosterschelde en inventariseert als actief lid van
de KNNV en de Strandwerkgemeenschap
(SWG) al meer dan 30 jaar het getijdengebied, de schorren en de platen in Zeeland.
Frank Perk studeerde biologie aan de VU.
Begin jaren 80 werd hij lid van de Strand-

werkgemeenschap (SWG) en heeft sinds
dien tientallen wierenexcursies gegeven.
Met het Strandaanspoelsel Monitoring Project van Stichting ANEMOON brengt hij
aangespoelde wieren in kaart aan de
Noordzeekust.
Veldgids Zeewieren - Luna van der Loos, Mart
Karremans, Frank Perk - KNNV Uitgeverij 14 x 21,5 cm, 288 p, gebonden, full colour ISBN 9789050118019 - Prijs € 29,95
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Lockdown
Elly Willemsz uit Noord-Holland geeft haar beeld van de tijd waarin we ‘even’
leven: een vrije vogel, een waslijn met mondkapjes en … geen mens te zien.
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