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Van de voorzitter
Door: Johan Eckhardt
In deze inleiding de ledenvergadering, het Zwaakse Weel-project, en natuurlijk een
natuurbeleefmoment.
Het bestuur denkt al weken na over de
ledenvergadering. Vier weken voor de
datum, dus eind september, besluiten we
wat we gaan doen. De punten ter
overweging zijn:
1. Een vergadering met Zoom werkt voor
onze vereniging niet.
2. Het MEC voldoet niet aan de coronanorm, dus een andere locatie.
3. Kiezen we een dorpshuis bij Goes of
een moderne zaal in Heinkenszand?
4. Kunnen we ervan uitgaan dat alleen
gevaccineerde leden komen?
5. Hoe is het coronabeleid eind oktober?
6. Het wordt in ieder geval een goed
geventileerde zaal met plaatsen op 1.5
meter.
De volgende overwegingen zijn op
persoonlijke titel en niet als voorzitter. De
keus bij corona is vaccineren of corona
krijgen. Mijn verwachting is dat er gestuurd
gaat worden op een te behappen ziektelast, en vooral hopen dat veel jonge
mensen corona krijgen die niet gevaccineerd zijn, zodat we zo snel mogelijk boven
de negentig procent van de bevolking met
antistoffen komen. Een strategie die vooruit
plannen niet gemakkelijk maakt. We
moeten dus inschatten of eind oktober
Zeeland dusdanig lage besmettingscijfers
heeft dat we een klein risico lopen. Ik vind
dat we moeten proberen om, als het kan, te
vergaderen.
Nu ga ik weer verder als voorzitter. De
ledenvergadering zal bestaan uit twee
gedeelten. Eerst de bestuurlijke zaken
afhandelen, begroting enz. en vanaf acht
uur de inventarisatie van de Zwaakse Weel
bespreken. Op de website onder 'Nieuws'
staat een tegel met daarop:”Inventariseren
van de Zwaakse Weel”. Als je daarop klikt

vind je het laatste nieuws van de inventarisatie. Nu staat er alleen de link naar het
rapport op. Ook voor degenen die niet
meedoen met de inventarisatie kan het
interessant zijn om een paar stukken of het
hele rapport te lezen. We zullen aan de
slag moeten om hier overheen te gaan. Op
de vergadering moeten we o.a. de omvang
van het te inventariseren gebied bespreken, hoe te rapporteren enz. Karin Klip zal
iedereen die zich opgegeven heeft een mail
sturen met daarin de vergaderpunten. Als
je het rapport gelezen hebt en ook mee wil
doen, geef je dan op bij de secretaris en je
wordt ook meegenomen bij de uitnodigingen.
Het natuurbeleefmoment behoeft wat uitleg
vooraf. Riccia (de Nederlandse benaming
is landvorkje) is een familie van kleine,
cirkelvormige levermossen. Ik vind het een
boeiende familie, omdat de landvorkjes een
voorbeeld zijn van evolutie waarin verdwijnt
wat overbodig is. Ik dacht vroeger dat
evolutie steeds mooier en groter en
vormenrijker betekende. Het kenmerk van
evolutie is echter aanpassing om beter als
soort te overleven. Bij de landvorkjes is de
ontwikkeling gegaan naar een schijfje met
daarin heel grote sporen en verder niets. In
de bryologie (de leer der mossen, red.)
worden de landvorkjes ingedeeld bij de
pendelannuellen. Dat zijn soorten die korter
dan een jaar leven en een milieu nodig
hebben dat maar kort bestaat en steeds op
een andere plaats ontstaat, bijvoorbeeld
een kale plek in een grasland door een
verzakte koeienpoot. Al deze soorten
hebben grote sporen. De lezer mag
beslissen: een cirkelredenering of toch een
uitleg.
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In augustus waren we met de plantenwerkgroep in Yerseke om stadsplanten te
zoeken. Nog voor we begonnen zag ik
tussen de straatstenen allerlei groene
begroeiing. Ik dacht halvemaantjesmos of
misschien wel vierkantsmos. Ik een loepje
op de telefoon geplaatst en een foto
gemaakt. Als man van 66 moet je niet op je

buik op de straat gaan liggen om met de
loep tussen de stenen te kijken, als je niet
opgepakt wilt worden wegens vreemd
gedrag. Wat zie ik: een Riccia. Foto in
Obsidentify en 100 % resultaat: Riccia
cavernosa, het sponswatervorkje. Een
natuurbeleefmoment.

Harry in het zonnetje
Door: Johan Eckhardt
Onze afdeling heeft sinds de afsplitsing van
Walcheren een eigen blad. Walcheren
heeft De Composiet. Bij het zoeken naar
een naam is toen niet gekozen voor een
familie, maar voor een soort uit de composieten, Als herinnering waar we van
afstammen, is door onze afdeling gekozen
voor de naam 't Heelblaadje. Dit blad is
geleidelijk gegroeid naar een blad om trots
op te zijn. De oudste nummers die ik gelezen heb waren vooral gevuld met vogelwaarnemingen en verslagen van excursies.
Geleidelijk aan is het blad omgevormd naar
een blad met ook andere interessante
artikelen. De laatste tien jaar was de eindredacteur Harry Raad. Harry heeft het blad
nog mooier gemaakt. Onze afdeling kan
trots zijn op zo'n mooi blad. Ik hoorde van
Harry wel eens een zucht dat er te weinig

artikelen ingeleverd werden. Dankzij Harry
was ieder nummer van het blad weer goed
gevuld. Als er niet genoeg van anderen
binnenkwam, schreef hij zelf een artikel.
Steeds interessant en van hoge kwaliteit.
Harry heeft ontzettend veel werk voor onze
vereniging verricht; een opsomming van
alles wat hij gedaan heeft zou een heel
nummer van dit Heelblaadje vullen en dat
zou beledigend zijn voor onze nieuwe
redactie, want dan hebben ze niets om te
laten zien dat ze het ook kunnen.
Tien jaar deze baan. Had ik een hoed, ik
zou hem afnemen om mijn waardering te
tonen. Op de ledenvergadering van oktober
zal het bestuur persoonlijk een dankwoord
uitspreken.
Harry bedankt!

Fotowedstrijd 2021
Door: Eric Brouwer - Secretaris
Verleden jaar is er niets van terechtgekomen, maar dit jaar willen we de draad weer
oppakken. We hebben weer een jaar met een fotowedstrijd voor onze gehele afdeling.
Er is geen thema dit keer, dus iedereen kan het vrij invullen, denk ik zo.
Maak een mooie natuurfoto in ons werkgebied en stuur hem uiterlijk 31 december 2021 in.
De prijsuitreiking is dan volgend jaar bij de algemene ledenvergadering.
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Even voorstellen
Nieuwe redactieleden
Na zoveel lof voor Harry, is de druk hoog.
Wij, Karin Klip en Truus Step, zijn die
nieuwe redactie en we zijn vol goede moed
begonnen. Beiden zijn we al langere tijd lid
van de KNNV, al kenden we elkaar niet
voordat we deze samenwerking aangingen.
De belangstelling van Truus ligt voornamelijk bij de vogels, al vind ze alle andere
natuurverschijnselen ook interessant en
weet ze zo hier en daar wat van planten,
vlinders en zoogdieren. Zo af en toe kruist
een wezeltje haar pad of komt de kat van
de buren met een veldmuis aan.
De interesse van Karin ligt vooral bij natuur
en landschap in algemene zin. Ze is jaren
meegeweest met de meerdaagse uitstapjes
die destijds ieder jaar georganiseeerd
werden en actief geweest in de beheerswerkgroep.
Toen Harry aangaf te stoppen met de
redactie en er nieuwe redactieleden
gezocht werden, hebben wij ons aangemeld. We zouden het namelijk jammer
zouden vinden als ’t Heelblaadje zou
stoppen te bestaan.
Hoewel er tegenwoordig zoveel andere
manieren zijn om contact met elkaar te
hebben en informatie uit te wisselen (o.a.
via de mooie website van onze afdeling),
denken wij toch dat het leuk is om als

afdeling ook een contactblad te hebben.
Wellicht moeten we in de toekomst kijken
naar een andere vorm, maar tot die tijd
zullen wij ons best doen om zoals gebruikelijk vijf keer per jaar een Heelblaadje samen
te stellen. We horen ook graag hoe u daar
over denkt.
Voor het samenstellen van 't Heelblaadje
zijn wij afhankelijk van uw bijdrage. Zelf
interessante artikelen schrijven, zoals Harry
doet, zullen wij vermoedelijk niet gaan
doen. In het verleden heeft Truus weleens
een bijdrage geleverd, maar dat waren
vaak korte stukjes natuurobservatie, zoals
een sperwer die één van haar krielkippen
te pakken had. Ook dit soort stukjes vinden
we leuk om te plaatsen. Een afwisseling
van observaties, beschrijvingen van
activiteiten én wat meer inhoudelijke
teksten lijkt ons een ideale mix voor een
Heelblaadje, dat voor iedereen interessant
is om te lezen en om inspiratie uit op te
doen.
We hopen dus dat iedereen artikelen zal
blijven aanleveren. Mocht er iemand zijn
die wel ideetjes heeft voor een artikel, maar
die zelf niet goed weet hoe daar een leuk
stukje over te schrijven, laat het dan vooral
ook weten. Samen kunnen we er vast wel
iets moois van maken.

Erratum
Op bladzijde 22 van het vorige nummer staat dat Angus-koeien wit zijn. Het is echter een
pikzwart vleesras.

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’.
5

‘t Heelblaadje 2021-4

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.

Oktober
za 2 oktober
Paddestoelenwerkgroep
Gadrabos
Eerste Zaterdag Excursie
p.m.
di 5 oktober
Beheerswerkgroep
Vergadering
vr 8 oktober
Strandwerkgroep
wo 13 oktober
Paddestoelenwerkgroep
Oranjezon Walcheren
za 23 oktober
Strandwerkgroep
za 23 oktober
Paddestoelenwerkgroep
De Grevelingendam

Eerste Zaterdag Excursie
p.m.
ma 8 november
Strandwerkgroep
za 13 november
Paddestoelenwerkgroep
Zeereep Kamperland
za 20 november
Paddestoelenwerkgroep
Neeltje Jans
Strandwerkgroep
Beheerswerkgroep. Fam. Aarnoutse
do 25 november
Strandwerkgroep
za 27 november
Paddestoelenwerkgroep
Zeereep Zwarte Polder, Nieuwvliet
December

Plantenwerkgroep
43-400
wo 23 juni
Plantenwerkgroep

za 4 december
Beheerswerkgroep
Brilletjesdijk

November

do 9 december
Strandwerkgroep

za 6 november
Beheerswerkgroep
Natuurwerkdag, Fam. Aarnoutse

za 18 december
Beheerswerkgroep
Brilletjesdijk

Paddestoelenwerkgroep
St. Jansteen pompstation

do 23 december
Strandwerkgroep
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INFORMATIE
Algemene ledenvergadering
De ALV is gepland op 11 oktober 2021 in het MEC, tenzij alsnog anders wordt besloten
door een nog voortslepend coronabeleid.
Eerste Zaterdag Excursie
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van 10.00 tot 12.00 u,
tenzij anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er
wordt per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of
plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.
Zodra het doel en de locatie bekend zijn, krijgen de leden een uitnodiging voor deze
excursies via de mail.
Zaterdag 2 oktober
Zaterdag 6 november
Zaterdag 4 december
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter.
Beheerswerkgroep
Programma winterseizoen 2021 – 2022
05 oktober
Vergadering, 19.30 in het MEC te Goes.
06 november
Natuurwerkdag, Fam. Aarnoutse, Zwaakse Weel. (Aanmelden kan).
20 november
Fam. Aarnoutse.
04 december
Brilletjesdijk.
18 december
Brilletjesdijk.
08 januari
Fam. Kegge.
22 januari
Fam. Kegge.
05 februari
Rietput.
19 februari
Jachthuis, Kloetinge.
05 maart
Jachthuis, Kloetinge.
12 maart
Foort Minnaard.
Info: Johan Vermin, zie binnenkaft achter.
Paddenstoelenwerkgroep
Zaterdag 2 oktober
Gadrabos, Burgh-Haamstede op Schouwen. De ingang is aan de Vroonweg (oude weg
naar Renesse). De excursie begint om 13.00 uur op de parkeerplaats bij het Gadrabos, net
voor het hek dat de toegang is voor De Vroongronden.
Woensdag 13 oktober
Oranjezon, Walcheren. De excursie begint om 13.00 uur op de parkeerplaats bij
uitspanning Oranjezon (toegangsweg naar Oranjezon).
Zaterdag 30 oktober
Grevelingendam (NMV-excursie). Aan de westzijde van de dam is een stuk aangeslibd en
daarop is langzaam begroeiing ontstaan. In die begroeiing gaan we op zoek naar
paddenstoelen. De excursie vertrekt om 11.00 uur vanaf de meest zuidelijke parkeerplaats
langs de dam.
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Zaterdag 6 november
St. Jansteen pompstation. Bos ten zuiden van St Jansteen in Zeeuws-Vlaanderen. Het
bos maakt deel uit van het waterwingebied van St Jansteen. U rijdt van Hulst naar
Kapellebrug langs de Gentse Vaart tot aan de rotonde bij de grens. Bij de rotonde rechts
Van Hogendorplaan ligt de parkeerplaats. De excursie start om 13.00 uur.
Zaterdag 13 november
Zeereep Kamperland (NMV-excursie). Duinen bij Kamperland. Verzamelen aan het begin
van de parallelweg over de Oosterscheldekering. Op de N57 Veerse Dam komende uit
Middelburg na het verlaten van de Veerse Dam de eerstvolgende rotonde afslag Banjaard.
Bij het verlaten van de rotonde niet de richting Banjaard volgen, maar naar rechts. Na een
kleine km verzamellocatie. Routekaartje op aanvraag. Start 11.00 uur.
Zaterdag 20 november
Neeltje Jans. We verzamelen aan de Oosterscheldekant van het eiland. U neemt de
afslag naar Deltapark Neeltje Jans, ga niet naar de parkeerplaats daar, maar ga rechtsaf
naar de voormalige viskwekerij. Verzamelen om 12.00 uur.
Zaterdag 27 november
Zeereep Zwarte Polder, Nieuwvliet (NMV-excursie). We verzamelen op de parkeerplaats
(westzijde) bij de Verdronken Zwarte Polder, Nieuwvliet-Bad, aan de Zeedijk waar deze
overgaat in de Dwarsdijk. Start 11.00 uur.
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl.
Plantenwerkgroep
De bijeenkomsten van de plantenwerkgroep starten weer in januari 2022 en wel op
e
donderdag de 28 . Daarna hebben we om de twee weken een bijeenkomst tot eind april.
Start 20.00 uur in het MEC. Op de eerste bijeenkomst is het onderwerp: evaluatie van de
activiteiten in 2021 en plannen voor 2022. Op de tweede avond is het onderwerp:
resultaten van de inventarisatie van de wollige distel.
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.
Strandwerkgroep
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans
bij de Roompotsluizen, kant van radartoren. Per keer duurt het ruim 2,5 uur. Wij
verzamelen onder het viaduct bij de Roompotsluizen. Is er niemand, dan zijn ze al naar het
strand. Het is handig om wanneer je van plan bent te komen, contact op te nemen met Elly
Jacobusse, tel. 0629835816 of mailen met: strandwgneeltjejans@gmail.com. Het zou
namelijk om allerlei redenen kunnen dat het een keer niet door gaat. Zorg voor warme
kleding en laarzen.
Inventarisatieprojecten en data
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring project = strandexcursie.
Limp: Litoraal Inventarisatie en monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie.
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp).
Vrijdag 8 oktober
09.00 u
Zaterdag 23 oktober
10.00 u
Maandag 8 november
09.30 u
Donderdag 25 november
10.30 u
Donderdag 9 december
11.00 u
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Donderdag 23 december
10.00 u
Eventuele wijzigingen in de agenda kunt u vinden op:
anemoon.org/Mijn-Anemoon/Activiteiten
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816.
Vogelwerkgroep
Peildatum 10 september 2021 - website Vogelwerkgroep
vwgbevelanden.knnv.nl/agenda/vogelwerkgroep-bevelanden/
30 september
p.m.
De werkgroepen houden alle rekening met voortschrijdend coronabeleid, houd rekening
met het niet doorgaan van een activiteit of het aanpassen van de wijze van werken.
Informatie bij de secretaris Cees Lavooy.
[DE WERKGROEP HEEFT EEN PROGRAMMA OP WEBSITE VWG]
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/.

Eerste ervaringen met
strandwerkgroep Neeltje-Jans
Door: Anne Fortuin
In een van de vorige nummers van ‘t Heelblaadje meldde Petra Sloof o.a. dat ik, Anne
Fortuin, was mee gaan doen met de strandwerkgroep (de strandexcursies op Neeltje-Jans
vallen onder wat landelijk ook wel strandwacht wordt genoemd). Naar aanleiding daarvan
is mij gevraagd iets te vertellen over mijn beweegredenen en eerste ervaringen.
Een deel van die beweegredenen ligt in het
verleden. Vanaf de start eind 1977 heb ik
een paar jaar meegedaan met de Strandwacht Katwijk-Noordwijk, opgezet door
iemand van de Leidse universiteit, waar ik
toen mariene biologie studeerde. Dat vond
ik altijd leerzaam en leuk om te doen. Ik
heb toen ook nog een uitgebreid verslag
over het eerste jaar gemaakt, verschenen
in Het Zeepaard, orgaan van de Strandwerkgemeenschap. Met mijn verhuizing
naar Zeeland moest ik daarmee stoppen
(andere strandwachten waren er toen nog
niet). Op zich niet erg, want in werk en vrije

tijd (duiken) bleef ik bij het onderwaterleven
betrokken.
Een paar jaar geleden ben ik met pensioen
gegaan en inmiddels ben ik ook gestopt
met duiken. Het onderwaterleven bleef
echter trekken en mee gaan lopen met de
strandwacht Neeltje-Jans leek me een
aardig alternatief. Ik kon dan mijn ervaring
blijven gebruiken en nuttig inzetten, omdat
de gegevens waarvan de waarde met de
jaren groeit, landelijk worden verzameld in
het Strandaanspoelsel Monitoring Project
(anemoon.org) en voor onderzoek kunnen
worden gebruikt. Directe aanleiding om
9
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Vondsten 9 september 2021 - Foto Marijke
Wesseling

mee te gaan doen was een ontmoeting met
Petra Sloof. Zij was net terug van NeeltjeJans en vertelde daarover. Ik vertelde dat
ik ooit ook zoiets gedaan had en eraan
dacht het, nu in Zeeland, weer op te pakken. Zij reageerde enthousiast en nodigde
mij uit om mee te doen.
Vanaf september 2020 loop ik nu mee met
een enthousiaste groep mensen en dat
bevalt goed. Inmiddels heb ik op me

genomen om alles wat we niet direct op
naam kunnen brengen mee naar huis te
nemen en daar met binoculair en microscoop verder uit te zoeken, iets dat ik altijd
leuk heb gevonden om te doen. Mijn
soortenkennis bleek echter wel wat achter
te lopen. Er blijken namelijk nogal wat
soorten van naam te zijn veranderd. Verder
zijn er de laatste decennia veel exoten in
onze wateren terechtgekomen en die staan
nog lang niet allemaal in de boeken en
zeker niet in de vaak wat verouderde
literatuur die ik heb. Maar gelukkig is er
internet en verschijnen er ook regelmatig
artikelen over nieuwe vondsten voor Nederland in 'Het Zeepaard', waar ik al die jaren
op geabonneerd ben gebleven en heb
bewaard (maar jaren niet intensief heb
gelezen). Er verschijnen gelukkig (o.a. via
de KNNV) ook steeds bijgewerkte determinatieboeken. Enkele soorten die ik met
microscoop heb kunnen thuisbrengen zijn
de hydropoliepen figuurzaagje, getande
zeedraad, lange zeedraad, harig kantmosdiertje, onverwacht mosdiertje (een exoot)
en slanke knotsslak (een kleine zeenaaktslak).
De foto geeft een impressie van wat we
zoal op strand tegenkomen: veel schelpen,
verschaling van krabben en diverse wieren,
bijvoorbeeld de exotische roodwieren stijf
priemwier en slijmerige drakentong, de
meest opvallende wieren op de foto.
In totaal hebben we op 9 september
jongstleden 55 soorten gevonden.

Let op de kleintjes
Door: Ruud Lie (*)
Als er naar paddenstoelen (de vruchtlichamen van schimmels) gekeken wordt zien de
meeste mensen alleen die welke makkelijk in het oog vallen door grootte, kleur of vorm.
Er komen in Nederland meer dan 7000 soorten voor, waarvan maar een deel groot genoeg
is om makkelijk op te vallen.
Er zijn echter heel veel soorten die zo klein
zijn dat er een scherp oog en of een goede
10
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in vele vormen. Elke vorm is prachtig als je
hem goed vergroot bekijkt. De meeste
lijken ook niet op het standaardbeeld wat
we hebben bij een paddenstoel. Het grote
voordeel van deze groep is dat er altijd wel

te vinden zijn op de meest verrassende
plaatsen in bijna alle jaargetijden, als de
omstandigheden wat vochtig zijn.
Als we op zoek zijn naar kleine paddenstoelen komen we niet alleen vruchtlicha-

Zwartwordende wasplaat - Foto's Ruud Lie

Gerimpeld mosoortje

Grote parasolzwam

Gewoon meniezwammetje

Bruingrijs ruigkogeltje

Dofpaars wolschijfje
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men van schimmels tegen, maar ook heel
vaak van slijmzwammen. De slijmzwammen, die een aparte groep in het plantenen dierenrijk vormen naast paddenstoelen,
zijn ook zeer de moeite waard om goed

bekeken te worden. Slijmzwammen worden
als organisme tussen schimmels en dieren
ingedeeld. Zij kennen een stadium waarin
zij zich als een klompje protoplasma, het
plasmodium, kunnen voortbewegen op

Breedsporig hangkommetje

Heksenboter vruchtlichaam

zoek naar voedsel en een sessiel stadium
waarin zij vruchtlichamen vormen. Ook
deze vruchtlichamen kunnen fraaie vormen
aannemen. Het plasmodium leeft in koele
beschaduwde plaatsen zoals onder de
verrotte schors van dode stammen
entakken. In het vruchtstadium zoeken zij
wat drogere plekken. Een van de meest
opvallende soorten vanwege de helgele
kleur en de grootte is heksenboter.
Kleinere soorten die men kan aantreffen:

Brandnetelvulkaantje

Heksenboter plasmodium
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Gewoon ijsvingertje
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allerlei bomen, struiken en planten kan men
allerlei soorten tegenkomen, zeker als het
wat vochtig weer is. Ook als men in de tuin
aan het werk is, is het zaak om de ogen
open te houden en kunnen leuke vondsten
gedaan worden, zoals hieronder:

Langstelig kroeskopje

Gekroond geleikelkje

Zandkleurig lantaarntje

Koninginnekruid mollisia

Roodbruin netpluimpje

Het vraagt wat ervaring en kennis om te
weten waar gekeken, en vooral waarop
gelet moet worden. Op dode stammen,
takken, bladeren en dode stengels van

Om ze goed op de foto te krijgen zijn een
goede macro- of supermacrolens en een
statief wel vereisten, maar met de nieuwste
telefoons kunnen ook hele goede foto’s
gemaakt worden. De mogelijkheid om te
'stacken', het combineren van meerdere
foto’s van verlopende scherptedieptes,
levert bijzonder scherpe foto’s op.
(*): eerder verschenen in De Composiet
13
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Verslag excursie boswandeling
de Mattenburgh - VWG
Door: Peter Boelée
Door corona zijn bijeenkomsten al lange tijd niet meer mogelijk. Mensen sluiten zich aan bij
een vereniging om gezamenlijk deel te kunnen nemen aan activiteiten. En door corona
lagen die van de VWG helemaal stil. Het gevaar is dat mensen dan gaan afhaken. Dus
vond ik het tijd geworden om een activiteit te organiseren waarbij mensen elkaar weer
konden ontmoeten en bijpraten. Een natuurwandeling op landgoed de Mattenburgh leende
zich daar goed voor, omdat het niet te verwachten was om in de maand augustus nog veel
bosvogels te zien of te horen. Maar dat pakte anders uit.
Omdat nog niet iedereen zo ver was om
met meer mensen in één auto te zitten
spraken we op de carpool van Hoogerheide
af. Met Hans K. Rien W. Wilma van R.,
Petra, Ben S. met vrouw en zwager, Wim,
Raoul en Cor reden we van de carpool
naar de plek waarvandaan we zijn gaan
wandelen. Met Rien erbij misten we geen
geluidje, want enkele mannen onder ons,
waaronder ikzelf, krijgen steeds meer
moeite om al die piepjes nog te horen.
Al op de parkeerplaats zag Rien de slechtvalk die richting Markiezaat vloog. Onderweg hoorden we overal boomklevers, waardoor we ze ook nog konden zien. Een
goudvink die dus niet iedereen hoorde. Nog
meer bosvogels verraadden hun aanwezigheid door het geluid dat ze maakten, zoals
de grote bonte specht, boomkruipers,
roodborst, tjiftjaf, vink, houtduif, kool-,
pimpel- en staartmees.
Boven het Bloempjesven heel veel boerenen huiszwaluwen; in het ven tussen de
waterlelies enkele wilde eenden en een
dodaarsje. We liepen de Woensdrechtse
Hei op, prachtig paars natuurlijk, maar
helaas ook hier veel te veel gras op het
heideveld. We hoorden een wulp, een
boompieper en een keep. Het was heel
mooi weer, met prachtige wolkenluchten,
net niet te koud.
Op de terugweg, die Raoul gelukkig met
zijn telefoon kon vinden, hoorden we nog
goudhaantjes en gaaien. Al met al dus veel
14

meer vogels dan ik verwacht had. Het was
fijn om weer eens even elkaar te zien,
corona of geen corona. Dit gaan we elke
maand doen. Gewoon er even op uit …

‘t Heelblaadje 2021-4

Wollige distel
Een unieke groeiplaats in Nederland

Openstaande bloemhoofdjes met zaadpluis - Foto's Justus van den Berg

Door: Justus van den Berg
Waarom wollige distel inventariseren?
We volgen de wollige distel als plantenwerkgroep al een paar decennia, omdat het
een bijzonder plant is die hoofdzakelijk in
Zeeland voorkomt. Omdat het aantal groeiplaatsen de afgelopen jaren sterk is afgenomen tot slechts 2: Valdijk en Molenpolderdijk, zijn we de planten intensief gaan
volgen en we volgen de planten individueel
van kiemplant tot uitgebloeide plant. Met
Natuurmonumenten hebben we overleg
over het beheer en de mogelijkheden om
de soort te stimuleren. Hier een kort
verslag van onze waarnemingen op 8
september 2021 op de Valdijk.

Bloeiende planten in 2021
In 2019 waren er op de Valdijk 5 bloeiende
planten en dat was toen de grootste
populatie van Nederland. Op 8 september
zijn we weer op de Valdijk geweest en
hebben we het aantal bloeiende planten
geïnventariseerd. We meten dan de hoogte
van de plant en het aantal bloemhoofdjes.
We hebben 31 planten met bloemhoofdjes
gevonden. Dat is een heel mooi aantal. Het
warme weer van de voorafgaande jaren
heeft er blijkbaar voor gezorgd dat veel
kiemplanten zich konden ontwikkelen tot
grote rozetten. De planten hebben een
hoogte van 120 tot 205 cm. Het aantal
15
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weer van de afgelopen jaren aan de noordkant meer kiemmogelijkheden ontstaan.
Wij vonden in 2020 een plek van 2 bij 2
meter waar 32 rozetten stonden. Nu staan
er op die plek 6 bloeiende planten en nog 6
rozetten, die een jaar overslaan om te
kunnen bloeien. Het grootste deel heeft het
dus niet gehaald.

Begin augustus afgeknipte plant die nu weer
bloeit (foto 8-9-2021)

bloemhoofdjes varieerde van 1 tot 19.
Een paar planten hadden het dit jaar
moeilijk:
Door slakken waren bij drie planten de
stengels op ongeveer 50 cm doorgeknaagd. Dat hebben we begin juni al
geconstateerd. Deze zijn toch weer
uitgelopen en hebben rijpe bloemhoofdjes.
Begin augustus zagen we drie afgeknipte stengels. Mogelijk zijn de bloemen meegenomen voor een droogboeket. De planten stonden er toen
kaal bij. Ze zijn toch weer uitgelopen
en staan nu in bloei. Of dat nog
vruchtbaar zaad oplevert, hangt
natuurlijk van het weer af.
Harde concurrentie
Het bijzondere van dit jaar is dat het overgrote deel van de planten aan de noordzijde van de dijk staat. Maar liefst 23
planten staan daar en slechts 8 aan de
(warme) zuidkant. Meestal stond hooguit ¼
van de bloeiende planten aan de noord
kant. Waarschijnlijk zijn er door het droge
16

Hoe komt een zaadje uit de
bloembodem?
De afgelopen dagen was het heel mooi
weer en voor het eerst zien we wollige
distel met zaadpluizen. De bloemhoofdjes
staan open. Nog groter dan bij paardenbloem hebben de zaden van die mooie
pluizen, waardoor ze door de wind
verplaatst kunnen worden. Doordat het
bloemhoofdje bij droog weer openbreekt
kan het zaad de pluis uitstrekken en door
de wind worden meegenomen.
Dat zagen we dus nu ook gebeuren,
dankzij het droge weer en de oostenwind.
We hadden dit nog nooit eerder gezien,
dus dat was erg leuk.

Openstaande bloemhoofdjes met een groot
volume aan zaadpluis (ook met rijp zaad)
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Maai-me-nietjes voor bloemen
en insecten in Driewegen

Artikel Bevelandse Bode met de 3 initiatiefnemers

Door: Nanning-Jan Honingh en Lidwien Willemse
Het is voorjaar 2020. De pinksterbloemen
in de bermen in Driewegen beginnen langzamerhand te bloeien. Je kunt zien dat er
nog meer pinksterbloemen onderweg zijn
om te gaan bloeien. Verder staan er allerlei
andere bloeiende planten, zoals paardenbloem, paarse dovenetel en natuurlijk
madeliefjes. Kortom, het voorjaar ontluikt

en de eerste hommels en bijen laten zich
zien.
Dan gebeurt het. De maaier van de
gemeente komt eraan en de berm ligt er
weer keurig gemaaid bij. Geen bloeiende
pinksterbloemen meer en ook veel paardenbloemen zijn verdwenen. Jammer, zei
de bij …
17
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Het is voorjaar 2021. De pinksterbloemen
in de bermen in Driewegen beginnen weer
te bloeien. Ook de paardenbloem, paarse
dovenetel en madeliefje staan er weer
volop. Behalve deze bloeiende planten
staat er een aantal bordjes met daarop de
tekst: "Geef ruimte aan bloemen en
insecten: maai me niet." Warempel, de
pinksterbloemen nemen toe in de weken
daarna; we zien boshyacint bloeien en de
bijen en hommels doen het goed. We zien
zelfs een oranjetipje. Maaien? Dat komt
later wel.
Wat is er aan de hand?
Om planten en insecten ook in Driewegen
meer leefruimte te bieden heeft de werkgroep Duurzaam Driewegen een plan ontwikkeld om met kleine aanpassingen de
natuur een handje te helpen. Het plan is
afgestemd met de gemeente en de dorpsraad.
In 2021 zijn daarin de eerste stappen gezet. Voor een aantal bermen en een stuk
gras bij de begraafplaats is afgesproken
dat we als bewoners het tijdstip van de
eerste maaibeurt bepalen en zelf uitvoeren.
Voor de duidelijkheid hebben we bordjes
geplaatst, de zogenaamde maai-menietjes. Daarmee is het voor zowel dorpsbewoners als gemeentemedewerkers
duidelijk dat er niet gemaaid mag worden.
Na de eerste maaibeurt heeft de gemeente
het maaien weer overgenomen met het
gebruikelijke maairegime. Voor één locatie,
een dijkhelling, is afgesproken dat we deze
als bewoners 2 keer maaien en het maaisel
afvoeren. Hiermee hopen we dat de vegetatie wat interessanter wordt en ook insecten hiervan profiteren.
Wat willen we bereiken?
Door vooral in het begin van het seizoen
even te wachten met maaien krijgen de
eerste bloemen en insecten meer overlevingskansen. Hiermee ontstaat een rijker
ecosysteem met meer biodiversiteit. Op
een enkele plek willen we ook het maaisel
afvoeren voor een beter resultaat. Ook later
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in het seizoen kan het verstandig zijn soms
net iets minder vaak te maaien, bijvoorbeeld bij langdurige droogte. Door kritisch
naar de omstandigheden te kijken, blijven
ook de kosten voor het maaien beperkt.
Dat is maatwerk, waarbij we ook rekening
willen houden met de locatie en het straatbeeld.
In 2021 zijn de eerste stappen gezet. Wat
bloemen en insecten betreft lijkt het een
succes. Na evaluatie samen met de
gemeente, dit najaar, kunnen we bepalen
of we dit volgend jaar weer zo doen en of
we misschien nog wat meer kunnen bereiken.

Het plaatsen van de bordjes in een Drieweegse
berm vol pinksterbloemen - PZC

Wat vinden gemeente en
dorpsbewoners?
De gemeente was direct enthousiast. Het
paste op meerdere punten bij het beleid:
burgerparticipatie, vergroten biodiversiteit
en kostenbesparing. De gemeente was
bereid een bescheiden bedrag bij te dragen
als er onkosten waren en schakelde ook de
pers in. Het initiatief kreeg daardoor ruim
de aandacht in PZC, op Omroep Zeeland
en in de Bevelandse Bode. Voor het dorp
zijn berichten gemaakt op facebook en de
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website.
De vrolijke maai-me-nietjes zijn een idee
van Natuurmonumenten, zie natuurmonu
menten.nl/nieuws/bescherm-de-berm-planteen-maai-me-nietje. Ze werden gewaardeerd op het dorp, zelfs zo erg dat er
geregeld bordjes verdwenen. Meestal
konden we ze traceren bij feestgangers en
kinderen. Al met al bleek het draagvlak
verrassend groot, met voornamelijk
positieve reacties. Al zijn er ongetwijfeld
mensen die het liever strak gemaaid zien.
We hebben een dorpswandeling gehouden
om te laten zien wat de ideeën zijn en
hierover in gesprek te gaan. Dit trok niet

veel mensen, maar was wel gezellig en
voor herhaling vatbaar. Verder zijn er
ideeën om te kijken of we de schoolkinderen bordjes kunnen laten schilderen
voor volgend jaar.
Al met al zijn het kleine stapjes, maar met
het idee dat we het verder kunnen uitbouwen. In goed overleg met de gemeente en
met (meer) dorpsgenoten kunnen we kijken
of we meer kunnen bereiken. Zo zijn er
ideeën om de verwaarloosde dorpsboomgaard op te gaan knappen. Daarmee
hopen we dat iedereen blij kan zijn met
onze Drieweegse bermen en groen.

Bevelandse steenuilen in de media

Tijdens de opname van Vroege Vogels - Foto's Monique van K.

Door: Peter Boelée, veldmedewerker Zeeuws Steenuilfonds
Ik ben een trouw luisteraar van het radioprogramma 'Vroege Vogels’ op de vroege zondagochtend. De onderwerpen zijn heel divers; iedereen die zich in Nederland bezighoudt met
het onderzoeken en beschermen van een bepaalde plant- of diergroep komt een keer aan
bod.
De reporters van het programma reizen
door het hele land en gaan op pad met

iemand die van één bepaald onderwerp
veel weet. Van een ééncellig waterdiertje
19
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tot een ongewone broedvogel en alles wat
daar tussen zit. Er zijn altijd mensen die
zich ergens in verdiept hebben en er mooi
over kunnen praten.
De vaste rubriek 'de Fenolijn' (fenologie=
waarnemingsleer) wordt gebruikt om alle
‘eerstelingen’ van het seizoen te melden.
Maar veel mensen melden er ook hun
waarnemingen die zij bijzonder vinden. Als
het in heel Nederland al miegelt van de
kramsvogels meldt een meneer in het
oosten van het land doodleuk zijn eerste
kramsvogel. Er zijn vaste gebruikers van de
Fenolijn, zoals Jeanette Essink uit Koekange en frater Willibrordus die jarenlang tot
zijn overlijden zijn waarnemingen uit de
natuur in en rondom Den Bilt meldde.
Het programma begint om 7 uur op de
zondagochtend, maar het is zeker de
moeite waard van het vroeg wakker
worden.
Ik nam contact op met de programmaleiding en vertelde dat onze Bevelandse
steenuilen zich anders gedragen dan die
elders in Nederland. Er werd meteen zeer
enthousiast gereageerd en een van hun
reporters, Henny Radstaak, belde mij op
om af te spreken wanneer en waar hij ons
zou ontmoeten.
Op 31 mei was het zo ver, het was een
prachtige zonnige dag en Henny kwam
naar Kwadendamme. Een hele aardige
man, die je meteen op je gemak stelt. Hij
vertelt steeds wat er te zien is, want het is
geen TV-opname. Dan is het afwachten tot
het programma wordt uitgezonden, om te
weten te komen wat er allemaal gezegd is.
Als ik maar niks geks gezegd heb …
De hele opname duurt de hele ochtend,
maar er worden daarvan maar enkele
minuten uitgezonden. Over het knippen en
plakken heb ik niks te zeggen. Henny bleef
die ochtend langer bij ons dan hij van plan
was, waarschijnlijk omdat het allemaal zo
lekker verliep. Om deze reportage nog
eens te beluisteren, klik je op: nporadio1.nl/
podcasts/vroegevogels/55696/vroegevogels-radio-13-juni-2021-13-juni-2021. Of
even op de site van Vara Vroege Vogels op
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de zoekfunctie: uitzending 'Vroege Vogels
13 juni 2021'.
Enkele dagen na deze opname ging
reporter Erik van Ommen van Omroep
Zeeland ook nog een ochtend mee. Dat
was heel anders, omdat hij alles filmde.
Erik had van tevoren al gezegd dat het hem
niet zo om de uilen zelf maar de man die
de uilen ringde ging. Hij zei na afloop dat hij
wel dagen uitzending had kunnen vullen
met alles wat ik die ochtend tegen hem
gezegd heb. Ook die uitzending is nog te
bekijken: omroepzeeland.nl/nieuws/128005
/Al-loop-ik-straks-achter-een-rollator-ik-blijfin-bomen-klimmen-om-steenuilen-teringen.
Het was goed dat er aandacht voor de
Bevelandse steenuilen was want het
Zeeuws Steenuilfonds kan nog wel wat
donateurs gebruiken.

Tijdens de opname van Vroege Vogels
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Broedgeval van boomvalken Falco
subbuteo in hoogspanningsmast in
Zeeland te Rilland-Bath

Overzichtskaart van het boomvalkennest (gele stip) en sperwernesten (rode stip) in 2020. De afstand
tot de verst verwijderde stip bedraagt ± 2200 m.

Door: Rien Weststrate
Boomvalken zijn slanke, snelle luchtjagers die als broedvogel in Zeeland een zeer
bescheiden plaats onder de roofvogels innemen. Al een aantal jaar probeer ik ze te volgen
tijdens het broedseizoen en probeer ik zoveel mogelijk gegevens te verzamelen voor de
nestkaart.
Het ontdekken van de broedlocatie en het
volgen ervan was voorwaar niet zo eenvoudig uit te voeren. De broedseizoenen 2018
en 2019 waren al heel wat beter te doen;
de nesten zaten op het erf van een vervallen boerderij. Tot mijn verbazing kozen ze
dit jaar voor een hoogspanningsmast. Ik
heb ze vrijwel dagelijks kunnen volgen en
er veel van geleerd. Hieronder een korte
verkenning van het voorkomen in Zeeland

en nog meer specifiek zoom ik in op het
oostelijke deel van de Hals van Zuid-Beveland (afgekort: HZB). Dit is het gebied
rondom mijn woonplaats Rilland - Bath.
Daarna een korte beschrijving van het
gebied. Vervolgens mijn ervaringen uit
eerdere jaren en daarna de lotgevallen van
het door mij gevolgde boomvalkengezin in
2020.
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broedvogel voorkomt. Omgerekend naar de
stippen op de kaart in dit boek over de
periode 1980-92 tel ik dan ongeveer tien
broedparen. In de HZB zijn ze toen niet
vastgesteld. In de jaarverslagen van De
Werkgroep Roofvogels Zeeland is te zien
dat de aantalsontwikkeling positief verloopt,
van 24 vastgestelde territoria in 1995 tot 36
in 2000 en terug naar 24 in 2018. Voor de
HZB is het resultaat poverder, namelijk nul
territoria in 1995 tot drie territoria in 2000
en één in 2018. Uiteraard is het aantal
paren dat werkelijk tot broeden komt vaak
een stuk lager dan het aantal territoria. Het
geschatte aantal voor geheel Zeeland is
volgens bovengenoemde werkgroep 25 tot
40 paar (2018).
Mark Hoekstein ringt Boomvalken. Rilland,
2 augustus 2018 - Foto's Rien Westrate

Aanwezigheid in Zeeland en specifieker
in de Hals van Zuid-Beveland
De vroegste bron van broedende boomvalken in Zeeland kwam ik tegen in het blad
Ardea uitgegeven in 1948. Vleugel e.a.
noemen de boomvalk een zeer zeldzame
broedvogel in Zeeland. Hij beschrijft drie
broedgevallen in respectievelijk 1944 te
Nisse, 1946 in de Groe en 1946 nogmaals
te Nisse. In zijn leerzame boek over de
boomvalk schrijft Bijlsma (1980) dat de
boomvalk als broedvogel in Zeeland ontbreekt. Hij baseert zich daarbij op de
gegevens van het Atlasproject 1973-77,
gelanceerd door de Sovon. Op de daarbij
getoonde verspreidingskaart tel ik zes
stippen die duiden op een waarneming in
genoemde periode, waarvan één in de
HZB. Relatief dichtbij op de zandgronden in
Noord-Brabant kwam de soort veelvuldiger
voor. Als mogelijke oorzaak voor het
ontbreken in Zeeland noemt hij de schaarsheid van oud geboomte en de geringe
aantallen van kraaiachtigen, zoals ekster
en zwarte kraai. Mogelijk was er sprake
van ondertelling, dat is echter achteraf
lastig te verifiëren. In de Ecologische atlas
van de Nederlandse roofvogels uit 1993
staat dat de boomvalk in alle provincies als
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Gebiedsbeschrijving
Het bovengenoemde gebied waartoe
Rilland - Bath (gemeente Reimerswaal) op
het schiereiland Zuid-Beveland behoort is
ter hoogte van mijn dorp ongeveer 5 kilometer breed, vanaf de Westerschelde tot
aan de Oosterschelde, en bestaat uit grote
zeekleipolders met vooral grootschalige
akkerbouw. Verder zijn er het dorp en drie
kleine gehuchten en verspreid liggende
boerderijen. In het oosten sluit de HZB aan
op de provincie Noord-Brabant, waar de
kleipolders abrupt overgaan in een totaal
ander habitat, met onder meer de Brabantse Wal, het Markiezaat en de Zoom-Kalmthoutse Heide. In het westen wordt als
begrenzing van de Hals het Kanaal door
Zuid-Beveland aangehouden. Rilland Bath met zijn polders, waar ik meer specifiek op in zal zoomen, beslaat ongeveer
4672 ha (excl. zoute wateren).
Aanwezigheid boomvalken rondom
Rilland-Bath
In het jaar 2010 ontdekte ik drie uitgevlogen jonge boomvalken oostelijk van Rilland
nabij het natuurgebied Voormalig schor van
Bath. Het ging er luidruchtig aan toe. De
vraag die toen oprees was: waar hebben
ze gebroed? In 2011 ontdekten we (Rinus
Sinke en ik) boomvalken op een nabij Bath
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gelegen, met populieren beplante polderdijk. We hebben dat seizoen geen
geslaagd broedgeval kunnen vaststellen.
Helaas werden de populieren omgezaagd
en weg waren alle potentiële nesten!
In de jaren daarna zijn ze noordwestelijk
van Rilland neergestreken op populierendijken van de Fredericapolder. Het bleek
lastig om ze te vinden, want aanwezige
kraaiennesten zaten erg hoog. In 2017
kwamen ze ons een stuk tegemoet: ze
kozen voor een oud buizerdnest op een
werkbare hoogte. Ze hadden drie eieren op
15 juli en op 29 augustus waren er twee
jongen zichtbaar op het nest. Echter ook
deze bomen werden omgezaagd! Waar
zouden ze in 2018 belanden? Gelukkig! Ze
kwamen weer terug en kozen voor een
boomsingel van een boerderij in genoemde
polder. Een oud buizerdnest laag in een
wilg was de basis voor het broedsel. Op 26
juli heeft Mark Hoekstein twee jongen
geringd (zie foto). Het jaar daarop in 2019
kwamen ze weer terug naar deze boerderij
en ze kozen voor een kraaiennest boven in
een populier. Henk Casteleijns heeft op
6 augustus twee jongen geringd.

hadden jongen grootgebracht en waren
inmiddels uitgevlogen. Het vrouwtje jaagt in
deze periode voor het broeden niet meer
en is dagelijks te zien op de bovenste
traverse. Op 13 juni zit ze een meter van
het nest en vanaf die datum is het
aannemelijk dat ze is gaan broeden.

Aankomst en nestkeuze
Vervolgens brak 2020 aan en mijn eerste
waarneming van een jagende boomvalk
was pas op 7 mei en daarna respectievelijk
21, 22 mei en 12 juni. Op de eerder
genoemde boerderij, de broedlocatie van
2019, bleef het stil. Het nest van vorig jaar
was fragiel en alternatieven waren er niet
echt. Bovendien gaan de bomen achteruit
in conditie, vermoedelijk door verdroging.
En ja, wat moet je dan zonder geschikt
geboomte? Op 3 juni hoor ik boomvalken
roepen en ze bleken een hoogspanningsmast uitgekozen te hebben. Het mannetje
had een prooi overgedragen aan het
vrouwtje. De mast ligt op ongeveer 600
meter ten noorden van het dorp Rilland,
naast een rotonde langs de A58. Voor mij
dichtbij huis en ideaal om te volgen! In
deze mast lag een kraaiennest op
ongeveer 65 meter hoogte. De kraaien

Balts
Van de balts voorafgaand aan de eileg/broedperiode heb ik vrijwel alles gemist.
Behalve dan de waarneming van 3 juni,
waarbij het mannetje een prooi had
overgedragen aan het vrouwtje. Vrouw
boomvalk jaagt in dit stadium voor het
leggen niet meer. Wel deed ik een
interessante waarneming op 1 augustus, 's
morgens om 7:10 uur. De jongen zijn dan
volgens mijn berekening ongeveer 18
dagen oud. Het vrouwtje roept luid naar het
voor mij niet zichtbare mannetje. Het
mannetje arriveert en ze vliegen samen
enkele rondjes rond de mast. Vervolgens
vindt er copulatie plaats op het uiterste
puntje van de bovenste traverse (zie foto).
Na de paring landt het mannetje op de
onderste traverse en het vrouwtje blijft nog
een poosje roepen. Deze nabalts wordt ook
beschreven door Peter Ganzeman op zijn

Boomvalk vrouw met prooi in de nestmast.
Rilland, 3 juni 2020
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verrekijker. De slagpennen komen uit de
bloedspoelen. Maandag 3 augustus om
10:05 uur hoor ik valkengeroep vanaf de
rand van het dorp. Het mannetje draagt
een prooi over aan het vrouwtje. Ze gaat de
prooi één mast westelijker plukken en na 2
minuten plukwerk brengt ze de prooi naar
het nest. Op 4 augustus zijn de jongen
bezig met vleugelklapperen. Het vrouwtje is
nog steeds waakzaam in de buurt en doet
vanuit de mast een stootduik, maar komt
loos terug. De jongen beginnen te kleuren
en het dons is flink op zijn retour, ze zijn nu
ongeveer 22 dagen oud. Vrijdag 7 augustus doen ze de eerste stapjes op een
dwarsbalk. Het worden takkelingen in een
vakwerkmast! Het is zeer warm weer met
34 graden Celsius op de thermometer.
Juveniele Boomvalk op het nest.
Rilland, 4 augustus 2020

website boomvalken.nl. Het daadwerkelijk
copuleren benoemt hij echter niet.
Broedperiode tot takkelingenfase
Na 13 juni zat het vrouwtje vast op het nest
en gewoonlijk wordt er een maand lang
gebroed. Gedurende deze periode was het
rustig rondom het nest. Het broedende
vrouwtje kon ik vanaf de grond niet zien.
Het mannetje zat soms boven op een
traverse te poetsen. Jagend boven het dorp
zag ik hem op 22 juni. Vanaf 17 juli komt er
een duidelijke verandering: om 13:30 uur is
de vrouw van het nest en zit te poetsen en
later die dag zit ze 'hoog' broedend op
jongen. Op 18 juli is het vrouwtje rond
20:20 uur aan het voeren en wat later zit ze
te poetsen. De jongen zijn dan vermoedelijk ongeveer 5 dagen oud.
Maandagmiddag 20 juli rond 14:15 uur zit
de valkenvrouw weer broedend op haar
jongen. Op donderdag 23 juli maak ik een
foto van het nest en daarop zijn voor het
eerst de jongen te zien in het donsstadium.
Ze zijn dan zo'n tien dagen oud en het
warmhouden heb ik daarna niet meer
gezien. Donderdag 30 juli (± 17 dagen oud)
zijn twee á drie jongen zichtbaar door de
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Van takkeling tot vertrek
Op 8 augustus om 07:10 uur zie ik een
prooioverdracht en het vrouwtje pluimt ter
plaatse de prooi. Ze blijft waaks en doet
soms een uitval naar een doel dat ik niet in
beeld heb. Op 10 augustus zijn de jongen
druk bezig met klapwieken en korte
sprintjes. Op 17 augustus zijn er nog
steeds drie juvenielen in de nestmast en
rond 11:30 ligt een jong te zonnen op een
liggende balk. De volgende dag stel ik ook
vliegrondes rond de mast vast. Ook de
bedelroep is duidelijk hoorbaar. Op 19
augustus rond 20:30 uur zie ik de jongen
wegvliegen van de mast naar bomen langs
de A58. Overnachten ze daar? Het nest
wordt soms nog gebruikt om een prooi op
te peuzelen, wat ik o.a. 21 augustus om
20:40 uur en 29 augustus rond 11:40
signaleer. Op 22 augustus zie ik twee van
de jongen uitvallen doen naar houtduiven
en kauwen. Op 24 augustus kan ik de
jongen niet vinden in de mast, maar de dag
daarop vind ik ze 400 meter oostelijker,
zittend op de akker. De jongen horen of
zien de ouder aankomen met prooi en deze
wordt in de lucht overgenomen en bijvoorbeeld op 29 augustus op de akker geplukt.
Zo'n prooioverdracht gaat er luidruchtig aan
toe en is 700 meter ver te horen. Op 31
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augustus zijn ze een mast westelijker
neergestreken, op ongeveer 500 meter van
de nestmast. Vanaf 4 september zie ik dat
ze nog weer een mast westelijker zijn
belandt. 5 september zie ik om 15:50 uur
een adult met twee jongen al roepend
vliegen boven de akkers. Op 8 september
rond 14:00 uur hoor ik een roepend jong
boven het dorp; hij doet een uitval naar een
kauw. Al doende leert men! Verder die dag
prooioverdrachten boven het dorp, waarbij
ze de ouder luidkeels tegemoet vliegen en
een jong de prooi afpakt met zijn poten uit
de poten van de ouder. Daarna doet een
broer/zus nog een felle aanval op degene
met prooi. Vervolgens vliegt de gelukkige
eigenaar luid roepend een rondje over het
dorp en zoekt een veilige plukplaats in een
mast. Vanaf 9 september zie ik ze vaak
gedrieën naast elkaar op de bovenste
traverse zitten, op de derde mast westelijk
van de nestmast. Vanaf 13 september
verandert het patroon en zijn ze vaker weg.
Ook daarna nog regelmatig een hoorbare
prooioverdracht. Op 15 september zie ik ze
rond 15:00 uur voor het laatst alledrie. Op
18 september zie ik voor het laatst rond
19:50 uur het overgebleven tweetal.
Tenslotte op 22 september om 19:15 zie ik
nog één juveniel in de hoogspanningsmast
zitten. Zou het de jongste van het drietal
zijn? Het was de laatste nazomerdag en op
23 september slaat het weer om en heb ik
geen juvenielen meer gezien.
Prooien
Ik heb geen onderzoek gedaan naar
prooien en prooiresten. De prooien werden
geplukt boven in de nestmast of een
belendende mast en de veertjes zullen
ongetwijfeld verwaaid zijn over een groter
Soort
Huiszwaluw
Oeverzwaluw
Boerenzwaluw

Alle gevonden nesten
opgeteld
281
107
Niet geteld

gebied. Op de foto's heb ik tweemaal een
vogel kunnen herkennen, waaronder
eenmaal een huiszwaluw. Ik ga ervanuit
dat de prooien voor het grootste gedeelte
uit vogels hebben bestaan. Mogelijk is er
daarnaast wel eens een muis afgepikt van
een torenvalk. Hoe groot het jachtgebied
was is moeilijk vast te stellen. Ik weet uit
waarnemingen dat ze regelmatig
concentraties van huiszwaluwen,
boerenzwaluwen en oeverzwaluwen
bezoeken. Hieronder een tabel met de
aantallen van door mij getelde
zwaluwnesten per soort in 2020. Deze
kolonies bevinden zich binnen een straal
van 5 kilometer rond de nestlocatie. Het
zou interessant zijn om te weten of de
boomvalken ook buitendijks jagen boven
de schorren en droogvallende slikken met
grote concentraties bonte strandlopers en
dergelijke. Ik heb het zelf niet kunnen
vaststellen.
Aanwezigheid predatoren c.q. voedselconcurrenten
Boomvalken zijn buitengewoon fel als er
een andere roofvogel in de omgeving van
het nest komt. Ook zwarte kraaien Corvus
corone of kauwen Corvus monedula haalden het niet in hun kop om de nestmast te
naderen. Ik zal wat waarnemingen en
ervaringen in volgorde van tijd de revue
laten passeren. Op 22 mei zie ik een adulte
boomvalk niet ver van de nestmast vliegen
ter hoogte van het territorium van een
paartje sperwers Accipiter nisus. Ik zie dat
de sperwer een uitval doet. Vervolgens op
22 juli hoor ik een alarmerende boomvalk
boven het dorp. Ze ligt in de clinch met een
sperwer. Deze sperwer heeft zijn nest in de
zuidwestelijke hoek van het dorp. Op 31 juli
Opmerkingen
Een tweede kolonie is niet geteld
Op een veeboerderij in aanzienlijke
aantallen aanwezig

Getelde zwaluwnesten te Rilland - Bath, inclusief het buitengebied.
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zit vrouw boomvalk op de traverse van de
nestmast; ze alarmeert en doet een felle
uitval naar een torenvalk Falco tinnunculus.
Ze cirkelt daarna wel een half uur boven de
nestlocatie. Maandagmorgen 10 augustus
om 06:30 uur glipt er een havik Accipiter
gentilis langs de dorpsrand richting het
kerkhof op circa 700 meter van het nest. Uit
het geboomte van het kerkhof komt luid
alarmerend een man boomvalk die regelrecht naar de nestmast met de takkelingen
vliegt. Een buizerd Buteo buteo passeert
op 15 augustus de mast. Vrouw boomvalk
alarmeert, maar doet geen uitval.
Eveneens op 17 augustus weer een passerende buizerd. Het vrouwtje alarmeert en
vliegt een rondje, gaat weer op de traverse
zitten en roept nog een poosje. Ook op 25
augustus doet een adulte boomvalk een
uitval naar een buizerd. Tenslotte op 21
september vliegt een alarmerende juveniele boomvalk boven het dorp vanwege twee
daar cirkelende buizerds.
Discussie
Boomvalken waren in de vorige eeuw tot
grofweg 1980 niet of nauwelijks als broedvogel in Zeeland aanwezig. Wel moeten we
in overweging nemen dat mogelijke broedgevallen niet bekend waren of opgespoord
zijn. De broedgevallen te Nisse in 1944 en
1946 bewijst dat er wel gebroed werd! De
e
laatste 20 jaren van de 20 eeuw neemt de
soort langzamerhand toe tot een 36 getelde
territoria in 2000. Daarna stabilisatie en
recent weer afname. Meer details over
aantallen en ontwikkeling zullen binnenkort
gepubliceerd worden in de Avifauna Zeelandica. De sterke afname van geschikte
bomen op polderdijken weet de boomvalk
te ondervangen door te kiezen voor hoogspanningsmasten, maar dan moeten die er
wel zijn. Verder sluit ik niet uit dat de sterke
afname van zwaluwen en andere plattelandsvogels, zoals spreeuwen en mussen,
zogenaamd stapelvoedsel, zeker gevolgen
zal hebben voor de boomvalkenpopulatie.
Het is in de HZB dan ook niet toevallig dat
de boomvalk zich als broedvogel handhaaft
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nabij Rilland - Bath, omdat er voldoende
stapelvoedsel is. In tegenstelling tot het
naastgelegen gebied van de Brabantse
Wal zijn er bij ons maar weinig libellen. In
het jachtgebied van dit beschreven paar
zitten drie territoria van sperwers. Er is
overlapping wat voedselkeuze betreft met
de boomvalk. Toch hebben ze alle met
succes jongen grootgebracht!
Ten slotte
Ik hoop dat we allemaal nog lang van deze
prachtige roofvogeltjes in ons land mogen
genieten. Dit artikel is mede tot stand
gekomen dankzij informatie van Henk
Casteleijns en de medewerking van Rob
Bijlsma. Waarvoor mijn hartelijke dank.
Dit artikel is ook gepubliceerd in 'De
Takkeling', een tijdschrift voor/over
roofvogels.
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