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Van de voorzitter
Door: Johan Eckhardt
Deze inleiding gaat over wildplukken, uit het bestuur en natuurlijk een
natuurbeleefmoment.
Op drieëntwintig april is de ledenvergadering van de landelijke KNNV. Naast de
gebruikelijke agendapunten zijn er twee
zaken die ik onder de aandacht wil brengen
van onze afdeling.
In Nederland is er toenemend belangstelling voor wildplukken. Ik dacht even dat het
over fazanten ging, maar het blijkt dat het
gaat over paddenstoelen, vruchten en
planten. Onze provincie wordt vergeten,
want bij ons is wildplukken vooral het
meenemen van wier en schelpdieren. Het
voorstel van de landelijke KNNV vat ik kort
samen. Wildplukken is ongewenst, omdat
de natuur in Nederland onder druk staat.
Uitzonderingen zijn mogelijk onder de
volgende voorwaarden:
- toestemming van de eigenaar;
- nooit zoveel plukken dat soort van die
plek verdwijnt;
- opletten dat andere vegetatie niet vertrapt
wordt;
- zorgen dat er genoeg overblijft voor de
dieren of voor andere mensen;
- Nederland is te klein om paddenstoelen te
verzamelen.
Het is een heel redelijk voorstel. We
moeten vooral inzetten op wildpluktuinen
en -parken, waardoor de natuur verder
ontlast wordt.
Het tweede punt van de vergadering is de
successen van afdeling Natuurlijk Delfland.
Deze afdeling timmert aan de weg met
allerlei projecten en wil een groot deel van
de KNNV meekrijgen met hun ambitieuze
plannen. Ik ga er naar luisteren en indien
nodig en nuttig zal ik het in een volgende
inleiding terug laten komen.
Door corona komt het bestuur pas op 22
maart bij elkaar, ik kan dus geen mededelingen doen vanuit het bestuur. In april is

onze ledenvergadering en dan moeten we
het Zwaakse Weel project verder
bespreken.
De laatste maanden heb ik veel tijd doorgebracht met de mossenstudie, dat heeft
veel mooie momenten opgeleverd. Ik denk
aan de vondst van broedkorrelkroesmos.
Dat is een plukje mos zo groot als het
eindkootje van je duim, maar als je beter
kijkt zie je op de top van de blaadjes een
bruin korreltje zitten. Zoals je aardappelen
poot, zo poot dit mosje kleine korreltjes om
zich te verspreiden. Dit verspreiden lukt
niet zo goed, want het is behoorlijk
zeldzaam.
Ik kom nu tot het natuurbeleefmoment.
Tijdens de eerste zaterdag van de maand
excursie naar de Prunje in Schouwen
zagen we nonnetjes. Dat komt meer voor,
maar we zagen ze van verre. We besloten
ze te naderen en steeds weer te kijken. De
nonnetjes deden wat ze altijd doen: onder
duiken als je ze net ziet. Toen we ze op 50
meter genaderd waren, stopten ze met
duiken en lieten zich van alle kanten goed
bekijken, een natuurbeleefmoment.

Nonnetje - foto Niek Oele
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Groepsoproep
Door: Truus Step
Onlangs ontdekte ik dat er aardig wat woorden voor 'groep' zijn, die aan dieren zijn gerelateerd. Ik heb daar voor mezelf een lijstje van gemaakt. Ik ben tot de volgende namen
gekomen: een groep mensen, een kolonie apen, een kudde schapen, een meute honden,
een roedel wolven, een zwerm spreeuwen, een school vissen, een volk bijen. Dit lijstje is
vast niet compleet.Ik ben benieuwd welke 'dier-groepen' er nog meer zijn, dus als u
aanvulling hebt op onderstaand lijstje, laat het me svp weten!

Agenda
De activiteiten staan vermeld per maand in plaats van per werkgroep. Ook anderen dan de
eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en
excursies. Zie voor een toelichting bij ‘Informatie’.
De agenda is ook te vinden op: /bevelanden.knnv.nl/agenda/.
De werkgroepen houden alle rekening met voortschrijdend coronabeleid; houd
rekening met het niet doorgaan van een activiteit of het aanpassen van de wijze van
werken.
April
za 2 april
Eerste zaterdag van de maand excursie

di 19 april
Strandwerkgroep

ma 4 april
Strandwerkgroep

Mei
di 3 mei

do 7 april
Plantenwerkgroep
Over de Rietput
za 9 april
Paddestoelenwerkgroep
Schlphoek, Wolphaartsdijk
do 14 april
Plantenwerkgroep
Wollige distel
za 16 april
Vogelwerkgroep
Sovon wintertelling ganzen en zwanen
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Strandwerkgroep
wo 4 mei
Plantenwerkgroep
za 7 mei
Eerste zaterdag van de maand excursie
wo 11 mei
Plantenwerkgroep
do 12 mei
Plantenwerkgroep
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wo 18 mei
Strandwerkgroep

Do 19 mei
Plantenwerkgroep

Paddestoelenwerkgroep
Axelsebos/Smitsschorre

Wo 25 mei
Plantenwerkgroep

Plantenwerkgroep

Do 26 mei
Plantenwerkgroep

INFORMATIE
Eerste Zaterdag Excursie
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van 10.00 tot 12.00 u,
tenzij anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er
wordt per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of
plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen. Zodra het doel en de locatie
bekend zijn, krijgen de leden een uitnodiging voor deze excursies via de mail.
Zaterdag 2 april
Zaterdag 7 mei
Zaterdag 4 juni
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter.
Beheerswerkgroep
De beheerswerkgroep is in ruste en begint in juni weer met het hooien in de Rietput.
Info: Johan Vermin, zie binnenkaft achter.
Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep
Opgave van deelname aan de excursies uiterlijk 3 dagen ervoor bij Ruud Lie
(ruud.lie@kpnmail.nl) i.v.m. eventueel waarschuwen bij niet doorgaan en om zo mogelijk
vervoer te combineren. Ook is besloten het aantal deelnemers aan een excursie te kunnen
limiteren afhankelijk van de omstandigheden. Deelname kan dan alleen op basis volgorde
van aanmelding.
Zaterdag 9 april Schelphoek, Wolphaartsdijk Veerse meer NMV excursie.
De Schelphoek bij Wolphaartsdijk en ligt aan de Muidenweg afslag restaurant de
Meerkoet. Niet doorrijden naar de Meerkoet maar beneden aan de dijk links af de
parkeerplaats op. Verzamelen om 11.00 uur.
Woensdag 18 mei Axelsebos/ Smitsschorre.
Het Axelse bos is gelegen aan de Boslaan, Axel. Parkeren op de Boslaan komende van de
Kinderdijk over de brug direct naast de weg aan de bosrand. Verzamelen om 13.00 uur
Het Axelse bos is gelegen aan de Boslaan, Axel. Parkeren kan op de Boslaan komende
van de Kinderdijk over de brug direct rechts naast de weg aan de bosrand. Verzamelen om
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13.00 uur. Aansluiten kan op de parkeerstrook na de tolpoortjes van de Westerscheldetunnel om ongeveer 12.30 uur.
Info: Ruud Lie, T: (0115) 45 15 85, M: 06 12 76 85 39, E: ruud.lie@kpnmail.nl.
Plantenwerkgroep
De plantenwerkgroep heeft nog twee bijeenkomsten in april op donderdag avond.
Start 20.00 uur in het MEC.
In mei gaan ze iedere woensdagochtend en donderdagavond het veld in, voornamelijk
voor de inventarisatie van De Zwaakse Weel.
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 de radartoren. Per keer duurt het ruim 2,5 uur. Wij
verzamelen onder het viaduct bij de Roompotsluizen, is er niemand, dan zijn ze al naar het
strand. Het is handig om wanneer je van plan bent te komen, contact op te nemen met
Elly Jacobusse 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).
Maandag 4 april
Dinsdag 19 april
Dinsdag 3 mei
Woensdag 18 mei

10.20 u verzamelen
9.45 u verzamelen
9.45 u verzamelen
9.30 u verzamelen

Eventuele wijzigingen in de agenda kunt u vinden op:
http://www.anemoon.org/Mijn-Anemoon/Activiteiten.
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816.
Vogelwerkgroep
Peildatum (peildatum 21 maart 2022 - website Vogelwerkgroep:
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda
Zaterdag 19 april Sovon wintertelling ganzen en zwanen
Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy email; vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
Overig
Afspraak KNNV afd. Walcheren: Het bestuur heeft de afspraak gemaakt met de afdeling
Walcheren om over en weer de gezamenlijke activiteiten in het verenigingsblad te
vermelden. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten:
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Rectificatie
In het vorige nummer van 't Heelblaadje is per abuis een verkeerd jaarverslag van de
Beheerswerkgroep geplaatst. Hierbij alsnog het juiste jaarverslag.
Jaarverslag KNNV beheersgroep 2021
In 2021 zijn we op dezelfde voet
verdergegaan als in 2020, namelijk
nietsdoen vanwege de coronamaatregelen.
Wel zijn Eric en Jan, zijnde het maximum
aantal personen, de afscheiding van de
Rietput nog nagelopen om bramen terug te
zetten. In de zomer mocht er weer meer en
kwamen de vaste krachten gewoon weer
opdagen om het maaisel af te voeren van
de Heemtuin en de Rietput.
In het najaar zijn er door de diverse
vrijwilligers van de groep nog een aantal
fruitbomen geplant in de Oude Notenwei,
bij het station Hoedekenskerke en bij de
wijk Ouverture in Goes. Dit in opdracht van
SLZ.
Vele organisaties vreesden dat hun
vrijwilligers zouden afhaken vanwege de
coronamaatregelen, maar gelukkig is onze

ploeg vrij trouw. Op de Natuurwerkdag, de
start van het knotseizoen, stond men er
weer, blij om weer te beginnen. Met 13
gasten en 12 scouts erbij hadden we een
prima opkomst. Op twee zaterdagochtenden hebben we 57 wilgen geknot
(tot grote tevredenheid van Karel
Aarnoutse, de eigenaar). De volgende klus
was de Brilletjesdijk achter Nisse, in beheer
bij Natuurmonumenten. Daar hebben we
32 wilgen gedaan (we hebben de Valdijk
verruild voor de Brilletjes; de eerste is zo
verruigd dat het voor de oudere vrijwilligers
niet te doen is om de takken het talud op te
slepen).
We hebben een gemiddelde opkomst van
20 personen, we houden afstand en
houden pauze in de buitenlucht. Het is
jammer van alle gemiste werkdagen, maar
het is niet anders.

De beheerswerkgroep - foto Mart Karremans
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Een apart plekje voor paddenstoelen

Zicht op St. Jans Schorre - foto's Ruud Lie

Door: Ruud Lie
Niet ver van waar ik woon ligt de begraafplaats van Sas van Gent: St. Jans Schorre.
Als je de begraafplaats opgaat, passeer je eerst een gazon, waarop vanaf de zomer een
flink aantal soorten paddenstoelen is te vinden.
In het late najaar en vroege voorjaar is het
vooral de tijd om op kleine zwammetjes te
letten, omdat er niet veel grotere zwammen
zijn. In het bosje is dan op afgevallen blad
en takken een aantal verschillende slijmzwammen te vinden, zoals draadwatjes,
kroeskopjes, kalkbekertjes, kalkschaaltjes,
kalkkopjes, kristalkopjes, netpluimpje en
ook boomwrat, netplaat en buiskussen.

Loodgrijs netplaatje

Langstelig kroeskopje
8

Bijzondere vondsten onder de kleine
zwammen waren de afgelopen maanden:
het witbruin franjekelkje, het slank dwergpluimpje, de grootsporige korstviltzwam, de
witte dwergpegelzwam, houtdropzwam en
het slanksteelmeniezwammetje.
In de nazomer en herfst zijn het vooral de
grotere paddenstoelen die op het gazon
opvallen, zoals diverse soorten ridder-
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Witte dwergpegelzwam
Schijfvormig kalkschaaltje

Populiermelkzwam

Grootsporige korstviltzwam

Geelbruine spleetvezelkop

Slanksteelmeniezwammetje

zwammen, inktzwammen, fopzwammen,
melkzwammen, franjehoeden en vezelkoppen. In het bosje diverse paddenstoelen
zoals de schubbige bundelzwam, het
gewoon fluweelpootje, de rode kelkzwam
die je elk jaar vaker tegenkomt, geaderde
hertenzwam en nog veel meer.

Bruine bundelridderzwam
9
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Heel veel verschillende mossen in de
Zwaakse Weel op een oude vlier in de
luwte

Bemoste vlier - foto Gerard Kerpel

Door Justus van den Berg
In het kader van de inventarisatie van de Zwaakse Weel in 2022 zijn Gerard, Johan en ik
begonnen met het inventariseren van mossen. Voor mij is dat een nieuw gebied, maar bij
de andere twee is heel veel kennis aanwezig. We hebben het gebied ondertussen al een
keer of 10 bezocht en veelal vinden we 20 tot 30 verschillende soorten. Langzamerhand
begin ik te begrijpen hoe de mossenflora er uitziet.
Er zijn mossen op stammen van bomen en
andere op takken, mossen op verharding
(baksteen/beton), mossen op rottend hout
en mossen die groeien op de kale grond
(tussen het gras en riet). Ze zijn klein, maar
met een goede loep wel erg mooi.
10

Oude vlier onderaan het spoortalud
Het bijzondere van mossen inventariseren
is dat de loopsnelheid zeer gering is. In een
wilgenopstand met circa 20 cm water en
een oppervlakte van 10 bij 50 meter zijn we
gerust twee uur bezig, voordat we weer
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vaste grond onder de voeten hebben.
Op de terugweg van één van die inventarisaties kwamen we langs de oostkant van
de spoorlijn een oude vlier tegen. Deze zat
onder de mossen, maar voor een goede
inventarisatie hadden we toen geen tijd.
De volgende keer zijn we daar dus
begonnen en pas een uur later weer
verdergegaan. Veel soorten brachten we
ter plekke op naam, maar diverse mossen
werden meegenomen naar huis voor een
nadere determinatie. Uiteindelijk bleek het
dat in de vlier elf verschillende soorten
mossen groeiden.

laatste drie zijn klein en worden snel over
het hoofd gezien.

Locatie van de Vlier net ten oosten van de
spoordijk - waarneming.nl; elke ingevoerde
waarneming geeft een cirkel

Vliermos - foto Gerard Kerpel

Maar liefst elf soorten
We hebben dus maar liefst elf soorten op
deze oude vlier gevonden. Dit is te danken
aan het feit dat de vlier aan de oostzijde
van de spoordijk groeide en wel helemaal
onderaan het talud Het is daar dus relatief
vochtig en de westenwind heeft weinig
effect. De soorten die we hebben gevonden
zijn: bleek boomvorkje, boomsnavelmos,
fijn laddermos, gedraaid knikmos, gewone
haarmuts, gewoon dikkopmos, gewoon
pluisdraadmos, vliermos, staafjesiepenmos, helmroestmos en gewoon schijfjesmos. Het zijn natuurlijk veel algemene
soorten die op hout groeien, maar de

Als je goed kijkt zijn naast elf soorten mossen
ook Johan Eckhardt en Gerard Kerpel te vinden foto Justus van den Berg
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Stoepplantjes tekenen
Door: Nettie Wilderom
Sinds een paar jaar ben ik 'aspirant werkend lid'’ van de Vereniging van Botanisch
Kunstenaars Nederland (VBKN). Vandaar dat ik in de winter van 2020-2021 een e-mail
kreeg met de vraag of ik één of meerdere planten uit de twee lijstjes die de Hortus
Botanicus in Leiden had opgesteld wilde uitkiezen om te tekenen. De tekeningen zouden
gebruikt worden voor een boek en een tentoonstelling over ‘stoepplantjes’. Ik besloot deze
uitdaging aan te gaan.
Stoepplantjes, vuulte, urbane flora …
waarom besteedt de Hortus hier
aandacht aan?
De hortus schrijft hierover op hun website:
“In een stad met alleen maar steen, zonder
groen, wordt het in de zomer erg heet.
Regenwater kan niet zomaar weglopen en
insecten vinden er weinig te eten. Het is fijn
als mensen tuinen maken, maar de wilde
plantjes, die vanzelf in de stad groeien, zijn
minstens even belangrijk voor de afkoeling
en de biodiversiteit. Jammer genoeg vinden
de meeste mensen het erg slordig staan, al
dat ‘onkruid’ dat zomaar vanzelf groeit.
Soms staan die wilde plantjes in de weg,
maar vaak niet. Dan is het fijn als ze blijven
staan. Als mensen meer van plantjes weten
en ze beter bekijken, gaan ze ze leuk
vinden. En dan mag er vast meer blijven
groeien.”
In dit kader is er van alles bedacht door de
mensen van de hortus: een kleurboek, een
poster, botanisch stoepkrijten, natuurlijk
een oproep om waarnemingen door te
geven, educatieve activiteiten voor kinderen, een minigids stoepplantjes, enz. En
dan dus dat boek, waar ze tekeningen voor
vragen aan de VBKN. De bedoeling is dat
het een boek wordt in de stijl van de oude
Verkade-albums, met losse, gekleurde
plaatjes van planten, die je zelf in het boek
kunt plakken zodra je het betreffende
plantje gezien hebt. Het boek verschijnt bij
de KNNV-uitgeverij omstreeks eind maart
2022. Zie: https://knnvuitgeverij.nl/artikel/
stoepplantjesalbum.html.
Dat het voor een deel van de mensheid
12

nog wel degelijk geldt dat ze stoepplantjes
maar onkruid vinden, merkte ik aan een

Vogelmuur - tekeningen Nettie Wilderom
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reactie van één van de andere leden van
de VBKN, toen ik hem enthousiast over dit
stoepplantjesproject vertelde: "Ben ik mijn
hele werkzame leven bezig geweest met
het verkopen van bestrijdingsmiddelen, dan
ga ik nu toch zeker geen vuulte tekenen …"
zei hij met een lachje. Jammer, want hij kan
prachtig tekenen. Gelukkig waren er
genoeg leden die wél zin hadden hiermee
aan de slag te gaan.

Zilverschoon

Wat te kiezen?
Ik wou twee planten kiezen uit de lijst
waarvan ik zeker wist dat ik die in mijn
omgeving gemakkelijk zou kunnen vinden

om na te tekenen. Bij het botanisch
tekenen gebruik je altijd een echte, levende
plant, die je gedetailleerd, waarheidsgetrouw en op ware grootte natekent, dus
het gemakkelijk kunnen vinden van een
levend model is belangrijk. Sommige
planten uit de lijst kende ik niet zo goed,
dus had ik geen idee of ik daar wel planten
van zou kunnen vinden. Onder andere
vroegeling, kandelaartje, hertshoornweegbree, rode schijnspurrie en klimopereprijs vielen om die reden af. Er waren er
ook bij die me erg lastig leken om goed na
te tekenen. Liggend vetmuur: zo klein!
Kleefkruid: hoe krijg je die gehele plant met
die ellenlange slierten op één tekening?
Verder waren sommige prachtige planten
om te tekenen, zoals zwarte nachtschade,
madeliefje en paarse dovenetel al snel
‘bezet’ door andere tekenaars. Ik was blij
dat zilverschoon nog vrij was, één van mijn
favoriete wilde planten en altijd gemakkelijk
te vinden. Daar hoefde ik niet lang over na
te denken. Verder koos ik vogelmuur,
vooral omdat het niet moeilijk zou zijn om
daarvan gedurende een groot deel van het
jaar bloeiende exemplaren te vinden.
Aan de slag
Vanaf mei waren beide planten al bloeiend
te vinden, de vogelmuur zelfs al veel eerder. Maar pas in augustus ben ik begonnen
met tekenen. Eerst de vogelmuur. Al tekenend merkte ik al gauw dat ik het bekende
plantje, waarvan ik altijd bossen uit mijn
moestuin kan halen om aan de kippen te
voeren, nog nooit écht goed bekeken had.
Eigenlijk was deze niet al te opvallende
plant toch ook mooi. Die sierlijke bloemknopjes en minuscule bloemetjes (5 kroonblaadjes, maar het lijken er 10, omdat ze zo
diep ingesneden zijn) zijn het waard om
nagetekend te worden. Ik maakte een
tekening met kleurpotlood op het formaat
20 x 10 cm. Groter mocht ook, maar in
deze verhouding (hoogte 2, breedte 1)
moesten alle tekeningen voor de stickers in
het boek gemaakt worden. Wat ik ook mooi
vond aan de vogelmuur is dat hij in een

13
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beetje water lang fris en stevig bleef, wat
handig is, want dit soort tekeningen zijn niet
in één middagje af.
Ook bij het tekenen van zilverschoon
ontdekte ik dingen die ik nog niet wist.
Meteen al bij het uit de grond halen van
mijn ‘modellen’: nooit eerder gezien dat
deze plant net als een aarbeiplant hele
slingers van uitlopers maakt. Had ik kunnen
weten natuurlijk, maar zolang je de plant
tussen het gras ziet staan, valt dat niet op.
Het was een uitdaging om met dit plantje
een goede compositie te maken op het
vereiste formaat. Uiteindelijk lukte het toch
redelijk. Hij was erg leuk om te tekenen,
omdat er zowel nog niet ontvouwen blaadjes, geheel ontwikkelde blaadjes en al
verdorde blaadjes aan deze plant zaten,
waarbij je steeds andere tinten groen moet
gebruiken, en goed op de vormen moet
letten. Vergeleken met de vogelmuur kon ik
me hier dus veel meer uitleven met
kleuren.
Tentoonstelling
Er was in september een online werkbespreking waar ik me voor had aangemeld. Hierbij hoefde het werk nog niet af te
zijn, maar kreeg je feedback op je
tekeningen van iemand van de hortus en
van mensen van de VBKN. Ik zag daar
prachtige tekeningen van andere leden
voorbijkomen. Gelukkig bleek ik zelf ook
wel op de goede weg te zijn. Er werd vooral
op gelet of de plant herkenbaar genoeg
getekend was, belangrijk voor de bedoeling
van het boek.
In het boek komt een beperkt aantal
tekeningen (de 52 van de eerste lijst,
waaronder vogelmuur). De tekeningen van
de tweede lijst (waaronder zilverschoon)
komen misschien later nog eens aan bod
en sowieso ook voor de tentoonstelling. In
oktober 2021 moesten vrijgemaakte scans
van goede kwaliteit (digitale bestanden
waarbij de hele achtergrond weg is, dus
alsof je de hele plant uit zou knippen)
aangeleverd worden, zodat met het boek
begonnen kon worden. In de eerste week
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van maart moesten de ingelijste, originele
tekeningen voor de tentoonstelling
ingeleverd worden. Ook hierbij werd
precies aangegeven hoe alles aangeleverd
moest worden om van de tentoonstelling
een mooi geheel te maken.
Die tentoonstelling is inmiddels van start
(zie de afbeelding). Na 20 mei verhuizen
alle tekeningen naar het stadsmuseum in
Grave. Mijn tekeningen zitten er tussen. Ik
heb de tentoonstelling zelf nog niet gezien
op het moment dat ik dit schrijf, maar ik ga
hem zeker een keer bezoeken. Leuk om dit
te combineren met een bezoek aan de
Hortus Botanicus in Leiden, dit voorjaar.
Ook ben ik natuurlijk benieuwd naar het
boek!
Al met al was het best een flinke klus om
helemaal voor elkaar te krijgen, maar nu is
het natuurlijk wel genieten van het
resultaat. Het was ook een leuke combi
met de online Floron-cursus over wilde
planten die ik afgelopen voorjaar/zomer
gevolgd heb (tip: deze is ook dit jaar weer
te volgen, zie www.floron.nl/floracursus;
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deze is net begonnen, maar gemiste lessen
kun je altijd nog terugkijken) en de
inventarisatierondjes met onze plantenwerkgroep op de woensdagmorgen en
donderdagavond. Vrijwel alle planten van
de stoepplantjeslijsten van de hortus
kwamen voorbij; die hertshoornweegbree
bijvoorbeeld, deze bleek ook dichtbij huis
gemakkelijk te vinden. Veel genoten van
die uitstapjes en veel van geleerd, ik ben
de leden van de plantenwerkgroep daar
dankbaar voor!
Wil je meer weten over de VBKN en/of

botanisch tekenen kijk dan eens op:
www.botanischkunstenaarsnederland.nl. In
het Fruitteeltmuseum in Kapelle komt één
keer per maand een groepje Zeeuwse
botanische tekenaars bij elkaar, zowel
gevorderden als beginners zijn daar
welkom. Wel is er een maximum aan het
aantal deelnemers per keer; de ruimte is
soms niet groot genoeg voor alle
belangstellenden. Maar wie geïnteresseerd
is, kan er contact over opnemen met het
museum of met mij:
nettie.wilderom@gmail.com.

Slaapplaats watersnippen in Rilland

Watersnippen op de slaapplaats, Rilland, 24 december 2018 - foto Rien Weststrate

Door: Rien Westrate
De watersnip (Gallinago gallinago) is onder de vogelaars een bekende moerasvogel, die
we met name in de wintermaanden tegenkomen of opjagen. Bij vorst en sneeuw zijn ze
vaak beter te benaderen, tot in de kleinste slootjes toe.
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Ooit was het een talrijke broedvogel en een
zeer talrijke overwinteraar in ons drassige
Nederland. Helaas is de soort als broedvogel sterk afgenomen tot een geschatte
landelijke populatie van 1000 tot 1500
broedparen*. Ook als overwinteraar is de
soort sterk afgenomen naar een huidige
schatting van 10.000 tot 20.000 vogels.
Oorzaken van deze dramatische afname
zijn de veranderingen in agrarisch landgebruik, met daarbij een maximale
ontwatering**. Ontginning en verdroging
zijn funest voor deze vogels die houden
van plas-dras. Ook in Zeeland zijn ze als
broedvogel nagenoeg verdwenen.
Situering slaapplaats
In de winter van 2015-2016 ontdekte ik
watersnippen op een akker westelijk van
het dorp Rilland. De akker heeft na het
ploegen in het najaar een extra bewerking
gehad, zodat de ploegsnede verpulverd is.

Watersnip - foto Niek Oele

16

Eens in de vier jaar is de akker ingezaaid
met een wintergraan; vaak wintertarwe en
soms wintergerst. De akker ligt ingesloten
tussen behuizing, een straatweg en meer
noordelijk de A58. De vogels zitten dicht
tegen het dorp aan, op een minimale
afstand van 50 meter en meer. Tijdens de
oudejaarsdag van 31 december 2021 zaten
ze wel 200 meter verder het perceel op
vanwege aanhoudend vuurwerk.
Pleisteren of slapen?
De eerste waarneming op 24 december
2015 betrof 11 vogels die daar als groepje
of enigszins verspreid neergestreken was.
Mogelijk zaten ze er al langere tijd, maar
had ik ze daarvoor over het hoofd gezien.
Wat deden ze daar en hoe interpreteer je
zo'n waarneming? In elk geval waren ze
niet aan het foerageren op deze goed
ontwaterde zware kleigrond. Ze zaten met
de kop in de veren of ze stonden gewoon
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doodstil op één poot en vertoonden zelden
wat foerageergedrag (zie de foto).
Aanvankelijk noemde ik dit gedrag
pleisteren. Echter, wat is pleisteren?
Volgens het woordenboek: de reis
onderbreken. Dat was het niet dus, want
het was niet in de trekpiek en ook kwamen
ze met regelmaat terug. Vanaf toen heb ik
het geïnterpreteerd als slapen. Kortom een
slaapplaats van watersnippen.
Het vervolg
Na de waarneming van 24 december 2015
ben ik vanzelf beter gaan kijken op deze
akker. Hieronder staat een tabel met de
waarnemingen tot en met de winter van
2021-2022. In de winter van 2016-2017,
2017-2018 en 2019-2020 heb ik ze helaas
niet gezien of toch niet goed gekeken.
Thans, half november 2021, heb ik ze nog
Winter
2015/'16

Aantal

niet gezien op het perceel dat met wintertarwe is ingezaaid. Echter, tot mijn
verrassing hoorde ik 24 december een snip
roepen boven het bewuste perceel. En
jawel, ze bleken er dus toch te zijn! Vrijwel
onzichtbaar in het wintergewas, dat de hele
winter bleef groenen en groeien.
Conclusies
Welke conclusies kan ik aan het
onderstaande overzicht verbinden? Alle
eerste vaststellingen van aanwezigheid
beginnen in december; respectievelijk 3,
24, 24 en 16 december. De laatste
vaststellingen van hun aanwezigheid is
respectievelijk 13 februari, 19 januari en 24
februari. Op 14 februari 2022 ben ik gestopt
met waarnemen, want hoewel aanwezig,
waren ze niet meer te onderscheiden in de
groene wintertarwe. Ook daarvoor was er

Winter
Aantal Winter
2018/'19
2020/'21

Aantal Winter
2021/'22

Aantal

24-12-15 11

24-12-18 8

16-12-20

6

03-12-21 1 gehoord t.p. *

30-12-15 8

03-01-19 3

17-12-20

8

06-12-21 13

19-01-15 6

19-01-19 1

22-01-21

52

11-12-21 12

26-01-16 15

25-01-21

56

29-12-21 60

03-02-16 9

29-01-21

32

07-01-22 13

10-02-16 12

05-02-21

26

17-01-22 37

13-02-16 11

13-02-21

1

24-01-22 37

24-02-21

7

05-02-22 14
07-02-22 15

Gem.
10,3
min.max.
(6-15)

Gem.4,
0
min.max.
(1-8)

Gem.
23,5
min.max.
(1-56)

Gem. 25,1
min.-max. (1360)

* de gehoorde snip is niet meeberekend in het gemiddelde
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al sprake van ondertelling. De tijdspanne in
dagen was de eerste winter 51 dagen en
de tweede winter 26 dagen en de derde
winter 70 dagen. De afgelopen winter in
ieder geval 70 dagen. De aantallen
fluctueren van minder dan tien tot 60
exemplaren. Aanvankelijk dacht ik dat de
piek (56 ex.) in de winter van 20/21 te
maken had met strenge vorst, maar nu in
de afgelopen zeer zachte winter was er ook
een piek (60 ex.) Foerageren doen ze
blijkbaar vooral in de schemering en nacht
en een enkele keer zie ik ze wegvliegen
met de kenmerkende roep. Naar alle
waarschijnlijkheid zoeken ze hun voedsel in
ondiepe sloten, langs oevers van
kreekrestanten en daarnaast vast ook
buitendijks in de schorren.
Tenslotte
Waarnemingen zoals hier door mij

beschreven kon ik niet terugvinden op
Waarneming.nl. Wel een duiding van een
slaapplaats gerelateerd aan een waterplas
waar ze dan gezamenlijk in staan en
vermoedelijk ook slapen. Uit mijn jeugd
herinner ik dat er tijdens de jacht over de
geploegde klei ook watersnippen werden
opgejaagd. Vermoedelijk zaten ze tussen
de ploegsneden, om zich daar overdag
schuil te houden. Waarom ze hier dicht
tegen het dorp zitten is ook gissen. Er is
volop activiteit van mensen en honden.
Toch komt er niemand het land op en ook
predatoren, zoals roofvogels, blijven daar
weg. Mogelijk verklaart dat hun keuze.
Bronnen
* Vogelatlas.nl/watersnip, 2013-2015
** F. Nijland & A. Timmerman, Terreinkeuze
van pleisterende watersnippen. Limosa 90
(2017)

De buizerd, deel 2
Door: Joos Herebout
Vorig jaar schreef ik een stukje over de buizerd die bijna iedere dag in onze voortuin op het
muurtje zijn stukjes vlees kwam halen. Het eindigde ermee dat we nooit meer buizerds
zouden voeren, want misschien hadden zij de uilen wel opgegeten die bij ons in de tuin
gebroed hadden.
Maar ja, vogelkenners zeiden dat het zeer
onwaarschijnlijk was dat zoiets gebeurd
zou zijn, dat doen buizerds eigenlijk nooit.
Bovendien trekken ze ook. De vogels die
we in de winter in de tuin hadden, waren
zeer waarschijnlijk in de zomer in
Scandinaviё.
Dus toen er in december opeens weer een
bekende verschijning op het muurtje zat,
gingen we toch weer wat neerleggen. Zou
het dezelfde zijn? Aan de tekening van zijn
verenpak te zien zeer waarschijnlijk wel. In
het begin zagen we hem nog niet zo vaak,
maar in januari weer zeer regelmatig, een
keer of vijf, zes per week. Soms ook de
grote ‘witte’, een grotere met heel veel wit
18

aan zijn buik. Dat schijnt het vrouwtje te
zijn. Deze buizerd is schuw, vliegt wel
langs, jaagt de ander weg, maar pakt zelf
niks. Veel te gevaarlijk.
Soms is er geen buizerd te zien, maar dan
komen de eksters in actie; die lusten alles.
Ook komt er wel eens een poes langs, die
likt het overgebleven sap op, of eet gerust
al het vlees op; als die het geluk heeft dat
alles er nog ligt. Gerard heeft ook een keer
een plankje op een hoge paal neergezet.
Daar zou de kat dan niet bij kunnen, maar
dat was al te griezelig. Het vlees bleef
dagenlang liggen. Ik denk dat de eksters
het uiteindelijk hebben opgegeten.
Vorige week gebeurde er helaas iets dat ik
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Buizerd - foto Niek Oele

liever niet zou willen vertellen. Ik kwam
terug van de boodschappen met de fiets
door de poort en meteen zag ik een hele
grote vogel (die verdacht op ‘onze‘ buizerd
leek) van heel dichtbij wegvliegen, net
vanachter het heggetje bij het schuurtje.
Waar hij net nog zat, ontwaarde ik een hele
hoop witte veren. En jawel, dat was onze
oudste kip Hennie. Snotver.
Dat was niet de bedoeling. Onze buren
hadden vorig jaar ook kippen. Ze hadden
verteld dat die ook opgegeten waren door
buizerds. Wij wilden dat eigenlijk niet
geloven, maar ja, er zijn filmpjes van te
zien op Youtube, dus het kan echt wel.
Maar bij ons zou zoiets niet gebeuren,
dachten we, want waar bij de buren de
kippen in een wei liepen zonder verstopmogelijkheden onder de bosjes, hadden wij
struiken in overvloed. Maar nu dan dus
toch.
In februari leggen we nog steeds vlees
neer. De buizerd komt het meestal meteen
halen. Met de storm liet ie het afweten,

maar de dag erna was ie weer present en
we zagen hem later zelfs alweer zitten
wachten. Dat was nog nooit gebeurd, dus
heeft Gerard nog maar een keer wat te
eten gebracht. Het werd in dank aanvaard.
Laatst gebeurde er iets grappigs: net na de
eerste stukjes kwam de buurman langs met
de hond. Dat was eng, dus maakte Buis dat
die wegkwam. Toen zag de ekster zijn kans
schoon en pikte gauw een stukje. Dat was
niet de bedoeling, dus was Buis gauw
terug. Toen kwam de ekster ook weer
terug, maar hij durfde toch niet al te dichtbij
te komen. Op een meter afstand bleef hij
zitten, tot hij toch maar aftaaide en Buis
alles op het gemak op kon eten.
Eén keer zat hij te wachten, kwam toen het
vlees er lag aanvliegen, ging vlakbij zitten,
maar niet eten, vloog nog wat heen en
weer en was weer weg. Waarom?
Geen idee. Daarna was een aantal dagen
alles weer gewoon tot 3 maart. Daarna
hebben we hem niet meer gezien. Vorig
jaar was dat pas op 26 maart. Dus of het
19
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nu al tijd was voor de trek naar het
noorden? Geen idee.
Wat wel heel leuk is: de uilen zijn weer
terug. In ieder geval één. Er liggen weer
geregeld braakballen voor het schuurtje op
de tegels en in de avondschemering heb ik

al een paar keer de vogel met z’n pluimpjes
zien zitten in een boom in de tuin of zoals
vanavond, net bij de buren. De merels
gaan dan geweldig te keer. Zij houden niet
van uilen. Wij wel.

Verslag excursie Rattekaai
en Bathse schor

Wandelen door het gebied Voormalig schor van Bath - foto Cees Lavooy

Door: Rien Westrate
Voor het eerst na lange tijd mochten we weer in groepsverband op pad en dat stemde ons
dankbaar. Ook de weersverwachtingen waren zeer gunstig. Zaterdag 26 februari zijn we
met 10 mensen van onze VWG De Bevelanden op excursie geweest naar Rilland-Bath
onder leiding van Rien Weststrate. Geboren en getogen in deze contreien heeft hij ook het
één en ander verteld over de ontstaansgeschiedenis van de bezochte gebieden. Hieronder
een impressie.
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Allereerst gingen we naar de Rattekaai. Dit
voormalige landbouwhaventje ligt aan de
Oosterschelde, met ernaast het prachtige
schor Het verdronken land van ZuidBeveland. Het weer was prachtig met veel
zon en weinig wind. Hier zagen we
uiteraard veel watervogels die langs de
kreken vertoefden en op de slikken
foerageerden, zoals pijlstaarteenden en
rotganzen. Daarnaast vingen we een glimp
op van een blauwe kiekendief en een
overvliegende buizerd. Tevens leerden we
het verschil in roep tussen graspieper en
oeverpieper. Aan de landzijde hoorden we
het zingen van de heggenmus, groenling,
winterkoning en zanglijster. In het schor
hoorden we een rietgors zijn eenvoudige
liedje zingen. Ook de schorhazen waren
actief in deze rammeltijd. Na alles in ons
opgenomen te hebben, namen we afscheid
van deze prachtige uithoek. Tijdens de
korte pauze hebben we genoten van een
Zeeuwse lekkernij. De suggestie uit de
groep was om dit voortaan tot een traditie
te maken. Dus wie organiseert: trakteert!
Daarna zijn we richting Bath gereden en
vervolgens maakten we daar een wandeltocht door Het voormalig schor van Bath.
Gelukkig was het crossen nog niet
begonnen. De bomen en struiken waren
nog kaal en voor allerlei vroege zangers
was het nog te vroeg. Toch hebben we
genoten van de grote bonte spechten en de
indringende roep van de cetti's zanger. Al
wandelend en keuvelend was iedereen het
er over eens: wat is dit een mooi stukje
natuur!
Om 12:15 uur waren we weer terug bij
onze auto's en namen we afscheid van
elkaar. We konden terugzien op een mooie
en leerzame morgen. Nagenietend ging
iedereen huiswaarts.
Ik wil Ben Steur bedanken voor het
bijhouden van een soortenlijst. Die
hieronder wordt toegevoegd. Tevens wil ik
er op wijzen dat Peter Boelee de
coördinator is van de door ons te houden
excursies. Vriendelijk verzoek is dan ook
om hem daar vooraf in te betrekken.

Soortenlijst op alfabetische volgorde:
bergeend
merel
blauwe kiekendief
oeverpieper
blauwe reiger
pijlstaart (eend)
brandgans
pimpelmees
buizerd
putter
cetti's zanger
rietgors
graspieper
roodborst
grauwe gans
rotgans
groene specht
scholekster
groenling
sijs
grote bonte specht
slobeend
grote Canadese gans
smient
grote zilverreiger
tjiftjaf
havik
torenvalk
heggenmus
Turkse tortel
holenduif
vink
houtduif
waterhoen
huismus
wilde eend
kleine zilverreiger
winterkoning
kokmeeuw
wulp
kolgans
zanglijster
koolmees
zilvermeeuw
krakeend
zwarte kraai
kuifeend
meerkoet
haas

Heggenmus - foto Niek Oele
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Groene specht - foto Niek Oele

Kuifeend - foto Niek Oele
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