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Van de voorzitter 
  
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding een aantal feiten over corona om de maatregelen waar we ons aan hou-
den te kunnen begrijpen, en natuurlijk een - dubbel - natuurbeleefmoment. 
 
Twee kanten 
Op het moment dat ik deze inleiding schrijf 
verdwijnt langzaam de rust die de afgelo-
pen maanden over ons land was neer-
gedaald. Natuurlijk had ik last van de vrij-
heidsbeperkingen. Natuurlijk vond ik het 
spannend om - geheel ingepakt - de met 
corona besmette patiënten te onderzoeken. 
Natuurlijk was ik bang om ziek te worden 
en na een paar dagen met het gevoel door 
een rietje te moeten ademen toch nog in 
een ziekenhuis te belanden. Dat neemt niet 
weg dat Ik heb genoten van de stilte die ik 
alleen kende van wandelingen in de Alpen. 
Ik heb genoten van een lucht zonder vlieg-
tuigen en ik heb genoten van de lotsver-
bondenheid van wildvreemde mensen die 
ik tegenkwam.  
 
Ons handelen 
Het bestuur heeft direct toen de ernst van 
de ziekte duidelijk werd een mail doen 
uitgaan dat alle activiteiten van de vereni-
ging opgeschort zouden worden. We zijn 
een Nederlandse vereniging en houden 
ons aan de regels die de Nederlandse 
regering afkondigt. Toch is het fijn om het 
waarom van deze regels te snappen. Daar-
om heb ik een aantal hele en halve feiten 
onder elkaar gezet, om begrip te krijgen 
voor het waarom. 
Sars-Cov-2 is een virus waar maar heel 
weinig mensen mee in contact geweest 
waren. Mogelijk is er een aantal smokke-
laars van Javaanse schubdieren, die in het 
verleden het virus opgedaan hebben, nu 
resistent. De rest van de wereldbevolking 
heeft echter nooit kennis gemaakt met dit 
virus. 
Toen mazelen door de Spanjaarden geïn-
troduceerd werd in Midden-Amerika, is een 

 
 
aanzienlijk percentage van de oorspronke-
lijke bevolking overleden. Dat was ook een 
nieuw virus voor deze bevolking. 
 
Afstand 
Engelse legerartsen vonden uit dat hersen-
vliesontsteking en andere door de lucht 
verspreide infecties veel minder optraden 
wanneer de bedden 90 cm uit elkaar ston-
den. Dat was het formaat van de persoon-
lijke kast op de slaapzaal. In Nederland 
was de kast 75 cm en dus moesten er twee 
naast elkaar. De afstand in Engeland en bij 
de WHO is dus 3 feet, en in Nederland 1,5 
meter. 
De belangrijkste besmettingsweg is via de 
lucht. Het gaat niet om wat je doet, maar 
hoeveel mensen er dicht bij elkaar zijn. Het 
is net zo gevaarlijk om buik aan buik met 
een glas bier in de hand te bewegen op 
aanwijzing van de Snollebollekes, als bij 
een kerkdienst een psalm te zingen - keurig 
zittend op een rij. Activiteiten van de KNNV 
zijn dus ook gevaarlijk.  
Concluderend: 1,5 m afstand houden, als je 
verkouden bent niet meedoen met de acti-
viteiten, niet carpoolen en de grootte van 
de groep tot 1 juni houden op maximaal 3 
en vanaf 1 juni maximaal 30. 
1 juni is onder voorbehoud; meer dan 30 
komen er nooit op onze activiteiten. Met 
inachtneming van de regels kunnen we 
weer beginnen. De anderhalve meter is 
een ernstig verstorende factor bij onze acti-
viteiten. Ik roep op om je te houden aan 
deze regel, na te denken hoe het samen-
zijn kan plaatsvinden en spreek elkaar aan 
als iemand te dichtbij komt. Je houdt je aan 
de regels. Niet alleen voor jezelf, maar ook 
voor andere mensen. De mogelijkheid 
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geïnfecteerd worden en te overlijden als 
het virus de kop opsteekt blijft actueel. 
 
Beleef natuur 
Om deze somberheid te compenseren, 
twee natuurbeleefmomenten. Van alle kan-
ten werd geadviseerd om vooral waarne-
mingen te doen in eigen tuin. Ik probeerde 
alle rondvliegende bijen en zweefvliegen 
een naam te geven. Zo was er ineens een 
soort ‘kolibriehommel’: een vlieg met een 
forse snuit, die stilstaand voor een bloem 
bleef hangen en dan ineens de snuit erin 
stak. Fotograferen was niet eenvoudig. Met 
mijn fototoestel op scherp ging ik er achter-
aan. Ineens ging hij zitten op mijn boekje 
Hommels in beeld. Een foto was toen snel 
gemaakt en de naam vrij vlot gevonden: 
een gewone wolzwever. Een natuurbeleef 

moment.  
Kort daarna liep ik in de Yerseke Moer  
vogels te kijken en muizenstaarten te zoe-
ken. Kees en Femke kwamen langs en 
stopten even. Op gepaste afstand hebben 
we één en ander besproken. Ik hoorde een 
vogel en vroeg: "Denken jullie ook wat ik 
denk?" Het denken werd verstoord door 
een jagende smelleken die bijna een gras-
pieper te grazen had. We draaiden ons om, 
en daar zat een blauwborst. Zo’n beetje op 
de plaats waar normaal de roodborsttapuit 
het voorjaar in de moer aankondigt. Natuur-
lijk weer een natuurbeleefmoment. 
 
P.S.: Je staat tien minuten met een paar 
andere natuurliefhebbers te praten en je 
ziet zóveel meer. Ik mis de KNNV-activi-
teiten. 

 
 

Kijk naar de schaduw en je vindt de wolzwever - Johan Eckhardt 
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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’. 
 
Juni 
 
wo 3 juni  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
 
do 4 juni  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers Vlissingen -Westkapelle 
 
za 6 juni  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m.  
 
za 6 juni  
Plantenwerkgroep 
FLORON klavertjes Retranchement 
 
ma 8 juni  
Strandwerkgroep 
10.00 u 
 
wo 10 juni  
Beheerswerkgroep 
Heemtuin 
 
wo 10 juni  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
 
do 11 juni  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
 
za 13 juni  
Vogelwerkgroep 
Markiezaatsmeer  
 
wo 17 juni  
Beheerswerkgroep 
Heemtuin 
 

wo 17 juni  
Plantenwerkgroep 
kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
 
do 18 juni  
Plantenwerkgroep 
55-388 
 
ma 22 juni  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
wo 24 juni  
Beheerswerkgroep 
Rietput 
 
wo 24 juni  
Plantenwerkgroep 
ratelaar en aardaker 
 
do 25 juni  
Plantenwerkgroep 
55-388 
 
Juli  
 
wo 1 juli  
Beheerswerkgroep 
reserve 
 
wo 1 juli  
Plantenwerkgroep 
ratelaar en aardaker 
 
do 2 juli  
Plantenwerkgroep 
57-388 
 
za 4 juli  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m.  
 



‘t Heelblaadje 2020-3 

 

6 

ma 6 juli  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
wo 8 juli  
Beheerswerkgroep 
Heemtuin 
 
wo 8 juli  
Plantenwerkgroep 
wollige distel 
 
do 9 juli  
Plantenwerkgroep 
67-382 
 
wo 15 juli  
Beheerswerkgroep 
Rietput 
 
wo 15 juli  
Plantenwerkgroep 
glad parelzaad en bevertjes NM dijk 1 
 
do 16 juli  
Plantenwerkgroep 
glad parelzaad en bevertjes 
 
ma 20 juli  
Strandwerkgroep 
20.30 u 
 
wo 22 juli  
Beheerswerkgroep 
Rietput 
 
wo 22 juli  
Plantenwerkgroep 
bevertjes en glad parelzaad, NM dijk 2 
 
do 23 juli  
Plantenwerkgroep 
p.m. 
 
wo 29 juli  
Beheerswerkgroep 
reserve 
 
 

wo 29 juli  
Plantenwerkgroep 
bevertjes en glad parelzaad ’s-Heerenhoek 
 
do 30 juli  
Plantenwerkgroep 
urbaan 
 
Augustus 
 
za 1 augustus  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m. 
 
ma 3 augustus  
Strandwerkgroep 
20.30 u 
 
wo 5 augustus  
Beheerswerkgroep 
Rietput 
 
wo 5 augustus  
Plantenwerkgroep 
wollige distel 
 
do 6 augustus  
Plantenwerkgroep 
p.m. 
 
wo 12 augustus  
Beheerswerkgroep 
Heemtuin 
 
wo 12 augustus  
Plantenwerkgroep 
? 
 
do 13 augustus  
Plantenwerkgroep 
p.m 
 
wo 19 augustus  
Beheerswerkgroep 
Heemtuin 
 
wo 19 augustus  
Plantenwerkgroep 
? 



‘t Heelblaadje 2020-3 
 

7 

do 20 augustus  
Plantenwerkgroep 
urbaan 
 
do 20 augustus  
Strandwerkgroep 
9.00 u 
 
za 22 augustus  
Vogelwerkgroep 
Fort Rammekens en bos. 
 
wo 26 augustus  
Beheerswerkgroep 
reserve 
 
wo 26 augustus  
Plantenwerkgroep 
? 
 
do 27 augustus  
Plantenwerkgroep 
wollige distel 
 
za 29 augustus  
Plantenwerkgroep 
HNS resthok 
 
za 29 augustus  
Paddenstoelenwerkgroep 
Pluijmpot Tholen 
 
September 
 
wo 2 september  
Plantenwerkgroep 
? 
 
za 5 september  
Eerste Zaterdag Excursie 
p.m. 
 
za 5 september  
Plantenwerkgroep 
HNS resthok 
 
za 5 september  
Strandwerkgroep 
10.00 u 

wo 9 september  
Plantenwerkgroep 
wollige distel 
 
za 12 september  
Plantenwerkgroep 
HNS resthok 
 
za 12 september  
Vogelwerkgroep 
Zeeuwse Vogelaarsdag 
 
wo 16 september  
Paddenstoelenwerkgroep 
Hoogduin Oostkapelle 
 
za 19 september  
Plantenwerkgroep 
Tiel uiterwaarden  
 
za 19 september  
Vogelwerkgroep 
Veerse bos en kreken  
 
ma 21 september  
Strandwerkgroep 
11.00 u 
 
vr 25 - zo 27 september  
Plantenwerkgroep 
FLORON-kamp Schouwen 
 
INFORMATIE 

 
Eerste Zaterdag Excursie 
Iedere eerste zaterdag van de maand heb-
ben we een excursie van 10 tot 12u, tenzij 
anders vermeld. Soms sluiten we aan bij 
een werkgroep, maar steeds in overleg. Er 
wordt per keer aangegeven wat het excur-
siedoel is, dat kan specifiek op een dier- of 
plantengroep gericht zijn of juist heel ruim 
op allerlei groepen.  
6 juni p.m.  
4 juli p.m.  
1 augustus  p.m. 
5 september  p.m. 
 
Info: Johan Eckhardt, zie binnenkaft achter. 
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Beheerswerkgroep  
Het zomerprogramma hooiwerk 2020: 
10 juni  Heemtuin 
17 juni  Heemtuin 
24 juni  Rietput 
1 juli  Reserve 
8 juli  Heemtuin 
15 juli  Rietput 
22 juli  Rietput 
29 juli  reserve 
5 augustus  Rietput 
12 augustus  Heemtuin 
19 augustus  Heemtuin 
26 augustus  reserve 
  
Info: Foort Minnaard en Tonnie Outermans, zie binnenkaft achter. 
 
Paddenstoelenwerkgroep 
Programma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2020. 
Aanmelden uiterlijk 3 dagen vantevoren bij ruud.lie@kpnmail.nl, om rekening met ieder te 
kunnen houden en vervoer eventueel te combineren. 
29 augustus  Pluijmpot, Tholen. 
 De Pluijmpot is een afgedamde geul ten zuiden van Sint-Maartensdijk op 

Tholen. Het is een drassig gebied dat rijk is aan vogels. Het water wordt 
omzoomd door dijken, waarop een parkbosachtig gebied is ontstaan. We 
beginnen onze excursie op de parkeerplaats aan het einde van de 
Kastelijnsweg bij de Oosterscheldedijk. De excursie start om 13.00 uur.  

16 september  Hoogduin, Oostkapelle. 
 Hoogduin is een landgoed in de Manteling op Walcheren. Het ligt tussen 

Westhove en Domburg. De excursie begint om 13.00 uur op de 
parkeerplaats bij Kasteel Westhove. De parkeerplaats ligt langs de N287 
(Domburgseweg). 

3 oktober  Den Inkel, Kruiningen. 
10 oktober  De Schotsman, Noord-Beveland --- NMV excursie. 
24 oktober  Wemeldinge. 
31 oktober  Braakman Noord Zeeuws-Vlaanderen (tunnel tolvrij). 

 
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Plantenwerkgroep 
Het zomerprogramma 2020 (onder coronaregime het veld in op gepaste afstand).  
 
4 juni kleine klavers, Vlissingen -Westkapelle. 
6 juni FLORON-excursie kleine klavertjes Retranchement;  
 13.00 uur daar, 12.00 uur vertrekken. 
11 juni kleine klavers, Domburg - Vrouwenpolder. 
18 juni 55-388 
25 juni 55-388 
2 juli 57-388 

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl,
mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
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9 juli 67-382 
16 juli glad parelzaad/bevertjes  
23 juli p.m.  
30 juli urbaan  
6 augustus p.m.  
13 augustus p.m  
20 augustus urbaan  
27 augustus wollige distel  
29 augustus HNS resthok, aanmelden bij Justus. 
5 september HNS resthok, aanmelden bij Justus. 
12 september HNS resthok, aanmelden bij Justus. 
19 september Tiel uiterwaarden, aanmelden bij Justus;  
 vertrek om 11.00 uur, aankomsttijd Goes 17.30 uur. 
25 -27 september FLORON-kamp Schouwen, aanmelden bij Justus. 
  
Verzamelplaats en tijdstip 
Tot en met september is er iedere donderdagavond inventarisatie van terreinen of soorten. 
Verzamelplaats Hollandsche Hoeve, Goes, vertrek 19.00 uur.  
Op zaterdagen in april en september is dat 11.00 of 13.00 uur.  
De verzamelplaats ter plekke is nader aangegeven op beschikbare kaartjes. Daar zijn we 
meestal om 19.15 uur.  
 
Nieuw - Inventarisatie op woensdagochtend 
Mart Karremans, Gerard Kerpel en Justus van den Berg hebben afgesproken dat ze 
woensdagochtend ook planten gaan inventariseren, vanaf 6 mei 2020. Het gaat om de 
bijzondere soorten: muizenstaart, kleine klavers, glad parelzaad, bevertjes, moeslook, etc. 
Als anderen mee willen, dan kan dat natuurlijk. Opgave bij Justus. 
 
3 juni kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
10 juni kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
17 juni kleine klavers Domburg - Vrouwenpolder 
24 juni ratelaar en aardaker  
1 juli ratelaar en aardaker  
8 juli wollige distel  
15 juli bevertjes en glad parelzaad NM dijk 1 
22 juli bevertjes en glad parelzaad NM dijk 2 
29 juli bevertjes en glad parelzaad ’s-Heerenhoek 
5 augustus wollige distel  
12 augustus ?  
19 augustus ?  
26 augustus ?  
2 september ?  
9 september wollige distel  
 
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.  
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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 
vantevoren 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). 
8 juni 10.00 u 
22 juni 9.00 u 
6 juli 9.00 u 
20 juli 20.30 u 
3 augustus 20.30 u 
20 augustus 9.00 u 
5 september 10.00 u 
21 september 11.00 u 
5 oktober 10.00 u 
19 oktober 10.00 u 
 
Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/Mijn-
Anemoon/Activiteiten. 
Info: Petra Sloof: tel. 0113-695431 / 06-20732637; Rien Pronk: tel. 0111-850727 / 
0622393176, e-mail: strandwgneeltjejans@gmail.com. 
 
Vogelwerkgroep 
Peildatum 3 mei, actuele informatie ‘activiteiten’ op:  
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0 
13 juni   Markiezaatsmeer  
22 augustus  Fort Rammekens en bos. 
12 september  Zeeuwse Vogelaarsdag 

VWG-Walcheren organiseert de Zeeuwse Vogelaarsdag. Nadere 
informatie over het programma volgt in de loop van de zomer. De dag 
wordt afgesloten met de jaarlijkse Walcherse bbq bij Wouter van 
Zandbrink. Zeeuwse vogelaarsgasten zijn van harte welkom. De kosten 
van de bbq zijn € 18,- per persoon. 
Barbara Voogt. Secretariaat VWG Walcheren 

19 september Veerse bos en Kreken  
  
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/. 

http://www.anemoon.org/Mijn-
mailto:strandwgneeltjejans@gmail.com.
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0
mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Paddenstoelen Braakman-Noord  
Bijzondere voorjaarssoorten 
 

Door: Ruud Lie 
 

Al enige jaren zien we elk voorjaar - zo rond eind maart, begin april - een aantal bijzondere 
voorjaarspaddenstoelen uit het geslacht van de kluifzwammen in Braakman-Noord. Ze zijn 
lang niet overal aan te treffen en een enkele soort is zelfs uniek voor Zeeland. Hier een 
presentatie van de soorten. 
 

  
 

Helvella spadicea – nonnenkapkluifzwam - Ruud Lie (alle foto’s) 
 

Helvella spadicea – nonnenkapkluifzwam 
Ik herinner me dat we een aantal jaren geleden op zoek gingen naar die soort en dat ze 
daar het jaar ervoor waargenomen waren. Dus wij op zoek, maar nergens aan te treffen. 
Totdat we na kilometers speuren weer terug waren bij de auto; warempel, daar stonden ze. 
Wij blij! Een week later hoorde ik dat er vlakbij op een vlakte honderden stonden. Dit was 
echt uniek. Over de jaren is het op de bezochte plek wat minder geworden, mede omdat 
het veld een keer omgeploegd was voor het leggen van kabels. Ook de droogte van de 
laatste 2 jaar doet er geen goed aan. Ze zijn er nog wel in een klein aantal en ze blijven nu 
zeer klein. 
 

  
 

Helvella acetubulum – bokaalkluifzwam 
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Helvella acetubulum – bokaalkluifzwam  
Bij verder zoeken vonden we ook de bokaalkluifzwam in een kleine groep. Ik dacht eerst 
dat het bekerzwammen waren, maar als je naar de steel kijkt, wordt het duidelijk. Verleden 
jaar bij een excursie vonden we ze nog op een tweede locatie. Ook dit jaar stonden ze 
daar weer. 
 

  
 

Helvella fusca – Geaderde kluifzwam 

 
Helvella fusca – geaderde kluifzwam 
Twee jaar geleden vond Henk Remijn bij een bezoek aan dit gebied de geaderde kluif-
zwam.Het was de eerste vondst voor Zeeland. Ik had die zwam daar ook al gezien, maar 
dacht dat het om een misvormde of aangetaste nonnenkapkluifzwam ging. Daarna zijn ze 
elk jaar op dezelfde locatie gevonden. Dit jaar zijn ze ook op een tweede locatie, het 
Axelse Bos, gevonden.  
 

  
 

Helvella queletii - Grote schotelkluifzwam 

 
Helvella queletii - grote schotelkluifzwam 
Het eerste jaar van de nonnenkapkluifzwammen vond ik ook enkele exemplaren van de 
grote schotelkluifzwam. Daarna niet meer, tot dit jaar weer een aantal exemplaren gevon-
den werd - weliswaar zeer klein door de droogte.  
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Leuk gebied 
Het bijzondere was dat deze vier minder algemene soorten verspreid, maar samen op een 
enkel klein gebiedje gevonden zijn. Natuurlijk zijn er meer paddenstoelen en andere 
interessante natuur te vinden in dat gebied. Het is zeker de moeite waard om er eens een 
kijkje te nemen. 
 

 

Grote spin - de kerkzesoog  
Segestria florentina (Rossi, 1790) 
 

   

 

Kerkzesoog: vrouwtje links, mannetje? rechts - Harry Raad (l), Gerda Spaander (r) 

 

Grote spinnen doen ons huiveren, al zijn ze meestal niet agressief. In de zomer is tegen-
woordig de tijgerspin een fraaie vertegenwoordiger, terwijl tegen de herfst de kruisspin 
jeugdherinneringen oproept. In huis is de snelle schavuit, de huisspin, een dier dat toch 
wat minder positief gewaardeerd is. Dit stukje gaat over een spin die aan de laatste doet 
denken. Net als de tijgerspin is het een nieuwkomer. 
 
Ontdekt 
Ik schreef het al eerder dat er te Kruiningen 
in het opgeslagen kachelhout van alles is te 
beleven, al moet je erg snel zijn om het 
wegkruipende spul goed in het snotje te 
krijgen. Op de overgang van de lente naar 
de zomer haalde mijn vriendin, Gerda, het 
hout naar binnen voor verdere droging. Bij 
het afbreken van de houtstapel ontdekte ze 
meerdere zwarte spinnen van aanzienlijk 
formaat. Niet bang zijnde van veel wat leeft 
en groeit kwam ze met zo’n dikke spin in 
haar handen aanlopen voor nadere inspec-
tie. "Het lijkt me geen huisspin?" Tja, totaal 
geen kenner zijnde, lag het denken aan die 
soort toch voor de hand. Zo werden meer 
van die dieren aangevoerd, wat de twijfel  

 
toch deed toenemen. Toen maar wat foto’s 
gemaakt en op internet vergeleken. 
 
Verrast 
Hoe we precies aan een juiste aanduiding 
kwamen was een kwestie van zomaar wat 
proberen. Vermoedelijk heb ik eerst naar 
een spinnensite gekeken en eindeloos 
spinnen vergeleken met de onze. De naam 
dook pas op toen ik hem als een onbeken-
de spin - Araneae indet - op Waarneming.nl 
plaatste. Frank van de Putte reageerde 
vriendelijk met: "Dit zijn Kerkzesogen (Se-
gestria florentina)." Grappig hoor, die naam 
- ik had de houtstapels nooit als kerkgebou-
wen gezien. De overwegend zwarte spin is  
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goed te herkennen aan de groen glanzen 
de kaakdelen voor in de kop. 
Een beetje verder zoeken op internet 
maakte duidelijk dat het oorspronkelijk een 
mediterrane soort is. Vooraan de kop zitten 
groene mondaanhangsels. Wikipedia geeft 
de soort als ‘algemeen’ aan voor Zuidwest-
Nederland. De ware verrassing kwam bij 
het lezen van andere informatie op Wiki, 
waarvan ik de tekst rechtstreeks overneem: 

Als het dier in het nauw wordt gedreven 
kan de spin bijten. De beet is naar ver-

luidt net zo pijnlijk als een wespensteek 
en wordt ook wel vergeleken met een die-
pe injectie. De locatie van de beet is over 
het algemeen tijdelijk rood, pijnlijk en op-
gezwollen. Het gif bevat neurotoxines en 
insecticiden, en eveneens een verbinding 
die calciumkanalen in de celwand blok-
keert. 

Het in de intro vermelde ‘al zijn ze meestal 
niet kwaadaardig’ verdient extra aandacht: 
Gerda had een pijnlijke beet van die spin-
nen kunnen krijgen!  

 
 

  

 
 

Zomertortel - Elly Schippers 
 

De zomertortel 
 

Door: Elly Schipper 
 
Het gaat niet goed met de zomertortel in 
Nederland. Deze prachtige duif, die je in de 
zomer kunt horen koeren, neemt al jaren 
af. De Vogelbescherming heeft de zomer-
tortel in 2019 zelfs uitgeroepen tot vogel 
van het jaar. 
Op de website zomertortels.nl kun je er 
veel over lezen, onder andere over projec-
ten die zijn opgestart om de vogel meer te 
beschermen. 

 
 
Tot mijn verbazing kwam er op 27 april - 
koningsdag - een zomertortel in gezelschap 
van twee Turkse tortels in mijn tuin. Er 
wordt vaak voer gestrooid voor de tuinvo-
gels. De Turkse tortels komen ook vaak 
eten van het kippenvoer voor mijn twee 
kippen Suus en Okko. De zomertortel heeft 
ook zijn kropje vol gegeten en is toen weer 
weggevlogen. Ik ben benieuwd of deze nog 
weer eens terugkomt, hij is altijd welkom! 
De foto van de zomertortel is met de 
camera genomen vanachter het keuken-
raam en de locatie is in Heinkenszand.
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Het intieme leven van steenuilen 
 

  
 

Eerste jong en het vervolg: tweede jong en een omgekomen jong - Peter Boelee (alle foto’s) 

 
Door: Peter Boelée* 
 
Het opgroeien van jonge steenuilen is fascinerend. Details zijn vastgelegd door de auteur, 
die al vele jaren als uilenbeschermer actief is. 
 
Uit het ei 
Alle vogeltjes leggen in mei een ei, behalve 
steenuilen. Die leggen gemiddeld op 17 
april al hun eerste ei. Ongeveer 30 dagen 
later komen de eieren uit. Een klein wit 
donskuiken - nog nat van het eivocht - ligt 
hulpeloos met de kop naar beneden tussen 
de eieren die ook snel uit zullen komen.   
Vader wist precies wanneer de eieren uit 
zouden komen en heeft alvast maar zoveel 
mogelijk muizen aangevoerd. Zie de voor-
raad, waar ook een bij zijn geboorte over-
leden steenuil tussen de prooien ligt. Zodra 
alle eieren uit zijn, eet moeder de eischalen 
op en gaat over de jongen zitten om ze 
warm te houden. Vader is in de nestkast nu 
niet meer gewenst, waarschijnlijk omdat er 
kans bestaat dat hij de jongen opeet. Hij 
mag zich nu wél een slag in de rondte wer-
ken om voor zijn gezin voldoende voedsel 
aan te voeren. Hij meldt zich buiten de 
nestkast aan met een speciaal geluidje. 

Moeder antwoordt, komt naar de invlieg-
opening en neemt het voer over uit zijn 
snavel. Soms ligt de hele nestkast nog vol 
met muizen, teveel om meteen op te voe-
ren aan de jongen. Op die muizen leggen 
vliegen hun eieren, en de maden die zich 
ontwikkelen zijn een gezond hapje voor 
tussendoor.  
 
Snelle ontwikkeling 
Bij voldoende aanbod van muizen en in-
secten groeien de jongen snel. Dat moet 
ook wel, want al op de leeftijd van 3 weken 
zijn ze in staat de nestkast te verlaten. Bin-
nen 10 dagen hebben ze de ogen al open. 
Mochten er niet voldoende muizen beschik-
baar zijn, dan schakelt vader net zo gemak-
kelijk over op jonge vogels, kikkers en in-
secten. De inmiddels zeldzaam geworden 
veenmollen op bijgaande foto zijn van de 
laatste groep een voorbeeld. De veenmol-
len leefden nog, maar waren door de 
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Voorraad dode muizen en zieltogende veenmollen 

 
steenuilmoeder zo verminkt dat ze niet 
meer weg konden lopen. In het oosten van 
het land worden jonge steenuilen dagelijks 
gevoerd met meikevers, maar deze fel be-
streden keversoort is hier in het westen ge-
heel uitgeroeid. Naarmate de jongen groter 
worden, vragen ze de hele dag om eten. 
Moeder raakt dan helemaal gestrest van de 
jongen en laat ze twee weken na de ge-
boorte een groot deel van de dag alleen. 
Ze gaat vader helpen met jagen, maar nog 
steeds mag hij met zijn buit de nestkast niet 
in. Ze zijn in deze periode zeer alert, geen 
enkel ander beest mag in de buurt van de 

nestkast komen. Ze zijn ook totaal niet 
bang en vallen elke indringer aan. De enige 
rovers die ze niet aankunnen zijn de boom- 
en steenmarter, maar de toegangssluis is 
zo gebouwd dat marters niet in de nestkast 
kunnen komen. Op Zuid-Beveland zijn ten 
westen van het Schelde-Rijnkanaal nog 
geen marters gesignaleerd. Andere rovers, 
zoals roofvogels en kraaiachtigen, worden 
door de steenuilen aangevallen en ver-
jaagd.  
 
Naar buiten 
Bij drie weken gaan de jongen de buiten-

 

  
 

Steenuilkast met sluis  /  Drie weken oud 
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wereld verkennen. Ze kunnen nog niet vlie-
gen; in vakjargon heten ze nu ‘takkelingen’. 
Ze lopen over de takken van de boom 
waarin de nestkast geplaatst is. Zodra één 
van de ouders een waarschuwend geluidje 
laat horen, schieten ze één voor één door 
de sluis van hun veilige nestkast naar bin-
nen.  
Bij de uitstapjes kan het gebeuren dat ze 
op de grond vallen, maar dat geeft niks. Ze 
zoeken naar het schors van hun nestboom 
en klimmen behendig met hun klauwen en 
snavel terug naar de nestkast. Elke dag oe-
fenen ze hun vleugels; op een leeftijd van 
circa vier weken maken ze al hun eerste 
vlieguren. Ze blijven nog wel een tijdje in de 
buurt, maar half augustus moeten ze het 
ouderlijk territorium echt verlaten.  
 

Zelfstandig 
De jonge mannen blijven op veilige afstand 
in de buurt van het ouderlijk territorium, de 
jonge vrouwtjes zijn avontuurlijker en ma-
ken verkenningsvluchten tot wel 40 kilome-
ter naar alle windstreken. De jongen zijn 
nog lang te herkennen aan het dons op de 
kop. Tot februari hebben ze de tijd om een 
partner te vinden. In de winterperiode kan 
het dus gebeuren dat steenuilen gezien 
worden op plekken waar ze nooit eerder 
werden waargenomen. Dan is er nog geen 
garantie dat ze daar ook zullen gaan broe-
den. In februari hebben ze een partner ge-
vonden en weten ze ook al op welke plek 
ze hun eieren zullen gaan leggen.  

 
*) Maart 2020 

 
 

Nawoord artikel ‘steenuilen’ 
 

 
 
Broedende vogels moet je niet storen en 
foto’s maken van broedende vogels is al 
helemaal uit den boze. Daarom is bij het 
artikel over het intieme leven in een nest-
kast wel een verklaring nodig. 
Vanaf 2007 heeft Peter Boelee de opdracht 
gekregen de Bevelandse en Walcherse 
steenuilen te beschermen om ze te behou-
den en mogelijk uit te laten breiden. Hiertoe 
zijn ongeveer 320 nestkasten opgehangen 
op Zuid-Beveland en Walcheren. Deze 
nestkasten worden gecontroleerd om zo- 

 

 
veel mogelijk kennis op te doen, zodat de  
bescherming gericht uitgevoerd kan wor-
den. De inzet van Peter met zijn vrijwilligers 
heeft er toe geleid dat de bestaande popu-
latie van ongeveer 40 paar in 2006  is uit-
gegroeid tot ruim 100 paar. Dit is mede te 
danken aan de  zachte winters sinds 2012, 
omdat steenuilen slecht tegen extreme kou 
kunnen.  
Peter heeft officiële toestemming om tij-
dens het broedseizoen de nestkasten te 
openen en de jonge steenuilen te ringen. 
Ongeveer 98% van de populatie in Midden-
Zeeland is geringd, waardoor veel informa-
tie kon worden verzameld.  
Door ‘voortschrijdend inzicht’ weet Peter 
wanneer hij wel en wanneer hij zeker niet 
een nestkast moet openen. Gezien het feit 
dat sommige paartjes jarenlang op dezelf-
de plek in dezelfde nestkast hun jongen 
grootbrengen, hebben Peters jaarlijkse acti-
viteiten bij deze vogels niet geleid tot ern-
stige verstoring.
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Het voordeel van thuiswerken 
Een natuurbericht uit Noord-Holland 
 
Door: Pieter Korstanje* 
 

 
 

Gehakkelde aurelia - Pieter Korstanje (alle foto’s) 

 
De coronacrisis verplichtte ons tot thuiszitten en thuiswerken. Nu lukt thuiswerken mij ge-
lukkig goed. Vanaf mijn thuiswerkplek heb ik zelfs een beter uitzicht dan op kantoor. Ik kan 
namelijk zowel mijn voortuin als mijn achtertuin in de gaten houden. En als je wekenlang 
thuis moet werken is het aangenaam om af en toe even een blik naar buiten te werpen en 
te zien hoe het voorjaar zich in rap tempo ontwikkelt. 
 
Veldkers 
Al vroeg in het voorjaar ontdekte ik een bij-
zondere plant in mijn achtertuin: Aziatische 
veldkers - Cardamine occulta. De plant 
staat in een bloempot, waarvan de oor-
spronkelijke bewoner de winter niet heeft 
overleefd. Aziatische veldkers is één van 
de vele nieuwkomers in onze flora. Ze 
wordt op steeds meer plekken gevonden 

en weet zich steeds beter te handhaven. 
Op de Verspreidingsatlas van de NDFF is 
over Aziatische veldkers het volgende te 
vinden: 

“Aziatische veldkers is een vroegbloei-
ende soort die als één van de eerste 
‘veldkersen’ in bloei komt. In zachte 
winters is ze midden in de winter bloei-
end aan te treffen in tuinen, kwekerijen, 
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op begraafplaatsen en langs gevels in 
de stad. Hoe of wanneer de Aziatische 
veldkers in Nederland terecht is geko-
men, weten we niet. De aanwezigheid 
van planten in tuincentra, waar ze als 
‘onkruid’ tussen de aangeboden contai-
nerplanten staat, doet vermoeden dat 
ze als verstekeling is ingevoerd. Ze is 
voor het eerst in 2009 gemeld. Inmid-
dels is de soort door heel Nederland 
aangetroffen. Door haar onopvallende 
uiterlijk en sterke gelijkenis op twee an-
dere in Nederland voorkomende klein-
bloemige veldkersen, kleine veldkers en 
bosveldkers, wordt ze waarschijnlijk 
vaak over het hoofd gezien. Aziatische 
veldkers onderscheidt zich van deze 
veldkersen door de kale bovenkant van 
de stengelbladen; bij de andere soorten 
zijn deze kort, aanliggend of schuin af-
staand behaard (loep gebruiken). Ande-

re kenmerken zijn de afwezigheid van 
rozetbladen en de min of meer drielob-
bige deelblaadjes.” 

 
Op zoek? 
Tijdens het thuiswerken hoor ik op een zon-
nige ochtend een zacht getik tegen de gla-
zen schuifpui van de woonkamer. Ik kijk 
waar het geluid vandaan komt. Het blijkt 
een grote bruine kikker te zijn, die denkt dat 
hij door ons huis heen kan stappen op zoek 
naar een vijver met soortgenoten. Hij blijft 
het nog een tijdje proberen en doet zelfs 
een poging om omhoog te klimmen in een 
paar spoorbloemen die tegen de gevel 
staan. Wanneer ook dit niet lukt neemt hij 
een uur de tijd om een nieuw plan te 
bedenken. 
 
Al wat vliegt 
Door het zonnige en warme voorjaarsweer  

 

 
 

Halsbandparkieten 
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fladderen er regelmatig vlinders door de 
tuin. Citroenvlinder en kleine vos zijn er als 
eerste bij, gevolgd door dagpauwoog,  
boomblauwtje en klein koolwitje. Een fraaie 
verschijning is een gehakkelde aurelia. De 
vlinder neemt rustig de tijd om wat nectar te 
zuigen uit de blauwe druifjes.  
Ook op vogelgebied gebeurt er zo in het 
voorjaar vanalles. Een roodborstje inspec-
teert regelmatig of er wat van de vetbollen 
is afgevallen. Af en toe komt een heggen-
mus poolshoogte nemen. De lijster die zo 
nu en dan ook onze tuin bezoekt, vinden 
we op een ochtend dood onder het raam. 
In de voortuin wordt het nestkastje al snel 
bezet door koolmezen. De pimpelmezen 
hebben er wat langer voor nodig om het 
nestkastje in de achtertuin goed te keuren. 
Met luid geschreeuw maakt een paartje 
halsbandparkieten duidelijk dat ze zich in 
de buurt hebben gevestigd. Fantastisch 
mooie dieren om te zien. Soms hangen ze 
zelfs ondersteboven aan een tak om beter 
bij een lekker hapje te kunnen. Af en toe 
vliegen er wat roepende grutto’s over. Een 
mooie verschijning is de ijsvogel, die zich in 
maart nog geregeld laat zien langs de 
watergang achter het huis, maar vervol-
gens in april niet meer verschijnt. Waar-
schijnlijk elders een nestje begonnen. Rof-
felende spechten, zingende spreeuwen en 
kwetterende puttertjes maken het voor-
jaarsgevoel compleet. Tenslotte is de regel-
matige verschijning van een groepje 
huismussen een verrassing. Zouden ze be-
zig zijn om onze musloze buurt opnieuw te 
bevolken? 
Op zonnige dagen ontstaat er gezoem rond 
het bijenhotel. Met de zoekkaart ‘Bewoners 
van het bijenhotel’ kom ik uit op rosse 
metselbijtjes, die hier rondhangen. Ze 
hebben het er maar druk mee en vinden 
gemakkelijk voedsel in de rozemarijn, die 
dit jaar uitbundig bloeit. Op de buxus is een 
ander bijtje te vinden: het vosje. Een 
prachtig diertje dat de bloemen van de bu-
xus afstruint. Vorig jaar vloog er aan het 
einde van de zomer een aantal buxusmot-
ten rond deze struik, maar ik kan nog geen 

rupsen ontdekken. Mooie nachtvlinder trou-
wens, die buxusmot. 
Er vliegt een hele grote kever langs. Hij 
gaat te snel om op naam te kunnen bren-
gen. Ik gok op de spinnende watertor, 
waarvan zoonlief wel eens larven uit het 
water haalt met z’n schepnet. 
 

 
 

Vosje op buxus 

 
Voortgang … 
Het voorjaar ontvouwt zich verder. Bol- en 
knolgewasjes volgen elkaar snel op in de 
tuin. Aan steeds meer bomen ontstaat fris 
jong blad. De eerste eend met pullen komt 
langszwemmen, evenals futen met een 
jong op de rug. Het wachten is op de eerste 
zwaluwen en visdiefjes.  
Ach ja, thuiswerken is zo slecht nog niet. 
 
*)  De auteur / medelid bericht nog regelmatig 

over de Bevelandse natuur bij zijn bezoeken aan  
Zeeland, maar deze keer - in coronatijd - is het 

een impressie van eigen erf. 
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Eerste prijs (gedeeld) Eric Brouwer - Landgoed ambachtsvrouwe Kloetinge, huisje aan het water met 
knotwilgen 

 

Typisch Bevelandse natuur  
Fotowedstrijd 2019 
 
Door: Truus Step en Harry Raad 
 
Voor een fotowedstrijd is een inzending van 3 foto’s voldoende, het erepodium is daarmee 
gevuld. Niemand maakt zich zorgen. Met meer inzendingen is er echter wat meer te kie-
zen, wat de kwaliteit op het genoemde podium ten goede komt. De fotowedstrijd van 2019 
leverde 7 foto’s op. De jury, na beraad toch nog beperkt gebleven tot de twee ondergete-
kenden, keek ernaar en maakte een keuze. 
 
Toelichting van Truus 
Dit jaar is (bijna) alles anders: geen ALV, 
geen natuurexcursie op de eerste zaterdag 
van de maand en geen tweede plaats in de 
fotowedstrijd!  Alleen de werkwijze van be-
oordeling is hetzelfde gebleven: zowel Har-
ry als ondergetekende geven punten aan 
de foto's. Combinatie van die twee punten-

lijstjes vormt de einduitslag. Zo komt het 
dat twee foto's met hetzelfde aantal punten 
bovenaan in onze ranglijst staan. Dus 
tweemaal een eerste plaats, zo besloten 
wij.  
Het waren weer mooie foto's, wat zijn er 
toch verrassende plekjes op Beveland.  
En dat op fietsafstand van je huis! Ook de 
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Eerste prijs (gedeeld) Mart Karremans - Kapelse Moer, groen landschap met drinkpoel 
 

 
 

Derde prijs Tonnie Outermans - Twee witte koeien aan het water 
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variatie valt mij op: Een foto met koeien en 
ganzen is toch heel iets anders dan die met 
een steenuil, en een landgoed te midden 
van groen is weer anders dan de 'kale' 
Kapelse Moer. 
 
Einduitslag  
Een gedeelde eerste plaats is voor Eric 
Brouwer met zijn foto van het Kloetingse 
landgoed en Mart Karremans met zijn foto 
van de Kapelse Moer. De tweede plaats 
slaan we daarmee over. Dan is er natuurlijk 
nog de derde prijs, en die is voor Tonnie 
Outermans met een foto van koeien en 
ganzen, zoals die op veel plaatsen op 
Beveland samen rondlopen en loeien of 
gakken. 
  
Van harte gefeliciteerd!  
 
Opmerking van Har 
De uitleg van Truus behoeft geen aanvul-
ling, maar ik wil het nog wel over de inge-
zonden foto van Pieter Steennis hebben. Ik 
sprak Pieter over zijn plantenfoto met een 

schermbloemige en blad van rode kornoel-
je. Ja, leuke foto, maar voor de jury net niet 
genoeg ‘typisch Bevelands’. Pieter noemde 
de kevertjes op het bloemscherm, die zich 
daar te goed deden aan stuifmeel. Een gro-
te schande, als jury hadden we die over het 
hoofd gezien, daarmee niet getuigend van 
voldoende kwaliteit bij de fotobeoordeling. 
Het had de einduitslag dan wel niet beïn-
vloed, maar voor de lezer is het evengoed 
interessant. Het minikevertje blijkt de muse-
umkever / tapijtkever (Anthrenus verbasci) 
te zijn. Het is een onschuldig beestje op 
bloemen, maar de larven zijn lastig, omdat 
ze producten van dierlijke oorsprong en 
restanten van dode dieren opeten. Dat leidt 
tot flinke hinder in huis en in natuurweten-
schappelijke collecties, denk aan wollen ta-
pijten en insectenverzamelingen. De Ne-
derlandse namen duiden op het foerageer-
gebied. De soortnaam ‘verbasci’ kan ge-
koppeld worden aan het plantengeslacht 
Verbascum - Toorts. Het zoeken naar een 
relatie met het plantengeslacht leverde zo 
gauw niets op. 

 

 
 

Tapijtkever - Pieter Steennis (detail ingezonden foto) 
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Magnolia 
 

Door: Harry Raad 
 

  
 

Bloem van Magnolia ‘Susan’, idem opengewerkt - Harry Raad (alle foto’s) 
 

Over de magnolia valt wel een verhaal te dichten. Maar waarom? Het is geen inlandse 
soort, geen Bevelandse natuur … Toch kennen we hem haast allemaal en is het in het 
voorjaar een spectaculaire versiering in tuinen vanwege de prachtige bloei. Oké, daarom 
dus wat over deze soort. 
 
In de tuin 
Het idee om iets over magnolia te schrijven 
drong zich op toen de struik in onze tuin 
twee jaar geleden ‘opeens’ vruchten liet 
zien. Met hun knalrode kleur lonkten ze 
naar meer aandacht, zodat ik er toch maar 
foto’s van heb gemaakt voor in het redac-
tiearchief. Die vruchten had ik nooit eerder 
gezien.  
Die magnoliastruik Magnolia soulangeana, 
een hoge met witte blommen, is in onze 
tuin gekomen nadat er eerst een lage met 
roze blommen, Magnolia ‘Susan’, was ge-
plant. De laatste was niet echt de bedoe-
ling, maar blijkt toch ook een leuk struikje.  

 
De ‘witte’ deed het dit voorjaar slecht. Een 
groot deel van de takken kwam niet meer in 
bloei. We mochten ook beleven dat het eer-
ste geluk over het deel dat wel bloeide ruw 
verstoord werd door nachtvorst. Daardoor 
hingen er alleen nog maar bruine flodders 
aan de takken. Zo heeft elk jaar wel zijn ge-
luksmomenten, gecombineerd met de 
haast onvermijdelijke teleurstellingen. Nu 
maai ik alleen maar het gras in de tuin en 
was wat minder geschokt. 
 
Niet inheems 
De magnolia’s zijn geen Europese planten, 
hoewel er ooit wel soorten voorkwamen. In 
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het tertiair, een geologische tijd van 2-60 
miljoen jaar geleden, groeiden de magno-
lia’s in onze bossen. Het was warmer en 
ons bos sloot aan op ‘gelijksoortig’ bos in 
een brede gordel op het noordelijk halfrond. 
Daar zaten ook soorten bij behorend tot de 
palmen, laurieren, Ginkgo, Sequoia en Liri-
odendron. Fossielen van dergelijke planten 
zijn bijvoorbeeld in de ondergrond bij 
Brunssum en Reuver gevonden (Lam, 
1943). De latere periode van de ijstijden 
maakte aan dit bos een eind in Europa. Al-
leen door menselijk toedoen verschenen in 
de recente tijd soorten uit die groepen in 
tuinen en parken, wel of niet gecultiveerd. 
De magnolia’s hebben nog een natuurlijk 
voorkomen in het zuiden en oosten van 
Azië en het oosten van gematigd Noord-
Amerika. In Oost-Azië heeft wel een noord-
waartse migratie plaatsgevonden na de ijs-
tijden, omdat daar geen barrières waren in 
de vorm van gebergten. China en Japan 
hebben vele magnoliasoorten in zomer-
groene loofwouden (Hansen en Hof, 
1920/22). 
 
Bloem 
Aan de vorming van de eerder genoemde 
opmerkelijke vrucht van magnolia, gaat de 
bloei vooraf. Behalve dat de bloem een ju-
weel is, zijn de kenmerken van die bloem 
een uitleg waard.  
In het voorjaar barst de bloem uit een sche-
de- of mutsvormig schutblad (bractee). 
Morfologisch is het laatste niet gelijk aan de 
knopschub bij vele andere houtige gewas-
sen. Schutbladen zijn hoogtebladen en 
knopschubben behoren tot de laagtebla-
den. Van de laatste is het patroon van aan-
hechting op de stengel identiek aan dat van 
de onderliggende loofbladen (Reinders, 
1952). 
De bloem van Magnolia soulangeana is ge-
detailleerd beschreven in Kalkman (1972). 
Vooraf geeft hij wel aan dat deze in Neder-
land meest algemeen gekweekte soort een 
kruising is van de Chinese soorten M. de-
nudata en M. liliiflora. In zo’n geval hoort er 
nog ‘(x)’ achter de wetenschappelijke naam  
of gewoon ‘x’ tussen de twee delen. 

De grote witte bloem mist het onderscheid 
kelk/kroon, waarmee we van een bloemdek 
met circa 9 bladen spreken. Daarbinnen is 
een sterk verlengde bloembodem/bloemas  
te vinden, met aan de basis een dichte 
groep meeldraden en daarboven een even-
eens dichte bezetting met vrijstaande, en-
kelvoudige stampers (apocarpie). De aard 
van de stampers is een primitief kenmerk. 
De Magnoliiden behoren niet voor niets tot 
de ‘Oerbedektzadigen’. Bij de boterbloe-
men (Ranunculaceae) zie je ook de (sterk) 
vergrote bloembodem met vele stampers, 
zeer uitgesproken bij muizenstaart. Niet on-
verwacht zet de 23

e
 druk van de Heukels 

deze onder de ‘Primitieve tweezaadlobbi-
gen’, een verzamelterm voor een niet na-
tuurlijke eenheid. De nieuwe Heukels heb 
ik daarvoor nog niet kunnen inzien. 
Bij magnolia gaan de helmdraad en de 
helmknop van de meeldraad onopvallend in 
elkaar over. De eerste is breed en kort, de 
laatste is van gelijke breedte, maar sterk 
verlengd. De stamper is een eenhokkig 
vruchtbeginsel met één zaadbeginsel en 
een lange stijl, waarvan de bovenzijde over 
de hele lengte als stempel dient. Een be-
langrijk kenmerk op de bloemas is de orde-
ning van de meeldraden en de stampers in 
spiralen. Ook dit wordt als een primitief 
kenmerk gezien. Het staat tegenover de 
rangschikking in kransen, die een verdere 
ontwikkeling bij de bedektzadigen toont. 
Op de foto’s is de afgeplukte bloem van 
Magnolia ‘Susan’ te zien, die later bloeit 
dan M. soulangeana en niet door de nacht-
vorst was aangetast. Let op het verdorde 
losse blad, dat wellicht niet het mutsvormi-
ge schutblad is, maar een laag aangezet 
bloemdekblad dat die rol had ingenomen 
(?). De foto met enkele verwijderde bloem-
dekbladen geeft een inkijk op de bloemas 
met meeldraden en stampers. 
 
Vrucht 
De stampers groeien na de bevruchting 
fors uit en leveren bij rijping een vrucht met 
een groot zaad. Op de bijgevoegde foto is 
de vruchtdragende bloemas van Magnolia 
soulangeana afgebeeld. De vruchten splij-
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ten open met twee kleppen, waarbij fraai 
rood zaad vrijkomt. Bij het bewaren bleef er 
van dit fraais niets over. Het rood van het 
zaad bleek een vlezige buitenste laag (sar-
cotesta) die totaal verdorde. Ook de andere 
delen - bloemas en onbevruchte stampers - 
verdorden. De spiraalstructuur van de vrij 
liggende stampers op de bloemas is nog 
herkenbaar. Het is opvallend dat stampers 
zonder zaadontwikkeling aanwezig blijven 
en zelfs nog gegroeid zijn. Aaneengesloten 
vormen ze een ‘huls’, daarmee de bloemas 
steun gevend (?) bij het dragen van de 
relatief zware vruchten. De littekens van de 
afgevallen meeldraden aan de basis van de 
bloemas laten eveneens de rangschikking 
in spiralen zien.  
 
Afsluitend 
Eén en ander is verteld over een oerplant 
met een fraai uiterlijk. Fraai wordt vaak niet 
gekoppeld aan iets primitiefs. Geniet van 
de magnolia’s in de tuinen of een hortus.  
Helaas zullen ze al uitgebloeid zijn bij het  

lezen van dit stukje. Wie ze niet in tuin of 
hortus tegenkomt, kan altijd nog naar de 
Frans den Hollanderlaan in Goes, waar de 
hele middenberm met magnolia’s is be-
plant. 
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Vruchten/zaden van Magnolia soulangeana (x) 
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Rosse metselbij in tuin Goes-West 
 
Door: Justus van den Berg 
 

 
 

De meeste nestpijpen zijn geopend (hotel wijnkist) en er zijn zeker 9 mannetjes in beeld. Ze zoeken 

duidelijk naar vrouwtjes, die niet te zien zijn omdat ze nog in hun nestkamer zitten. - Justus van den 
Berg (beide foto’s) 

 
Reeds tweemaal heb ik verslag gedaan van de bijenhotels in onze tuin, Fluitenkruidstraat 
151*. Ze worden bevolkt door de rosse metselbij. In mijn laatste verslag had ik aangege-
ven dat er in mei 2019 veel schade is aangericht aan de afdichting van de pijpen en dat 
volgens mij veel nestkamers waren geplunderd. Ik heb vijf hotels: Action, vogelhuisje, wijn-
kist, luxehotel en houtblokken. 
 
Mooi weer - bloeiende kweepeer 
Op 7 april stond de kweepeer weer in bloei 
en dat was vorig jaar ook het begin van de  
activiteiten van de bijen. De vrouwtjes ver-
zamelen het stuifmeel van de kweepeer. 
Mijn verbazing was groot bij het zien van  
zoveel solitaire bijen; het leek meer op een 
zwerm sociaal levende honingbijen. Voor 
de hotels was een zwerm van wel 60 man-
netjes actief. Ze vlogen voor de hotels en 
inspecteerden geregeld de pijpen, waar-
schijnlijk op zoek naar uitkomende vrouw-
tjes. Na een paar dagen werd de zwerm 
mannetjes kleiner en zag je meer vrouwtjes  

 
die bezig waren met het verzamelen van 
stuifmeel. 
 
Volle hotels ondanks coronabeleid 
Op 6 mei heeft de kweepeer ongeveer 
twee centimeter kleine vruchtjes en is een 
deel van de bijenhotels volledig gevuld. Je 
ziet geen mannetjes meer en alleen maar 
vrouwtjes. Opvallend is dat de Action nog 
volledig leeg is; dit hotel heeft korte pijpjes. 
Blijkbaar wordt er toch de voorkeur gege-
ven aan langere pijpen, want zowel bij het 
vogelhuisje als de wijnkist is ongeveer 80% 
van de pijpen al volledig benut. Ik zie ook  
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Kweepeer  

 
weer de kleine bijen, waarvan ik denk dat 
het een koekoeksbij is. Helaas had ik te 
weinig tijd om van deze soort een foto te  
maken. Dat wordt iets voor volgend jaar,  

want dan ben ik met pensioen en heb dan 
mogelijk tijd om dit uit te zoeken. 
 
Man-vrouwverhouding in de pijp 
Wat ik nog niet begrijp, is het feit dat er 
eerst allemaal mannetjes uitkomen en dat 
de vrouwtjes een paar dagen later zijn. 
Blijkbaar worden de vrouwtjes achter in de 
pijp ontwikkeld en zijn de eerste twee/drie 
cellen voor mannetjes. Mogelijk krijgen die 
minder eten, waardoor ze zich ontwikkelen 
als man. Het is natuurlijk voer voor entomo-
logen, maar ik zou nog wel eens willen we-
ten: hoe krijgt een vruchtbaar vrouwtje het  
voor elkaar dat de mannetjes als eerste uit 
de nestkamer komen? 
 
 
*) Zie: ’t Heelblaadje, nrs. 2019/3 en 2020/2 

 
 

Ruzie buizerd kiekendief 
 
Bij de Vlakebrug is vaak iets aan natuur te beleven, wat wel te maken zal hebben met het 
brede water van het Kanaal door Zuid-Beveland, de land art met de ringen en het jonge 
natuurterrein van Het Zeeuwse Landschap in de Yerseke Moer. Lex Kattenwinkel fietste 
daar op 4 april over de provinciale weg richting Kruiningen en ontwaarde geruzie hoog in 
de lucht. Met het fototoestel vaak bij de hand, kon hij vastleggen wat daar gaande was. Hij 
stuurde het resultaat naar de redactie van dit blad en schreef: "Bijgevoegd een (sterk 
ingezoomd) plaatje van het luchtgevecht tussen kiekendief en buizerd – niet echt een 
gevecht, meer een wegjaagactie." 
 

 
 

Conflict buizerd en kiekendief - Lex Kattenwinkel 
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Zomaar een dag van … 
twee vrijwillige weidevogelbeschermers - mei 1996* 
 

  
 

Opening weidevogelseizoen, 2 mei 1996: v.l.n.r. veehouder Wim op ‘t Hof, gedeputeerde Gert de Kok, 
coördinator weidevogelproject Marianne Lundahl (SLZ) en vrijwilliger Bram Korteknie. - Lex Katten-

winkel  
 

Door: Bram Korteknie en Jaap Schilperoord 
 

De redactie ontving een oud verslag van Bram Korteknie met toelichting. "Ik heb nog een 
leuk verhaal liggen uit de oude doos, 1996, 24 jaar oud. Het was in samenwerking met 
Jaap Schilperoord uit Kloetinge, met wie ik vele jaren weidevogelbescherming in de 
Kapelse en Yerseke Moer heb gedaan." 
  
Stichting Landschapsverzorging 
Zeeland (SLZ)  
Na  een cursus Weidevogelbescherming in 
het MEC (Hollandsche Hoeve) in Goes ge-
volgd te hebben - onder leiding van de SLZ 
(nu: Landschapsbeheer Zeeland), ben ik in 
april 1995 als vrijwilliger Weidevogelbe-
scherming begonnen. In 1996 startte de sa-
menwerking met Jaap. Zomaar een dag in 
de maand mei, 1996: zonnig, 14 graden, de 
wind zuidwest - kracht 1 tot 2 - en goed 

zicht. Het is kwart over twaalf als ik Jaap 
met de auto ophaal.  
 
Vergunning  
We kijken eerst even of we wel onze wette-
lijk verplichte vergunningen bij ons hebben. 
Daar staat op dat we toestemming hebben 
van de eigenaar/pachter om zijn percelen 
te betreden. Als eventueel de politie, AID of 
opzichters van natuurbeschermende in-
stanties ernaar vragen, moeten wij die kun-
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nen tonen. We rijden eerst naar de perce-
len van de Maatschap Op ‘t Hof. Landbou-
wer/veehouder van een 100 hectare groot 
bedrijf, dat vrij dicht bij de Kapelse Moer 
ligt. Wij hebben daar tien percelen liggen 
voor bescherming van weidevogels. Dat 
zijn drie percelen - pas later in het jaar - be-
weid grasland, een aardappelveld, een 
maïsveld, twee tarwevelden en drie uien-
akkers. In totaal zo'n 48 hectare, waarvan 
20 hectare grasland. 
Wij rijden eerst naar het perceel 8 aan de 
Dankerseweg en zetten de auto op de toe-
gangsdam zo neer, dat wij het hele gras-
land met de verrekijker kunnen overzien.  
Eerst rustig in de auto blijven zitten en het 
land afzoeken, werkt naar onze ervaring 
het beste. Als je meteen de auto uitstapt, 
schrikken de vogels daarvan en vliegen 
direct van hun nesten op.  
  
Observeren   
Nadat we het weiland goed geobserveerd 
hebben, concluderen we dat er niet veel zit-

ten. Dan ziet Jaap niet ver van ons van-
daan een kievit zijn kuifje en kopje net even 
boven het vrij korte gras uit steken. Nu 
gaan we eerst een soort achtergrondpeiling 
toe passen, met op de voorgrond het kievit-
nest, daarachter bijvoorbeeld een afraste-
ringspaaltje of iets dergelijks en in het ver-
lengde daarvan een bosje of een gebouw. 
Zo’n peiling dient om het nest later gemak-
kelijker terug te vinden. De kievit, een man-
netje, hebben wij al even eerder op zien 
vliegen, dus waagden wij het er op en stap-
ten uit de auto. Het  vrouwtje vliegt direct 
van haar nest op en gaat laag over het veld 
van ons weg. Wij denken dat dit gedrag er 
eventueel op duidt dat ze al aan het broe-
den is. 
 
Markeringsbamboestokjes  
Wij lopen nu met onze markeringsbamboe-
stokjes van ongeveer een meter lang rich-
ting het nest. Het is nu niet meer zo heel 
moeilijk voor ons om het nest terug te vin-
den, omdat wij onze achtergrondpeiling

    

 
 

Kievit - Niek Oele
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Scholekster - Niek Oele

 
goed in de gaten hielden. Het kievitmanne-
tje vliegt in een soort duikvlucht en met luid 
geroep probeert hij ons af te schrikken ter-
wijl wij richting het nest lopen. De kieviten 
zien ons als mogelijke belagers en probe-
ren ons daarom van het nest weg te lok-
ken. Wij zien ook nog verschillende andere 
- door het mannetje gemaakte - nestkuiltjes 
in de grond. Dat doen ze in de baltstijd om 
de vrouwtjes naar zich toe te lokken.   
  
Schutkleur  
Het is toch nog even goed uitkijken als je 
dichtbij het nest komt om de eieren te zien 
liggen. Deze liggen er weliswaar open en 
bloot bij, maar door de schutkleur in het 
nestkuiltje, dat bekleedt is met stro en bla-
deren, vallen de eieren nauwelijks op. Het 
nest bevat vier prachtige, olijfgroene eie-
ren, met bruinzwarte vlekken. De eieren 
zijn met de punten naar het midden gericht, 
dus deze kieviten waren - zoals wij al ver-
moeden - aan het broeden. Vlug de bam-
boestokjes voor en achter het nest gezet, in  
de rijrichting van het te bewerken en later  

 
te maaien gras. Hier hoeft voorlopig geen 
nestbeschermer gezet te worden, want er 
komen pas over een paar maanden bees-
ten op het grasveld. Maar wij moeten wel 
markeren met de bamboestokjes om het 
nest later gemakkelijker terug te kunnen 
vinden.      
 
Perceelkaart  
Nu nog even de andere twee kievietsnes-
ten controleren, die wij de week eerder al 
hebben gevonden. Dat ging bijna op dezelf-
de manier, ook vanuit de auto. Dan blijft er 
een man bij de auto staan om het nest in 
het oog te houden en met aanwijzingen en 
handgebaren wijst hij de weg naar het nest 
aan. Het lukt niet altijd op deze manier, 
maar vaak toch wel. Deze nesten lagen op 
het achterste gedeelte van het grasland. In 
het eerste nest lagen vier bebroede eieren 
en in het andere drie onbebroede. Na het 
markeren van de nesten gaan we weer 
snel naar de auto terug, om de vogels de 
kans te geven hun nesten op te zoeken.  
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Beschermingsseizoen symbolisch 
geopend   
Als we even uit het veld weg zijn, zien we 
andere vogels - waar we de nesten nog 
niet van gevonden hebben - ook weer te-
rugkeren naar hun nesten. Als je dan goed 
oplet, kan je aan het gedrag van de vogels 
de plaats van de nesten bepalen en het 
aantekenen op de perceelkaart. Je kunt de 
volgende keer kijken of er daar nesten lig-
gen. We gaan eerst even de nestgegevens 
invullen en rijden dan nog even langs de 
percelen 6, 7 en 10 aan de Tekenburgse-
weg. Percelen met respectievelijk graan, 
maïs en aardappelen. Daar is niets bijzon-
ders te zien. We rijden naar de percelen 3, 
2 en 1 die dicht tegen het prachtige natuur-
gebied Kapelse Moer liggen. Het gaat om 
een perceel grasland en twee uienvelden. 
Op het graslandperceel heeft gedeputeerde 
Gert de Kok onlangs het beschermingssei-
zoen 1996 officieel geopend met het plaat-
sen van een symbolische nestbeschermer. 
Daarbij waren ook andere vrijwilligers, de 

eigenaar, de provinciaal coördinator en de 
PZC-pers aanwezig.   
   
Klutennest  
Er liggen totaal vijf klutennesten: vier nes-
ten met vier eieren en één met drie, in kleur 
variërend van geel tot olijfbruin, met zwart-
bruine vlekken. Het nest is een ondiep kuil-
tje, bekleed met stro, schelpen en steen-
tjes. Deze eieren waren nog niet bebroed 
toen wij deze vorige week vonden. Het vin-
den van het klutennest is niet zo heel moei-
lijk in deze nog niet zo hoog opgegroeide 
uienvelden. Je ziet de kluten al van verre 
zitten met hun zwart-witte verenpak. Ze lo-
pen eerst een heel eind van hun nest van-
daan en vliegen dan pas op. Wij gaan eerst 
deze nesten controleren en tegelijk kijken 
we verder of er nog andere vogels van hun 
nesten weglopen of opvliegen.   
 
Tips waar nesten kunnen liggen  
Gelukkig liggen alle eieren nog in de nest-
kuiltjes. Dat valt ons niet tegen, want er  
 

 
 

Kluut - Niek Oele
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vliegen hier regelmatig kraaiachtigen rond 
die wel een eitje lusten. We vinden in deze 
percelen verder geen nesten meer en lo-
pen naar de auto terug om de kluten gele-
genheid te geven naar hun nest terug te 
keren. Eerst worden de lijsten ingevuld met 
de laatste gegevens. Dan gaan we naar 
boerderij Tekenburg van Op ‘t Hof om daar 
de opgehangen lijsten en perceelkaarten bij 
te werken met onze laatste gegevens.  
Op de boerderij komt de heer Op ‘t Hof 
even bij ons kijken. Deze landbouwer heeft 
er zelf ook aardigheid in dat wij bij hem op 
zijn land weidevogelbescherming doen. Hij 
geeft ons weleens een tip waar er eventu-
eel nesten kunnen liggen. Samen nemen 
wij even door waar de gevonden nesten lig-
gen en bekijken of er eventueel problemen 
zijn in verband met onze nestmarkeringen 
op de percelen. Ook wordt er gekeken of er 
soms nesten verlegd moeten worden van-
wege machinale onkruidbestrijding op en-
kele percelen.  
  
Yerseke Moer  
Na een praatje over het weer verlaten wij 
de boerderij en rijden naar de volgende 
percelen bij veehouder/tuinder Dies Min-
naard aan de Postweg in de Yerseke Moer. 
Daar zoeken wij een zestal percelen af op 
weidevogels. In totaal zo'n 28 hectare zo-
genaamd beheersgebied. Dat houdt in dat 
de boer een beheersovereenkomst heeft 
afgesloten met het Ministerie van Land-
bouw om later te maaien, later te weiden, 
en te weiden met lagere veebezetting. Dit 
gedeelte is een mooi, authentiek natuur-
landschap, prachtig oud-land waar wij door-
heen lopen voor onze weidevogelbescher-
mingsactiviteiten. Ook ligt er een oude vee-
drinkput, waar vele soorten vogels komen 
drinken. Daar zijn ook een paar waterhoen-
tjes hun nest aan het bouwen tussen het 
riet.  
  
Beheersovereenkomst  
Wij bekijken vanuit onze auto eerst het wei-
land dat ten noorden van de afrit van de 
Postbrug ligt. Daar lopen voorlopig nog 

geen beesten, dankzij de afspraken in de 
beheersovereenkomst. Trouwens, vanwe-
ge de droogte is het gras nog vrij kort om er 
een nest te maken. Er vliegen wel een paar 
scholeksters op, maar hoe goed we deze 
weiden ook afzoeken en afkijken met onze 
verrekijkers, we zien hier niets. Dus weer 
maar naar de auto gestapt om eerst de lijs-
ten bij te werken.  
We rijden nu naar het Kanaal door Zuid-
Beveland en onderlangs de dijk voor twee 
zwaar beweide percelen aan de Hovijnweg.  
Ze zijn van landbouwer/veehouder Nijsse 
uit Yerseke en zo'n 15 hectare groot. Deze 
percelen vallen eigenlijk onder een andere 
groep weidevogelbeschermers, maar om-
dat deze percelen tussen die van Minnaard 
liggen, nemen wij ze in onze controle mee.  
  
Nestbeschermers  
We gaan perceel 13 bekijken, eerst vanuit 
de auto. Wij zien helemaal achter op het 
weiland een scholekster op een hoger gele-
gen stuk vrij kale grond zitten. We lopen 
samen richting het nest. Omdat hier in deze 
weide al beesten lopen, nemen wij meteen 
een nestbeschermer mee. Deze zijn ge-
maakt van niet al te zwaar betonijzer. Het 
wordt geknipt, gebogen en met dun ijzer-
draad (vlechtdraad) aan elkaar gebonden, 
zodat er een soort dakje ontstaat dat over 
het nest heen gezet wordt, ter bescherming 
van de eieren. Inmiddels is de scholekster 
onder luid geroep van zijn nest opgeste-
gen. Wij vinden het nest - een kuiltje op de 
kale grond - al vrij vlug. Er liggen nog maar 
twee eieren in; de kleur is zandgeel met 
onregelmatige, zwartbruine vlekken. Het 
zijn er meestal maar drie, een enkele keer 
ook wel eens vier. Het valt hier niet mee 
om de nestbeschermer in de droge, harde 
grond te plaatsen. Door met z'n beiden 
hard te duwen, lukt het toch. Verder zien 
we op dit weiland niets bijzonders meer.  
  
Het uitkomen van een jong uit het ei  
We lopen weer snel naar de auto terug en 
tegelijk kijken we of er nog meer nesten 
liggen. We hadden hier nog geen andere 
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nesten gevonden. Eerst weer de gegevens 
invullen, dit was ons eerste nest op perceel 
3. Dan gaan we verder naar perceel 12, 
ook aan de Hovijnweg. Aanvankelijk zien 
wij niets zitten. Wij passen daarom een an-
dere methode toe om de nesten op te spo-
ren vanaf het toegangshek van de weide. 
Daar gaan we verscholen aan de wegkant 
zitten en wachten dan tot de vogels weer 
terugkeren naar hun nesten. Je moet ze 
dan wel goed in de gaten houden en met 
de verrekijker volgen waar ze neerstrijken. 
Dat kan soms wel eens een poosje duren, 
maar wij hebben hier ook wel goed resul-
taat mee geboekt. We lopen de weide in 
om het eerder gevonden en beschermde 
kievitsnest te controleren. Als  
we dichtbij het nest komen,  
zien wij een pas uit het ei ge-
komen kievitsjong wegkrui-
pen en zich verschuilen tus-
sen het gras. Bij het ei dat 
nog in het nest ligt, pikt het 
kievitsjong van binnenuit de 
schaal aan. Het is schitte-
rend om dit te zien. We heb-
ben een poosje op onze 
knieën naar dit moois zitten 
kijken, het is om nooit meer 
te vergeten!   
    
Lijsten invullen op de 
perceelkaarten  
Bij de vorige controles lagen 
er vier eieren in dit nest. Er 
moeten dus al twee jongen 
uit het ei gekomen en weg-
gekropen zijn, dus is het 
even goed uitkijken als wij 
naar de auto teruglopen. Dit 
was tot nu toe het tweede 
kievitsnest dat op dit perceel 
uitgekomen is. Bij de auto 
aangekomen en na eerst 
onze gegevens ingevuld te 
hebben, rijden we naar de 
boerderijen van Nijsse en 
Minnaard om de daar 
opgehangen lijsten en 

perceelkaarten bij te werken met onze 
laatste gegevens. Wij begrijpen nog steeds 
niet dat we geen grutto- en tureluurnesten 
vinden. Hier, in dit voor hen geschikte 
weidegebied, zien we deze vogels 
regelmatig overvliegen en ook neerstrijken 
in het al wat hoger opgroeiende gras. Dit is 
toch een ideaal gebied voor deze vogels. 
Het is inmiddels half vijf, dus tijd om weer 
naar huis te rijden. Na eerst Jaap thuis af-
gezet te hebben rij ik richting mijn huis en 
zet daar om kwart voor vijf mijn auto in de 
garage. Dit was 'Zomaar een dag van twee 
vrijwillige weidevogelbeschermers'. 
 
*)  Een eerdere versie verscheen in: Zeeuws-

landschap, jaargang 13, nummer 5 - maart 
1997.
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