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Redacteur 't Heelblaadje gezocht 
Mededeling van het bestuur 
 
Harry Raad, de redacteur van 't Heelblaadje, heeft het bestuur verteld dat hij in de zomer 
van 2021 stopt als redacteur. Hij heeft het dan 10 jaar gedaan, velen weten niet beter dan: 
Harry maakt 't Heelblaadje. Harry heeft aangegeven dat je altijd moet oppassen dat de 
vereniging niet te statisch wordt. Het is na 10 jaar tijd voor een nieuwe redactie met 
mogelijk nieuwe ideeën. Hij stopt echt, dus het bestuur en iedereen die graag  
't Heelblaadje ziet en leest heeft een probleem. 
Het bestuur en velen in de vereniging zijn gehecht aan ons ledenblad. Ed Stikvoort blijft de 
lay-out verzorgen, maar wordt beslist geen redacteur. We zoeken iemand die voor enige 
tijd, het hoeft geen 10 jaar te zijn, de nieuwe redacteur wil worden. 
Dus: wie wil de nieuwe redacteur van 't Heelblaadje worden? Het mag uiteraard ook als 
duo-redacteur. Graag aanmelden bij één van de bestuursleden. 

 
Van de voorzitter 
 
Door: Johan Eckhardt 
 
In deze inleiding een aantal bestuurszaken, een stukje om de pagina te vullen en natuurlijk 
een natuurbeleefmoment. 
 
ALV 
De ledenvergadering via Zoom is slecht 
bezocht geweest. Gelukkig staat er 
nergens in de statuten hoeveel leden er 
moeten zijn. Wel is bekend dat de agenda 
en vergaderstukken 14 dagen voor de 
datum bekend moeten zijn aan de leden en 
dat iedereen uitgenodigd moet zijn.  
Het bestuur was compleet en er was één 
lid aanwezig. We hebben voldaan aan de 
wettelijke eis en de begroting en de 
financiële jaarstukken zijn goedgekeurd 
door de vergadering. We hopen volgend 
jaar een 2000% grotere opkomst.  
Harry Raad herinnerde ons aan een punt 
uit de notulen van vorig jaar: hij stopt als 
redacteur van het Heelblaadje, zie elders in 
dit Heelblaadje de oproep van het bestuur. 
Dat was tevens het belangrijkste punt van 
de vergadering.  
 
Beleidsraad 
De beleidsraad van de landelijke KNNV is 
ook digitaal. Ik heb best veel vergaderd,  

 
maar deze stukken hebben een abstractie-
niveau dat boven mijn vermogens ligt. Het 
gaat over de nieuwe naam, nieuwe doel-
stellingen en van elkaar leren om de 
afdeling te verbeteren. De vergaderingen 
zijn op 7 en 22 november en ik ga ze 
volgen als het regent. Ik kan er dus nog 
geen verslag van doen, dit volgt later.  
 
Op YouTube 
Ik ga nu verder om een paar YouTube-
filmpjes te bespreken. Door de corona zijn 
er nogal wat instellingen die hun zaken nu 
online delen. Op zoek naar verdieping over 
korstmossen kwam ik op een film terecht 
over de North Coast van Missouri. Ik had 
nooit gedacht dat de oever van een meer  
de North Coast zou heten. Van deze film 
heb ik één ding onthouden. Het ging over 
een naturalist, ik vertaal dat maar met 
natuurkenner. Je wordt een natuurkenner 
als je de volgende regels volgt: 
- Vertraag. 
- Kijk goed rond en verwonder je. 
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- Deel wat je opvalt met anderen. 
Daarna ging het verder over korstmossen 
die ontdekt werden door niet-kenners. Ze 
wandelden gewoon mee, maar keken wel 
rond enzovoort. Ik vind dit wel passen bij 
onze KNNV.  
Het andere YouTube-filmpje was geen 
filmpje, maar een cursus virologie met 20 
lezingen van een uur en twintig minuten per 
aflevering. Het heet virology 2020 van 
professor Vincent Racaniello. Het vergt wel 
een beetje basiskennis en begrip van 
Amerikaans uitgesproken medische 
termen. Ik vond het geweldig. Het helpt ook 
om deze ellendige coronatijd door te 
komen. Vertraag dus, ga rustig volgen wat 
er allemaal gebeurt met besmettingen en 
maatregelen, en reacties van mensen op 

de ziekte en maatregelen. Je kunt boeken 
gaan lezen. In ‘De pest’ van Camus zie je 
veel parallellen met de reacties die we nu 
zien. Je kunt je ook in virussen verdiepen. 
Ik zal als voorbeeld een klein stukje uit de 
cursus over de evolutie van virussen 
bespreken. De mutatiesnelheid van RNA-
virussen ligt altijd bijna tegen de maximaal 
mogelijke mutatiesnelheid aan - er is maar 
één strengetje, dus een verandering wordt 
niet gecorrigeerd. Het experiment waarmee 
dat is onderzocht, beschrijf ik hieronder. Je 
bestraalt een aantal virussen met een 
mutagene dosis en je kijkt naar de 
mutaties. Dubbelstrengs DNA-virussen, 
bijvoorbeeld, vertonen normaal weinig 
mutaties; als je ze bestraalt stijgt het aantal 
mutaties enorm. Je kunt dan een soort 

index maken van: normaal 
aantal mutaties gedeeld door 
het aantal na bestraling 
gevonden mutaties. Als het 
getal dicht bij één ligt, dan heeft 
bestraling weinig invloed op het 
aantal mutaties. RNA virussen 
zoals Covid 19 zitten dicht tegen 
de één, Dat betekent dat als een 
cel openklapt en er miljoenen 
virusdeeltjes vrijkomen, een 
groot deel bestaat uit gemuteerd 
niet-levensvatbaar virus, maar 
ook beter aangepaste of meer of 
minder besmettelijke varianten. 
We weten uit andere biologische 
vraagstukken dat een populatie 
een bepaalde grootte moet 
hebben om te overleven. De 
zogenaamde flessenhalstheorie. 
Dit soort gegevens maakt het 
leuk om na te denken over de 
kleine druppeltjes van Maurice 
de Hond. Zijn die druppels wel 
groot genoeg om te fungeren als 
bron voor een levensvatbare 
populatie? We moeten geen 
viroloog willen zijn; het is wel 
leuk om een natuurfenomeen 
waar we last van hebben ook 
eens op een andere manier te 
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bestuderen. Alle biologische principes 
kunnen gewoon op dit virus toegepast 
worden. 
 
Zwartwordende wasplaat 
Genoeg vulling van dit voorwoord; ik sluit af 
met een natuurbeleefmoment. Een paar  
weken geleden stonden er een paar  
paddenstoelen in mijn gazon. Na enige  

studie bleken het zwartwordende 
wasplaten te zijn. Hoewel Thijs Franse 
altijd zei: ‘O, dat is een zwartwordende 
wasplaat’, met een niet te enthousiaste 
toon, is voor mij een wasplaat een 
associatie met mooie natuur. Ik had een 
mooie vondst vijf meter van mijn achter-
deur; een natuurbeleefmoment. 
 

 
 

Agenda 

 
De activiteiten staan vermeld per maand in plaats van per werkgroep. Ook anderen dan de 
eigen werkgroepleden zijn welkom om deel te nemen aan lezingen, inventarisaties en 
excursies. Zie voor een toelichting, bij ‘Informatie’. 
 

 
De werkgroepen houden alle rekening met voortschrijdend coronabeleid, houd 
rekening met het niet doorgaan van een activiteit of het aanpassen van de wijze van 
werken. 
 

 
December 
 
5 december   
Eerste Zaterdag Excursie  
p.m. 
 
5 december  
Beheerswerkgroep  
Priem, Noldijk, Ovezande 
 
7 december  
Strandwerkgroep  
12.00 u 
 
8 december?  
Paddenstoelenwerkgroep  
Bijeenkomst - Afsluiting van het jaar 
 
19 december  
Beheerswerkgroep  
Priem, Noldijk, Ovezande 
 
19 december  
Vogelwerkgroep 
Slaapplaatstelling grote zilverreiger  

21 december  
Strandwerkgroep  
12.30 u 
 
Januari 
 
2 januari  
Eerste Zaterdag Excursie  
p.m. 
 
2 januari  
Beheerswerkgroep  
Kegge, Groene Wegje, ’s-Gravenpolder 
 
4 januari  
Strandwerkgroep  
11.00 u 
 
16 januari  
Beheerswerkgroep  
Kegge, Groene Wegje, ’s-Gravenpolder 
 
16 januari  
Strandwerkgroep  
10.00 u 
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23 januari 
Vogelwerkgroep 
Slaapplaatstelling ganzen, zwanen  

30 januari  
Beheerswerkgroep  
Breure, Colijnsplaat 

 
INFORMATIE 

 
Eerste Zaterdag Excursie 
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van tien tot twaalf, tenzij 
anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er wordt 
per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of planten-
groep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.  
 
Zoals inmiddels iedereen weet zijn groepen groter dan 4 personen verboden. 
Tot er verbetering in de coronasituatie komt zijn er geen eerste zaterdag van de maand- 
excursies. 
5 december  p.m. 
2 januari p.m. 
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 
 
Beheerswerkgroep  
Het programma knotwerk herfst-winter 2020 is onder voorbehoud.  
Er is besloten om voorlopig niet te starten i.v.m. de tweede coronagolf. Wacht tot nader 
bericht.  
5 december Priem, Noldijk, Ovezande. 
19 december Priem, Noldijk, Ovezande. 
2 januari  Kegge, Groene Wegje, ’s-Gravenpolder. 
16 januari Kegge, Groene Wegje, ’s-Gravenpolder. 
30 januari Breure, Colijnsplaat. 
13 februari Rietput. 
27 februari Hollandsche Hoeve / Heemtuin. 
6 maart  NL-Doet. Eventueel verder werken in Hollandse Hoeve / Heemtuin. 
13 maart Minnaard. 
 
Info: Johan Vermin - coördinator knotgroep, zie binnenkaft achter. 
 
Paddenstoelenwerkgroep 
Programma Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 2020. 
Aanmelden uiterlijk 3 dagen van te voren bij ruud.lie@kpnmail.nl, om rekening met ieder te 
kunnen houden en vervoer eventueel te combineren. 
8 december ? Bijeenkomst - Afsluiting van het jaar 
 MEC De Bevelanden in Goes. Het MEC is gelegen in het recreatiegebied 
 De Hollandsche Hoeve. Aanvang 19.30 uur.  
 ! ! ! wordt waarschijnlijk afgesteld 
 
Info: Ruud Lie, 0115-451585, e-mail: ruud.lie@kpnmail.nl. 
 
Strandwerkgroep 
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans  

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl,
mailto:ruud.lie@kpnmail.nl.
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bij de Roompot-sluizen. Per keer duurt het 2-4 uur. Wij verzamelen ongeveer een kwartier 
van te voren onder het viaduct bij de Roompot-sluizen. Het is handig om voor het bezoek 
contact op te nemen, het zou namelijk om allerlei redenen kunnen dat het een keer niet 
doorgaat. Zorg voor warme kleding en laarzen, voor de limp-excursie ook stevige 
handschoenen. 
 
Inventarisatieprojecten en data 
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring project = strandexcursie. 
Limp: Litoraal Inventarisatie en monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie. 
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp). 
7 december 12.00 u 
21 december 12.30 u 
4 januari 11.00 u 
16 januari 9.30 u 
1 februari 10.00 u 
15 februari 10.00 u 
 
Eventuele wijzigingen in de agenda zijn te vinden op http://www.anemoon.org/Mijn-
Anemoon/Activiteiten. 
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816. 
 
Plantenwerkgroep 
Het winterprogramma wordt voorbereid en start - onder voorbehoud - in 2021. 
 
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.  
 
Vogelwerkgroep 
Peildatum 8 november, actuele informatie ‘activiteiten’ op:  
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0 
 
19 december  Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger  
 15.30 u 
 Tellen kan van 12 tot en met 27 december 08.45 uur 16.29 uur 
 SOVON tellingen:https://www.sovon.nl/nl/content/teldata  
23 januari  Slaapplaatstelling ganzen, zwanen  
 7.40 u  
 Tellen kan van 16 januari tot en met 31 januari 08.33 uur 
 SOVON tellingen:https://www.sovon.nl/nl/content/teldata 
20 februari Slaapplaatstelling Grote Zilverreiger, Aalscholver  
 17.10 u  
 Tellen kan van 13 februari tot en met 28 februari 07.46 - 18.02 uur  
 SOVON tellingen:https://www.sovon.nl/nl/content/teldata 
 
Info: secretaris en contactpersoon Cees Lavooy email; vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.  
 
Overig 
Afspraak KNNV afd. Walcheren: Het bestuur heeft de afspraak gemaakt met de afdeling 
Walcheren om over en weer de gezamenlijke activiteiten in het verenigingsblad te vermel-
den. Voor meer informatie over deze en andere activiteiten: http://www.knnv.nl/walcheren/. 

http://www.anemoon.org/Mijn-
mailto:ellyjacobusse@gmail.com,
https://www.knnv.nl/vogelwerkgroep-de-bevelanden/activiteiten-0
https://www.sovon.nl/nl/content/teldata
https://www.sovon.nl/nl/content/teldata
https://www.sovon.nl/nl/content/teldata
mailto:vwg_ledenadm@zeelandnet.nl.
http://www.knnv.nl/walcheren/.
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Strandwerkgroep Neeltje Jans bijeen 
 

20 jaar inventariseren voor Stichting Anemoon 
 

 
 

Rien Pronk toegesproken door Adriaan Gmelig Meyling (r) - foto’s Carien van Nieuwenhuizen 

 
Door: Petra Sloof-Spijker 
 
Hoelang de strandwerkgroepen van de beide Zeeuwse afdelingen van de KNNV - 
Walcheren en Bevelanden - bestaan, weet ik niet. Het is wel zo, dat er sinds 2000 door de 
werkgroepleden inventarisaties worden gedaan op Neeltje Jans, en dat de gegevens naar 
Stichting Anemoon worden gestuurd. 20 jaar … een jubileum! 
 
Historie 
Het idee om inventarisaties te gaan doen 
kwam voort uit de contacten die het 
gidsenteam van Het Zeeuwse Land-
schap op Neeltje Jans al langere tijd had 
met de Biologische Werkgroep van de 
Nederlandse Onderwatersportbond.  
We deden als gidsenteam al gezamen-
lijke excursies in het gebied, die ik ook 
na mijn pensionering voortzette. Anne 
Osinga stelde de gidsengroep voor om 
af en toe een strandwandeling te gaan 
maken. Vervolgens kwam Joop Verkuyl 
van Stichting Anemoon met het verzoek 
of wij dan inventatisaties wilden gaan 
doen. Zo is het gekomen. Joop hielp ons 
met het invullen van de formulieren en 
begeleidde ons vaak. Regelmatig gingen 
er ook andere specialisten met ons mee, 
want onze kennis stond natuurlijk nog op 
een laag pitje. We hadden het geluk dat 
Herre Stegenga als algoloog af en toe  

 
meeging, Harry Raad als schelpenkenner, 
Marco Faasse voor de mosdiertjes/ 
hydroïdpoliepen en anderen. 
De formulieren stuurde ik per post naar de 
Stichting Anemoon, totdat Hans Boomstra het 
digitaal wilde gaan doen. Dat digitale werk is 
later overgenomen door Rien Pronk. Hans en 
Maaike Boomstra konden vanwege vermin-
derde gezondheid niet meer met ons mee.  
De oude kern - Ine v.d. Ven, Els Koorstra en 
ik - ging dapper door, maar we hadden toch te 
weinig leden. Ria Verhage, voorzitter van de 
KNNV afd. Walcheren organiseerde een 
cursus ‘Strandvondsten’, een gezamelijke 
actie van de beide afdelingen, met het doel 
nieuwe leden te krijgen. Dat is aardig gelukt. 
Er werd zelfs door één van de mensen uit die 
groep, Theo Willemstein, opnieuw een cursus 
georganiseerd, een paar jaar later. Toen in 
samenwerking met het Nationaal Park Ooster-
schelde, wat ook een succes is geweest.  
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De Strandwerkgroep Neeltje Jans is een  
fijn team geworden, dat nu onder leiding 
van Elly Jacobusse verder gaat. 
 
De viering 
Twee decennia inventariseren, dat kon 
in april gevierd worden, vond ik. Maar 
een onvriendelijk virus gooide roet in het 
eten. Ik dacht aan mijn tuin, die groot 
genoeg is om iedereen van de club uit te 
nodigen. We hebben dat op aanraden 
van de gemeente Noord-Beveland niet 
gedaan.  
We zijn zelfs een poosje niet op het 
strand aan het werk geweest. Op een 
moment werd er toch weer gestart, maar 
Rien Pronk - die steeds erg veel werk 
voor de groep deed - meldde dat hij het 
digitale werk niet meer zou kunnen 
voortzetten, helaas. Het werd toen 
tijdelijk overgenomen door Erik Spek-
snijder. Ook voor mij werd het werk voor 
de groep te zwaar; al langere tijd werd 
gezocht naar een nieuwe coördinator 
voor de groep. Nu, als een wonder, 
komen enkele jonge dames onze ploeg 

versterken. Eén daarvan, Elly Jacobusse, is 
na enkele gesprekken met Adriaan Gmelig 
Meyling (voorzitter Stichting Anemoon) en mij 
bereid gebleken het coördinatorschap op zich 
te nemen. Geweldig natuurlijk.  
Er deed zich nu echt een mogelijkheid voor 
een feest voor. In de grote boerenschuur van 
hoeve Zeelucht in Wissenkerke vonden we op 
10 oktober jongstleden een onderkomen. 
Verschillende leden brachten eten en drinken 
mee. Adriaan was helemaal uit Hillegom 
gekomen om een cadeau van de groep aan 
Rien te overhandigen, een prachtige tekening 
van Adri Karman. Tot mijn verrassing was er 
een dergelijk cadeau voor mij als scheidend 
werkgroepcoördinator geregeld. Ook werd de 
hele groep verwend met de pas verschenen 
nieuwe drukken van de Veldgids schelpen 
van auteur Rykel de Bruyne en het Zeeboek 
onder redactie van Reinier De Vries.  
Het was een geweldige middag, met een 
groep die vol enthousiasme verdergaat met 
het strandwerk op Neeltje Jans. Dank gaat uit 
naar familie Van de Berg voor het belange-
loos beschikbaar stellen van de ruimte op 
hoeve Zeelucht. 

 

 
 

Petra (l) en Adriaan (r), toespraak na overhandiging geschenk 
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Urbane flora op Beveland 
Op zoek naar stadsflora in 8 vierkante kilometer 
 

 
 

Draadereprijs - foto’s Harry Raad (uit archief) 

 
Door: Pieter van Rijswijk & Justus van den Berg 
 
De plantenwerkgroep heeft de afgelopen zomer een aantal gebieden op de Bevelanden 
geïnventariseerd op het voorkomen van zogenaamde urbane plantensoorten. Een aantal 
van die urbane soorten werd er regelmatig gevonden. 
 
Urbaan district 
In het voorjaar van 2020 is er een speciale gids voor de stadsflora verschenen: ‘Stadsflora 
van de lage Landen’, door Tom Denters. Dat steden een aparte flora hebben, wordt al 
sinds jaren herkend. Dit komt doordat steden over het algemeen warmer zijn, steniger zijn 
en er over het algemeen meer dynamiek is. Verder speelt een rol dat er de laatste jaren 
minder met gif gespoten wordt en de stoepen vaker mechanisch schoongehouden worden 
of helemaal niet. In stedelijke gebieden kan een grote verscheidenheid aan biotopen 
voorkomen. Stenige muren van oude gebouwen, parken die wel of niet onderhouden 
worden, industrieterreinen en havens zijn daar voorbeelden van.  
Het valt op dat er erg veel soorten voorkomen die nieuw voor Nederland zijn. Dat zijn voor 
een belangrijk deel ontsnapte tuinsoorten, maar ook soorten die met transporten hier 
komen. De plantensoorten in de stad kunnen we indelen in stadsafhankelijke, stads-
minnende en stadstolerante soorten. De stadsafhankelijke komen alleen in de stad voor; 
de stadsminnende doen het goed in de stad, maar ook daarbuiten, en de stadstolerante 
planten kunnen in de stad overleven. Er is een website over stadsplanten, met iedere week 
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een nieuw artikel over een soort. Zeker de moeite waard om je daarvoor aan te melden: 
https://www.stadsplanten.nl. 
 
Urbaan in de Bevelanden 
De Plantenwerkgroep is in de zomer/het najaar van 2020 eens gaan kijken of we deze 
stadsflora ook in de dorpen en steden van de Bevelanden kunnen vinden. We hebben een 
aantal gebieden (steeds 1 km-hok) bekeken: in Goes industrieterrein De Poel, Kapelle-
dorp, Kapelle industrieterrein Smokkelhoek, Wemeldinge-dorp, Wissenkerke-dorp, ‘s-
Gravenpolder industrieterrein en Kruiningen-dorp. 
In totaal hebben we 386 soorten gevonden. De verdeling van de soorten over de 
waarnemingen was als volgt.  
 
aantal 
waarnemingen 7 6 5 4 3 2 1 

aantal soorten 49 37 34 21 41 54 148 

 
49 soorten zijn dus in 7 kilometerhokken gezien en 148 soorten in maar 1 gebied. 
We hebben de hokken geheel bekeken, dus ook het agrarische gebied. Het gaat ons bij 
deze inventarisatie niet om de algemene soorten, maar om de soorten die kenmerkend zijn 
voor de stadsflora. 
 

 
 

Klein kruiskruid 

 
Urbane soorten 
Met de gids ‘Stadsflora van de Lage Landen heb ik de volgende lijst gemaakt van 
stadsplanten die we gevonden hebben. Daarnaast hebben we een aantal soorten 
toegevoegd, waarvan we vinden dat ze ook urbaan zijn. 

https://www.stadsplanten.nl.
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Bleek cypergras              * 1 

Breed klokje   *           1 

Buxuskamperfoelie   *           1 

Chinese bruidssluier   *           1 

Cipreswolfsmelk   *           1 

Citroenmelisse   *           1 

Draadgierst             * 1 

Echte lampionplant *             1 

Echte lavendel   *           1 

Gedeelde meelbes   *           1 

Geelrode naaldaar             * 1 

Gevlekt longkruid   *           1 

Hemelsleutel *             1 

Hoge anemoon             * 1 

Italiaanse aronskelk   *           1 

Japanse bamboe   *           1 

Japanse duizendknoop       *       1 

Juffertje-in-het-groen   *           1 

Klein glaskruid           *   1 

Klimopbremraap *             1 

Kruipend vetkruid           *   1 

Kruipklokje   *           1 

Kruisbladige wolfsmelk   *           1 

Lavendel (G)             * 1 

Lievevrouwebedstro       *       1 

Moederkruid           *   1 

Muurvaren           *   1 

Napolitaanse cyclamen   *           1 

Parelvederkruid   *           1 

Ruwe smeerwortel             * 1 

Steenbreekvaren           *   1 

Tongvaren           *   1 

Stijf hardgras       * 1 

Tweekleurig springzaad           *   1 

Vijgenboom   *           1 

Vroege wolfsmelk             * 1 

Vrouwenmantel   *           1 
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Vuurdoorn   *           1 

Walstroleeuwenbek *             1 

Zegekruid           *   1 

Bonte gele dovenetel * *           2 

Draadereprijs     *     *   2 

Gewone sneeuwbes * *           2 

Laurierkers   *   *       2 

Muurleeuwenbek       *     * 2 

Pluimgierst *         *   2 

Zacht lampenpoetsergras       *     * 2 

Brede lathyrus * *         * 3 

Kaal knopkruid * *         * 3 

Rode spoorbloem         * * * 3 

Zilverschildzaad   *   *   *   3 

Groene naaldaar *   *   *   * 4 

Gehoornde klaverzuring * *   *   * * 5 

Hoge fijnstraal * *     * * * 5 

Kransgras * *   * *   * 5 

Schijnaardbei * *   *   * * 5 

Straatwolfsmelk * *     * * * 5 

Gewoon langbaardgras * * *   * * * 6 

Harig knopkruid * * * * * *   6 

Bleekgele droogbloem * * * * * * * 7 

Harig vingergras * * * * * * * 7 

Klein kruiskruid * * * * * * * 7 

Klein liefdegras * * * * * * * 7 

Stijf straatliefdegras * * * * * * * 7 

Vlinderstruik * * * * * * * 7 

 
Van de 386 soorten kunnen we er 64 als urbane soorten classificeren. Een verrassend 
hoog aantal. 
 
Conclusie 
Ik wil hier wel bij opmerken dat wij klein kruiskruid ook heel veel buiten de bebouwing zien. 
Klein glaskruid hebben we aan het Kanaal door Zuid-Beveland gevonden, ook niet echt 
stedelijk. 
Soorten als klein liefdegras, stijf straatliefdegras, kransgras en straatwolfsmelk zijn wel 
echte urbane soorten. In de dorpen en steden van Zuid-Beveland vinden we dus een 
aantal urbane soorten.  
Wat mij opviel is het aantal urbane soorten dat we in de kleine kern van Wissenkerke 
gevonden hebben. Mogelijk heeft het groen- en straatbeheer van de gemeente hier iets 
mee te maken. Er was niks weggebrand of op een andere manier verwijderd. Dat kwamen 
we op andere plekken wel veelvuldig tegen. Maar ondanks dat blijken er toch veel soorten 
op bepaalde plekken de dans te ontspringen. De kernen van de Bevelanden zijn toch 
urbaner dan je in eerste instantie zou denken. 
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Baretaardster - Geastrum striatum DC. 
Verdwaalde paddenstoel in de polder 
 

 
 

Baretaardster - Gerda Spaander 

 
Door: Harry Raad en Gerda Spaander 
 
Bij het schrijven van dit stukje was het duidelijk ‘paddenstoelentijd’. Liefhebbers gaan 
daarvoor naar een echt natuurterrein. Kijk ook eens gewoon vlakbij huis. 
 
Wij vonden 
Heerlijk om gewoon wat rondwandelend op 
het erf en land de paddenstoelen te ontdek-
ken. Grote knapen met witte kappen of de 
veel kleinere die vreemd paarsig kleurden. 
Een hoop van die soorten krijg je niet 
zomaar op naam. Ooit pogingen gedaan 
door kortstondig intensief communiceren 
met onze paddenstoelenkenners. Dan blijkt 
het teveel om dat ook nog allemaal te 
willen weten, mycologen zijn we niet 
geworden. Toch zagen we deze herfst een  

 
soort die niet al te ingewikkeld was: de 
baretaardster. Eerst ontdekten we één 
exemplaar en namen het mee voor onder-
zoek. Later bezoek aan de kleine plek 
leverde maar liefst nog eens zestien 
exemplaren op. 
 
Soort 
Als je als oppervlakkig geïnteresseerde  
een aardster ziet geeft dat verwondering: 
een stervormig plaatje met een bolletje in  
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het centrum is toch een gek ding. De vol-
groeide paddenstoel komt ‘los’ van de 
grond, doordat de ombuigende sterpunten 
het centrale deel opheffen. Hoe verzint hij 
dat? ‘Dat is een aardster’, is al gauw onze 
reactie.  
We kenden die paddenstoelen alleen uit 
publicaties; de kenmerkende vorm zorgt 
ervoor dat de naam blijft hangen. Dus … 
pakten we het eenvoudige boekje van 
Morten Lange en zagen daar een plaat met 
zeven soorten van het geslacht Geastrum - 
Aardster. Het stervormige plaatje van onze 
paddenstoel met vele punten en ook het 
gesteelde, loodgrijze bolletje plus rokje, 
sloot elke vergissing over de soort uit:  
dit moest de baretvormige aardster zijn.  
De (oude) naam duidt op het aanvankelijk 
bolletje dat - afgeplat - tot een baret wordt, 
met bovenop een fraai gegroefd puntje.  
 
Plek 
De vondst was op het erf, tegen de schuur 
en het nachthok van de kippen. Bij het 
uitmesten van het hok kwam de eerste 
paddenstoel in zicht, buiten voor het 
deurtje. De begroeiing bestaat uit oude els 
en vlier. De plek, niet groter dan een 
vierkante meter, wordt regelmatig betreden 
om de kippeneieren uit het hok te halen. 
Veel mest zal er niet liggen, want de dames 
hebben aan de andere zijde een uitgang. 
De grond is een zavel - klei met veel zand - 
met ruim bladtrooisel. Voedingsstoffen zijn 
er genoeg: de niet betreden omgeving staat 
vol met brandnetel. 
 
Bijzonder? 
Na het vinden van de naam is het vooral 
ook het zoeken naar de eigenschappen 
van de soort. Het paddenstoelenboekje is 
daarin kort en krachtig: ‘In de duinen; zeer 
zeldzaam’. Goh, een prachtvondst. Die info 
uit 1964 is niet al te actueel, dus is het 
zoeken naar recente digitale bronnen.  
De NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen 
breekt het gouden randje van dat moment 
min of meer af. Baretaardster is landelijk  
gezien vrij algemeen en de soort is thans  

 

niet bedreigd (Rode Lijst). De waarnemin-
genkaart laat vooral in de duinstrook 
vondsten zien en in de zeekleigebieden is 
de soort haast afwezig. Dat laatste geldt 
ook voor Zuid-Beveland: geen vondsten. 
Toch is onze vondst in de kleipolder niet 
echt verrassend als je vervolgens leest:  
‘In het binnenland staat de soort vooral in 
door de mens aangelegde habitats’ (Leo 
Jalink, 2019). 
 
Waarneming.nl 
Leuk om die waarneming door te geven. 
Waarneming.nl wees op grond van de 
ingestuurde foto eveneens op baretaard-
ster. Kijk even op: https://waarneming.nl/ 
observation/ 201420263. Waarneming.nl 
levert over deze aardster verder veel 
wetenswaardigheden die grotendeels 
overlappen met de hiervoor genoemde 
Verspreidingsatlas: ‘De Bareaardster staat 
vanwege zijn zeldzaamheid en achteruit-
gang, waarvan de oorzaak niet bekend is, 
op de Rode lijst van bedreigde padden-
stoelen in Nederland.’ Het nazoeken van 
een aanduiding op internet leverde echter 
geen plaats op de Rode Lijst op (LNV, 
2020: Staatscourant 2009, 13201). 
 
Tot slot: het meegenomen exemplaar op de 
foto is meteen daarop weer teruggezet. 
 
Bronnen: 
Lange, M. (bewerking: G.D. Swanenburg 
de Veye, m.m.v. P. Pierart) , 1964. 
Paddenstoelengids. - Elsevier, Amsterdam/ 
Brussel. 
NMV Verspreidingsatlas Paddenstoelen, 
2020. Geastrum striatum DC./Baretaardster. 
https://www.verspreidingsatlas.nl/0211130 
Waarneming.nl, 2020. Baretaardster. 
https://waarneming.nl/species/14932/ 
LNV, 2020. Beschermde natuur in 
Nederland: soorten en gebieden in 
wetgeving en beleid. Rode lijsten: soort van 
Rode Lijst Paddenstoelen. 
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/ 
content/rode-lijsten-soort-van-rode-lijst-
paddenstoelen?page=2 

https://waarneming.nl/
https://www.verspreidingsatlas.nl/0211130
https://waarneming.nl/species/14932/
https://minlnv.nederlandsesoorten.nl/
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Schelpenboeken in een reeks  
Publicaties hardnekkig voortgezet 
 

 
 

De wulk of kinkhoorn in Winkler, 1882 

 
Door: Harry Raad 
 

Verzamelaars hebben hun standaardwerken voor het op naam krijgen van soorten. 
Periodiek worden die titels vernieuwd. Leuk, maar is dan weer wennen aan nieuwe namen, 
taxonomisch actueel. Met het recent uitkomen van een nieuw schelpenboek is hier een 
schets van een lange traditie. 
 
Met een verhaal over schelpenboeken heb 
ik in eigen verzameling wat dingen tevoor-
schijn gehaald: boeken/boekjes over 
strandschelpen. Die drukwerken heb ik 
tweedehands en nieuw aangeschaft, 
respectievelijk om terug te kijken in de 
historie en om bij te blijven in dit natuur-
aspect. De schets bevat zomaar wat 
indrukken. Verder is er aandacht voor de 
wulk (Buccinum undatum Linnaeus) in de 
beschrijvingen, dit uit nieuwsgierigheid over 
de situatie van een willekeurig gekozen 
soort in de tijd. 
 
Herklots 1870 
Het oudste schelpenboek in de kast is dat  

van J.A. Herklots: De weekdieren en lagere 
dieren. Het is een wetenschappelijke 
uitgave in twee delen. De afbeeldingen in 
de tekst zijn eenvoudig maar goed,  
de platen achterin (litho’s) zijn prachtig. 
Over de dieren en hun huisje is voldoende 
informatie opgenomen. ‘De “gewone wulk” 
is [als horen] ten allen tijde aan het 
zeestrand te vinden.’  
De schrijver voert verder de ‘Engelsche 
wulk’ op. De laatste is als een andere soort 
gebracht (B. anglicanum Martini) en spora-
disch gevonden. Ik had geen idee om 
welke schelp het ging. In 1933 beschrijft 
Van Bentum Jutting hem als een Zuid-
Afrikaanse soort. De genoemde vondst bij 
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Scheveningen is dus een verloren aange-
spoelde exoot of een op het strand verloren 
‘zakjesschelp’. 
 
Winkler 1880 en 1882 
T.C. Winkler, conservator van het Teylers 
Museum te Haarlem, bracht kort na elkaar 
de boekjes ‘Het verzamelen van schelpen’ 
en ‘Gids op het strand’ uit. Het eerste lijkt 
voor het natuuronderwijs aan jongeren 
bedoeld, het is geen gids. Toch staan er in 
een lijst 68 genera Mollusca van land en 
water - zoet/zout - vermeld, soms met 
soorten. Het is een opsomming die dient 
om de verzameling wetenschappelijk te 
rangschikken. De informatie is beknopt en 
voor de jonge verzamelaar niet altijd rele-
vant. De afbeeldingen van de soorten zijn 
mooi, maar het zijn er weinig. Van de 
gewone kinkhoorn of wulk leren we: ‘Lange 
voelers met oogen aan de basis; de voet of 
buikschijf afgerond.’  
Het tweede boekje is een strandgids met 
slechts 15 behandelde weekdieren. Uiteen-
lopende aspecten van zee, strand en aan-
grenzend duin passeren de revue, en niet 
alleen beperkt tot Nederland. Geen droge 
kost:  

‘… die koude mistwolken drijven als 
rookwolken over strand en duinen, over 
badhuis en muziektempel, over Zand-
voort en Haarlem, over menschen en 
gebouwen, en zij maken alles wat zij 
overdekken koud en vochtig, kil en klam: 
dat is de zeevlam!’ 

De tekstplaatjes zijn van wisselende 
kwaliteit. Zo zijn de tekeningen van de 
tweekleppigen wel fraai uitgevoerd, maar 
de artistieke vrijheid leidt niet steeds tot 
een goede herkenning van de soort.  
De wulk of kinkhoorn is goed en ruim 
beschreven, een zeer bekende hoorn. Als 
voedsel is het geen succes in Nederland: 
hard, smakeloos en slecht verteerbaar. 
 
Dorsman 1926 
‘De schelpen van ons strand en hoe ze te 
herkennen’ verscheen in drie drukken, 
waarvan hier de laatste is geraadpleegd. 

De uitvoering van het boek met het fraaie 
kaft straalt de kwaliteit van een ‘standaard-
werk’ over schelpen uit.  

‘Zoals de titel al aanduidt, worden in dit 
boekje uitsluitend behandeld de schelpen 
der in Nederland voorkomende 
zeemollusken en wel de recente soorten.’ 

Die zin maakt duidelijk dat het strikt over 
schelpen gaat. Allerlei aspecten in negen 
hoofdstukken en een tweetal - determinatie 
en beschrijving - over de soorten. De tekst-
afbeeldingen zijn regelmatig niet echt fraai, 
maar voor determinatie vaak goed genoeg. 
De beschrijvingen zijn in een standaard-
opzet, alleen de schelp wordt behandeld. 
Aanvullende informatie - de moeite waard! - 
is in kleine letters toegevoegd. De kleine 
letter is ook gebruikt voor zeldzaamheden 
die niet kustnabij leven of ‘zeer twijfelachtig 
inlandsch!’ zijn. 
De wulk wordt aanvullend met zijn volks-
namen gepresenteerd: elk, klos en eine-
koon. De wulk is zeer algemeen, met lege 
horens op het Noordzeestrand. ‘Vaak op 
mosselkarren’. Het is een zeer verander-
lijke soort met talrijke variëteiten. In een 
inleidend hoofdstuk wordt de wulk als aas-
eter en predator beschreven. Hij valt twee-
kleppigen aan door het boren van een 
gaatje in de schelp.  
 
Van Benthem Jutting 1933, ’36 en ‘43 
In de wetenschappelijke serie ‘Fauna van 
Nederland’ zijn drie deeltjes ‘Mollusca’ 
verschenen. Tera van Benthem Jutting van 
het Zoölogisch Museum Amsterdam heeft 
daarvoor een enkele keer met co-auteur  
H. Engel van hetzelfde museum samen-
gewerkt. Alle weekdieren, met uitzondering 
van de inktvissen, worden behandeld. Na 
Herklots en Dorsman is dit overzicht na 
lange tijd weer een mijlpaal, wat ook in de 
inleiding van het eerste deel aangeduid 
wordt. De boeken stralen ultieme nauw-
keurigheid uit met forse teksten en nauw-
keurige afbeeldingen van de soorten. Over 
de wulk is er de beschrijving van dier en 
schelp, naast de afbeeldingen van een 
volgroeid dier en schelp, ook die van een 
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pasgeboren jong (1943). Het dier is als 
aaseter beschreven, soms valt hij kwets-
bare dieren aan. Voor het eerst wordt hier 
uitgesloten dat de wulk gaten boort in 
tweekleppigen. De wulk spoelt dood aan 
langs de gehele kust, levend is hij bekend 
van de Waddenzee, Zuiderzee en (talrijk) 
de Zeeuwse stromen. In de Noordzee op 
plekken met harde grond. Er zijn 8 varië-
teiten opgesomd. 
 
Kaas en Ten Broek 1942 
Het boek van P. Kaas en A.N.Ch. Ten 
Broek, Nederlandse Zeemollusken, is voor 
de huidige verzamelaar nog steeds een 
leuk naslagwerk.  

‘Het is geboren uit de overtuiging dat het 
de verzamelaars tot nog toe ontbreekt 
aan een eenvoudig boekje, dat, zonder al 
te kostbaar te zijn, toch een zo volledig 
mogelijk overzicht geeft van de recente 
zeemollusken.’  

De inleidende hoofdstukken behandelen de 
schelpdieren en het zoeken en vinden van 
schelpen. Qua schrijfstijl is het zakelijk, de 
voorgaande periode met inspirerende 
vertellingen voor beginnende verzamelaars 
is afgesloten. Er wordt ingegaan op zoet-
waterschelpen en fossielen. Een omvang-
rijk deel is gevuld met de gedetailleerde 
beschrijving van de schelpen van de 
schelpdragende soorten. Natuurgetrouwe 
afbeeldingen staan op de zestien platen 
achterin het boek. Opmerkelijk is Plaat I, 
die gevuld is met elf fossiele soorten van 
de Zeeuwse stranden.  
Het voorkomen van de wulk: 'Langs de 
gehele kust, vooral aan de vloedlijn te 
vinden. Een enkele maal ook een levend 
exemplaar.’ 9 variëteiten en 1 monstruosi-
teit zijn opgesomd. Bij ons komt var. typi-
cum algemeen voor. Linksgewonden 
horens zijn twee maal aangetroffen. Andere 
vormen - op het strand van ver aangevoerd 
- moeten bij de visserij gezocht worden. 
 
Van Nes 1962 
De auteur J.G.Th. van Nes schreef in het 
voorwoord van ‘Schelpen van ons strand’: 

‘Meermalen is mij gevraagd, of er niet een 
eenvoudig boekje bestond met gekleurde 
afbeeldingen van schelpen.’ Het bestond 
niet, dus was het een reden voor deze 
uitgave. Dat was in 1950 in het voorwoord 
van de eerste druk. Hier is de derde druk 
bekeken. Het is vooral een boekje voor de 
jeugd. De presentatie is origineel; het boek 
begint met acht platen met schelpen en op 
het blad daarnaast de behandeling van de 
soorten. Drie platen zijn in kleur, de rest is 
zwart-wit. Een enkele schelp is minder fraai 
weergegeven.  
In het tweede gedeelte wordt ingegaan op 
schelpen en het zeeleven in ruimere zin. 
Leuk dat ook iets over de fossielen van 
Domburg en de Schelde wordt gemeld. 
De wulk passeert regelmatig de revue in 
het tweede gedeelte: heremiet, eikapsel, 
volksvoedsel. Bij de plaat staat een korte 
beschrijving van de schelp; hij is algemeen 
en er zijn zeer veel variëteiten. 
 
Entrop 1965 
Het boek van Bob Entrop ‘Schelpen vinden 
en herkennen’ verscheen in drie drukken, 
waarvan die uit 1965 de tweede is. De 
auteur was verbonden aan Stichting 
Biologia Maritima. In de tijd van een 
groeiende interesse voor de natuur was de 
populariteit van dit boek groot. Het 
voorwoord van C.O. van Regteren Altena, 
conservator Mollusca RMNH te Leiden, 
garandeerde een uitgave met kwaliteit.  
Het is een goede opvolger van Kaas en 
Ten Broek, en daarmee qua opzet 
vergelijkbaar. Voor het eerst is gebruik 
gemaakt van zwart-witfoto’s, naast de 
traditionele tekeningen. De laatste vallen 
weleens ongelukkig uit.  
De behandeling van de wulk is duidelijk; 
leuk dat je de schelpen van mannetjes en 
vrouwtjes kunt onderscheiden aan de 
inbochting van de mondrand bij de eerste. 
De paginagrote foto met acht variëteiten en 
één monstruositeit is verhelderend.  
De soort is algemeen langs het strand, 
levend bekend van Zeeland (oesterputten) 
en op de Wadden. 
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De Bruyne 2004 en 2020 
De ‘Veldgids Schelpen’ van 2004 werd een 
succesvolle opvolger van de ‘Entrop’. Rykel 
de Bruyne, Zoölogisch Museum Amsterdam 
afd. Malacologie, schreef het met reeds 
veel publicitaire ervaring op malacologisch 
gebied. Ook deze gids was geschreven 
voor de beginnende verzamelaar en nuttig 
voor zijn gevorderde collega’s. Elke soort is 
met een duidelijke kleurenfoto afgebeeld en 
in een vaste opzet kort, maar goed behan-
deld. Er zijn meer soorten opgenomen door 
de blik ook op de aangrenzende kusten te 
werpen. 
De Wulk wordt met zijn bekende details 
behandeld: aaseter, roofslak, eikapsels en 
lege huisjes voor heremietkreeften. De 
aandacht valt op het voorkomen: vroeger 
algemeen, de laatste jaren afgenomen. 
Verontreiniging met tributyltin (TBT) en 
visserij worden als oorzaken gezien. Lege 
horens spoelen nog algemeen aan. 
 

 
 

Veldgids schelpen, De Bruyne, 2020  
- KNNV Uitgeverij 

Zojuist is de tweede druk verschenen met 
aanvullingen die samenhangen met 
inventarisaties offshore, klimaatverandering 
en import van exoten. Dit boek is groter en 
nóg mooier dan de uitgave van 2004, mede 
door de foto’s van levende dieren in hun 
biotoop. 
Over de wulk wederom de beschrijving van 
de schelp en zijn leefmilieu. Het dier leeft 
op diverse bodems, van zacht slik tot stevig 
zand. De predatie van tweekleppigen wordt 
uitgelegd. De wulk wrikt de twee kleppen 
van het doosje uit elkaar met de rand van 
zijn schelp. Met zuigslurf en rasptong weet 
hij stukken vlees van het weekdier te 
bemachtigen. De recente ontwikkeling van 
de Nederlandse populatie is niet eenduidig: 

 ‘In de tweede helft van de 20
e
 eeuw een 

sterke achteruitgang; uit de Waddenzee 
zo goed als verdwenen. De laatste jaren 
weer wat toegenomen, met name in de 
Oosterschelde.’ 
 

Tot slot 
Met het nieuwste boek, een aanrader, is de 
opsomming beëindigd. Het is een reeks 
van meer en beter, even niet lettend op de 
toppers, de wetenschappelijke uitgaven 
van Herklots en Van Benthem Jutting. De 
oude boekjes zijn daarmee niet minder 
interessant; ze voeren je leuk terug in de 
tijd.  
De aandacht voor de wulk laat in de reeks 
een lange periode van stabiliteit zien met 
betrekking tot het voorkomen van die soort. 
Nu is het echter mis met zijn verspreiding, 
maar er is in ZW-Nedeland een lichtpuntje. 
Onvermijdelijk is de toename van de 
ecologische kennis van onze grootste 
zeeslak te herkennen: onder andere over 
de predatie van tweekleppigen en de ruime 
keuze van zeebodems. 
 
Bronnen: 
Benthem Jutting, Tera van, 1933. Fauna 
van Nederland, Afl. VII Mollusca (I),  
A. Gastropoda Prosobranchia et 
Pulmonata. - Sijthoff, Leiden. 
-- , 1943. Fauna van Nederland, Afl. XII  
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Opisthobranchia; Amphineura et Scapho-
poda. - Sijthoff, Leiden. 
Bruyne, R.H. de, 2004. Veldgids schelpen. 
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Utrecht. 
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Aangeboden/Gevraagd 
 
Gorteria 
Gratis voor de liefhebber: het plantentijdschrift Gorteria 1961-2004 (jrg 1-30) 
Gerard Heerebout 0113-213109 of Gerard.Heerebout@gmail.com. 
 
Oliekevers 
Ik spaar (voor iemand anders) Zeeuwse oliekevers. Begin jaren 90 voor het laatst gezien in 
Zeeland. Wie heeft er nog oliekevers gezien?  
Gerard Heerebout 0113-213109 of Gerard.Heerebout@gmail.com. 
 

 
Gewone oliekever (Meloe proscarabaeus) - In: J.Th. Oudemans, 1900 

mailto:Gerard.Heerebout@gmail.com.
mailto:Gerard.Heerebout@gmail.com.
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Roosjes in de wilg 
 

 
 

Gedrongen twijg met vergroeid blad: gewone wilgenroosjesgalmug - foto’s Pieter Korstanje 

 
Door: Pieter Korstanje 
 
Op één van mijn struintochten kwam ik langs een paar pas geplante schietwilgen. Toen ik 
er langs liep viel me op dat de wilgen in bloei stonden. Er zaten roosachtige bloemen aan. 
Dat kan natuurlijk niet. Wilgen hebben in het voorjaar katjes en zeker geen roosachtige 
bloemen. Ik keek nog eens beter. Zou het misschien om een gal gaan? Dat bleek het 
geval. De zogenaamde bloemen waren gallen van de gewone wilgenroosjesgalmug - 
Rabdophaga rosaria. Een leuke waarneming, deze fraai gevormde rozetjes.  
 
De wilgen bleken meer ongenode gasten te 
hebben. Op sommige bladeren bevonden 
zich gallen van de schietwilgwratmijt - 
Aculus tetanothrix. Verder was de schiet-
wilgbladrandmijt - Aculus magnirostris 
aanwezig. Ook vond ik blazen van de 
schietwilgblaasbladwesp - Pontania 
proxima. In sommige blaadjes bevonden 

zich larven van een mineerder. De mijn zag 
er uit alsof er een slak over het blad was 
gekropen. Het betrof de wilgenslakken-
spoormot - Phyllocnistis saligna.  
 
Het is maar druk op zo’n wilg. Gelukkig zijn 
er wilgen genoeg, zodat ze er weinig onder 
te lijden hebben. 
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Aantastingen op het blad van boven naar beneden: 
1 Schietwilgwratmijt - 2 schietwilgbladrandmijt - 3 schietwilgblaasbladwesp en  

4 wilgenslakkenspoormot - Phyllocnistis saligna 
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Vegetatiekundige avonturen Rietput – 1 
 

Aanleiding 
 

Door: Hans Fortuin 
 

Met het schrijven van een rapport over de vegetatie van de Rietput, kwam ik op de 
gedachte over het hele proces van onderzoeken en schrijven een korte serie teksten  
voor 't Heelblaadje te maken. Daarin vooral inkijkjes in wat ik zelf als een interessant  
en spannend avontuur heb beleefd. Alhier een vooraf en de eerste kennismaking met  
het gebied. 
 

 
 

Maanvaren (witte pijl) bij vanilleorchis 
 - Hans Fortuin (naar dia) 

 
Anders kijken 
In een bergkamp van de KNNV zaten we 
een keer te lunchen op een berghelling, 
toen één van de deelnemers uitriep: ’Ik zie 
een vanilleorchis!’ Er werd natuurlijk door 
iedereen gevraagd: ‘Waar?’ Maar een 
oudere man die veel van planten wist, zei: 
‘Als je in de buurt van die orchidee gaat 
zoeken, vind je vast ook een maanvaren’. 
En dat kwam nog uit ook. Was hij een 
waarzegger of een helderziende? Nee, hij 

wist het één en ander van vegetatiekunde 
en kende de Alpenflora goed. Vanilleorchis 
en maanvaren hebben ongeveer dezelfde 
behoeften qua terreinomstandigheden en 
komen samen met nog andere soorten 
voor in een min of meer vast gezelschap. 
Als je daarvan op de hoogte bent, kun je 
dus voorspellingen doen. Dan ga je ook 
met meer kennis en oplettendheid om je 
heen kijken naar planten. Zo is het mij 
vergaan dankzij deze kampgenoot. Op zijn 
advies ben ik een handzaam en interessant 
boekje over Alpenbodems en -vegetaties 
gaan kopen en daar heb ik bij volgende 
bergvakanties veel plezier van gehad. 
Vooral het verschil tussen kalk- en graniet -
flora was een leuk studieonderwerp. Enige 
kennis daarvan diende bovendien als een 
prikkel om precies te determineren. Van 
twee fraaie soorten gentiaan die erg op 
elkaar lijken, is er één kalkmijdend en de 
ander juist kalklievend. Dan weet je dus op  
welke bodem je loopt. 
 

Kennis ontwikkelen - contact Rietput 
Van het één kwam het ander. Er deed zich 
in mijn tijd als leraar de mogelijkheid voor 
om een weekend-cursus te volgen over het 
maken van vegetatieopnamen, en daarmee 
een vegetatiekaart van een stuk terrein 
samen te stellen. Eén of twee jaar later was 
er nog zo’n dag en toen ben ik ook hier in 
de omgeving gaan oefenen met het maken 
van opnamen, bijvoorbeeld in de Yerseke 
Moer en op een mooie dijkhelling bij de 
jachthaven van Wolphaartsdijk. Toen kwam 
in de afdeling het plan op om een boek 
over flora en fauna van de Rietput te gaan 
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samenstellen. Mart, Gerard en ik hebben 
toen de flora voor onze rekening genomen. 
Dat gaf mij de gelegenheid die goed te 
leren kennen, waarbij ik meteen merkte dat 
er veel variatie was binnen dat vrij over-
zichtelijke terrein. Ik zeg vrij overzichtelijk, 
want wat er tussen het riet en onder het 
wilgenstruweel te vinden is, kun je niet 
vanaf de dijk af zien. Daarvoor moet je met 
laarzen aan de wildernis in en dat heb ik  
in het begin ook gedaan – nog zonder  
schriftelijke toestemming van het water 

schap.  
Die toestemming kwam later – vanwege 
het bij het inventariseren ontstane voor-
nemen een vegetatiekaart te maken van  
de hele Rietput. Die komt er nu niet, maar 
wel van één van de stukken die jaarlijks 
gemaaid worden. Dat gebeurde vroeger 
door de Beheerswerkgroep, die tegen-
woordig alleen nog het maaisel bij elkaar 
harkt; het maaiwerk geschiedt sinds een 
paar jaar door de Stichting Landschaps-
beheer Zeeland. 

 

 

Wollige distelsnuitkever  
Bijzondere bijvangst 
 

 
 

Wollige distelsnuitkever uit de wollige distel op de Valdijk - Gerard Kerpel 

 
Door: Justus van den Berg 
 
Sinds 2019 zijn Gerard Kerpel, Mart Karremans en ik bezig met een onderzoek naar de 
wollige distel op de Valdijk. We volgen de planten en willen ook iets meer weten over 
zaadzetting. We verzamelen dus een paar bloemhoofdjes en pluizen die uit om het aantal 
rijpe zaden te tellen en vervolgens weer terug te zetten op de Valdijk. Dat werk leverde ook 
een verrassing op. 
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Bijvangst 
We pluizen een aantal zaadbollen uit en 
dan kom je af en toe iets anders tegen. In 
2019 was dat een aantal poppen. Deze 
zaten in de bloembodem van de distel in 
een rond gat. We vonden er toen 12 in 
verschillende kleuren en vormen. Totaal 
geen benul wat dat zou kunnen zijn. 
In 2020 kwamen we dezelfde poppen 
tegen, met daarnaast twee levende 
(verse?) snuitkevers, want daar dachten wij 
aan. De foto’s van de kever zijn opgestuurd 
naar Maurice Jansen en hij gaf aan dat het 
de wollige distelsnuitkever is. Dat is 
natuurlijk een hele mooie naam voor een 
snuitkever die je vindt op de wollige distel. 
De soort wordt af en toe gevonden in 
Nederland, maar is niet afhankelijk van 
alleen de wollige distel. Op de site 
Bladmineerders.nl worden de volgende 
waardplanten vermeld: Carduus acanthoi-
des, crispus, pycnocephalus, tenuiflorus; 
Carlina vulgaris; Centaurea jacea, scabio-
sa, solstitialis; Cirsium arvense (akker-
distel), dissectum (spaanse ruiter), olera-
ceum (moesdistel), palustre (kale jonker), 
rivulare, vulgare (speerdistel) en Serratula. 
De wollige distel staat niet in dit rijtje. 
Volgens mij hebben we de eerste waar-
neming van wollige distelsnuitkever op  

 
wollige distel in Nederland te pakken. Het 
beeld dat wordt beschreven op deze site 
komt overeen met hetgeen wij in 2019 al 
zagen (waar het wordt benoemd als gal):  
een of enkele snuitkeverlarven leven in de 
bloembodem van callusweefsel dat als 
gevolg van hun vreterij wordt gevormd; 
volgens Redfern & Shirley verhardt de 
bloembodem ook. Verpopping in de 
bloembodem. De aantasting onderscheidt 
zich uitwendig van die door Urophora 
solstitialis of terebrans doordat de eieren 
buitenop de plant, aan de basis van de 
omwindselbladen, worden afgezet, en met 
een bruine druppel verdrogend secreet 
worden bedekt. 
Op Waarneming.nl is de soort wel eerder 
waargenomen in de Zak van Zuid-
Beveland, maar dat is meer naar het 
oosten. 
 
Geraadpleegd: 
Bladmineerders.nl, 2020. Larinus planus 
(Fabricius 1792) wollige distelsnuitkever -
https://bladmineerders.nl/parasites/animalia
/arthropoda/insecta/coleoptera/polyphaga/c
ucujiformia/curculionoidea/curculionidae/lixi
nae/lixini/larinus/larinus-planus/?lang=nl 

 

  
 

Poppen en ronde gaten in de bloembodem van de wollige distel - Mart Karremans 

https://bladmineerders.nl/parasites/animalia


‘t Heelblaadje 2020-5 

 

26 

L’air du temps 
 

Door: Niek Oele  
 
In deze paddenstoelentijd (het is begin november als ik dit stukje schrijf) wil ik de lezer 
deelgenoot maken van een waarneming die ik deed in mijn geliefde woonplaats Goes. Die 
waarneming vindt haar oorsprong in een afspraak bij mijn kapper, die aan de Oostsingel in 
Goes is gevestigd.  
 
Als ik een afspraak heb gemaakt bij de 
kapper, fiets ik langs de Oostsingel terug 
naar huis. Aan die prachtige singel langs 
de Oostvest staan majestueuze kastanje-
bomen. Het zijn forse bomen, die daar al 
tientallen jaren staan. Wacht, misschien 
kan ik wel achterhalen hoe oud die bomen 
inmiddels zijn. Het boek ‘Rond de Goese 
vesten’ biedt wel wat duidelijkheid: op een 
aantal foto’s uit het begin van de 20

e
 eeuw 

is te zien dat er langs de Oostsingel 
sprieterige boompjes staan. Een simpele 
rekensom maakt duidelijk dat de bomen 
zeker 120-130 jaar oud moeten zijn.  
Maar terug naar nu. Zoals ik al zei, ik fiets 
terug naar huis, het is 13 oktober, en dan 
valt mijn oog op een klein crèmekleurig 
bolletje dat op ongeveer 1 meter hoogte uit 
één van de bomen steekt. Ha, een padden-
stoel! Maar welke? Er valt nog niet veel aan 
te ontdekken, maar deze zwam ga ik zeker 
volgen de komende dagen.  
Vier dagen later is het duidelijk dat hier een 
plaatjeszwam aan het groeien is. Ik 
vermoed een oesterzwam. Mijn vermoeden 
wordt bevestigd en gepreciseerd door Henk 
Remijn die ik een foto stuur: schubbige 
oesterzwam (Pleurotus dryinus). Het is een 
soort die op de Rode Lijst staat met de 
aanduiding ‘gevoelig’. Kijk, dat is nou nog 
eens aardig, zomaar midden in de stad een 
soort van de Rode Lijst. Nou maar hopen 
dat hufterig volk de paddenstoel niet kapot 
trapt, want ik wil zien hoe de ontwikkeling 
verdergaat. De oesterzwam groeit gestaag 
verder en inmiddels verschijnt er ook een 
nieuw, klein exemplaar ongeveer 40 cm 
onder de eerste. Regelmatig ga ik even 
kijken hoe de groei vordert en twee weken 

later, het is inmiddels 27 oktober, heeft de 
paddenstoel een breedte bereikt van 19 
cm. Wat een joekel.  
Bij één van mijn fotosessies komt er een 
vrouw die tegenover de boom met de 
paddenstoel woont naar buiten. Het is een 
keurig geklede dame, ik schat een jaar of 
75, met grijs haar stevig in de krullen, zodat 
er een soort bloemkoolkapsel is ontstaan. 
Ik had haar al een paar keer achter het 
raam naar me zien kijken, maar nu wint 
haar nieuwsgierigheid het toch. ‘Dat is een 
mooie paddenstoel, hè,’ opent ze het 
gesprek. Een overweldigende wolk van te 
veel gespoten L’Air du Temps van Nina 
Ricci bereikt mijn neus; het is een euvel dat 
wel meer dames op leeftijd hebben. ‘Ja,’ 
antwoord ik, ‘het is een prachtexemplaar.’ 
‘En heeft u daar verstand van?’, vervolgt 
ze. ‘Nou, een beetje,’ zeg ik naar waarheid. 
Ik vervolg: ‘Het is een soort oesterzwam.’ 
‘O, oesterzwammen zie ik weleens liggen 
bij de AH. Dus deze kun je ook eten?’, gaat 
ze verder. Ik zie een begerig trekje om haar 
mondhoeken komen. Dit gaat de verkeerde 
kant op. In gedachten zie ik haar al met 
een mesje naar de boom lopen om de 
zwam los te hakken van de boom. Dit 
moeten we niet hebben. ‘Nou, toevallig is 
deze hartstikke giftig, want het is een 
andere soort dan die in de winkel ligt,’ 
antwoord ik. Ik heb echt geen idee of dat zo 
is. De Gewone oesterzwam is een prima 
consumptiepaddenstoel, maar van deze 
weet ik het niet. Toch maar even opzoeken 
straks. ‘Hè, jammer,’ zegt ze. Teleurgesteld 
verdwijnt ze in haar woning, en met haar 
Nina Ricci.  
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Thuisgekomen zoek ik in mijn boeken naar 
de schubbige oesterzwam. In de Veldgids 
paddenstoelen staat: Saprotroof (of moge-
lijk zwak parasitair), op loofbomen, vaak 
met enkele exemplaren uit wondplekken 
van levende bomen groeiend. Matig alge-
meen; herfst. Maar niets over de eventuele 
eetbaarheid. En dat is met de meeste 
gidsen zo, maar de Paddenstoelen-
encyclopedie van Keizer zegt er wel iets 
over. Bij de schubbige oesterzwam staat in 
dat boek een klein symbooltje: een mesje 
en een vorkje met een dwars streepje 
erdoor. En dat betekent: ‘verdacht’. Dan zat 
ik er dus toch niet zo ver naast.  
Op 31 oktober fiets ik nog een keer langs 
de Oostsingel en dan zie ik dat de padden-
stoel op de grond gekukeld is. Waarschijn-
lijk is hij gewoon van ouderdom van de 
boom gevallen.  
 
Gebruikte bronnen: 
Dam, N. en Th. W. Kuyper, 2013. Veldgids 
paddenstoelen. - KNNV Uitgeverij, Zeist. 

 
De ontwikkeling van de schubbige oesterzwam 
gevolgd - Niek Oele 
 

 

Keizer, G.J. , 1997. Paddestoelenencyclo-
pedie. - REBO Productions, Lisse. 
Schmid, I., 2016, Rond de Goese vesten.  
- Uitgeverij Het Paard van Troje, Goes. 
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‘Urbaan district’ in Zeeland 
Detail Wissenkerke 

 

 
 

Een deel van de waarnemingen in Wissenkerke (rondje,rood) 

 
 
Door: Justus van den Berg 
 
Als Plantenwerkgroep besteden we tegenwoordig veel meer dan voorheen aandacht aan 
de planten in de bebouwde kom. Hierbij een kort verslag van onze resultaten in Wissen-
kerke. 
 
Wat was bekend 
Het kilometerhok waarin het grootste deel 
van Wissenkerke ligt is 041-400. Dit hok is 
in de afgelopen 15 jaar geregeld onder-
zocht, maar niet volledig. Het maximum 
aantal is in 2016 circa 75. Over de periode 
1980-2019 zijn in totaal 131 soorten waar-
genomen. De Provincie Zeeland heeft het 
hok ook onderzocht in 1976 en had 121 
soorten waargenomen, maar dat zijn de 
gebieden buiten de bebouwde kom.  

Wat hebben wij gevonden 
Met zes deelnemers zijn we op 20 augus-
tus op pad geweest. We hebben onder-
tussen een praktische verzamelplek 
gevonden: het parkeerterrein van de 
Jumbo. In elk dorp is dat een heldere plek, 
al is het soms een andere supermarkt. 
Opvallend was dat er al op het parkeer-
terrein veel urbane soorten stonden.  
Er was niet recent gebrand of geborsteld, 
dus dat gaf een mooi aantal soorten, 
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Inventarisaties plantensoorten in km-hok 041-400 

 
 
waaronder onze lievelingen: straatwolfs-
melk, postelein, klein liefdesgras en stijf 
straatliefdesgras. Met deze vier warmte-
minnende soorten behoor je tot het urbane 
district, dus dat was in vijf minuten al 
duidelijk. Naast het parkeerterrein zijn we 
via de Voorstraat en de Dorpsdijk naar de 
begraafplaats gegaan. 
 
In totaal hebben we 163 soorten waar-
genomen. Hiervan waren er 63 nieuw voor 
het hok! Dit is een ongekend hoog aantal. 
Voor een deel waren dat de nieuwe urbane 
soorten, maar er waren ook heel veel 
algemene soorten bij. Nog niet alle nieuwe 
waarnemingen zijn goedgekeurd; daarom 
staat de teller in 2020 op 141 voor het hok, 
maar dat zal dus waarschijnlijk stijgen tot 
163. 
 
Andere urbane soorten die we hebben 
waargenomen zijn: hoge anemoon, bleek 
cypergras, gehoornde klaverzuring, stijf 
hardgras, glad vingergras, stijve klaver-
zuring, vroege wolfsmelk, slaapmutsje, 
draadgierst, tuinakelei, kaal knopkruid, 
slaapbol, absintalsem, bleekgele droog-
bloem, oranje havikskruid, rode spoor-
bloem, zonnebloem en kransgras. 

Het is even wennen welke plant je wel of 
niet streept, maar duidelijk is dat veel 
soorten in het stedelijke gebied aan het 
verwilderen zijn. 
 

 
 

Hoge anemoon ontsnapt uit een tuin groeit nu in 

het openbare groen - foto's Justus van den Berg
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Verwilderde ruwe smeerwortel op de begraafplaats 
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Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. 
Bevelanden 
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