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Van de voorzitter 
 

Door: Johan Eckhardt 
 

Deze inleiding gaat over planologiewerkgroep (i.o.), de onderzoeken van de Zwaakse 
Weel, uit het bestuur en natuurlijk een natuurbeleefmoment. 
 
 

Het vorige nummer van ‘t Heelblaadje is door omstandigheden niet verschenen, van 

verschillende leden heb ik gehoord dat het handig geweest was als we een mailtje naar de 

leden gestuurd hadden. Excuses hiervoor.  

 

Het bestuur heeft contact gehad met het 

nieuwe bestuur van de afdeling Walcheren 

van de KNNV. Begin oktober gaan de 

besturen gezamenlijk vergaderen om af te 

tasten hoe we elkaar kunnen versterken. Er 

wordt gedacht aan gezamenlijke lezingen 

en of excursies. In het volgende ‘t 

Heelblaadje zal ik de uitkomst van het 

gesprek opschrijven.  

Het idee is ontstaan om de planologie-

werkgroep nieuw leven in te blazen. Het 

plan is om meer praktisch bezig te zijn met 

bedreigingen van onze omgeving. Een lid is 

er al maar die doet het alleen als er nog 

twee of drie meedoen. Als er een aantal 

personen zich aangemeld hebben dan is 

het de bedoeling dat er samen afgesproken 

wordt welke verwachtingen er zijn en wat 

ieder kan bijdragen. Als je vindt dat de 

natuur ergens beschadigd wordt of in de 

toekomst bedreigd en je wilt meehelpen er 

iets aan te doen dan is dit de kans om aan 

de slag te gaan.  

Denk aan de fotowedstrijd, het thema is 

kleur. De hoofdprijs is een exemplaar van 

de avifauna Zeelandica.  

Op achttien oktober is de werkgroep-

leidersvergadering met het bestuur, dan 

komt naast de bekende agendapunten de 

Zwaakse Weel ter sprake. Met name het 

verslag. Vogels, planten en mossen zijn 

bestudeerd. Achteraf was het gelukkig dat 

niet alles wat we wilden gedaan is. De 

Zwaakse Weel is bijna geheel droog-

gevallen. Grote dode vissen lagen in de 

drooggevallen weel, de natuur van zijn 

hardere zijde. Waar nog wel water was zag 

dat er nogal erwtensoep achtig uit. Ik heb 

me vooral beziggehouden met de mossen 

en de planten, een keer ben ik meegegaan 

voor nachtvogels, precies toen ik meeliep 

waren ze er niet. Voor de planten waren de 

droogvallende oevers een goudmijn voor 

nieuwe en bijzondere soorten. Het verslag 

volgt later. Omdat we het niet konden laten 

hebben we de zeedijk grenzend aan de 

Zwaakse Weel geïnventariseerd ook die is 

op plantengebied geweldig. Ik noem wat 

hoogtepunten: Papiermoerbij, 

Veldkruidkers, Knopig doornzaad en veel 

Klein kaasjeskruid, hoogtepunt was het 

zoeken naar Kustmelde (helaas niet 

gevonden).  
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Deze zomer was voor mij een aaneen-

schakeling van natuurbeleefmomenten. 

Slanke waterweegbree, het vrouwtje 

Oeverlibel, parende Paardenbijters, 

Driebloemige nachtschade bij Driewegen 

enz.  

Ik kies voor het natuurbeleefmoment waar 

ieder bij kon zijn maar weinigen aanwezig 

waren op de tweede zaterdag van 

september. Ik denk dat het kwam door het 

weer dat er zo weinig waren. We waren 

met z’n drieën, ik heb nog nooit een 

excursie gehad in zo’n hoosbui, na afloop 

van de bui stond er twee cm water op de 

bodem van mijn gesloten rugzak, ja er zit 

een rits in die wel dicht is maar niet 

waterdicht. Mart vertelde over de evolutie 

van de wieren en wij keken ondertussen 

naar zeer heftige regen en buien op 

afstand regen op het water,  dan weer 

boven op ons enz. een soort 

natuurbeleefmoment. Maar het echte 

natuurbeleefmoment kwam toen het na een 

half uur weer droog was en droog bleef. 

Mart liet ons een wier zien groen 

fluorescerend, een exoot het Iriserend 

kraakbeenwier, zo mooi gekleurd, een 

natuurbeleefmoment. 

Johan Eckhardt  

  

Kraakbeenwier uitsnede van de foto op de volgende pagina 
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Kraakbeenwier. Foto Mart Karremans. 
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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’. 
 
De agenda is ook te vinden op:  /bevelanden.knnv.nl/agenda/. 
 
 

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

oktober 
wo 5 oktober 

Plantenwerkgroep op zoek naar Gesteelde 
spiesmelde en een kruising. Info Justus 

v.d. Berg 
 

wo 12 oktober 
Strandwerkgroep 
 

Plantenwerkgroep op zoek naar Gesteelde 
spiesmelde en een kruising. Info Justus 

v.d. Berg 
 

za 15 oktober 
Vogelwerkgroep; slaapplaats telling grote 

zilverreigers en aalscholvers 
 
ma 17 oktober 

Vogelwerkgroep; watervogeltelling 
 
Wo 19 oktober 

Plantenwerkgroep. Info Justus v.d. Berg 
 

za 22 oktober  
Paddenstoelenwerkgroep naar slot 

Moermond in Renesse 
 
vrij 28 oktober  

Strandwerkgroep 
 

za 29 oktober 
Paddenstoelenwerkgroep naar de Kapelse 

Moer 

november 

 
za 5 november  

Paddenstoelenwerkgroep naar Oranjezon 
Beheerswerkgroep Aarnoutse, Zwaakse 

Weel.  
Meld je alvast aan op de website: 

natuurwerkdag.nl 
 
wo 9 november  

Paddenstoelenwerkgroep naar 
Westerschouwen 
 

za 12 november  

Strandwerkgroep 
Vogelwerkgroep; slaapplaats telling ganzen 

en zwanen 
Vogelwerkgroep: watervogel telling 
 

za 19 november 
Paddenstoelenwerkgroep naar Breskens 

en Groede 
Beheerswerkgroep Aarnoutse, Zwaakse 

Weel. 

za 26 november  

Paddenstoelenwerkgroep naar St, 
Jansschorre in Sas van Gent 
 

za 28 november 
Strandwerkgroep 
 

https://bevelanden.knnv.nl/agenda/
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INFORMATIE 
Eerste Zaterdag Excursie 
Iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een excursie van 10.00 tot 12.00 uur, 
tenzij anders vermeld. Soms sluiten we aan bij een werkgroep, maar steeds in overleg. Er 
wordt per keer aangegeven wat het excursiedoel is, dat kan specifiek op een dier- of 
plantengroep gericht zijn of juist heel ruim op allerlei groepen.  
 
Zodra het doel en de locatie bekend zijn, krijgen de leden een uitnodiging voor deze 
excursies via de mail. De dagenzijn: 
 
Zaterdag 8 oktober; 
Zaterdag 5 november; 
Zaterdag 3 december. 
 
Info: Johan Eckhardt, voor contact zie binnenkaft achter. 

 
Verslagje van een geslaagde excursie, door Petra van Oudheusden 
 
Ik ben Petra van Oudheusden uit Tilburg en kampeer nu 3 jaar in Oudelande. Zaterdag 7 
mei jl. ben ik met negen mensen mee geweest naar een geweldige mooi stukje Nisse, voor 
een vogel- en plantenwandeling o.l.v. Johan Eckhardt. 
 
Het was voor mij een aangename ervaring met deze club mensen, die het fijn vonden hun 
kennis van geluid en kenmerken van vogels met mij te delen. Er waren ook verschillende 
mensen bij die meer over planten konden vertellen. 
Voorlopig beperk ik me tot de vogels en ik hoop dat het me lukt. Ik hoop dat het me lukt de 
opgedane kennis te onthouden. 
 
Daarom ben ik erg blij met het vogellijstje van Johan, zodat ik thuis nog eens rustig kan 
opzoeken welke vogel welk geluid maakt. Ook heb ik een nieuwe vogel leren kennen waar 
ik nog nooit van had gehoord. Vogelaar Kees V vertelde mij over de Cetti’s zanger. Ik heb 
hem gehoord, maar nog niet gezien. Zijn naam is een eerbetoon aan de Italiaanse 
onderzoeker Francesco Cetti.  
 
Ik hoop dit jaar nog vaak deel te kunnen nemen aan dit soort wandelingen. Zoals ik al 
vertelde houd ik het bij vogels kijken, maar ook met b.v. afval rapen op strand of in andere 
gebieden wil ik graag meewerken.  

 
 
Beheerswerkgroep  
Info: Johan Vermin, zie binnenkaft achter. 
 
 
Zeeuwse Paddenstoelenwerkgroep 
Contactpersoon: 
Ruud Lie 
T: (0115) 45 15 85 
M: 06 12 76 85 39 
E: ruud.lie@kpnmail.nl 
 

mailto:ruud.lie@kpnmail.nl
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Opgave van deelname aan de excursies uiterlijk 3 dagen ervoor bij Ruud Lie 
(ruud.lie@kpnmail.nl) i.v.m. eventueel waarschuwen bij niet doorgaan en om zo mogelijk 
vervoer te combineren. Ook is besloten het aantal deelnemers aan een excursie te kunnen 
limiteren afhankelijk van de omstandigheden. Deelname kan dan alleen op basis volgorde 
van aanmelding.        
 
 
Plantenwerkgroep 
De plantenwerkgroep gaat in winterslaap en begint eind januari met het winterprogramma 
in het MEC. 
 
Info: Justus v.d. Berg, coördinator Plantenwerkgroep, zie binnenkaft achter.  
 
 
Strandwerkgroep 
Alle wandelingen starten aan het eind van de Faalweg op het Noordzeestrand Neeltje Jans 
bij de Roompot sluizen kant van radartoren. Per keer duurt het ruim 2,5 uur. Wij 
verzamelen onder het viaduct bij de Roompotsluizen, is er niemand dan zijn ze al naar het 
strand. Het is handig om wanneer je van plan bent  te komen, contact op te nemen met 
Elly Jacobusse  tel. 0629835816 of mailen met: strandwgneeltjejans@gmail.com. Het 
zou namelijk om allerlei redenen kunnen dat het een keer niet doorgaat. Zorg voor warme 
kleding en laarzen.  
 
Inventarisatieprojecten en data 
Smp: Strandaanspoelsel en monitoring project = strandexcursie. 
Limp: Litoraal Inventarisatie en monitoring project = strekdam stenenkerenexcursie. 
strandexcursie (smp), met als het zo uitkomt een stuk strekdam (limp). 
 
Woensdag 12 oktober  9.30 u verzamelen 
Vrijdag 28 oktober  9.45 u verzamelen 
Zaterdag 12 november  9.30 u verzamelen 
Maandag 28 november 10.00 u verzamelen 
 
 
Eventuele wijzigingen in de agenda kunt u vinden op: http://www.anemoon.org/Mijn-
Anemoon/Activiteiten 
 
Info: Elly Jacobusse, email ellyjacobusse@gmail.com, tel. 06 29835816. 
 
Vogelwerkgroep 
De agenda van de vogelwerkgroep is ook te vinden op: 
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda 
 
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/. 

mailto:strandwgneeltjejans@hotmail.com
http://www.anemoon.org/Mijn-Anemoon/Activiteiten
http://www.anemoon.org/Mijn-Anemoon/Activiteiten
https://vwgbevelanden.knnv.nl/agenda
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In memoriam Jaap Woets 28 juni 1940 - 16 

december 2021 
 
Door: Harry Raad 
 
Op 16 december jl. is Jaap overleden in Ter Valcke te Goes, slechts één dag nadat hij 
daar in lichamelijk kommervolle toestand was opgenomen. Hij had qua gezondheid een 
duidelijk slechte periode van zeker twee jaar doorgemaakt. In die tijd was hij minder goed 
bereikbaar voor wat bijpraten aan het Oranjepad.  
 

 
Jaap aan het water - Westgeul/Braakman, 10-7-2013. Foto Harry Raad 
 
 
Voor onze vereniging heeft hij veel 
betekend, vanaf zijn inschrijven als lid in 
1986 was hij al gauw betrokken bij de 
activiteiten en nam hij deel aan het bestuur. 
Een van zijn publieksgerichte taken was 
het opvangen van bezoekers op de 
Schaapskooi bij Nisse en het leiden van de 
aldaar georganiseerde natuurwandelingen. 
Ook werkte hij voor de Jeugdnatuurgroep, 
pionierswerk om bij de jeugd interesse voor 
de natuur te wekken. MEC De Bevelanden 

herkende Jaaps vaardigheden in het 
natuurwerk met jongeren en wist zijn hulp 
vervolgens regelmatig in te roepen. Andere 
activiteiten waren het tellen van dieren en 
het beheerwerk. Velen zullen hem verder 
kennen van diensten aan de vereniging, 
zoals de ontvangst van de leden op 
bijeenkomsten in het MEC. 
 
Mijn contact met Jaap bleef tot circa 2004 
beperkt tot de gebruikelijke ontmoetingen 
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binnen de vereniging. Daarna werd het 
intensiever en een vriendschap ontwikkelde 
zich bij het werk in de slakkenwerkgroep 
‘Zeeuwse Slak’ (2004-’10). Voor Jaap was 
het buitenwerk zijn grote vreugde. Met 
slakken had hij niet veel meer dan dat hij 
bereid was ze intensief te zoeken in het 
gewas of ze op te vissen uit het water. Dat 
laatste was ook vooral het geval toen ik 
hem uitnodigde een inventarisatie naar de 
zeldzame brakwatersoort Basters drijfslak 
in Zeeland te doen. Als ‘Basters Equipe’ 
beleefden we in de jaren 2009-‘13 prachtig 
veldwerk in de Zeeuwse natuur. Nieuwe 
projecten gingen we niet aan, maar we 
bleven elkaar trouw bezoeken. 
 
Jaap had een leven waarin natuur een 
belangrijke rol speelde. Verhalen over zijn 
studententijd in Wageningen gingen veel 
over het natuurwerk in de plaatselijke 
natuurvereniging, naast zijn bewondering 
voor een enkele Wageningse 
wetenschapper in de oecologie. Ook toen 
al werd hij geplaagd door chronische 

longproblemen, wat zijn afstuderen bij 
Landhuishoudkunde (Tuinbouw) 
vertraagde. Jaaps verhalen gingen vaak 
over zijn werk/onderzoek aan de 
proefstations in Naaldwijk en 
Wilhelminadorp, wat als resultaat heeft dat 
ik bij het zien van een witte vlieg meer aan 
Jaap denk dan aan strategieën om van het 
beest af te komen. 
 
Verder toonde Jaap naast zijn interesse 
voor natuur ook aandacht voor de 
samenleving. Onze vereniging en ook 
individuele leden konden op zijn hulp 
rekenen. Het was niet eigen aan hem zich 
daarmee populair te willen maken. In het 
huidige ik-tijdperk liet hij nog iets van de 
ouderwetse gemeenschapszin zien. Onze 
vereniging uitte niet voor niets lofzang over 
Jaap in een bijdrage voor zijn Koninklijke 
onderscheiding in 2018. Ik had zijn reactie 
daarop niet goed ingeschat, hij bleek 
ontzettend blij met dit eerbetoon in de 
Grote Kerk te Goes. 

 
 

Fotowedstrijd 2021 - Prijzen 
 
Door: Harry Raad en Truus Step 
 
Ja, er was zomaar weer een fotowedstrijd na een jaartje apathie. De wedstrijdjury - Truus 
Step en Harry Raad - had er met liefst vijftien inzendingen een hele klus aan. Dat laatste 
was ook met name te danken aan de opwekking door de secretaris, die eind 2021 nog 
onvoldoende reacties ontving. Het mag gezegd worden, dat gaf een resultaat, waaruit blijkt 
dat dit project toch leeft binnen de vereniging. 
 
 
De beoordeling van de foto’s liep via de 
e-mail: toezending door secretaris - 
individuele beoordeling door juryleden - 
totstandkoming gezamenlijk oordeel - 
toezending aan secretaris. Het is geen 
ingewikkeld proces. Waar we wel mee 
zaten was het thema ‘Mooie natuurfoto’. 
Het is bij de beoordeling dan een keuze 
maken uit een grote diversiteit van 
beelden die niet gekoppeld waren aan 
een beperkt thema. Wat is mooie 
natuur? De jury zit met de keuze: Wat is 

technisch gezien een mooie foto of moet 
je je verbazen over de aard van het 
afgebeelde? Zo kan een vlinder of een 
landschap mooi zijn, maar wat voor 
afweging moet je maken voor ‘het 
mooist’.  De eerste actie is de technisch 
mindere foto’s eruit te gooien en de rest 
in een serie op ‘mooi’ te beoordelen. De 
twee juryleden maakten totaal 
verschillende keuzes. Tot overmaat van 
ramp leverde dat bij het gezamenlijke 
oordeel viermaal een eerste prijs op!!! 
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Daarmee zijn we echter pragmatisch 
omgegaan, er was heus wel een 
erepodium met de bekende 3 plekken te 
vullen. 
 
De drie winnende foto’s staan bijgaand 
afgebeeld. Landschapjes doen het 
hierbij goed: een mooie lage zon - netjes 
ingepast - en het laatste licht van de 
ondergaande zon - fijntjes vastgelegd op 
een plek met riet bij een kreek.  
 
De vlinder en bloem in feestelijke 
kleuren is van een heel ander karakter, 
maar deze foto sprong er voor een van 
ons ook echt uit als ‘mooie natuur’. De 
makers zijn hiermee van harte 
gefeliciteerd. Hier nog even het 
erepodium: 

1.  Rien Weststrate, vergezicht met 
water, wolken en zon bij de 
Rattekaai te Rilland. 

2.  Ed Quack, foto van een Sint-
jacobsvlinder op Koningin-
nekruid. 

3.  Anthonie Korstanje, foto van de 
Zwaakse Weel. 

 
De secretaris zond op 27 april jl. aan alle 
leden een bericht over de wedstrijd van 
2021 en het vervolg voor 2022. De 
wedstrijdjury geeft na vijf keer oordelen 
haar taak door, waarvoor vrijwel meteen 
twee gegadigden werden gevonden, 
Claudia Brouwer en Rien Weststrate. 
Het nieuwe thema is ‘Kleur’. Als 
vertrekkende juryleden wensen wij het 
project een stralende toekomst toe. 
 

 

 
1e prijs: Rien Weststrate, vergezicht met water, wolken en zon bij de Rattekaai te Rilland.                        
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2e prijs: Ed Quack, foto van een Sint-jacobsvlinder op Koninginnekruid 
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3e prijs: Anthonie Korstanje, foto van de Zwaakse Weel. 
 
 

Zwaakse Weel 
 
Door: Raoul Peeters 
 
Het is een bewezen feit: vrouwen horen over het algemeen beter dan mannen. Schijnbaar 
is het een kwestie van “hormonen en multitasking”.  
 
Het zou vanuit de evolutietheorie te verklaren zijn vanwege “huilende baby’s en fluitende 
vogels!” Verder filteren mannen betekenisloze ruis weg en blijven vrouwen er actief naar 
luisteren. Dit komt niet van mij maar van een wetenschappelijk onderzoek van het LUMC 
en de Rijksuniversiteit Groningen. Als ik het in mijn eigen woorden zou zeggen: mannen 
hebben een selectief gehoor en ik vind dat al heel lang prima. 
 
 
Op een zeer vroege vrijdagochtend trokken 
wij erop uit om het eerste 
vogelsoortenonderzoek te doen in de 
Zwaakse Weel. Jeanette en Trudie met hun 
scherpe gehoor en Peter met zijn 
geavanceerde hoorapparaat waren de 
experts. Ik, met mijn selectieve gehoor, 
mocht mee.  
 
Vanaf de parkeerplaats staken wij de weg 
over en liepen over het pad richting           

‘s-Gravenpolder. Het was kil en heiig. 
Aanvankelijk was er weinig te zien maar 
veel te horen. Ieder vogelgeluidje werd 
geanalyseerd en iedere soort werd door 
Trudie nauwkeurig ingevoerd. Omringd 
door zoveel expertise heb ik nauwelijks een 
bijdrage kunnen leveren.  
 
Toen het wat optrok hadden we een 
prachtig uitzicht over het gebied. In de 
verte bewoog iets tussen de boomtoppen. 
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Een kiek? Nee een reiger ..... een 
zwaan....een ooievaar.... nee het is een 
lepelaar...... nee een kraanvogel! 
 
Hij vloog statig laag over ons heen. Wat 
een pracht beest! Mijn dag was nog beter. 

 
De lijst met de waarnemingen werd 
geüpload in de cloud en kon helaas niet 
meer gedownload worden. Straks landt dat 
allemaal weer in een overzicht. 

 

 

 
Jeanette, Trudie en Peter bij de Zwaakse Weel. Foto Raoul Peeters 

 

Opsporing verzocht 
 
Door Peter Boelee 
 
Op 1 mei hadden Trudie en ik afgesproken om gezamenlijk vanaf de carpool van de 

Deltaweg verder te rijden om een nachtegaalwandeling in Oranjezon te gaan maken. We 

kwamen daar ongeveer tegelijkertijd aan en keken naar de enorme bende rondom de 

afvalbak op deze carpool. 

 

Met het overstappen in één auto 

overlegden we: laten we die rotzooi liggen 

of ruimen we het op? De twijfel ontstaat 

doordat er dan altijd de gedachte is: “Wij 

hebben die rotzooi niet veroorzaakt”.  

We besloten unaniem de zakken en bakjes 

van de grootste fastfood leverancier van 

Nederland  op te pakken en in de 

afvalemmer te deponeren. Ondertussen 

scheldend op de jongelui die hier kennelijk 

gisteravond een eetpauze hadden ingelast 

en in plaats van, na het aangenaam 

verpozen hun schillen en dozen meteen in 

de afvalemmer te deponeren, het er dan 

maar naast gegooid hadden. Dat alleen al 

roept vraagtekens op want met evenveel 

moeite gooi je al die rotzooi toch in de 

afvalbak, in plaats van ernaast? We 

mopperden tegen elkaar: ”zouden die 

kinderen nou nooit eens gehoord hebben 

dat je afval niet moet laten rondslingeren. 

Zeggen hun ouders daar niets van, waarom 

spreken ze elkaar er niet op aan…enz. 
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enz”. Toen wij van de carpool wegreden 

zag het plein er weer redelijk netjes uit. 

In Oranjezon was het zo vroeg in de 

ochtend nog lekker rustig en we besloten 

naar het oostelijk deel te gaan, wat in deze 

tijd van het jaar het Concertgebouw van 

nachtegalen is. We hebben daar in 

ongeveer drie uur wel 20 nachtegalen 

gehoord en natuurlijk ook alle andere 

zangvogels die net teruggekeerd waren uit 

hun overwinteringsgebieden. Moe maar 

voldaan reden we terug richting de carpool. 

Daar aangekomen vielen we bijna van 

verbazing uit onze auto. Hè????  Hoe kan 

dat nou, wie doet dat nou??? Aanschouw 

de situatie zoals op bijgaande foto, die echt 

waar, bij onze terugkomst op de carpool 

gemaakt is.  

Wat is hier gebeurd??? Wie heeft die 
rotzooi nou weer uit die bak gehaald??? 
“We houden ons aanbevolen voor foto’s 
van de daders!” 

 

 
Rommel naast de bak 

 
Reactie Justus van den Berg. 
Het is mij wel duidelijk: de daders zijn gevlogen en vermommen zich als meeuwen. Deze 
zijn gespecialiseerd in ‘Fastfood prullenbakken’. 
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Excursie 14 mei naar Waterdunen 
 
Door Ed Quack 
 
Met de eigen fiets of ov-fiets mee met het fiets-voetveer, zo ontmoeten 4 Zuid-Bevelandse 
en 14 Walcherse KNNV’ers elkaar voor de ingang van de Westerschelde-ferry. Daar bleek 
dat het gesprek al snel op gang te komen. 
 

 
Heggerank. Foto Ed Quack 
 
 
In Breskens werden we verwelkomd door 
Peter Meininger, een van onze twee 
gidsen. Duidelijk werd, dat onze excursie 
op de fiets een excursie zou zijn met een 
gids die niet alleen informatie gaf over het 
gebied, maar die ook openstond voor 
vragen die in de groep leefden. Die vragen 
waren zeer uiteenlopend en gingen over 
vogels, vlinders, planten, insecten etc.  
 

Bij de telpost even buiten Breskens sloot 
onze 2de gids Eric Marteijn zich aan en 
bleek dat beide gidsen goed op elkaar 
ingespeeld waren. Geen wonder, want ze 
hadden samen twee omvangrijke 
boekwerken geschreven genaamd de 
Avifauna Zeelandica. Zij waren echter geen 
kamergeleerden, want ze wisten samen 
met de groep veel vogels te herkennen of 
zelfs hun geluid na te doen zoals van de 
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Nachtegaal, de Zwartkopmeeuw, de 
Veldleeuwerik of de staccato-zang van de 
Cetti-zanger.  
 
Maar ook de planten kregen aandacht. 
Bijzonder vond ik, dat de algemeen 
verguisde Paardenbloem in Waterdunen 
een bijna naamgenoot kent genaamd 
Paardenbloemstreepzaad.  
 
Zelf vond ik de gevonden gouden tor mooi. 
Die zou volgens een van de groepsleden 
ook nog eens zeldzaam zijn.  

En waarom wist ik niet dat de Heggerank 
zo belangrijk was voor lieveheersbeestjes? 
Zou ik niet wat meer oog en oor moeten 
krijgen voor de biodiversiteit?  
 
Tijdens een rustpauze hoorde ik van Peter 
Meininger, hoe ze aan de vele mooie oude 
foto’s kwamen van de Avifauna Zeelandica. 
Gewoon uit de archieven van gemeente en 
provincie.  
Wat een beleving en wat een verrijking van 
onze kennis deze dag! 

 

     
Paardenbloemstreepzaad en “gouden” tor. Foto Ed Quack 

 

Strandvondsten 
 
De Hydropoliep als familie van de holtedieren. 
 
Door: Anne Fortuin (eerder gepubliceerd in de Composiet) 
 
Struinend over het strand kom je af en toe takjes tegen, die wel wat weg hebben van 
plantjes (foto Zeecypres). En omdat ze uit zee komen denk je dan het eerst aan een soort 
wier, maar ze zijn erg bleek van kleur en niet groen, rood of bruin zoals je bij een wier zou 
verwachten. Dus is het wel een wier en zo niet, wat is het dan wel?  
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Om daarachter te komen hebben we een 
loep nodig. De takjes blijken opgebouwd uit 
kelkvormige huisjes aan weerskanten van 
een centrale as. Bij levende exemplaren (in 
een bakje zeewater en onder een sterke 
vergroting) is te zien, dat er poliepjes in de 
huisjes leven. De vondst blijkt dus een 
kolonie van kleine poliepjes te zijn.  
 
De opbouw van deze poliepjes is 
eenvoudig: een krans van tentakels rond 
een mondveld met daaronder een 
eenvoudig zakvormig lichaampje. De 
dieren horen dan ook tot de grote groep 
van de holtedieren waar ook kwallen, 
anemonen en koralen toe behoren. De 
subgroep waar het hier om gaat wordt 
Hydrozoa genoemd ofwel hydropoliepen. 
De verwantschap met kwallen is goed te 
zien aan de kleine kwalletjes die door veel 
kolonies worden geproduceerd. Veel 
Hydrozoa kennen namelijk een 
generatiewisseling met een asexuele fase, 

waarin doormiddel van knopvorming steeds 
nieuwe poliepen worden gevormd die 
uitgroeien tot poliepkolonies, en een 
sexuele fase, kwalletjes, waarin de 
geslachtelijke voortplantingsorganen 
worden gevormd. De kwalletjes van de 
Hydrozoa worden medusen genoemd om 
ze te onderscheiden van de echte 
“kwallen”. De medusen groeien aan de 
kolonies al of niet in speciale huisjes. Bij 
veel soorten ontwikkelen de medusen zich 
echter niet (meer) tot vrij levende 
kwalletjes, maar blijven aan de kolonie 
zitten. Dit is o.a. bij de zeecypres het geval.  
 
De Hydrozoa zijn een zeer veelvormige 
groep van meest kleine kolonies die 
nauwelijks met het blote oog te zien zijn, 
laat staan te herkennen. Slechts bij een 
paar soorten wordt de kolonie groter en is 
deze vrij makkelijk te herkennen, zoals bij 
de zeecypres. Er zijn bij elke soort steeds 
aparte mannelijke en vrouwelijke kolonies 
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die niet of nauwelijks van elkaar te 
onderscheiden zijn.  
 
Een ander vrij makkelijk te herkennen 
voorbeeld van hydropoliepen, dat gelijk ook 
de grote vormenrijkdom van deze groep 
weergeeft, is de Zeerasp. Deze is te vinden 
als een schuurpapierachtige laag op 
aangespoelde slakkenhuizen, meestal 
(ooit) door Heremietkreeften bewoonde 
Wulken of Tepelhorens. De Zeerasp kan 
overigens ook op ander hard substraat 
groeien, zelfs op grote wieren, maar dat 
spoelt niet of minder aan. Op de 
hoornachtige laag staan bij de levende 
kolonies los van elkaar de bij deze soort 
naakte (dus zonder huisje) poliepen. De 
taakverdeling tussen de poliepen is hier 
verder ontwikkeld dan bij de Zeecypres. 
Naast de poliepen bestemd voor de 
voedselvergaring en de 
voortplantingspoliepen (er worden ook bij 
deze soort geen vrij levende medusen 
gevormd) zijn er ook poliepen 
gespecialiseerd in de verdediging, deze 
hebben veel netelcellen, en draadvormige 
poliepen zonder tentakels die dienen voor 
het schoonhouden van de kolonie. Zeker bij 
soorten met naakte poliepen zijn 
verdediginspoliepen onmisbaar om de 
kolonie te beschermen tegen de 
belangrijkste vijanden van de 
hydropoliepen: naaktslakken. Bijna elke 
soort heeft wel zijn eigen gespecialiseerde 
naaktslaksoort als vijand. Soms kan je die 
vinden op levend aangespoeld materiaal.  
 
Het hoornachtige materiaal waarvan de 
kolonies van hydropoliepen zijn gemaakt 
vormt overigens een belangrijk onderscheid 
met een andere groep van 
kolonievormende poliepdiertjes die je 
tussen aanspoelsel kan vinden en 
waarmee de hydropoliepen verward 
kunnen worden, de mosdiertjes. 
Mosdiertjes hebben echter huisjes van 
kalk.  
 

 
Neptunusplantje 
 
Neptunusplantje 
Soms kan je aanbiedingen van heel 
bijzondere plantjes tegenkomen: 
neptunusplantjes. Deze plantjes groeien 
volgens de beschrijving op de bodem van 
de zee en zijn mooi groen gekleurd. Het 
bijzondere is, dat je ze in geen enkele 
plantenencyclopedie kan vinden. De 
verzorging is heel makkelijk. Je hoeft ze 
niet in de grond te zetten en ook nooit 
water te geven om ze goed te houden. Ze 
schijnen zelfs muggen te weren. Mocht je 
per ongeluk toch water geven dan kan dat 
zelfs nadelig zijn, want dan kunnen de 
plantjes hun mooie groene kleur verliezen.  
 
Het blijken bij nadere inspectie namelijk 
geverfde kolonies van een soort zeecypres 
te zijn. Waar de claim als middel tegen 
muggen vandaan komt weet ik niet, 
misschien zit er iets in de verf. De visserij 
op deze kolonies is al vrij oud. Rond 1900 
was er een levendige visserij, de 
weerboompjes- of bloemkesvisserij, in de 
Waddenzee. Toen werden de opgeviste 
kolonies vooral gebruikt ter decoratie van 
dameshoeden. Bij de verandering van de 
mode is die visserij later gestopt. Elders 
wordt ook nu dus nog gevist voor de handel 
in neptunusplantjes. 
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Zeecypres. Foto Anne Fortuin. 
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Planten zonder bladgroen 
Door: Pieter Steennis 

Enige tijd geleden heb een boom uit mijn tuin laten verwijderen. Het was een Japanse 

honingboom, die al behoorlijk uit de kluiten was gewassen. De omtrek was al 2.5 meter, 

hoogte zeker 10 meter. De reden van de verwijdering was, dat hij was aangetast door de 

Honingzwam en als die in de kluit zit kan het snel gaan met de ondergrondse afbraak. 

Honingboom aangetast door honingzwam, zou een krantenkop kunnen zijn. Uiteraard wil 

je niet dat de boom op je huis valt, dan ben je verder van huis. 

 

De honingboom hoort bij de 

vlinderbloemigen, waaronder ook de bonen 

als ook de klavers onder vallen. Grappig is 

dat als je de bast open maakt je echt 

boontjes ruikt. 

Vlinderbloemigen staan bekend als 

samenlevend (in symbiose) met stikstof 

fixerende bacteriën. Die zich in 

wortelknolletjes bevinden. Ook bij de els 

komt dit voor.  

Toen ik nog eens bij de opengevallen plek 

ging kijken zag ik een bremraap. Een 

bremraap is een parasitaire plant zonder 

bladgroen. Er zijn diverse soorten, ik denk 

dat ik een “paarse” bremraap in de tuin 

heb, die parasiteert op klaver en 

Klavervreter heet. De bremraap heeft zijn 

wortel of wat daarvoor moet doorgaan in de 

wortel van de gastheer en profiteert daar 

van suikers en mineralen. Daardoor heeft 

hij geen bladgroen, alleen een 

bloemstengel. Een tegenprestatie is er 

volgens mij niet. Momenteel staan er een 

stuk of tien bloeiwijzen om de stronk. 

 

 

  
Klimopbremraap. Foto Pieter Steenis
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Reactie van Justus van den Berg 
De Bremraap die Pieter in zijn tuin heeft 
staan heeft niks met de Honingboom te 
maken en is ook geen Klavervreter, want 
dan moeten er klavers in de directe 
omgeving zijn. Het is de Klimopbremraap. 
Op de foto van Pieter zijn in de hoeken de 

takken van Klimop zichtbaar. De 
uitvergroting laat de plant iets beter zien. In 
de Bevelanden is deze soort nog maar in 
twee kilometerhokken waargenomen, dus 
het is een bijzondere vondst dat 
doorgegeven moet worden 

 
Voorkomen van Klimopbremraap in 
Nederland (Verspreidingsatlas).  
Slechts twee kilometerhokken in de 
Bevelanden (Goes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Uitvergroting van de 
Klimopbremraap. Foto 
Pieter Steenis  



‘t Heelblaadje 3-2022 
 

23 

Mens en Natuur; een  Congres. 
 
Door Ed Quack 
 
Op 8 en 9 juni jl. vond dit congres in Terneuzen plaats. Thema was: hoe kun je de 
mogelijkheden van de natuur gebruiken om te ont stressen? 
 
 
Uit een experiment bleek dat uitzicht op 
natuur in het ziekenhuis tot een sneller 
herstel leidde dan uitzicht op een blinde 
muur. Toen dacht men: laten we 
fysiotherapie ook buiten doen. De 
weerstand bij de hulpverleners was echter 
zo groot, dat het experiment mislukte. 
 
In Barcelona brachten ze dieren op de 
kinderafdeling en daardoor slaagden ze 
erin, de spanning bij kinderen voor een 
operatie voor een groot deel te laten 
wegvloeien. Dieren bieden de mogelijkheid 
te hechten. En mensen hebben behoefte 
aan andere levensvormen. De natuur heeft 
geen woorden. De zon komt zwijgend op 
en heeft toch impact op ons, zeker in de 
vroege ochtend (meer energie). Ook de 
schoonheid buiten ons heeft invloed op wat 
er binnen in ons plaatsvindt. Het geeft een 
verscherping van de zintuigen en je voelt je 
deel van een groter geheel. Als je daar 
respect voor voelt, kun je verheven raken 
boven je eigen verdeeldheid. Bewezen is 
dat buiten zijn een preventieve werking 
heeft op je veerkracht, zowel op je 
positieve als negatieve uitdagingen.  

Onderzoek toont ook steeds meer aan, dat 
films en video's, die je onderdompelen in 
natuur ook gevoelens van vitaliteit kunnen 
geven. Meer groen in je omgeving en frisse 
lucht geeft een hoger geboortegewicht dan 
wonen in een stenenwoesternij. 
 
En wanneer iets zacht is aan de ogen helpt 
dat onze stemming verzachten. 
Onderzocht wordt of sommige micro-
organismen, die eigenlijk schadelijk zijn, 
misschien de juiste afweerstoffen kunnen 
leveren (b.v. bij een chronische 
darmziekte). 
 
Steeds meer wordt gekeken hoe je natuur 
kunt inzetten. Zo is er al Natuur op recept 
via de huisarts, zijn er allerlei sites met tips 
hoe je natuurmomenten in je dagelijks 
leven kunt toepassen (van bijvoorbeeld 
Natuurmonumenten). En in sommige 
psychiatrische instellingen wordt 
geëxperimenteerd met het buiten voeren 
van behandelgesprekken. 
 
Natuur is in ieder geval een kracht die veel 
groter is en ons uitnodigt de spiritualiteit die 
erachter zit te begrijpen 
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De Torenvalk 
 
Door: Peter Boelee 
 
Het meest bekende roofvogeltje is wel de Torenvalk, vaak te zien “biddend” boven de 

bermen van onze snelwegen. Met “bidden” wordt bedoeld het tegen de wind in stilhangen 

door met de vleugels te fladderen en de staart als roer te gebruiken. Door een verrekijker 

is dan goed te zien, hoe de vogel zijn hele lichaam gebruikt om zijn kop doodstil te kunnen 

houden, zodat hij de minste of geringste beweging op de grond waar kan nemen. 

 

Torenvalken eten voornamelijk muizen, 

maar soms ook vogels. Ze zijn niet in staat 

achter een vogel aan te vliegen, zoals 

Sperwers doen. Een muis bevindt zich op 

de grond en is de belangrijkste prooi van 

Torenvalken. Muizen verliezen onder het 

lopen urine en dit urinespoor straalt een 

soort ultraviolet licht uit dat de Torenvalk 

waar kan nemen. Dat verklaart waarom 

een Torenvalk soms biddend boven een 

lege asfaltweg hangt, in de nacht ervoor is 

daar waarschijnlijk een muis overgestoken. 

Is het windstil, dan kost het ‘bidden’ te veel 

energie, dan gaat de Torenvalk gewoon op 

een verkeersbord of op een paaltje boven 

zo’n urinespoor zitten of boven een plek 

waar zich muizenholletjes bevinden en 

wacht geduldig tot er een muis aan de 

wandel gaat.  
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Foto's Niek Oele www.niekoele.nl  

 

 

Torenvalken gebruiken hun vlijmscherpe 

klauwen om hun prooi te pakken en 

meteen dood te maken, waarna de snavel 

wordt gebruikt om de prooi in stukken te 

trekken. De muis wordt met huid en haar 

verorberd waardoor een Torenvalk, net als 

een uil, ook de onverteerde haren later in 

een braakbal uitspuugt. Deze braakballen 

zijn goed van een uilenbraakbal te 

onderscheiden door het ontbreken van 

muizenbotjes en schedeltjes en worden 

vaak aangetroffen onder een overstekende 

rand van het dak of buitenlamp waar 

Torenvalken graag op zitten om overdekt te 

slapen.   

Torenvalken broeden van oorsprong in een 

boomholte, een oud kraaiennest of een nis, 

maar maken ook dankbaar gebruik van 

speciale torenvalkkasten, die vaak in 

fruitboomgaarden zijn geplaatst. De 

fruittelers gaan er namelijk vanuit dat de 

heen en weer vliegende Torenvalk fruit 

etende vogels zoals Spreeuwen verjaagt 

en dat is ook zo. Maar fruittelers houden 

vaak onvoldoende rekening met de grootte 

van een torenvalk territorium en plaatsen 

soms in elke boomgaard zo’n kast. Dat kan 

felle territorium gevechten opleveren, 

waarbij het nogal eens voorkomt dat beide 

vogels aan hun verwondingen overlijden. 

Kasten moeten dus beslist niet dichter dan 

1 km bij elkaar vandaan geplaatst worden.  
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In mei worden er gemiddeld vier eieren 

gelegd, in muizenrijke jaren soms wel zes.  

Begin juni komen de eieren uit en de 

jongen groeien snel, omdat beide ouders 

de hele dag door op jacht zijn en veel 

voedsel naar de kast brengen. Mensen die 

zo’n kast naast het huis hebben, horen de 

jongen schreeuwen wanneer de Torenvalk 

ouders met prooi in de kast verschijnen. Al 

na een maand zijn ze in staat de kast te 

verlaten, maar dan worden ze nog wel 

enige weken door hun ouders gevoerd. De 

jongen zijn tijdens hun eerste 

vliegoefeningen erg onhandig, dat is leuk 

om te zien.  

Heeft u een Torenvalkkast of wilt u er een 

bij u aan de rand van de tuin plaatsen, dan 

kunt u op internet een bouwtekening 

vinden. U hoeft zo’n kast helemaal niet zo 

hoog te plaatsen, 4 meter is hoog genoeg 

en richt de opening naar het oosten of 

zuidoosten. Zorg voor een horizontale staaf 

vlak onder de kast op de paal zodat er 

veilig een ladder tegenaan gezet kan 

worden en u de kast na elk seizoen goed 

schoon kan maken. Soms gebruiken 

kauwen de kast en die ligt daarna helemaal 

vol met takken. Na het schoonmaken legt u 

een laagje houtsnippers op de bodem. 

Jonge Torenvalken in nestkasten waar met 

een ladder goed bij te komen is, kunnen 

indien de eigenaar dat wenst worden 

geringd.  

 

Meer informatie op 

http://www.roofvogelszeeland.nl  

  

 

http://www.roofvogelszeeland.nl/
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Hoog bezoek op Koningsdag: Grote 
grijze snip verrast Zeeland met 
bezoek. 
 
Door: Rien Weststrate 
 
Woensdag 27 april vierde onze natie Koningsdag. Voor mij en m'n vrouw een vrije dag, 
met mooi weer en uitnodigend tot het maken van een wandeling. Vanaf Rilland, over de 
Oesterdam, leek me het een goed idee om weer eens de Karrevelden in de 
Schakerloopolder te bezoeken. Ik had uiteraard een dubbele agenda. Karrevelden zijn 
ontstaan bij het aanleggen van een zeedijk. Met karrewagens (kruiwagens) werd de 
afgegraven grond naar de dijkaanleg gekruid. Wat achterbleef was een drassig, zout, 
gebied wat hooguit geschikt was om vee in te scharen. Dankzij de drassigheid en de 
ligging naast de Oosterschelde trekt zo'n gebied veel watervogels aan. Tijdens ons bezoek 
was er dan ook van alles te zien en te horen. Grutto's, tureluurs, kluten, kieviten en 
watersnippen scharrelden er hun kostje op in het ondiepe water en de droogvallende 
slikken. 
 
 
De bezoeker in beeld 
Tussen deze vogels zag mijn vrouw een 
afwijkende steltloper. Toen ik hem eenmaal 
in beeld had met de kijker, dacht ik eerst 
aan een Rosse grutto. Echter vergeleken 
met een Grutto was hij een stuk kleiner. De 
vogel had duidelijk een zomerkleed en 
foerageerde in ondiep water met zijn lange 
snavel. De kop was vaak onder water en 
met de gevoelige snavel werd uit de 
modder het voedsel gepeurd. De vogel zat 
op een afstand van ongeveer zestig meter 
en voor de zekerheid heb ik er een aantal 
foto's van gemaakt. Helaas was de kwaliteit 
niet al te best, maar wel overtuigend om de 
soort thuis eens op mijn gemak te 
determineren. 
 
Beschrijving 
De vogel was dus duidelijk een steltloper 
met oranjebruine onderdelen, hals en borst 
sterker gestreept. en groenachtige poten.  
 
De kop heeft een duidelijk snipachtig 
uiterlijk, met een opvallende 
wenkbrauwstreep (zie foto 1 en 2). De 
snavel is wel het meest opvallend: lange 
snavel, aan het eind iets omlaag gebogen. 

De punt eindigt enigszins stomp en is wat 
verdikt. De vogel oogt veel minder 
gedrongen als watersnip en de leefwijze is 
minder verborgen. Het roepje wat we 
gehoord hebben klonk als: (k)jiep. 
 
De bezoeker ontmaskerd 
Met behulp van de ANWB Vogelgids en 
DUTCHAVIFAUNA.NL en de zeer actuele 
Avifauna Zeelandica kwam ik al snel in de 
goede richting. Geen Rosse grutto met een 
opgewipte snavel, of een Poelsnip maar 
wel een soort uit de familie van de 
strandlopers en snippen: Scolopacidae. Ze 
vormen samen de orde van de 
steltloperachtigen: Charadriiformes. Al 
wegstrepend kwam ik uit bij de Grote- of 
Kleine grijze snip en wel in zomerkleed. 
Gezien de extreme zeldzaamheid van de 
Kleine lag een Grote grijze snip het meest 
voor de hand. Toen het voor mij duidelijk 
was, heb ik het via Waarneming.nl 
wereldkundig gemaakt. Voor de zekerheid 
op 'onzeker' gezet, want je weet maar nooit 
wat voor flop je mogelijk maakt. De 
ontdekking was rond 15:30 uur en na de 
bekendmaking bleek een andere vogelaar, 
Ludo van Dorst, die morgen rond 09:40 uur 
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al foto's te hebben gemaakt. Maandag 2 
mei heeft Ludo nog prachtige foto's 
gemaakt, die met zijn toestemming in dit 
artikel zijn opgenomen. Via de validator 
kreeg ik het advies om de snip te 
omschrijven als een 'Grijze snip onbekend'. 
Een dag later werd middels andere 
waarnemers en goede foto's vastgesteld 
dat het inderdaad een Grote grijze snip 
(Limnodromus scolopaceus) was. De snip 
is door mij aangemeld bij de CDNA-
commissie. Deze commissie omschrijft 

haar doelstelling als volgt: “De Commissie 
Dwaalgasten Nederlandse Avifauna stelt 
zich tot doel het verzamelen, beoordelen 
en archiveren van gevallen van zeldzame 
vogelsoorten en vogelondersoorten in 
Nederland. Hierbij worden in principe die 
soorten ‘zeldzaam’ geacht die in de 
afgelopen 30 jaar gemiddeld minder dan 
tweemaal per jaar in Nederland zijn 
waargenomen.” Afgelopen 12 juni kreeg ik 
bericht dat “het geval van de Grote grijze 
snip” is aanvaard.

 
 

Foto 1. Grote grijze snip. Foto: Ludo van Dorst 
 
 
Verspreiding en leefgebied 
De Grote grijze snip is een zeldzame 
dwaalgast die zijn broedgebied heeft in 
Noord- en West-Alaska, het uiterste 
noordwesten van Canada en in Noordoost-
Siberië tot aan de Lenadelta. Het is een 
echte langeafstandstrekker die na het 
broedseizoen overwintert in het zuiden van 
Noord-Amerika en in Midden-Amerika. Ze 
broeden op de natte toendra in de buurt 
van water. Toch worden er jaarlijks enkele 

in Europa gezien, waarvan relatief veel op 
de Britse eilanden. Op het Europese 
vasteland worden ze in voor- en najaar 
gespot. De eerste Nederlandse 
waarneming dateert van 1983 en de 
voorlaatste van 2020. Het gaat om 48 
goedgekeurde gevallen door de CDNA-
commissie. Vermoedelijk kiezen deze 
vogels de westelijke, continentale route of 
ze zijn de Atlantische Oceaan 
overgestoken. Mogelijk zijn het de 
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broedvogels uit Siberië. Als dwaalgast is de 
vogel negen keer eerder waargenomen in 
het Zeeuwse. De laatste aanvaarde Grote 
grijze snip vertoefde vanaf 19 oktober 2011 
in het gebied Groede/Breskens. Kortom 
weer al meer dan 10 jaar geleden! 
 
Verblijfsduur huidige gast 
Zoals hierboven reeds vermeld is de vogel 
ontdekt op 27 april. We zullen niet weten of 
ze er al langer was. De vogel is 
waargenomen tot zondag 8 mei. Dus een 
verblijf van 12 dagen. De zeldzame gast uit 
het hoge noorden is door velen bezocht en 
liet zich uitgebreid bekijken en fotograferen. 
Het is niet geheel onmogelijk dat de vogel 

volgend jaar terugkeert. Op Koningsdag 
2023 zal ik ongetwijfeld weer gaan kijken 
en wie weet, kan ik dan de vlag weer 
uithangen! 
 
Bronnen 

– Meininger P.L (redactie) 2022, 
Avifauna Zeelandica 

– Lars Svensson, ANWB-vogelgids 
van Europa 

– Dutch Avifauna 

– Waarneming.nl 
– Wikipedia 

 

 
 
 
 
 

Foto 2. Grote grijze snip. Foto Ludo van Dorst 
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