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Evaluatie stadsvogelonderzoek

Evaluatie
stadsvogelonderzoek
Katspolder-Zeldenrust Terneuzen 2021
Alex de Smet (tekst, figuren en foto’s)

Het broedseizoen zit er voor de meeste vogels op. Hoe is het
gesteld met de stadsvogels in de wijk Katspolder-Zeldenrust
die sinds 2008 jaarlijks geteld worden? De laatste evaluatie
(broedseizoen 2020) gaf geen al te rooskleurig beeld. In
dit artikel het relaas hoe het de stadsvogels het afgelopen
broedseizoen is vergaan en tijd om de balans op te maken.
Het onderzoeksgebied en de onderzoeksmethodiek wijken
niet af van voorgaande jaren. In figuur 1 en 2 de ligging en
detailinrichting van het gebied.

Figuur 1: Ligging onderzoeksgebied

Figuur 2:
onderzoeksgebied wijk Katspolder en Zeldenrust Terneuzen
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Onderzoeksinspanning
In tabel 1 de start- en einddatum van het onderzoek,
het aantal bezoeken, aantal waarnemingen en de totale
inventarisatieduur

Heggenmus
In 2021 zijn er 15 territoria (n=31) meer vastgesteld dan in
2020 (n=16). Dit is bijna een verdubbeling. De uitbreiding van
de soort manifesteert zich met name in het noordelijk deel
van het telgebied rondom de twee-onder-een-kapwoningen
en de bungalows. De populatie rondom de vrijstaande
woningen in het zuidelijke deel van het gebied is stabiel en
honkvast. Hier komen de meeste heggenmussen al jaren in
dezelfde tuinen voor. Langs de Sloelaan (zuidwestelijk deel)
zijn de heggenmussen nagenoeg allemaal verdwenen. Verder
zijn de heggenmussen die in 2020 nog in het openbaar
groen broedden in 2021 niet meer aangetroffen. De reden
hiervan is dat de afgelopen winter (2020-2021) de openbare
groenstroken rigoureus gekapt zijn.

2021
startdatum

7 maart

einddatum

27 juni

aantal tellingen

22

aantal teluren

13 uur 12 minuten

aantal waarnemingen

637

Tabel 1: Onderzoeksfrequentie, start- en einddatum en aantal
waarnemingen 2021
Onderzoeksresultaten
In 2021 zijn er in totaal 266 territoria en 24 soorten vastgesteld.
Ten opzichte van 2020 is er een toename van 27 territoria en 2
soorten. In figuur 3 is de toe- en afname in 2021 ten opzichte
van 2020 weergegeven. Hieruit blijkt dat heggenmus, houtduif,
koolmees en Turkse tortel het sterkst zijn toegenomen.
De grootste afname is vastgesteld bij merel, groenling en
pimpelmees.
Soortbespreking
In dit hoofdstuk worden de soorten besproken die in 2021 het
sterkst zijn toe- of afgenomen ten opzichte van 2020.

Figuur 3:
Toe- en afname van de soorten waargenomen in 2021 ten opzichte van 2020 (soorten die in
2020 en 2021 niet zijn waargenomen zijn in dit overzicht niet opgenomen. Tussen haakjes het
aantal territoria vastgesteld in 2021.
HEGGENMUS (31)
HOUTDUIF (32)
KOOLMEES (50)
TURKSE TORTEL (27)
SPREEUW (9)
ZANGLIJSTER (11)
HUISMUS (4)
BOOMKRUIPER (4)
FAZANT (1)
PUTTER (1)
KAUW (1)
EKSTER (10)
ROODBORST (3)
WINTERKONING (19)
GROTE BONTE SPECHT (1)
STAARTMEES (2)
GAAI (1)
GIERZWALUW (4)
ZWARTE KRAAI (0)
ZWARTKOP (6)
TJIFTJAF (5)
VINK (2)
MEREL (24)
GROENLING (1)
PIMPELMEES (17)
-12
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Houtduif
Het aantal houtduiven schommelt sinds het begin van de
telling (2008) tussen 21 en 25 territoria. Dit jaar is de houtduif
toegenomen met 8 territoria (n=32). Dit is opvallend,
omdat het aantal geschikte broedbomen de laatste jaren is
afgenomen. De hoogste dichtheid bevindt zich in het oostelijk
deel van het telgebied
rondom de vrijstaande
woningen. Verder valt
de toename in de tuinen
rondom de bungalows
centraal in het gebied op.
Hier zien we houtduiven in
toenemende mate broeden
in de ouder wordende
coniferen.

Koolmees
De koolmees komt over het hele gebied voor met
uitzondering van de rijtjeswoningen langs de Sloelaan en
de hierachter staande bungalows. Het grootste deel van
de populatie broedt in nestkasten of andere kunstmatige
broedholten. Dit jaar is het aantal territoria met 17%
toegenomen (n=50) ten opzichte van 2020 (n=43).
De grootste toename is vastgesteld in het noordelijk deel
van het gebied, met name rondom de twee-onder-eenkapwoningen. In het
zuidoostelijk deel,
rondom de vrijstaande
woningen, is het aantal
territoria constant en al
jaren op dezelfde locatie
aanwezig. Opvallend is
verder de afwezigheid
langs de Rooseveltlaan
(noordwesten). Wellicht
dat het intensieve
verkeer de koolmees
ervan weerhoudt zich
te vestigen in de tuinen
van de aan deze weg
grenzende woningen.

Pimpelmees
Het gaat de pimpelmees dit jaar niet
voor de wind. Ten opzichte van 2020 is
het aantal territoria met 10 afgenomen
van 27 naar 17 territoria (-27%). Dit staat
haaks op de populatieontwikkeling van
de koolmees. Ook hier is, evenals bij
de koolmees, te zien dat de soort langs
de Sloelaan en de Rooseveltlaan niet

Turkse tortel
De Turkse tortel is een soort
waarvan de aantallen weinig
schommelen. Echter in 2021
is het aantal territoria ten
opzichte van voorgaande
jaren plots toegenomen.
Een toename van 6 territoria
(n=27) ten opzichte van 2020
(n=21) hetgeen neerkomt
op een stijging van 29%.
De hoogste dichtheden
zijn vastgesteld in het
noorden en zuiden van het
telgebied. De toename
doet zich voornamelijk voor
in het noorden rondom de
twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen.
Rondom de speelweide is het aantal territoria aanzienlijk
afgenomen. De uitbreiding van het aantal speeltoestellen
heeft de afgelopen jaren geleid tot meer bezoekers, waardoor
de verstoring is toegenomen. Veel territoria komen al jaren op
dezelfde locatie voor. Dit doet zich met name voor rondom de
vrijstaande woningen in het zuidelijk deel.
Merel
De merel is na een korte
opleving in 2020 (n=28)
in 2021 weer afgenomen
(n=24). Hiermee lijkt de
populatie nog niet hersteld
te zijn van het Usutu-virus
dat zich in 2018 in het
gebied manifesteerde.
Dit jaar was de soort
opvallend afwezig in het
centrale gebied rondom
de bungalows. In 2020
zijn hier nog 5 territoria
vastgesteld. Een stabiele
populatie is gevestigd in
het zuidelijk deel rondom
de vrijstaande woningen.

voorkomt. Wellicht om dezelfde reden
als bij de koolmees. Afname is dit jaar
vastgesteld in het zuidelijk deel rondom
de vrijstaande woningen en in het
noordelijk deel rondom de bungalows
en de twee-onder-een-kapwoningen. De
aantalsverhouding pimpelmees-koolmees
bedraagt in 2021 1:3, in 2020 1:1,6.
5

Bespreking overige soorten
Naast de hierboven genoemde soorten volgt een korte beschrijving van de andere in 2021 aangetroffen soorten.
Gierzwaluw
De gierzwaluw is een
stabiele soort. De aantallen
schommelen jaarlijks tussen
3-4 territoria. De soort komt
uitsluitend voor in het
noordelijk deel. Dit jaar 4
territoria
Gaai
De gaai is een zeldzame
soort met elk jaar maximaal
1 territorium.
Grote bonte specht
De grote bonte specht is
geen jaarlijks voorkomende
soort. Dit jaar 1 territorium.
Winterkoning
Een van de meest stabiele
soorten waarvan de
aantallen de laatste jaren
weinig schommelen. Dit jaar
19 territoria.
Roodborst
Sinds 2016 een jaarlijks
voorkomende soort. In 2021
3 territoria.
Zanglijster
Een soort die het niet voor
de wind gaat. De aantallen
blijven laag ten opzichte
van het begin van de telling
in 2008 (19 territoria). In
2021 11 territoria

Zwartkop
Na een afname, ingezet
in 2014, lijkt de soort de
laatste jaren stabiel. In 2021
6 territoria.
Tjiftjaf
Sinds de start van de telling
in 2008 fluctueren de
aantallen weinig. In 2021 5
territoria.
Staartmees
Een soort die weinig in
het gebied als broedvogel
voorkomt. Komt voor in
het zuidelijk deel. In 2021 2
territoria.
Boomkruiper
In lijn met het landelijk
voorkomen neemt de
boomkruiper toe. Ten
opzichte van 2020 is het
aantal verdubbeld van 2
naar 4 territoria.
Ekster
De toename van de ekster
lijkt zich te stabiliseren.
Dit heeft o.a. te maken
met het aantal geschikte
broedbomen. In 2021 10
territoria.

Dichtheid/ligging territoria 2021 versus 2020
In figuur 4 en 5 zijn de dichtheden en de ligging van
de territoria in 2020 en 2021 weergegeven. Clusters
met hoge dichtheden (rood-bruin: hoge dichtheid,
groen: lage dichtheid) zijn in 2021 aanzienlijk
afgenomen t.o.v. 2020. In 2021 zijn de territoria meer
diffuus verspreid. Opvallend zijn de ‘witte vlekken’
rondom de rijtjeswoningen achter de Sloelaan. Deze
zijn in 2021 kleiner geworden ten opzichte van 2020.
Hier hebben zich meer stadsvogels gevestigd. Op
zich een positieve ontwikkeling.
Figuur 4: territoriumdichtheid
(rood= hogere dichtheid) en territoriumlocaties 2021
6
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Zwarte kraai
De soort heeft moeite om
zich te vestigen. Er is sterke
concurrentie met de ekster.
In 2021 geen territorium
vastgesteld.
Kauw
Evenals bij de zwarte
kraai heeft de kauw last
van de ekster. In 2020
een broedpoging in een
schoorsteen.
Spreeuw
De spreeuw doet het de
laatste jaren steeds beter.
Dit heeft o.a. te maken met
het toenemende aantal
nestkasten dat opgehangen
wordt en een tolerantere
houding van burgers om
broedsels van spreeuwen
onder de dakpannen toe te
staan. Dit jaar 9 territoria.
Huismus
De huismus neemt sinds
2019 toe. In 2021 4
territoria.
Vink
De vink wordt een zeldzame
soort. Ruim gehalveerd ten
opzichte van 2020. In 2021 2
territoria.

Groenling
De aantallen van deze soort
laten grote schommelingen
zien. Ten opzichte van
2020 is het aantal in 2021
afgenomen van 6 naar 1
territorium. In hoeverre
het Geel (Trichomonosis
een bacterieziekte, die
veel slachtoffers eist
onder o.a. groenlingen https://doi.org/10.3389/
fvets.2019.00425) hieraan
debet is, is niet bekend.
Putter
Alhoewel de putter landelijk
toeneemt is de soort in
het gebied een zeldzame
verschijning. Incidenteel
broedt de soort in tuinen
met veel struweel.
Fazant
In 2020 een territorium
vastgesteld in een
groenstrook met
bodembedekkers. De
gemeente heeft deze
beplanting verwijderd
en ingezaaid met gras,
waardoor de habitat
ongeschikt is geworden
voor de fazant. In 2021 niet
meer aangetroffen.

Figuur 5:
territoriumdichtheid
(rood= hogere
dichtheid) en
territoriumlocaties
2020
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In tabel 2 een vergelijking van het aantal aangetroffen
stadsvogels per soort in 2021 in cluster 1 en 2 (zie figuur
4). Cluster 1 (A=3200 m²) bestaat uit een combinatie van
rijtjeswoningen en twee-onder-een-kapwoningen met relatief
kleine percelen (A<250 m²). Cluster 2 (A=5000 m²) omvat
uitsluitend vrijstaande woningen met veel beplanting en grote
percelen (A>250 m²). Uit de vergelijking is af te leiden dat in
cluster 2 1 soort meer voorkomt dan in cluster 1. De aantallen
liggen in cluster 2 aanzienlijk hoger (cluster 1: 13 terr., cluster
2: 20 terr.). Dit hogere aantal is deels toe te schrijven aan
de grotere oppervlakte, maar vooral aan het grotere aantal
bomen en struiken. Verder is opvallend dat in cluster 1 een
algemene soort als pimpelmees en winterkoning ontbreken.

ekster
heggenmus
houtduif
huismus
koolmees
merel
spreeuw
turkse tortel
zanglijster
pimpelmees
staartmees
winterkoning
groenling
totaal

Cluster 1
(n_soorten:9)
1
1
1
1
3
2
2
1
1
0
0
0
0
13

Cluster 2
(n_soorten:10)
0
1
5
0
2
3
0
3
1
1
1
2
1
20

Tabel 2: aantal en soorten aangetroffen in cluster 1 en 2
(figuur 4) in 2021
Conclusie
In 2021 zijn er 266 territoria en 24 soorten vastgesteld. Ten
opzichte van 2020 een toename van respectievelijk 27 en 2. De
toename van het aantal territoria is met name toe te schrijven
aan heggenmus, houtduif, koolmees en Turkse tortel.
De territoria zijn in 2021 meer diffuus verspreid dan in 2020
(zie figuur 4 en 5), waarmee het aantal clusters met hoge
dichtheden aanzienlijk is afgenomen. De merelpopulatie lijkt
nog niet goed hersteld te zijn van het Usutu-virus dat zich
enkele jaren gemanifesteerd heeft. De kraaiachtigen lijken
zich in het gebied te stabiliseren. De aantallen zijn dit jaar

Figuur 6: verstening van tuinen met grind

Figuur 7: gerooide groenstroken ingezaaid met gras

Figuur 8: verschutting

Figuur 9: gerooide groenstroken ingezaaid met gras
niet toegenomen. Van de holenbewoners zitten de huismus
en spreeuw in de lift. De aantallen nemen stapsgewijs toe.
Opvallend is de sterke afname van de pimpelmees, een afname
van 17 territoria. Vooralsnog is er geen verklaring waarom dit
aantal zo is afgenomen.
Ondanks de toename van het aantal stadsvogels is er alle
reden om zorgen te maken. De in eerdere rapportages gesignaleerde verschutting en verstening zet zich door. Het aantal
bewoners dat de beplanting vervangt door verharding in de
vorm van klinkers en grind en schuttingen plaatst ter vervanging van hagen neemt nog steeds toe. Dit leidt tot een kwaliteitsafname van het leefgebied van de stadsvogels. De kaalslag
is dit jaar verder toegenomen. Dit leidt tot minder voedsel,
minder broedgelegenheid, een afnemende bescherming en
beschutting en een afname van de stadsvogelpopulatie. Zorgwekkend is verder de afname van de oppervlakte aan openbaar groen. In het voorjaar van 2021 zijn op diverse locaties
groenstroken verwijderd en vervangen door grasperken (zie
figuur 7 en 9). Dit leidt tot een verarming van het leefgebied
van vele stadsvogels (ontnemen broedgelegenheid en beschutting/bescherming) en in zijn algemeenheid een afname
van de biodiversiteit. Al met al argumenten genoeg om de komende jaren de stadsvogels in de wijk Katspolder-Zeldenrust
te blijven volgen. Op naar de 15e inventarisatie op rij.
7

Zilvermeeuwen met gele poten,
de puzzel van Jan Kist
65 jaar De Steltkluut 60 jaar bezig met vogels
Door: F.L.L.TOMBEUR (tekst en foto)
1969
In mijn vorig verhaal (Tombeur 2021) over onze winterse
voederakties op Canisvliet beschreef ik op het einde onze
ervaringen met meeuwen en kraaien. Op 29 november
1969 was het raak! Er zat in die groep druktemakers ook
een Zilvermeeuw (Larus argentatus ssp.) met gele poten.
Gedurende drie kwartier kon ik samen met Johan van den
Steen (1929-1996) vanop een afstand van zo’n 10 meter
deze vogel bekijken en beschrijven. Alles kwam aan bod.
Mantelkleur, wintervlekking van de kop, zwarttekening op
de slagpennen, pootkleur, snavel, lichaamslengte, postuur,
… Geheel in de lijn van Kist (1961) – zie verder - zette ik
de waarneming op papier en sloot af met een beperkte
literatuurstudie. Na het commentaar van Johan die tien jaar
eerder al ‘geelpoten’ had gezien in de Braakman, kwamen
we tot het besluit dat het hier Larus argentatus cachinnans
Pallas betrof. Te mooi om waar te zijn; en uit voorzichtigheid
stelden we de publikatie uit. Het is er nooit meer van gekomen.
Misschien was het wel een Pontische Meeuw? Maar hoe waren
we daartoe gekomen?
Toen
Het moet de zomer van 1965 geweest zijn in de Braakman.
Ik beklom de Wevelswaaldijk, de dijk waardoor in 1952 de
Braakman van de Westerschelde werd afgesloten. Ik kan het
mis voor hebben maar stonden er toen geen Muraltmuurtjes
bovenop de dijk? Daar zijn drie vogelkijkers aan de slag
met een telescoop. Geen gestroomlijnd ding zoals bijna
elke vogelaar vandaag hanteert maar een lange koperen
marinekijker op een kleine zwaar uitgevoerde drievoet. Ze
bespiedden vogels op de Mosselbanken en op dit stuk van
de Westerschelde. Het bleek dat ik hier in het gezelschap
verkeerde van de Belgische vogelaars Jean Pierre Vande
Weghe, Jacques Van Impe en Luk Kongs. Alle drie studeren
ze op dat moment aan de Rijksuniversiteit Gent, Jean Pierre
en Jacques diergeneeskunde en Luk geschiedenis. Ze waren
vooral geïnteresseerd in Zilvermeeuwen met gele poten
waarvan er kennelijk enkele op de Mosselbanken zaten. Daar
had ik nog nooit van gehoord maar ik was direkt verkocht.
Zo kwam ik te weten dat over die ‘geelpoten’ een artikel was
verschenen in het ornithologisch tijdschrift Ardea. Hoe ik het
aan boord heb gelegd weet ik niet meer maar kort daarna
kon ik dat nummer te pakken krijgen en schreef ik dat artikel
helemaal met de hand over. Auteur Jan Kist (1911-1990)
schreef zo begeesterend dat ik van toen af tot op heden een
8
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bijzondere belangstelling heb voor deze meeuwengroep.
Dat artikel van Kist is trouwens nog steeds een bijzonder
lezenswaardig stuk en getuigt ook van zijn doordacht
deductievermogen. Hij legt als het ware een puzzel. Wist
ik veel dat Kist een onderwerp aanraakte dat al veel eerder
Europese ornithologen/taxonomen tot hoofdbrekens had
gebracht. Maar twintig jaar later kraakte Paul de Heer (1981)
de determinatie van Kist af. Trouwens Kist was de man die in
1954 ‘Peterson vogelgids’ (Peterson et al.1954) had vertaald.
Door Nederlandse vogelaars gemakshalve ‘De Kist’ benoemd.
Iedereen die in die tijd zichzelf als vogelaar au serieux nam
moest een ‘Kist’ in bezit hebben. Johan bezat zo’n ‘Kist’ uit 1954
– in Vlaanderen spraken we liever van ‘De Peterson’ – het jaar
waarin hij begon - misschien niet toevallig - zijn waarnemingen
in Canisvliet op papier te zetten. Zelf moest ik het nog doen
met de Prisma Vogelgids en het Prisma Vogelboek. Naast
Voous (1995) heeft Gerard Ouweneel (2016) een prachtige
hommage aan Jan Kist geschreven.
Vogelaars
Jean Pierre Vande Weghe werd later conservator van een
immens groot Afrikaans reservaat waarvan wij ons de omvang
niet kunnen inbeelden. Meer dan 40 jaar was hij aktief vogelaar
vooral in Rwanda en Gabon. Schreef o.m. Forests of Central
Africa (2004) en Birds in Rwanda: An Atlas and Handbook
(2011) en tal van artikelen ook over zoogdieren en reptielen.
Er is zelfs een ondersoort naar hem genoemd de Brownchested Alethe ssp. Pseudalethe poliocephala vandeweghei
Prigogine 1984 (Beolens et al. 2014).
Die Prigogine Alexandre (1913-1991), Belgisch ornitholoog van
Russisch-Joodse afkomst, was ook niet van de minste (Louette
1991). Zijn broer Ilya won de Nobelprijs voor scheikunde in
1977. Hij was zelf ook chemicus/mineraloog en verbleef veel in
Midden-Afrika waar hij veel materiaal verzamelde voor diverse
musea (o.m. Museum voor Midden-Afrika in Tervuren). Hij
publiceerde ook vaak over vogels in Midden-Afrika, sponsorde
diverse expedities en beschreef diverse nieuwe soorten en
ondersoorten, ook van zoogdieren. Hij bedacht Vande Weghe
met een ondersoort waaruit ik meen te mogen afleiden dat
ze mekaar kenden. Tenslotte waren ze beiden aktief in het
zelfde deel van Afrika en publiceerden ze allebei o.m. in het
Belgisch tijdschrift De Giervalk/Le Gerfaut. Prigogine bedacht
Vande Weghe met een ondersoort Brown-chested Alethe ssp.
Pseudalethe poliocephala vandeweghei Prigogine 1984. Een

Zilvermeeuwen met gele poten

bescheiden bruine vogel met lijsterachtig
postuur die in de Centraal-Afrikaanse vochtige bossen voedsel
zoekt op de bodem (Keith et al.1992).
Ook het palmares van Jacques Van Impe is zeer omvangrijk
en van akademisch niveau. Ik verwijs hiervoor graag naar
een korte bio (Tombeur 2021) geplaatst in de binnenkort te
verschijnen Avifauna Zeelandica (Meininger 2021). Van zijn
heel meticuleus ondernomen veldonderzoek aan o.m. ganzen
in het Zeeuwse en in de voormalige ‘Oostbloklanden’ is het
resultaat te vinden op
www.jacquesvanimpe.be/publications.html
Luk Kongs (1942-1984) is ons helaas veel te jong ontvallen.
Ik ben met hem in 1979 en 1980 tweemaal naar Falsterbo
gereden.
Van Impe en Vande Weghe waren twee namen waar Johan
van den Steen graag naar verwees. Waarschijnlijk had hij leren
kennen bij zijn bezoeken aan de Braakman half de jaren vijftig.
En ze woonden ook alle drie in Gent. Voor Johan was hier een
nieuwe generatie ‘geschoolde’ vogelkijkers op komst. Trouwens
hij publiceerde later met hen beiden en met twee andere
Belgische iconen, Willy Suetens en Henri Wille de avifauna van
de Braakman in het Belgische tijdschrift de Giervalk/Le Gerfaut
(Suetens et al. 1961).

Geelpoten
Meteen na 1965 begon ik literatuur bijeen te zoeken en
dat waren dan vooral de oudere publikaties waar Kist naar
verwees. Dat leverde in de loop der jaren een bescheiden
stapeltje van oude nummers, overdrukken, fotokopies en
brieven op.
De daarop volgende jaren schreef ik brieven naar een aantal
universiteiten in de USA, Canada, de Maghreb-landen en ook
naar een aantal auteurs om meer te weten te komen over
verspreiding van de Zilvermeeuw en over welke ondersoort
het ging. Daar kwam meestal wel antwoord op maar over
de subspecifieke identiteit was men vaak onzeker. De juiste
omvang van het voorkomen was in een land als Canada
nauwelijks bekend. Van de Europese literatuur bezat ik al een
en ander maar een brief gezonden naar de universiteit in
Moskou leverde een komplete verrassing op. Niemand minder
dat de beroemde Russische ornitholoog G.P.Dementjew
(1898-1969) antwoordde persoonlijk in het frans (!) met
inkt en papier. Hij nodigde mij uit om de collectie balgen
van Zilvermeeuwen in het Instituut voor Dierkunde van
de Academie van Wetenschappen in Leningrad en in het
Zoölogisch Museum van de Universiteit van Moskou te komen
9
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Zilvermeeuwen met gele poten

bekijken. En dat in volle Koude Oorlog tijd! Zo ver is het nooit
gekomen natuurlijk. Van de eminente Finse ornitholoog Paavo
Voipio (1913-2006) ontving ik een aantal overdrukken. Ook
van Jan Kist kreeg ik begin 1968 een netjes getypte brief met
de melding dat het bestaan van een populatie Zilvermeeuwen
aan de kusten van N.O.Azië zeer dubieus was. Van Jacques Van
Impe kreeg ik een mooie brief met de situatie van cachinnans/
ponticus in Roemenië.
De Larus argentatus-cachinnans-fuscus-puzzel
Naarmate de tijd vorderde en het aantal publikaties met
nieuwe inzichten (Yésou 2002 & 2003, Lonergan & Mullarney
2004, Malling Olsen & Larsson 2004, Neubauer et al. 2010)
en hypotheses verder toenam (en nog steeds) werd het mij
duidelijk dat een taxonomische puzzel leggen voor een
amateur als ik te hoog gegrepen was. Ik vermoed dat Johan

Referenties
• Beolens B., Watkins M. & M.Grayson. 2014. The eponym
dictionary of birds. Bloomsbury,London
• Bulteel G. 1983. Geelpootmeeuwen Larus cachinnans
michahellis in Vlaanderen. Wielewaal 49: 165-181
• de Heer P. 1981. Over herkenning van Geelpootmeeuw en
voorkomen in Nederland. Dutch Birding 2/4: 131-139
• Keith S., Urban E.K. & C.H.Fry. 1992. The Birds of Africa Volume
IV. Academic Press,London
• Kist J. 1961. “Systematische” beschouwingen naar aanleiding
van de waarneming van Heuglins Geelpootzilvermeeuw, Larus
cachinnans heuglini Bree, in Nederland. Ardea 49/1-2: 1-50 Het
artikel is als pdf te downloaden van de site van de Nederlandse
Ornithologische Unie.
• Lonergan P. & K.Mullarney. 2004. Identification of American
Herring Gull in a western European context. Dutch Birding
26/1: 1-35
• Louette M., 1991. Alexandre Prigogine (1913-1991) Obituaries
Ibis 134 : 89-90
• Malling Olsen K. & H.Larsson. 2004. Gulls of Europe, Asia and
North America. Helm,London
• Neubauer G., Faber M. & M.Zagalska-Neubauer. 2010. Yellowlegged Gull in Poland: status and separation from yellowlegged Herring Gull and hybrids. Dutch Birding 32/3: 163-170
• Ouweneel G. 2016. Het ornithologisch erfgoed van Kist, een
‘bezeten veldwaarnemer’. het Vogeljaar 64/1: 10-17

al eerder tot dat besluit was gekomen. Hoewel hij later toch
een aantal geannoteerde waarnemingen publiceerde (van
den Steen 1975). Voor zover ik kan nagaan is er na Kist nog
één nederlandstalige publikatie daaromtrent verschenen
(Bulteel 1983). Anderstalig is het vrijwel niet meer te overzien.
Maar de puzzel van Kist is nog steeds niet gelegd. Het blijft
een ‘veenbrand’ zoals Gerard Ouweneel (2016) het fantasierijk
omschrijft. Zelf heb ik over Geelpootmeeuwen ruim 190
referenties in m’n fichenbak zitten en wie van onze lezers er
zijn tanden wil inzetten geeft een seintje.

•
•
•
•
•
•

•
•

Peterson R.T., Mountfort G. & P.A.D.Hollom. 1954. Vogelgids
voor alle in ons land en overig Europa voorkomende
vogelsoorten. Elsevier,Amsterdam vert. J.Kist
Suetens W., van den Steen J., Vande Weghe J.P., Van Impe
J. & H.Wille. 1961. De avifauna van de Braakmanpolder. De
Giervalk 51: 64-113
Tombeur F.L.L. 2021. Vogels en viskoppen. De Steltkluut 51/2:
17
Tombeur F.L.L. 2021. Jacques Van Impe in Meininger P.L. (red)
Avifauna Zeelandica Vogels, vogelaars en vogelonderzoek in
Zeeland. Sovon,Nijmegen (in druk)
van den Steen J. 1975. De problematiek omtrent subspecifieke
determinatie van geelpootzilvermeeuwen (Larus argentatus
subsp.).Wielewaal 41:359-364
Voous K.H. 1995. In de ban van vogels Geschiedenis van de
beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste
eeuw Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
Uitgeverij Scheffers,Utrecht
Yésou P. 2002. Systematics of Larus argentatus-cachinnansfuscus complex revisited. Dutch Birding 24/5: 271-297
Yésou P. 2003. Les goélands du complexe Larus argentatuscachinnans-fuscus : où en est la systématique ? Ornithos10/4 :
144-181
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Ontwikkelingen
in een boomholte
Door: Luciën Calle (tekst en foto)

In het bos in Sint Jansteen staat er direct naast een wandelpad een monumentale beuk, die een zogenaamde
plakoksel had. Plakoksels zijn vertakkingen van takken of stammen, waarbij twee redelijk gelijkwaardige
exemplaren tamelijk steil naast elkaar ingeplant zijn. Door de diktegroei drukken ze elkaar uit elkaar en ontstaat er
spanning op het hout van de beide takken. Plakoksels zijn vaak de plekken waar stammen afscheuren, waardoor enorme
wonden kunnen ontstaan. Dergelijke forse, maar verzwakte bomen direct naast een wandelpad kunnen risicovol zijn. We
hoopten dan ook dat de beuk in het bos bij Sant Jansteen het zou houden.
Eind november 2010 raasden enkele zware stormen over
Zeeland. En zoals bij iedere zware storm was er schade, niet
alleen aan huizen, maar ook aan bomen. Helaas bleek ook bij
de beuk het plakoksel opengescheurd, waardoor de enorme
beuk bijna de helft van zijn kroon verloor. Op een meter of 6
hoog was er een forse gapende wond. De wond was ongeveer
150 cm lang en 90 cm breed. Een volwassen persoon zou er
door naar binnen in de holle stam kunnen kruipen…

van afgrendelingszones, waar de zwam niet doorheen kan
groeien. De parasiet bleef tot tenminste 2021 aanwezig,
waarbij er jaarlijks vruchtlichamen gevormd werden. Op de
foto van 2012 is de zwam zichtbaar. Aan beide zijden is het
wondweefsel ca. 3 cm dik en eveneens al duidelijk zichtbaar.
Het callusweefsel kon echter nog niet aan de bovenzijde en
onderzijde aangemaakt worden, omdat daar te weinig vitaal
hout aanwezig was.

Boomveiligheidscontrole
Een van de klusjes die ik voor Het Zeeuwse Landschap mag
doen, is bomen beoordelen op hun veiligheid in verband
met mogelijk vallend hout. Jaarlijks worden daarbij alle
risicobomen gecontroleerd volgens een daarvoor geldende
en gestandaardiseerde methodiek. Ieder jaar worden daarvoor
weer dezelfde bomen onderzocht. Door de gegevens van
de verschillende jaren met elkaar te vergelijken, ontstaat
er een beeld van de ontwikkelingen. Hoe jammer voor de
monumentale beuk het ook was, dit gaf wel een mooie
gelegenheid om de ontwikkeling van zo’n wond jaarlijks te
kunnen blijven volgen. Zou de beuk deze forse wond kunnen
overgroeien?
Ontwikkeling van de wond
In februari 2011 is hiernaast staande foto gemaakt, kort na
het openscheuren. Zichtbaar is dat de boom ook voor het
afscheuren al hol was en dat er vooral aan de bovenzijde
veel verterend hout aanwezig was (beige-wit gekleurd). Aan
beide zijden is een wand van nog gezond hout zichtbaar, van
12-15 cm dikte. Direct in het eerste groeiseizoen begon de
beuk wondweefsel (ook wel callusweefsel genoemd) aan te
maken, zichtbaar als een smalle verse band van hout langs
de zijranden van de wond. Bomen proberen zo’n wond zo
snel mogelijk te overgroeien met extra sterk weefsel. In 2012
vestigde zich de parasitaire zadelzwam aan de binnenranden
van de wond. Vanaf dat moment ontstond een strijd tussen
de zwam, die nog levend hout kan verteren en de boom, die
zich daar tegen probeerde te wapenen door het aanmaken
12
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7-2-2011, kort na het openscheuren

Ontwikkelingen in een boomholte

De besproken beuk in het bos van Sint Jansteen

Wanneer je de foto’s van alle jaren achter
elkaar bekijkt, is te zien dat de wand met
gezond hout steeds zwakker wordt en
de rand met wondweefsel steeds dikker.
Eind 2021 is de callusrand ongeveer 10
centimeter breed. Aan de onderzijde
hebben de twee wanden voor het eerst
contact, zodat vanaf 2022 de onderrand
ook met callusweefsel overdekt kan
worden. Als de beide zijden weer aan
elkaar vast gegroeid zitten, geeft dat
al weer extra stevigheid. De diktegroei
van het wondweefsel is dus bijna één
centimeter per jaar. Als het overgroeien
in dit tempo doorgaat, zal het nog
ongeveer dertig jaren duren voordat de
wond weer helemaal dicht zal zitten. De
vraag is of deze oude boom (en ook de
schrijver van dit stukje) dat zolang gaat
volhouden…
Leven in de holte
Van boomholten is bekend dat die
vaak intensief gebruikt worden door
dieren. Er zijn voorbeelden beschreven
dat er zelfs meerdere soorten tegelijk
in huisden, zoals vleermuizen, die
aan de bovenwand hangen, wespen
die in het midden een nest hebben
en vogels die op de bodem broeden.
Zeker in bossen waar de beheerders de
verzwakte bomen opruimen, is er vaak
woningnood en wordt er geknokt om
iedere holte. In de bossen van Clinge
en Sint Jansteen doet de beheerder
(het Zeeuwse Landschap) haar best om
zoveel mogelijk oude en holle bomen
te laten staan. In deze bossen zijn in

21-12-2012, beeld na 2 groeiseizoenen
13

Ontwikkelingen in een boomholte
dergelijke holten vaak kauwen en soms
ook Rosse vleermuizen aangetroffen.
Daarnaast zijn er veel spechten,
waaronder zeldzame soorten als de
Kleine bonte, Middelste bonte en Zwarte
als broedvogel aanwezig.
Omdat de wond vooral ’s winters
gecontroleerd werd, kan er geen
compleet overzicht van zijn bewoners
worden gegeven. De geconstateerde
bewoners betreffen toevallige
waarnemingen. In de holte van onze
beuk leefde al een volk honingbijen toen
de boom nog niet opengescheurd was.
Dat was te zien aan de honingraten die
zichtbaar werden. De bijen, of wat er van
het volk nog over was, verlieten de holte
direct in lente van 2011. In 2015 bouwde
een koppeltje kauwen er een nest. Ze
vulden het gat helemaal op met takken.
Aan de regelmatig ververste takken was
te zien dat de kauwen er verschillende
jaren in broedden. Nu is er zowel aan
de bovenzijde als de onderzijde van
de takkenstapel ruimte voor diverse
dieren als holenduif of misschien wel
een bosuil. Bij een controle op 22-9-2017
bleek er een nest Hoornaars in te wonen.
Het zal interessant zijn om dit proces te
blijven volgen. Hopelijk kunnen we over
een jaar of tien melden dat er weer een
hele rij dieren in heeft geleefd?

19-2-2016,
boomholte gevuld met takken door kauwen
14
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1-11-2021,
met veel dikkere strengen callus

Ontwikkelingen in een boomholte

Europese hoornaar op 22-9-2017
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Ruimte over in eigen tuin?
Plant deze winter eens een
streekeigen boom of struik.
Hondsroos bottels. Foto Peter Maas
Hanneke Smulders, met medewerking van Lucien Calle
Ook een naaldboom verloren in de eigen tuin? Of kan de haag wat aanvulling gebruiken? Sta dan eens stil bij het belang
van inheemse en streekeigen bomen en struiken (hierna: bomen), want die hebben zo veel voordelen in vergelijking met
uitheemse soorten. Alle soorten bomen bieden weliswaar schuil- en nestgelegenheid voor vogels en uitheemse struiken
kunnen voor vogels eetbare bessen dragen. In het algemeen geldt echter dat inheems plantgoed beter dan uitheems
plantgoed kan samenwerken met andere flora en fauna die hier thuishoort.
Inheemse soorten zijn soorten die van nature, oftewel in het
wild, in Nederland voorkomen. Het deel hiervan dat van nature
in Zeeland voorkomt, noemen we streekeigen. Enkele soorten
die niet inheems zijn noemen we toch streekeigen omdat ze al
heel lang worden aangeplant op erven.
Vooral insecten die hier van nature thuishoren zijn gebaat
bij inheemse en streekeigen bomen. Veel uitheemse rassen
bieden bijvoorbeeld nauwelijks nectar, of de nectar zit zo diep
in de bloemen van deze sierrassen verstopt dat de inheemse
insecten er niet bij kunnen. Het stuifmeel van uitheemse
soorten is lang niet altijd geschikt voor de inheemse bijen.
Op de ladder van ecologische meerwaarde vormt streekeigen
plantgoed van autochtone herkomst de overtreffende trap.
Dan hebben we het over planten die nakomelingen zijn van
bomen die hier al eeuwen in het gebied groeien. Hierdoor
zijn ze beter aan de plaatselijke (weers)omstandigheden
aangepast. Bovendien bloeien ze op het juiste moment.
Bijvoorbeeld een eenstijlige meidoorn afkomstig uit Italië is
hier wel inheems, maar niet autochtoon en daarom een minder
geschikte speler in het lokale ecosysteem dan de autochtone
plant. Een eenstijlige meidoorn die groeit in de Zak van Zuid16
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Beveland in een oude haag die op oude kaarten is terug te
vinden, zal waarschijnlijk wél autochtoon zijn. Nakomelingen
daarvan hebben een ecologische meerwaarde ten opzichte
van geïmporteerde eenstijlige meidoorns.
Een ander voorbeeld dat het belang van streekeigen en
autochtoon plantmateriaal duidelijk maakt, zijn de elders in
Europa gekweekte sleedoorns. Deze bloeien vaak zo vroeg
in het voorjaar dat er nog bijna geen insecten actief zijn.
Op het moment dat veel insecten wel actief worden zijn die
sleedoorns vrijwel uitgebloeid. De autochtone sleedoorn bloeit
wel precies op tijd.
De inheemse schietwilg (Salix alba) of een andere inheemse
wilg is te verkiezen boven sierrassen als bijvoorbeeld de Salix
alba ‘Lievelde’, omdat van laatstgenoemde onzeker is hoeveel
voedsel die insecten te bieden heeft.
Bij het uitzoeken van een geschikte nieuwe boom zijn vele
criteria te bedenken. Hier zetten we de ecologische criteria in
de schijnwerpers, vanwege de belangrijke bijdrage aan het
versterken van de biodiversiteit van inheemse soorten nu

Kies inheemse bomen en struiken

het aantal insecten(soorten) zo hard achteruit is gegaan. Bij
de ecologie gaat het immers om de samenhang van levende
wezens met elkaar en hun omgeving. Behalve de criteria
inheems en streekeigen, is het van belang om rekening te
houden met de grondsoort in de tuin. De fauna heeft in
verschillende jaargetijden iets aan de tuin bij boomsoorten
met variatie in bloeitijd. Zo is de laatbloeiende klimop (Hedera
helix) in de herfst en de vroegbloeiende wilde kardinaalsmuts
(Euonymus europaeus) juist in het voorjaar een waardevolle
voedselbron voor insecten. De vruchten van beide soorten zijn
trouwens geliefd bij vogels.
Met klimaatverandering in gedachten is de aanschaf te
overwegen van een inheemse soort die ook zuidelijker
voorkomt, zoals de zomereik die zowel inheems is in
Nederland als in Spanje. Zo krijgen de autochtone exemplaren
van deze inheemse soort de kans om zich in enkele generaties
aan te passen.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft een
bruikbaar advies voor streekeigen plantgoed geformuleerd.
De hierna opgenomen tabel is een bewerking1 van
dit ‘Advies assortiment van bomen en struiken’ . De
geadviseerde boomsoorten zijn alfabetisch gerangschikt op
wetenschappelijke naam. De volgende boomsoorten kregen
van SLZ het advies Nee en zijn daarom uit deze versie van de
adviestabel gelaten: paardenkastanje, haagliguster, plataan,

Hollandse linde. Foto Lucien Calle

1. De volledige tabel met uitleg is hier te raadplegen: https://landschapsbeheerzeeland.nl/werkzaamheden/advies-streekeigen-plantgoed . De verzameling van
nature in Nederland aanwezige plantensoorten is langzaam dynamisch, de adviestabel van SLZ kan na verloop van lange tijd dan ook wijzigen.

Klimop. Foto Bert van Broekhoven

Wilde kardinaalsmuts. Foto Hanneke Smulders.
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Toelichting bij de kolommen
•

•

Inheems/exotisch:
I= inheems, E= Exotisch
daarbij: 2= matig voortplantend niet
dominant, 3= veel voortplantend soms
dominant, H=hybride soort,
C= Cultuurvariëteit
Advies gebruik: J= Ja, W= weinig,
terughoudend, B= met beperking.

Beplantingsvormen
• Solitairen, lanen,
boomgroepjes ed.
op erven.
• Kleine bosjes
• Typisch Zeeuwse
beplantingseenheden als
Zeeuwse hagen.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
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Acer campestre

Spaanse aak
(veldesdoorn)

Acer pseudoplatanus
Alnus glutinosa
Betula pendula
Betula pubescens
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Fraxinus excelsior
Ilex aquifolium
Ligustrum vulgare
Populus Marilandica
Populus Robusta
Populus canadensis
Populus nigra
Populus nigra Italica
Populus tremula
Populus Vereecken
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Quercus robur
Rhamnus cathartica
Rhamnus frangula
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix alba
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix triandra
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Tilia cordata
Tilia x vulgaris 'Pallida'
Ulmus laevis
Viburnum opulus

Esdoorn
Zwarte els
Ruwe berk
Zachte berk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Rode kornoelje
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Wilde kardinaalsmuts
Beuk (groen)
Gewone es
Hulst
Gewone liguster
Marilandica populier
Robusta populier
Grauwe abeel
Zwarte populier
Italiaanse populier
Esp, ratelpopulier
Vereecken populier
Zoete kers
Vogelkers
Sleedoorn
Zomereik
Wegedoorn
Vuilboom
Hondsroos
Egelantier
Schietwilg
Geoorde wilg
Boswilg
Grauwe wilg
Kraakwilg
Bittere wilg
Amandelwilg
Katwilg
Gewone vlier
Lijsterbes
Winterlinde
Hollandse linde
Steeliep
Gelderse roos
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Inheems/
Exotisch

Cultuurhistorie

I
I
I
I
I
I
E3
I
I
I
I
I
I
I
I
H
H
?
I

X

X

X
X
X
X
X

Landschapstypen
X = toepasbaar,
geen aanduiding = niet
toepasbaar.
•
•

Klei
Zand

Advies
gebruik

Solitairen,
rijen, erven

Kleine
bosjes

B, W

X

B

X

B, W
J
J
B
B, W
W
B,W
B
J
J
B
J
B, W
J
J
J
J
J

X
X

B
X
X
B
B

X
X

I

J

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
C
I
I

J
J
J
J
J
J
J
T
J
B,W
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
B,W

X

X

X
X

In de laatste zeven kolommen
is het geadviseerde gebruik
als volgt aangeduid:
X = toepasbaar,
B = beperkt toepasbaar,
geen aanduiding = niet
toepasbaar.

X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
B
B
B
B
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
B
X
B
X

Zeeuwse
hagen

B
X
B
X
B

B
B
X
X
X
X
X
X
X
B
X
B
X
X
B
B
B
B
X
X
X
X
B

X
X

X

X

Klei

B
B
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Zand

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
B
X
X
X
X
X
X
X

X
X
B
B
B
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Eenstijlige meidoorn
Foto Lucien Calle

Boswilg, mannelijke bloem. Foto Lucien Calle

witte abeel, acacia en alle gekweekte sierrassen van de
schietwilg. Neem bij twijfel over een geschikte keuze voor uw
tuin gerust telefonisch contact op: 0113 23 09 36.
Voor autochtone inheemse bomen kunt u terecht bij door
SLZ goedgekeurde telers (zie voetnoot 1 voor de link naar
de webpagina). Bomen zijn per stuk verkrijgbaar, voor een
bosplantsoen bestelling per 25 stuks. Navraag bij de telers
is nodig, want het aanbod van autochtoon plantmateriaal
is wisselend en niet alle inheemse soorten zijn autochtoon
verkrijgbaar.
Een andere bron voor de aanschaf van geschikte bomen

Eenstijlige meidoorn
Foto Lucien Calle

kan het natuurproject Plan Boom zijn. De Natuur- en
Milieufederaties willen van 2021 tot 2025 in Nederland tien
miljoen extra bomen erbij planten. Het gaat dan vooral om
bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en het
buitengebied, maar ook om particuliere tuinen. Daarom zijn er
bijvoorbeeld vanuit de ZMf en SLZ af en toe Plan Boom-acties
gericht op particulieren. Zo is er tot en met 28 februari 2022
een Boompjes voor beginnerspakket te bestellen: https://
planboom.nl/beginners. Dit pakket bevat drie inheemse
soorten: Veldesdoorn/Spaanse Aak (Acer campestre),
Sporkehout/Vuilboom (Frangula alnus) en Gele kornoelje
(Cornus mas).
Zoete kers is een fruitboom die inheems én streekeigen
is en heeft daarom een positief advies in de bijgevoegde
assortimentstabel. De tamme kastanje heeft als advies Beperkt,
omdat deze niet inheems is en zich in bossen soms invasief
gedraagt. Dol op fruit en noten? Kies dan voor een hoogstam
van appel, peer, pruim, kers, walnoot, zwarte moerbei,
kweepeer, mispel of voor een hazelaar. Voor de kleinere tuin
zijn veel soorten ook als halfstam verkrijgbaar. Al zijn dit,
met uitzondering van hazelaar, geen voor Zeeland inheemse
soorten, dat wil niet zeggen dat inheemse insecten en mensen
er niet van kunnen genieten.

Gewone vlier. Foto Peter Maas

De bijgevoegde foto’s tonen ter inspiratie enkele favoriete
inheemse streekeigen bomen van vrijwilligers van de
plantenwerkgroep. Veel plezier bij het maken van de
plantkeuze.
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KORTE BERICHTEN
VAN HET BESTUUR
Hattemweekend 2022
Sinds 1957 nemen er nu zo’n dikke driehonderd kinderen uit
heel Nederland deel aan het Nationaal Kamp Hattem. In de
beginjaren was het alleen voor schipperskinderen. Later sloten
meerdere scholen aan zoals De Oude Vaart uit Terneuzen. Zie
www.nationaalkamp.nl
Het onderhouden van het kampeerterrein, het bos rondom
het kampgebouw “De Zandkreek”, gebeurt door de knotgroep
van De Steltkluut. Van tijd tot tijd gaan we een weekend
lang naar Hattem. Om de veiligheid tijdens het kamp te
kunnen garanderen moeten bijvoorbeeld bomen die een
risico vormen worden geveld. Ook is het streven het bos zo te
onderhouden dat het toekomstbestendig is. Er is weer genoeg

te doen, op 21, 22 en 23 januari 2022 staat er
een Hattemweekend op de agenda. Naast het
werk is er tijdens zo’n weekend vooral ook tijd
voor ontspanning en plezier. Een vroege ochtendwandeling,
een excursie in de buurt en samen koken horen er natuurlijk
allemaal bij. We hopen met een gezellig clubje die kant uit te
kunnen gaan. Ook u bent uitgenodigd. We verblijven in het
gebouw (zie www.zandkreek.nl). Het vertrek uit Terneuzen is
vrijdag in de late middag/vroege avond, we proberen zoveel
mogelijk samen te rijden. In de loop van zondagmiddag zijn
we weer terug. Iedereen die meehelpt kan kosteloos mee.
Aanmelden en meer info: info@steltkluut.nl

Dankjewelboom voor Adri Paauwe
Op zaterdag 13 november hebben we Adri Paauwe in het
zonnetje gezet. Adri is 30 jaar voorzitter geweest en stopt nu
ook voorgoed als bestuurslid. In 1988 is hij tot het bestuur
toegetreden en in 1990 George Sponselee opgevolgd als
voorzitter. Die functie heeft hij maar liefst 30 jaar vervuld,
waarna hij is opgevolgd door Marleen Blommaert.
Als blijk van waardering was het idee opgekomen om een
fruitboom te planten op het weitje nabij De Molenhof in
Zaamslag. Marleen had hem mee kunnen lokken en bij De
Molenhof werd Adri opgewacht door een 30 tal leden van de
vereniging. Met hulp van Marleen mocht hij de Meikers in de
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grond zetten. Nadien hield Marleen nog een toespraak waar
zij in 3 A’s de eigenschappen van Adri (A3) voor de vereniging
aangaf: Aardig, Aandachtig en Actief. Namens de gemeente
Terneuzen sprak wethouder Ben van Assche ook nog enkele
woorden. Om nog even bij te kletsen zijn we bijeengekomen
in Het Stropievat, waar Adri met de aanwezigen nog een
woordje kon wisselen. Daarmee kwam een definitief einde
aan Adri’s bestuursperiode. Hij blijft nog wel beschikbaar als
adviseur van het bestuur en zal zeker nog wat activiteiten
onder zijn hoede nemen, zoals Hattem en de excursies op het
Groot Eiland.

Korte berichten

Goessche Diep Fondsprijs voor Lucien Calle
In oktober ontving ons oud-bestuurslid en -secretaris Lucien Calle uit handen van de Commissaris van de Koning Han Polman
de Goessche Diep Fonds-prijs. Hij ontving de prijs als “blijk van waardering voor excellent werk op het gebied van natuur of
cultuurbehoud in Zeeland”. Op de vraag hoe Lucien het vond om deze prijs te ontvangen, zei hij: “Ik had deze prijs niet kunnen
ontvangen zonder de steun van de mensen die naast mij staan. Hij had net zo goed gegeven kunnen zijn aan de vele mensen,
jong, oud, man of vrouw die binnen de Zeeuwse natuurbescherming actief zijn.”
Naast zijn werk bij Het Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland is hij
ook buitengewoon actief binnen De Steltkluut. Onlangs heeft hij diverse taken
afgestoten, maar hij blijft wel actief voor de knotgroep, de jeugd en de redactie. En
via de krant (BN/De Stem) draagt Lucien al tientallen jaren zijn kennis over aan de
lezers in de rubriek Natuurstemmen.
We bedanken Lucien voor zijn inzet voor de Zeeuwse natuur, zijn werk voor het
bestuur waarvoor hij zich 30 jaar heeft ingezet en voor de wijze waarop hij anderen
weet te inspireren.

Jubileumdag
Voor de 65e verjaardag van De Steltkluut hebben we allemaal
nog een feestje tegoed. Nog heel even geduld, maar zet voor
deze uitgestelde jubileumdag in elk geval alvast 17 september
2022 in de agenda.
Voor leden en andere belangstellenden is een gevarieerd
programma in voorbereiding dat vanzelfsprekend helemaal in
het teken zal staan van de natuur in onze streek.
Het organiserend comité kan nog wel wat versterking
gebruiken, zodat we de taken zoveel mogelijk kunnen
verdelen. Interesse om te helpen? Stuur dan een mail naar
penningmeester@steltkluut.nl

Contributie 2022
Bij deze verzoeken we u om de contributie voor 2022 over te
maken. De minimumcontributie bedraagt 25 Euro. Een hoger
bedrag is welkom.
Graag voor 1 februari betalen via rekeningnummer:
IBAN: NL81 RABO 0136605540
Bic: RABONL2U
Ten name van Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
Vermeld s.v.p. ook even namens wie de contributie bedoeld
is. De naam van het lid komt immers niet altijd overeen met
de naam van de rekeninghouder. Dat voorkomt ons een hoop
puzzelwerk.

Cees 25 jaar actief met
de administratie van de
Steltkluut
Eind 1996 veranderde er heel wat bij de administratie van de
Steltkluut. De Steltkluutadministratie ging digitaal. Er werd
een computer aangeschaft, waarop de ledenadministratie en
de boekhouding werd bijgehouden.
Cees van der Velden werd met toestemming van de
toenmalige Gemeente Hontenisse ingehuurd als
administratieve kracht voor 1 dagdeel per week (met
behoud van uitkering…) Voorwaarde was dat hij begeleid
werd in de nieuwe taken (door Adri dus). Het werken met
de computer was best een heel leerproces. Een opzet
voor de ledenadministratie was gemaakt door Vera. Voor
de boekhouding kwam er een softwarepakket. Wekelijks
werd de ledenadministratie bijgewerkt en werden facturen
ingeboekt en betalingsopdrachten klaargemaakt voor de
penningmeester. Zes keer per jaar moesten adresetiketten
worden geprint voor de verzending van de Steltkluut. Ook het
maken van de jaarrekening en het concept van de begroting
hoorden bij die taken. Cees deed en doet dat allemaal heel
nauwgezet. Toen de kascommissie eens een verschil van 3
cent vond in de jaarrekening volgde de woensdag er na een
sessie van 3 uur voor we het probleem hadden opgelost. Cees
vindt dat het allemaal op de cent moet kloppen!
Nu in 2021 doet Cees nog steeds de boekhouding. De
ledenadministratie en verzending Stelkluut is nu een taak
voor een ander. De begroting van 2022 hebben we gemaakt
bij een bakje koffie met koek.
Cees gaat nog verder met zijn taken.
Bedankt Cees, namens ons allen.
Adri Paauwe
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Agenda
DECEMBER
Werkgroep

Plantenwerkgroep

Datum

maandag 27 december

Activiteit

Eindejaarsplantenjacht

Tijd

10.15 - 13.00 uur

Plaats

Parking Kerkstraat Hengstdijk

Aanmelden

plantenwerkgroep@steltkluut.nl

Info

Vanaf 25 december 2021 t/m 3 januari 2022 is er landelijk Floron plantenjacht. Je kan elke dag stippen op de kaart zetten, maar op maandag 27
december zoekt de PWG in Hengstdijk één uur samen naar zoveel mogelijk
bloeiende planten. Deze activiteit is leuk voor starters en gevorderden.
Aansluitend drinke we koffie in het dorpshuis De Schuur.

Vogelwerkgroep

Datum

zondag 9 januari

Activiteit

Laagwatertelling

Tijd

Vertrektijd 10.30 uur, duur ca. 6 uur.

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep

Landschapsbeheer

Datum

zaterdag 15 januari

Activiteit

Knotten

Tijd

9.30 uur

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Info

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca. 9.30 uur to 16.00 uur. Later
beginnen en/of eerder stoppen is geen probleem. De Steltkluut zorgt voor
het gereedschap.

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

donderdag 20 januari

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Activiteit

Vergadering Vogelwerkgroep

Datum

dinsdag 28 december

Tijd

19.30 uur

Activiteit

Samen wintervogels kijken

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Tijd

13.30 uur

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Plaats

Vertrek vanaf kijkscherm De Putting

Aanmelden

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep

De Steltkluut

Info

Prachtige eenden en ganzen vinden in De Putting geschikt voedsel om de
winter gezond door te komen. Samen gaan we ze bewonderen. Activiteit
speciaal voor beginnende vogelliefhebbers.

Datum

vrijdag 21 - zondag 23 januari

Activiteit

Hattemweekend

Plaats

Hattem, Koeweg 17.
info@steltkluut.nl

Werkgroep

Landschapsbeheer

Aanmelden

Datum

donderdag 30 december

Info

Activiteit

Knotten

Tijd

9.30 uur

Plaats

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Info

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca 9.30 tot 16.00 uur. Later
beginnen en/of eerder stoppen is geen probleem, De Steltkluut zorgt voor
het gereedschap.

Er is weer genoeg te doen om een weekendje naar Hattem te gaan. De
werkzaamheden bestaan onder andere uit het neerhalen van risico-bomen.
Ook u bent uitgenodigd. We verblijven in het kampgebouw. Het vertrek uit
Terneuzen is vrijdag in de late middag/ vroege avond, we proberen zoveel
mogelijk samen te rijden. In de loop van zondagmiddag zijn we weer terug.
Iedereen die meehelpt kan kosteloos mee. Zie ook het artikel in dit blad.

Werkgroep

Landschapsbeheer

Datum

zaterdag 29 januari

Werkgroep

Jeugdgroep ‘t Stekkertje

Activiteit

Knotten

Datum

donderdag 30 december 2021

Tijd

9.30 uur

Activiteit

Eindejaarsknotten

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Tijd

10.00 tot 13.00 uur

Info

Plaats

Koewacht

Aanmelden

jeugdgroep@steltkluut.nl

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca. 9.30 uur. Later beginnen
en/of eerder stoppen is geen probleem. De Steltkluut zorgt voor het
gereedschap.

Info

We sluiten het jaar af met het knotten van wilgen. De Stekkertjes helpen de
knotgroep mee van 10 tot 13 uur. (Groot)ouders welkom om mee te doen.
Meenemen: iets te eten en te drinken, warme kleding, muts en (werk)
handschoenen. Wij zorgen voor iets lekkers.

Werkgroep

Jeugdgroep ‘t Stekkertje

Datum

zaterdag 29 januari

Activiteit

Winterwandeling met zicht op Groot eiland

Tijd

13.30 tot 15.00 uur

Plaats

Bij de veekraal in de haakse bocht in het noorden van de Hogeweg, Hulst, ter
hoogte van de Thijs Kramertoren.

Aanmelden

jeugdgroep@steltkluut.nl

Info

Voor deze winterwandeling gaan we om te beginnen naar de Thijs Kramer
Uitkijktoren, genieten van (roof)vogels en reeën. Welke overwinteraars
kunnen we spotten? Van daaruit verder op speurtocht langs kreek en in
bos. Hoe komen de dieren de winter door? Kleed je warm aan, neem een
verrekijker en een opstapje mee.
Toegang: gratis voor jeugdleden, €2,50 voor niet-lid kinderen.

JANUARI
Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

maandag 3 januari

Activiteit

Hoogwatertelling

Tijd

Vertrektijd 13.30 uur, duur ca.3 uur

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

De geplande activiteiten en bijeenkomsten van de Plantenwerkgroep zijn in de online
agenda te vinden, zie www.steltkluut.nl/agenda. Voor korte termijn initiatieven: sluit je
aan bij de Whatsapp groep van de PWG. Contact: plantenwerkgroep@Steltkluut.nl
De geplande activiteiten en bijeenkomsten van de Insectenwerkgroep zijn in de online
agenda te vinden, zie www.steltkluut.nl/agenda. Voor korte termijn initiatieven: sluit je
aan bij de Whatsapp groep van de IWG. Contact: Insectenwerkgroep@Steltkluut.nl
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Wegens de corona maatregelen is het onzeker of de activiteiten al dan niet in aangepaste
vorm kunnen doorgaan. Op basis van de actuele situatie wordt hierover besloten.
Raadpleeg de website of Socie app voor meer informatie.

Plantenwerkgroep

Vogelwerkgroep

FEBRUARI
Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

zondag 6 februari

Activiteit

Laagwatertelling

Werkgroep

Landschapsbeheer

Tijd

Vertrektijd 10.00 uur, duur ca. 6 uur.

Datum

zaterdag 26 februari

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Activiteit

Knotten

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Tijd

9.30 uur

Werkgroep

Landschapsbeheer

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Datum

zaterdag 12 februari

Info

Activiteit

Knotten

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca. 9.30 uur tot 16.00 uur.
Later beginnen en/of eerder stoppen is geen probleem. De Steltkluut zorgt
voor het gereedschap.

Tijd

9.30 uur

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Info

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca. 9.30 tot 16.00 uur. Later
beginnen en/of eerder stoppen is geen probleem. De Steltkluut zorgt voor
het gereedschap.

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

zondag 6 maart

Vogelwerkgroep

Activiteit

Laagwatertelling

Datum

donderdag 17 februari

Tijd

Vertrektijd 8.45 uur, duur ca. 6 uur.

Activiteit

Vergadering Vogelwerkgroep

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Tijd

19.30 uur

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep

Landschapsbeheer

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

zaterdag 12 maart

Datum

zaterdag 19 februari

Activiteit

Knotten

Activiteit

Hoogwatertelling

Tijd

9.30 uur

Tijd

vertrektijd 15.15 uur, duur ca. 3 uur

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Info

info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca. 9.30 uur tot 16.00 uur.
Later beginnen en/of eerder stoppen is geen probleem. De Steltkluut zorgt
voor het gereedschap.

Werkgroep

Steltkluut

Datum

zaterdag 19 februari

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Activiteit

Wandeling Groot Eiland

Datum

dopnderdag 17 maart

Tijd

13.00 - 16.00 uur

Activiteit

Vergadering Vogelwerkgroep

Plaats

Parkeerplaats Achtste Verkorting Hulst

Tijd

19.30 uur

Aanmelden

info@steltkluut.nl

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Info

Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht.

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Werkgroep

Jeugdgroep ‘t Stekkertje

Datum

zaterdag 19 februari

Datum

zaterdag 19 maart

Activiteit

Hoogwatertelling

Activiteit

Lente in de heemtuin

Tijd

Vertrektijd 15.15 uur, duur ca. 3 uur

Tijd

14.00 - 16.00 uur

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Plaats

Watertoren Axel

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Aanmelden

jeugdgroep@steltkluut.nl

Info

Werkgroep

Jeugdgroep ‘t Stekkertje

Datum

zondag 20 februari

De nestkastjes en schuilhuisjes die wij in februari hebben getimmerd gaan
we plaatsen in de heemtuin. In groepjes gaan we de tuin ook voorbereiden voor vlinders (zaaien en snoeien) en het bijenhotel uitbreiden.
Toegang: gratis voor jeugdleden, €2,50 voor niet-lid kinderen.

Activiteit

Vogel- en andere dierenhuisjes timmeren

Tijd

10.00 tot 12.00 uur

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Plaats

Vogelwaarde

Datum

zaterdag 19 maart

Aanmelden

jeugdgroep@steltkluut.nl

Activiteit

Hoogwatertelling

Info

We gaan timmeren! Nestkastjes voor vogels, egelhuisjes en een bunzingschuilplaats. In de lente gaan we deze huisjes ophangen in de heemtuin
bij de Watertoren van Axel. Neem een hamer met je naam erop mee.
Toegang: gratis voor jeugdleden, €2,50 voor niet-lid kinderen.

Tijd

Vertrektijd 14.15 uur, duur ca. 3 uur

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep

MAART

Let op, er kunnen altijd wijzigingen plaatsvinden in de agenda. Raadpleeg de website of facebook voor de actuele agenda.

Stekkertje

Landschapsbeheer

Planologiewerkgroep

Steltkluut

Legenda
Insectenwerkgroep
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kopje
Bosrandroofvlieg
Toon's natuur

Kop
In de bosjes
Toon Hagenaar (tekst en foto’s)
Opa loopt over de camping. Hij loopt erg
langzaam.
Mart ziet hem. Hij is benieuwd. Wat
voert opa in zijn schild?
Het is net als met verstoppertje spelen.
Als Mart dat speelt, loopt hij ook heel
langzaam.
Opa blijft ineens staan.
Mart doet hetzelfde.
Opa kijkt naar de heg.
Mart niet. Die houdt opa in de gaten.
Mart moet er zelf om lachen.
Wie houdt nu wie in de gaten?
Zelf voert Mart nu ook iets in zijn
schild.
Opa draait een blaadje om. Hij laat het
los. Hij draait een ander blaadje om.
Mart ziet dat opa zijn hoofd schudt.
Blaadje voor blaadje wordt bekeken.
Ineens lijkt opa te bevriezen. Hij
beweegt niet meer.
Wat is er aan de hand? vraagt Mart zich
af.
Het duurt maar heel even. Opa beweegt
gelukkig weer. Hij haalt iets uit zijn
broekzak.
Mart weet al wat het is. Het is een
fototoestel. Dat heeft opa altijd bij
zich. ‘Je weet maar nooit,’ zegt hij
altijd.
Wat heeft opa ontdekt?
Mart sluipt op opa af. Heel langzaam.
Tot hij bijna achter hem staat. Opa
heeft nog niets gehoord.
‘Boe!’ roept Mart hard.
Opa schrikt.
‘Waarvan schrok je?’ vraagt Mart.
‘Voor een levensgroot monster,’
antwoordt opa. ‘Een groot monster op
twee benen. Een die een oude man niet
met rust kan laten.’
Mart begrijpt het niet gelijk. ‘Ik zie
geen groot monster op twee benen,’
zegt hij.
‘Nou, ik wel,’ zegt opa.
Mart verandert van onderwerp. Hij
vraagt: ‘Ben je weleens dronken
geweest?’
‘Hè,’ zegt opa. ‘Hoor ik het goed?
Waarom vraag je dat?’
‘Omdat papa vanmorgen een raar liedje
zong,’ antwoordt Mart.
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‘Een raar liedje,’ zegt opa. ‘Hoe ging dat
dan?’
‘Eh…’ Mart moet even nadenken. ‘Iets
van als je gedronken hebt, zie je
allemaal beestjes.’
Opa schiet in de lach.
‘Weet je wat ik zie als ik gedronken heb.
Allemaal beestjes,’ zingt opa. ‘Die bedoel
je zeker?’
Mart knikt. ‘Ja, die was het,’ antwoordt
hij.
‘Als ik dronken was, heb ik nooit
beestjes gezien,’ zegt opa. ‘Dan wilde
ik naar bed omdat ik last had van mijn
hoofd.’
‘Maar…’ begint Mart. ‘Je ziet overal
beestjes. Hoe doe je dat dan?’
‘Aha, nu begrijp ik je vraag beter,’ zegt
opa. ‘Weet je, ik heb een scherp oog.’
‘Een scherp oog?’ Mart deinst wat
achteruit. Dat vindt hij maar eng. ‘Net
als een mes,’ zegt hij niet al te vrolijk.
‘Nee, gekkie.’ Opa strijkt Mart door zijn
haren. ‘Ik bedoel zo scherp als het oog
van een torenvalk.’
Mart kijkt al minder bang.
‘Je kunt altijd naar de gewone dingen
kijken,’ zegt opa. ‘Maar het is veel
leuker om beter om je heen te kijken. In
de natuur is altijd iets te beleven.’
‘En wat heb je dan nu ontdekt?’ vraagt
Mart.
‘Beestjes. Rare beestjes. Beestjes met
gele achterlijven.’
‘Een wesp,’ raadt Mart.
‘Mis,’ zegt opa. ‘Deze zien er heel anders
uit. Het is een soort kever.’
‘Zit ie er nog?’ vraagt Mart.
Opa knikt. ‘Ja, hier. Kijk maar.’
Mart zet grote ogen op. Opa heeft
inderdaad een vreemd beestje

ontdekt. Niet één, maar twee.
Het achterlijf is inderdaad geel. Het
lijkt wel of het openstaat.
‘Is het een paartje?’ vraagt Mart.
‘Ja, ik denk het wel,’ antwoordt opa. ‘De
bovenste is het mannetje.’
‘Weet je ook zijn naam?’ vraagt Mart.
‘Ja, ik heb het al opgezocht. Het is een
elzenhaantje.’
Langzaam herhaalt Mart de naam. Vaak
zegt die wat over het beestje.
‘Leeft hij op een els?’ vraagt hij. Mart
weet dat een els een soort populier is.
‘Helemaal goed,’ zegt opa. ‘Knap van jou.’
‘En dat geel-oranje aan zijn achterlijf,
opa. Wat is dat?’
‘Dat zijn de eieren. Die gaat het
vrouwtje strakjes leggen.’
‘Heb je die al gevonden?’ vraagt Mart.
‘Nee, nog niet. Een groot monster op
twee benen moest me storen.’
‘Zal dat tweebenige monster helpen met
zoeken?’
Opa knikt. Samen gaan ze op zoek naar
de eitjes van het kevertje.
Dit keer heeft Mart geluk. Hij vindt ze
als eerste. ‘Opa,’ roept Mart. ‘Kijk eens
hier!’
‘Wauw,’ zegt opa. ‘Die zijn mooi. Zonder
jou had ik ze nooit gevonden.’ Snel
maakt hij er een paar foto’s van.

Bosrandroofvlieg
Toon's natuur
kopje

Kop

WOORDKRONKEL
Bij een woordkronkel is het de bedoeling om woorden te
vinden bij de omschrijving die gegeven wordt.
De woorden kronkelen door de puzzel. Ze kunnen zowel
horizontaal of verticaal worden gevonden.
Deze letters streep je weg. Iedere letter mag maar één
keer gebruikt worden.
Schrijf de eerste letter van het woord in het vakje met
dezelfde letter. Zo vind je de oplossing.

A

T

A

L

R

Omschrijving

L

E

B

A

A

1.

Dier dat honing maakt (3)

I

N

I

N

D

2.

Heeft vleugels als gaas,
bijvoorbeeld een paardenbijter (5)

S

S

L

T

U

3.

Grote dagvlinder, zie foto 3 (8)

O

E

E

A

I

4.

Mannetje van het dier dat je bij 1. hebt gevonden (3)

L

C

J

T

L

5.

Stadium van een kever (5)

D

T

E

V

R

6.

Grijze vlinder (6)

7.

Alle zespotige dieren zijn een … (6)

A

J

I

B

A

8.

Kevertje, jongens spelen er graag mee en zie foto. (9)

A

T

J

E

L

Oplossing
1

2

3

4

5

6

7

8
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Schimmels
Toon Hagenaar (tekst en foto’s)

Witte ballonnen, sterren, bruine oren, grijze schalen,
oranje frutsels. Je kunt ze allemaal tegenkomen. De
meeste kans hierop heb je in de herfst. Het zijn fungi.
Dit is de Latijnse naam voor schimmels. Maar ook in huis
komen ze voor. Denk maar aan de gist in brood of dat rare
kaasje dat je vader eet met een witte laag eromheen. Of
de champignons in de soep van je moeder.
Natuurlijk is de schimmel in het verhaaltje van Mart
wel de mooiste. Alleen praten we dan niet meer over
schimmels maar over paddenstoelen. En bij paddenstoelen
denken we gelijk aan de vliegenzwam. Een rode hoed met
witte stippen erop.
Maar waarom is een paddenstoel een schimmel?
In de natuur kennen we verschillende rijken. Het
plantenrijk, het dierenrijk en het schimmelrijk. Het is al
bijzonder te noemen dat schimmels een eigen rijk hebben.
Dat betekent ook dat schimmels er heel verschillend uit
kunnen zien. Zelfs zo verschillend dat we die niet gelijk
die naam zouden geven.
Een schimmel kan eencellig zijn (zoals gisten) of
meercellig. Bij meercellige schimmels zien we vaak een
netwerk van lange draden. Deze worden schimmeldraden
genoemd. Ze bevinden zich in de grond. Dit netwerk
wordt een zwamvlok genoemd en kan heel groot worden.
Een moeilijke naam voor zwamvlok is mycelium.
Nu vraag je je waarschijnlijk nog steeds één ding af:
wat is een paddenstoel? Het grootste gedeelte van de
schimmel, de zwamvlok, die je niet kunt zien, bevindt
zich onder de grond. Uit de schimmeldraden groeit een
vruchtlichaam. En dat noemen we de paddenstoel.
Door hun snelle groeiwijze en grillige vormen en kleuren
kregen ze vreemde namen. Zoals elfenbankje, judasoor
of aardster.
Vroeger begreep men de natuur niet zo goed. Er werd ook
nog niet zo veel onderzoek naar gedaan. Zo begreep men
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Judasoor
ook niet hoe iets als een paddenstoel in één nacht zo snel
kon groeien. Daarom dacht men aan tovenarij. Een kring
van paddenstoelen werd al snel een heksenkring genoemd.
Hier zouden de heksen bij vollemaan in dansen. Wanneer
ze hun toverdrank maakten, gingen daar paddenstoelen
in. Ook hadden ze padden als huisdieren. Die moesten
ergens op zitten, dus werd dat vreemde ding met zijn
hoedje erop al snel een paddenstoel genoemd.
De meeste paddenstoelen zijn opgebouwd uit vier
onderdelen: de hoed, de steel, de ring en de beurs. De
hoed is eigenlijk het ‘dak’ van de paddenstoel. Hierin
zitten de zaadjes, die ‘sporen’ worden genoemd, verstopt
tussen plaatjes of in buisjes. Daaronder zit de steel.
Die draagt de hoed. Aan de steel zit een ring. Dit is een
overblijfsel waar de hoed eerst aan vast heeft gezeten.
De beurs is in het begin erg belangrijk. Het is namelijk
de bescherming van de kleine paddenstoel. Wanneer de
paddenstoel gaat groeien, barst deze beurs open en daar
komt de paddenstoel dan uit. Niet alle paddenstoelen
hebben deze vier onderdelen. Sommige missen een steel.
Schimmels planten zich voort met sporen. Dat kunnen ze
alleen doen of met zijn tweeën.
Een voorbeeld van de eerste soort is bijvoorbeeld fruit
dat te lang is blijven liggen. Wanneer je er wit pluis op
ziet, dan zijn dit de schimmeldraden. Aan het uiteinde
hiervan ontstaan de sporen.
Als ze het samen doen, moeten de schimmeldraden naar
elkaar toe groeien. Wanneer dat is gebeurd, groeien ze
aan elkaar vast.

Vliegenzwam

Toon'aard
kopje

Kop
Dit kan uren, dagen, ja zelfs eeuwen duren.
De sporen zijn heel erg klein. We kunnen ze alleen maar
zien met een microscoop. Ze bevinden zich overal, in de
lucht of in het water. Daar blijven ze net zo lang tot
ze een plekje vinden waar ze het fijn vinden. Belangrijk
hierbij is de vochtigheid en een hoge temperatuur.
Er zijn drie manieren waarop schimmels leven:
De eerste groep zijn schimmels die samen leven. Dit
doen ze met andere planten of bomen. De schimmel
zorgt ervoor dat zijn zwamvlokken samengroeien met de
wortels van de boom of plant. Wanneer dat is gebeurd,
kunnen ze elkaar voedsel geven. Deze vorm wordt
symbiose genoemd. Een voorbeeld hiervan is de bekende
vliegenzwam
De tweede groep schimmels verwerken afval. Deze
schimmels voeden zich met dood materiaal. Als ze dit
niet zouden doen, dan zou het bos vol liggen met dood
materiaal. Deze vorm noemen we saprofyten. Bijvoorbeeld
het elfenbankje.
De derde groep schimmels leeft ten koste van andere
planten of bomen. Vaak zie je deze schimmels op bomen of
stronken zitten. Deze vorm wordt parasitisme genoemd.
Een heel duidelijke is de echte tonderzwam.
Schimmels komen ook in ons lichaam voor. Je hebt goede
en slechte. De goede soorten zorgen ervoor dat slechte

Ruig Elfenbankje
slechte stukken weg, het blijft vies smaken omdat de
zwamvlokken veel dieper in het brood zijn doorgedrongen.
Er zijn vele paddenstoelen die ik tijdens mijn vakanties
of gewoon tijdens een wandeling ben tegengekomen.
De doolhofzwam vond ik erg bijzonder. Hij stond
beschreven in een boekje met wandelingen op de Veluwe.
Ik ben hem gaan zoeken en warempel, hij stond er ook.
De vreemdste vond ik wel de reuzenbovist. Het was in de
buurt van Westdorpe. Aan de kant van de weg groeide
hij. We wisten niet wat het was. Ik duwde erop en hij
veerde gewoon mee. Gelijk kwam er een fantasiefilm bij
me op. Net of er iets buitenaards was geland.
De laatste tijd zie ik steeds meer de kluifjeszwam en de
trilzwam in onze omgeving. Het lijkt soms ook dat wanneer
je eenmaal een soort hebt herkend en ontleed, je ze
vaker tegenkomt. Dat was vroeger bij mij zo met vogels,
en nu lijkt hetzelfde te gebeuren met paddenstoelen.
Ik ben benieuwd welke soorten ik deze herfst weer ga
ontdekken.

Echte Tonderzwam
bacteriën stoppen met groeien. Andere zijn slechte
soorten. Deze vind je terug tussen bijvoorbeeld je tenen.
Wanneer je je tenen niet goed afdroogt, kun je daar last
van schimmel krijgen.
Ook in het eten vinden we schimmels terug. Ook hier
weer heb je goede en slechte soorten. De goede zitten
bijvoorbeeld in schimmelkaas. Een andere bekende
schimmel is de champignon. Slechte schimmels bederven
het eten. Kijk maar eens naar brood dat te lang in de
broodtrommel ligt. Dat wordt groengrijs van kleur. Niet
echt aantrekkelijk om op te eten. Ook al snijd je de
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Foto's Ria van Minnen

