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Slaapplaatstellingen van de waterpieper

Waterpiepers op de
slaapplaatsen bij het
Groot-Eiland en de
Vlaamse kreek
Huub Bun (tekst & foto’s)

18-1-2020, Foeragerende waterpieper in winterkleed Nieuw Kieldrechtpolder Hulst

Op een druilerige dag ergens in het begin van november na
een fikse regenbui, besluit ik om in de polders rond het GrootEiland vogels te kijken. Er staat een stevige wind en er staat
ook flink wat water op de slikkerige klei-akkers. Hier en daar
liggen nog wat oogstresten langs de randen van de akkers.
In de verte zie ik in een plasje twee witte kwikstaarten
foerageren en even later zie ik daartussen ook een pieper
met een relatief lange staart die net als de kwikstaarten druk
beweegt en regelmatig ook met zijn staart wipt. De opvallende
witte wenkbrauw-streep valt op evenals de witte buik en
flanken en de donker bruine stippen op de borst.
Het betreft een waterpieper, Anthus spinoletta spinoletta.

Verbazingwekkend om deze vogel hier waar te nemen,
zeker als je weet dat ze broeden in de berggebieden van
Alpenlanden en in de landen rond de Kaukasus. Dat betekent
dus dat de vogel vanuit het broedgebied een noordelijke of
noordwestelijke trekrichting heeft aangehouden. De meeste
zangvogels echter trekken in het najaar in zuidelijke of
zuidwestelijke richting.
Meldingen van waarnemingen van waterpiepers in onze
regio zijn lange tijd op één hand te tellen geweest. Wel was
er een beperkt aantal waarnemingen van overvliegende of
foeragerende vogels. Problemen met het vaststellen van de
soort speelden hierbij mogelijk lange tijd een rol vanwege
3

22-3-2016, Waterpieper in voorjaars-kleed op de slaapplaats
Groot-Eiland bij Luntershoek

de grote gelijkenis van de waterpieper met de graspieper en
oeverpieper.
Dat waterpiepers overnachten op gezamenlijke slaapplaatsen
is lang niet bij iedereen bekend. Ik was nieuwsgierig geworden
of hier ook slaapplaatsen te vinden zouden zijn. Tijdens het
tellen van slaapplaatsen van kiekendieven bij verschillende
kreken zag ik steeds vaker waterpiepers vliegen die hier
op zoek waren naar een slaapplaats. Aangestoken met het
piepervirus besloot ik een onderzoekje te doen naar de
waterpieper, waarbij ik me de volgende vragen stelde:
•
Waar bevinden zich de slaapplaatsen van waterpiepers in
onze regio ?
•
In welke perioden worden waterpiepers op slaapplaatsen
waargenomen?
•
In welke aantallen komen ze voor ?
•
Is er een specifiek slaapplaatsgedrag waarneembaar bij
het aankomen of verlaten van de slaapplaats ?
Om deze vragen te beantwoorden zijn eigen waarnemingen
gebruikt van slaapplaatsen van waterpiepers bij de Vlaamse
kreek en het Groot-Eiland in de periode van 2015 tot en
met 2021 in de maanden oktober tot en met april. Overige
eigen waarnemingen bij de trektelpost Hellegat, trektelpost
Saeftinghe en slaapplaatstellingen in/bij Saeftinghe zijn
ook meegenomen om bovenstaande vragen te kunnen
beantwoorden.
Voorkomen
De waterpieper in Nederland was oorspronkelijk rond
1970 als watervogel bekend als wintervogel in zeer klein
aantal. Overwinterende waterpiepers komen voor over een
uitgestrekt gebied van Noord-Afrika, zelfs tot in het zuiden van
Zweden en Noorwegen. Landelijk gaat het in Nederland om
totaal zo’n 5000 – 10.000 vogels (SOVON, 2018). Wereldwijd
worden de aantallen waterpiepers geschat op een aantal
tussen de 10 en 30 miljoen vogels (https://www.iucnredlist.
org/species/22718571/131988012).
Het voorkomen van waterpiepers op gemeenschappelijke
slaapplaatsen is al langere tijd bekend en beschreven in wat
oudere literatuur. Hierbij is door sommige auteurs ook het
4
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gedrag op de slaapplaatsen beschreven. In Duitsland zijn al
langer gemeenschappelijke slaapplaatsen bekend, beschreven
in de bekende handboeken (Cramp 1988, Blotzheim 1988).
In 1958 werd in West-Berlijn een slaapplaats gemeld van
maximaal 60-120 vogels (Brandenburgischen Ornithologen).
In Nederland werd in 1974 in het Amsterdamse bos al een
slaapplaats van waterpiepers ontdekt (Van den Berg, 1974).
Daarnaast werden slaapplaatsen gemeld door Rob Bijlsma in
1975 en 1976 in het uiterwaardengebied met naar schatting
2000-2500 waterpiepers verdeeld over dertien slaapplaatsen
langs de Rijn (Bijlsma,1977).
In onze regio zijn de eerste waarnemingen van foeragerende
vogels gedaan bij de Canisvlietkreek nabij Sas van Gent.
Tussen 11 november 1967 en 13 april 1968 werden daar door
Johan van den Steen regelmatig 2 foeragerende waterpiepers
gezien. Sindsdien zijn de aantallen toegenomen en werd de
vogel in de laatste avifauna van Zeeuws-Vlaanderen (Buise en
Tombeur,1988) als vrij algemeen beschouwd en werd de vogel
regelmatig gezien bij de meeste waterlopen en kreken. Over
slaapplaatsen van waterpiepers werd hier nog niet gesproken.
Naast de ontdekte slaapplaatsen bij de Vlaamse kreek en
het Groot-Eiland zijn sinds kort in onze regio weer nieuwe
slaapplaatsen in riet ontdekt; een bij de Axelse kreek (max.
37) en ook een bij de fortdijk Koewacht (max. 55) beide door
Rob Remmerts. Verder werden in West Zeeuws-Vlaanderen bij
Oostburg ”De Bonte Kof” (max. 44) door Dirk Verroken en op
Walcheren bij Middelburg ”Mortiere” door Lenn van de Zande
slaapplaatsen ontdekt. Het betreft waarnemingen die gemeld
zijn op Waarneming.nl
Het totaal aantal vogels voor geheel Zeeland werd in 2018
door SOVON geschat op 300 - 600 vogels. Op basis van mijn
waarnemingen op slaapplaatsen is een voorzichtige schatting
voor 2020 mogelijk voor enkel Oost Zeeuws-Vlaanderen van
500 - 800 vogels. Nauwkeurig onderzoek bij een groter aantal
kreken zou deze schatting mogelijk nog naar boven kunnen
bijstellen.
Methode
Slaapplaats-tellingen vonden plaats bij de Vlaamse Kreek nabij
Graauw en het Groot-Eiland bij Luntershoek.
Verder zijn waterpiepers geteld bij de trektelposten
Hellegat, Saeftinghehut en op divese slaapplaatsen langs de
Scheldedijk bij Saeftinghe en in Saeftinghe. Er is gekozen voor
verslaglegging van de tellingen bij de Vlaamse Kreek en het
Groot-Eiland. Van de overige locaties worden wel gegevens
meegenomen in de bespreking.
Geteld werd op de slaapplaats bij Luntershoek in de periode
van 2015 tot en met 2021 vanaf de tweede week van oktober
tot en met de derde week van april. Aangezien de meeste
waterpiepers vaak pas tegen de schemering aankomen op de
slaapplaats is er ‘s avonds steeds geteld in een relatief korte
periode van 45 minuten voor zonsondergang tot 10 minuten
na zonsondergang of ‘s ochtends van 30 minuten voor
zonsopkomst tot een half uur na zonsopkomst.
Tellingen bij de Vlaamse Kreek betreffen waarnemingen van
waterpiepers vanaf het jaar 2000, waar zowel foeragerende
vogels als vogels op de slaapplaats werden geteld.
Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de 2 slaapplaatsen
voor de periode 2015-2021.
Er zijn geen vaste teldata gebruikt. Tijdens elke maand in die
periode werden meerdere tellingen gedaan. Zodoende zijn er

Slaapplaatstellingen van de waterpieper
Habitat Slaapplaatsen
Waterpiepers overnachten bij voorkeur in een drassige
of natte omgeving met dichte vegetatie van riet, zegge
soorten en lisdodde (Blotzheim, 1988) en (Cramp, 1988) of in
pijpenstrovlakten (Seggelen,C.v.1999). Op de slaapplaatsen
bij de Vlaamse kreek en het Groot-Eiland overnachten de
vogels in drassige rietvelden en soms in natte akkerranden
met groenbemesting, altijd in de nabijheid van een kreek of
een brede watergang in aantallen van soms wel maximaal 145
vogels. Buitendijks bij Saeftinghe valt op dat de waterpiepers
slapen in grote en kleine rietvelden en in zeebiesvelden met
een drassige ondergrond.

22-3-2016, voorverzamelen in bomen op slaapplaats Groot-Eiland

20-3-2020, Waterpiepersporen op de slaapplaats Vlaamse Kreek

voor elke week binnen die periode meerdere waarnemingen
beschikbaar. Hierdoor wordt een seizoensverloop zichtbaar. De
bijbehorende tabel en grafieken vind je verder in dit artikel.

Het arriveren op de slaapplaats
Groot-Eiland bij Luntershoek kenmerkt zich hier door het
voor-verzamelen in bomen en zwermgedrag in groep boven
de slaapplaats. De vogels die hier arriveren komen in kleine
groepjes (2-4) soms van hoog aangevlogen uit verschillende
richtingen, terwijl ze hun contactroep laten horen. Vaak
gebeurt dit de laatste 10 minuten voor zonsondergang, soms
ook eerder waarna ze in de bomen verzamelen. De aanwezige
populieren hebben de voorkeur, maar soms worden ook
berken en wilgen gebruikt. Witt 1982 in Cramp meldt dat
“wilgen en elzen worden gebruikt als uitzichtpost voordat de
vogels richting de roest vertrekken”. Als er eenmaal een vogel
in een boom is geland, komen er meerdere vogels aanvliegen
om er bij te komen zitten.
Een deel van de vogels lijkt volgens mijn waarnemingen
afkomstig van verschillende foerageergebieden in de buurt
van 100 meter tot twee kilometer afstand. Als na enige tijd
een vogel weer opvliegt, wordt die al snel gevolgd door
andere vogels, die in de buurt zitten, tot uiteindelijk de hele
groep volgt. Het lijkt erop dat de vogels zich oriënteren op
de slaapplaats door in grote cirkels van 200 – 300 meter in
het rond te vliegen in een zwerm waarbij steeds meer vogels
zich aansluiten. Tijdens deze verkenningsvluchten laten ze
regelmatig hun contactroep horen. Dit zwermgedrag duurt
vaak wel vijf minuten. Soms verdwijnen ze dan even uit beeld
om even later weer boven de slaapplaats te verschijnen om
vervolgens in het riet neer te strijken. Bij het aankomen lijken
de vogels heel schuw en zijn dan ook makkelijk verstoorbaar.
Zodra ze echter voor langere tijd in de bomen plaatsnemen
lijken ze minder schuw.
Ze blijven eerst wel alert rondkijken en gaan dan soms over tot
een verenpoetsritueel of snavel strijken tegen de takken.
De slaapplaats bevindt zich meestal op korte afstand van de
voorverzamelplaats in de bomen. Zelden vliegt een groep na
het voor-verzamelen in de bomen en het zwermen nog ver
weg richting een andere slaapplaats. Tegen de schemer vliegen
de vogels heel stil vanuit de bomen in het riet.
De aantallen vogels die arriveren op de slaapplaats zijn
altijd een veelvoud van de zichtbare vogels die in de buurt
foeragerend worden gezien.
Het voorverzamelen in bomen werd bij de Vlaamse kreek
daarentegen slechts een enkele keer gezien in aanwezige
wilgen. Bij de Vlaamse kreek zijn de eerder vermelde
verkenningsvluchten en zwermgedrag wel bijna altijd
waarneembaar. Hierbij komt meestal een klein groepje
vogels aan op de slaapplaats, waarbij ze hun typische roep
laten horen. Vervolgens sluiten van verschillende kanten
al aanwezige vogels aan. De vogels vormen zo een steeds
5
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grotere groep, die op verschillende plaatsen langs de kreek
de slaapplaats opzoeken zonder plaats te nemen in de
beschikbare bomen. Eenmaal werd gezien dat tegen de
schemer waterpiepers op een natte akker op meer dan 2 km
afstand van de slaapplaats bij de Vlaamse Kreek foerageerden.
De aantallen waterpiepers hier werden steeds groter. Dit
leek ook sterk op een andere manier van voorverzamelen.
Vervolgens vlogen praktisch alle vogels in verschillende
groepen richting de slaapplaats van de Vlaamse kreek. Slechts
enkele vogels vlogen richting een andere kleinere slaapplaats
in de buurt. De waterpiepers overnachten bij de kreken
soms zeer geconcentreerd in grotere groepen, maar soms
ook in kleinere los/vaste groepen over een groter gebied.
Bij aankomst op de slaapplaats zijn de vogels vaak onrustig
en roepen ze vaak. Ook zijn ze gemakkelijk te verstoren,
waarna de vogels bij verstoring in de richting van een andere
slaapplaats vliegen. Iets wat eerder Rob Bijlsma ook was
opgevallen.
Het lijkt erop dat de vogels regelmatig ook wisselen van
slaapplaatsen die niet zo ver uit de buurt van elkaar liggen.
Bij Luntershoek gaat het om verschillende slaapplaatsen die
maximaal 1 km van elkaar af liggen.

soms alleen, maar vaker ook in kleine groepjes van 2 tot 15,
waarbij per groepje soms in verschillende richtingen wordt
gevlogen. Het gedrag bij het verlaten van de slaapplaats bij
de Vlaamse Kreek is niet afwijkend van bovenvermeld zoals bij
Luntershoek.

Het verlaten van de slaapplaats.
Het verlaten van de slaapplaats gebeurt vanaf 25 minuten
voor zonsopkomst en kan doorgaan tot zo’n 20 minuten na
zonsopkomst. De meeste vogels verlaten echter de slaapplaats
rond zonsopkomst en 5 min daarna. Dit gaat gepaard met steil
omhoog uit het riet vliegen vaak in een typische zigzagvlucht.
De contact-alarmroep volgt pas als de vogels al enkele
hoogtemeters hebben gemaakt. Het gevolg is vaak dat direct
ook meer vogels de lucht in gaan. De vogels vliegen dan
soms samen weg al hoogte winnend, waarna in een bepaalde
richting gevlogen wordt. De vogels vertrekken bij Luntershoek

De gemiddelde winterpopulatie (december tot februari) bij het
Groot-Eiland in de periode 2015-2021 bestond uit 44 vogels en
bij de Vlaamse kreek uit 39 vogels. De weersomstandigheden
spelen mede een rol in de aantallen die op de slaapplaatsen
worden gezien. In perioden met vorst en sneeuw valt op dat de
aantallen op de slaapplaatsen behoorlijk kunnen veranderen.
De hogere aantallen in januari en februari van 2017 en 2018
zouden mogelijk hierdoor te verklaren zijn. Verder zijn de
lagere aantallen in 2020 en 2021 mede beïnvloed doordat
de waterpiepers zich meer gingen verspreiden en voor het
grootste deel op een slaapplaats 1 km noordelijker gingen
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Eind oktober / begin november zien we de aantallen toenemen
op de trektelposten bij Hellegat en Saeftinghehut, waarna er
een eerste piek op de slaapplaatsen te zien is in de tweede
week en derde week van november. Daarna volgt begin
december een afname en vanaf half december zien we de
aantallen hier weer sterk toenemen. Met wisselende aantallen
in januari zien we de aantallen wintervogels weer stijgen vanaf
de tweede week van januari naar een maximum eind januari
en eerste week van februari. De slaapplaatsen lijken daarna
langzaam leeg te lopen. Al in de laatste 2 weken van februari
kunnen de slaapplaatsen echter weer vollopen vermoedelijk
door het begin van de voorjaarstrek (Cramp,1988; Bohm,2000).
In de tweede week van maart en de eerste week van april
is vaak nog een kleine opleving van voorjaarstrek op de
slaapplaatsen te zien. Vanaf de tweede week van april worden
hier nauwelijks nog vogels waargenomen.

Slaapplaatstellingen van de waterpieper

slapen. Dat de vogels makkelijk verstoorbaar zijn op de
slaapplaats kan een reden zijn voor de verplaatsing. Ook werd
in die periode een groot stuk bos weggekapt in de buurt van
de oude slaapplaats.
Conclusies
*Dit onderzoek laat zien dat de slaapplaatsen van waterpieper
zich bevinden in rietvelden bij kreken met een duidelijke
voorkeur voor drassige natte rietplukken, waarbij de aantallen
hier behoorlijk kunnen variëren en soms oplopen van 30
tot meer dan 140 vogels tijdens de onderzochte periode.

Dat in onze regio met de vele kreken meer slaapplaatsen
van waterpiepers te ontdekken zijn dan bij de Vlaamse
kreek en het Groot-Eiland ligt voor de hand en is sinds kort
al aangetoond. Hier ligt nog een mooie uitdaging voor de
toekomst.
*Uit de gegevens komt een seizoens-patroon naar voren,
waarbij pieken tijdens de najaarstrek in november en
voorjaarstrek in februari en maart opvallen. Opvallend is ook
de winterpiek in de periode eind januari of begin februari.
Variërende aantallen op de slaapplaats zijn mede afhankelijk
van verstoringen en weersomstandigheden, waarbij de vogels
7

snel van slaapplaats kunnen wisselen.
Uit de waarnemingen bij de Vlaamse kreek lijken de
gemiddelde aantallen waterpiepers op de slaapplaats de
laatste vijf jaar aanzienlijk te zijn toegenomen.
*Het waargenomen en beschreven slaapplaatsgedrag wordt
ook beschreven in de literatuur (Witt 1983 in Cramp, 1988
en van den Berg,1974). De verkenningsvluchten boven de
slaapplaats waarbij steeds meer vogels zich aansluiten in
een zwerm wordt in meerdere van de onderstaande boeken
beschreven. Het waargenomen voorverzamelen in bomen
zoals bij het Groot- Eiland wordt door sommige schrijvers
gemeld (Cramp,1988 en Van den Berg, 1974) en lijkt soms
ook niet overal voor te komen, zoals uit waarnemingen bij de
Vlaamse kreek en Saeftinghe blijkt.
Hopelijk is dit artikel een aanmoediging voor andere vogelaars
om ook eens naar waterpiepers te gaan kijken op slaapplaatsen
en nieuwe slaapplaatsen te ontdekken. Zelf ben ik aangestoken
door het piepervirus en het is in deze coronatijden een mooie
invulling van mijn vrije tijd gebleken. Er blijft nog veel te
ontdekken aan deze vogels. Mijn waterpieper project is nog
niet afgelopen en zal zeker een vervolg krijgen. Ik wil graag
Franklin Tombeur, Marc Buise en Andre Bourgonje bedanken
voor het beschikbaar stellen van literatuur en/of tips voor het
schrijven van dit artikel.
Ook wil ik Staatsbosbeheer bedanken voor het verstrekken van
een vergunning voor inventarisaties bij de Vlaamse Kreek.
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Steeds meer wantsen

Steeds meer wantsen
Ingrid Smit

Rode halsbandschildwants. Foto Bert van Broekhoven

Het aantal soorten wantsen in Nederland groeit gestaag. De
kleurige Pyjamaschildwants met zijn opvallende rood-zwart
gestreepte schild is in tien jaar tijd een algemene verschijning
geworden. De Kleefkruidschildwants werd in 2019 voor de
eerste keer gezien in Nederland. Vorige zomer werden er
op het Eiland van de Meijer bij Terneuzen op een dag al 23
gespot. Steeds meer wantsen weten door klimaatverandering
te overleven in Nederland. Ze kwamen hier op eigen kracht
uit zuidelijker streken of liftten mee met vrachtvervoer uit
verre oorden. Tussen de jaren 2000 en 2020 zijn er 54 soorten
voor het eerst waargenomen in Nederland en kwam de teller
op 661 soorten te staan. In 2021 zijn er alweer zeven soorten
bijgekomen. Tijd om eens extra aandacht te besteden aan deze
insectengroep, die helaas vooral geassocieerd wordt met vieze
luchtjes of bekendheid geniet als ongewenst gast in bed.

Naast bekende wantsen als de bedwants en de
schaatsenrijder scharrelen en zwemmen er op de wereld
zo’n veertigduizend verschillende soorten wantsen rond. In
Nederland waren er lange tijd weinig waarnemers die zich
met deze beestjes bezig hielden. Volgens entomoloog en
wantsenspecialist Berend Aukema kwam dat vooral omdat
er weinig determinatie literatuur voor handen was. De
Veldgids Wantsen van EIS Kenniscentrum Insecten, bracht
daar verandering in. Deze gratis te downloaden gids werd
gepubliceerd als onderdeel van het Wantsenproject van EIS
en er staan duidelijke omschrijvingen en mooie foto’s in van
de 86 meest voorkomende soorten in Nederland. Doel van
het Wantsenproject was om op basis van zoveel mogelijk
waarnemingen een verspreidingsatlas te publiceren met een
overzicht van alle in Nederland levende wantsen. Inmiddels is
deze atlas vorig jaar verschenen.
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Wantsen bestaan er in vele kleuren en maten; van een paar
millimeter tot wel 4 cm. Door leken worden ze vaak aangezien
voor kevers. Dat is begrijpelijk. Beide insectengroepen hebben
rugschilden in uiteenlopende kleuren en patronen. Toch zijn
er een paar essentiële verschillen. Zo hebben wantsen geen
kaken, maar een zuigsnuit. Daarmee zuigen ze sap uit planten
of uit hun prooi als het rovers zijn. Net als kevers hebben
wantsen twee paar vleugels. Bij wantsen zijn de voorvleugels
echter deels hard en deels vliezig. Dat laatste komt bij kevers
niet voor.
Vervellen
Wat wantsen misschien nog wel het meest van kevers
onderscheidt is de manier waarop kleine wantsjes groot
worden. Kevers worden geboren als larve, verpoppen zich
en zijn pas dan herkenbaar als kever. Groeien doen ze dan
niet meer. Wantsen kruipen uit hun dopvormige eitje als een
miniwants die nimf wordt genoemd. Deze jongen hebben nog
geen vleugels, maar hebben verder vrijwel dezelfde bouw als
hun ouders. Pas na vijf a zes vervellingen zijn ze volwassen en
geslachtsrijp en kunnen ze vliegen.
Nimfen kunnen nog wel andere kleuren hebben dan hun
ouders, waardoor je in eerste instantie kan denken dat je met
een heel ander insect te maken hebt. Zo is de nimf van de
Blauwe schildwants rood. De nimf van de felrood gekleurde
Pyjamaschildwants ziet er onopvallend uit en zijn bovenlijf
heeft slechts bruine tinten. De jonge Groene schildwantsen
zien er juist weer opvallender uit. Hun ouders zijn egaal
groen, maar de jonge schildwantsen zijn veel opvallender
getekend. Er zijn ook vrouwtjes wantsen (binnen de familie van
kielwantsen) die voor hun eieren en jonge nimfen zorgen en
ze verdedigen tegen roofdieren. Dat doen ze niet alleen voor
hun eigen jongen, maar ook voor die van andere vrouwtjes. In

Jeneverbeskielwants, Foto Bert van Broekhoven
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Nimf (jonge) pyjamaschildwants. Foto Ingrid Smit

de insectenwereld is dit een vrijwel uniek verschijnsel. Op de
site ahw.me/indexwantsen.htlm zijn prachtige foto’s te zien van
de verschillende stadia van nimfen van uiteenlopende soorten
wantsen.
Zeeuws-Vlaanderen
Klimaatverandering is de belangrijkste oorzaak van het
stijgend aantal soorten wantsen in Nederland. Soorten die
voorheen vooral in Midden- en Zuid Europa voorkwamen,
kunnen door de stijging van temperaturen inmiddels
ook in Nederland overleven en zich verder verspreiden.
Zeeuws-Vlaanderen is als zuidelijke provincie een geschikte
plaats gebleken om nieuwkomers waar te nemen. Zo werd
tijdens het 1001-soorten project in Axel de Sierlijke schildwants
gespot. In ’92 werd deze zwart-rode wants voor het eerst
gezien in Nederland, maar daarna nauwelijks meer. In de
inleiding werd al de Kleefkruidschildwants genoemd. De Valse
zuringrandwants is tot nu toe alleen in Limburg en ZeeuwsVlaanderen gezien. Nog een andere bijzondere vondst is de
wolfsmelkgraafwants. In Midden Limburg was langs de Maas
ooit een vindplaats, maar die was door ontginning verdwenen.
Lucien Calle en Cathy Maas vonden dit beestje in Vogelwaarde.
Namen
Wantsen zijn nogal eens naar een plant vernoemd. Dat is
met reden. Veel wantsen zijn monofaag, dat wil zeggen
dat ze het liefst sap opzuigen van een bepaalde plant of
aanverwante planten. Er zijn nog talloze andere voorbeelden
van wantsen die naar hun favoriete maaltijd zijn genoemd,
zoals de Knoopkruidschildwants, de Luzernesierblindwants, de
Dovenetelgraafwants, de Berkenwants en de Jeneverbeswants.
Niet alle wantsen zijn overigens zo kieskeurig als hun naam
doet vermoeden. De wijnrood-groen gekleurde Bessenwants
leeft in kruidenrijke biotopen en zuigt aan verschillende
planten. Deze algemene wants heeft wel een nadeel. Wanneer
hij over een braam heeft gelopen, kan die braam daarna een
bittere bijsmaak hebben.

Steeds meer wantsen
Geurtjes
Het afscheiden van geurtjes is een eigenschap die veel
wantsen bezitten en die hen een slechte naam heeft bezorgd.
Voor wantsen zelf is het afscheiden van allerlei geuren een
overlevingsmechanisme. Veel soorten leven solitair en zijn
daardoor op zichzelf aangewezen om zich te verdedigen
tegenover rovers als vogels en andere insecten. Dat doen
ze door een onaangename geur te verspreiden in de hoop
dat ze daardoor niet worden opgegeten. Het helpt hen ook
hun lichaam vrij te houden van eencellige bedreigingen als
schimmels en bacteriën. Helaas is deze techniek niet altijd
effectief. Er zijn sluipvliegen die toch hun eitjes weten te
leggen in wantsen en dat wordt de wants uiteindelijk fataal.
Wantsen gebruiken geuren ook als communicatiemiddel. In
de paringstijd verspreiden ze geuren om zo een partner te
vinden en te paren. Er zijn ook wantsen die middels geuren
elkaar laten weten waar het goed toeven is. De Grauwe
schildwants die in 1997 voor het eerst in Nederland werd
waargenomen aardt hier goed en verspreidt zich gestaag
over steeds meer provincies. Met de Nederlandse winters lijkt
deze wants uit zuidelijker streken nog wat moeite te hebben.
Voor zijn diapauze, een soort van winterslaap, zoekt hij een
beschutte, wat warmere plek en dat kan een woning zijn.
Als een geschikte plek gevonden is, signaleert de grauwe
wants zijn soortgenoten middels een geurtje, zodat zij bij
hem kunnen komen overwinteren. Zo kan het gebeuren dat
mensen in hun huis opeens een groep grauwe wantsen vinden.
Het advies is om de wantsen dan voorzichtig te verplaatsen
naar een beschutte plek in de tuin of schuur of nog beter ze
gewoon rustig te laten slapen. Wanneer de temperaturen
buiten stijgen verlaten de wantsen het huis vanzelf en gaan
ze weer ieder huns weegs. Wie ze dood gaat slaan zal echter
worden afgestraft met een penetrante, onaangename geur.
Een bedreigde wants zal zich verdedigen.

Sierlijke schildwants. Foto Bert van Broekhoven

Tot slot roept de komst van zoveel nieuwe wantsen de
vraag op of deze nieuwkomers geen schade veroorzaken
in de Nederlandse natuur, zoals bijvoorbeeld de invasieve
Amerikaanse rivierkreeft dat doet. Volgens entomoloog
Aukema geldt dat echter niet voor wantsen. De nieuwkomers
verdringen geen andere soorten en hun natuurlijke vijanden
zoals parasieten zijn gewoon met ze meegereisd. Daarnaast
hebben natuurlijke vijanden van lokale wantsen, zoals
sluipvliegen en ei parasieten ook recente soorten zoals de
Pyjamawants en de Grauwe schildwants ontdekt. Kortom,
de nieuwkomers zijn tot nu toe gewoon opgenomen in de
Nederlandse natuur.

Kleefkruidschildwants. Foto Bert van Broekhoven

Wolfsmelkgraafwants. Foto Lucien Calle
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Meimaand meikevermaand
Gewone Meikever, Foto Jaap Verhelst
Jaap Verhelst
Wie kent ze nog, de meikevers? Deze prachtige, grote kever met zijn donkerbruine dekschilden en zwart achterlijf met
op de kop die typische antennes. Vroeger alom bekend, nu steeds zeldzamer. Daarom in dit nummer van De Steltkluut
iets meer over deze mooie soort die, zoals de naam al zegt, voornamelijk te zien is in mei. Op een paar plekken in OostZeeuws-Vlaanderen komt de soort nog voor. Zoeken jullie mee?
Enkele jaren terug was ik op een zonnige dag in mei
voor Landschapsbeheer aan het snoeien aan de Van
Hogendorplaan in Sint-Jansteen. Toen ik aan het pauzeren
was, vlogen er ineens meikevers op vanuit het gebladerte op
de bodem. Ik was deze bijzonder mooie kever nog niet eerder
tegengekomen en was gelijk onder de indruk.
Voordat ik aan dit artikel begon ben ik eerst te rade gegaan
bij Eddy Taelman, 40 jaar lid van de Steltkluut en dé
meikeverspecialist van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. En niet voor
niks, want Eddy heeft een heel archief aan waarnemingen,
krantenartikelen en foto’s over de meikever. Sinds 1982 houdt
hij jaarlijks de waarnemingen bij van Hulst en omgeving. Niet
alleen van de meikevers maar ook van de meikevergaten.
Drie soorten meikevers
In ons land komen twee soorten voor: de gewone meikever
(Melolontha melolontha) die voornamelijk in Oost-Nederland
voorkomt en in de zandstreken van Oost-Zeeuws-Vlaanderen,
en de bosmeikever (Melontha hippocastani) die aan de kust in
Noord- en Zuid-Holland wordt waargenomen en in het gebied
langs de Maas tussen Venlo en Nijmegen. Melontha pectoralis,
die iets groter is dan onze meikever, komt voornamelijk in
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Midden-Europa voor.
De gewone meikever is een kever uit de familie van de
bladsprietkevers, waar ook de gewone mestkever aan
toebehoort. De gewone meikever is een grote kever van
ongeveer 3 cm. Ze hebben witte beharing en een roodbruin
dekschild. Die typische witte beharing zorgde vroeger voor de
bijnaam ‘het mulderke’, omdat ze op een met meel bestoven
molenaar leken.

Cyclus van de Meikever

Meimaand meikevermaand
Antennes
Uit de waarnemingen van Eddy valt op te maken dat de
meikevers zo rond de laatste week in april te zien zijn (mits de
temperaturen niet te laag zijn) en dan tot in de eerste week
van juni. Opvallend aan deze kever zijn de vrij grote antennes
of voelsprieten. Het verschil tussen het mannetje en het
vrouwtje zit in het aantal lamellen. Als de meikever deze heeft
opengeklapt zie je het verschil. Het mannetje heeft zeven
lange waaierlamellen en het vrouwtje zes korte. Ze worden
gebruikt als reukorgaan voor de zoektocht naar voedsel. Het
mannetje gebruikt ze ook in de zoektocht naar een vrouwtje.
Daarbij gaan ze niet alleen af op de geur die de vrouwtjes
afscheiden, de feromonen, maar ook en vooral op de geur van
aangevreten bladeren. Als ze die bladeren gevonden hebben,
gaan ze op zoek naar de geur van feromonen van het wijfje dat
mogelijk de vraat heeft veroorzaakt.
Na de paring vliegt het vrouwtje weg om de eitjes in de
grond af te zetten. Meikevers hebben een voorkeur voor een
dichtbegroeide of beschaduwde bodem die het liefst een
losse structuur heeft. Daarom zijn de meikevers in onze streek
voornamelijk te vinden op de zandgronden bij Hulst, SintJansteen, Clinge, Heikant en Koewacht.
Na vier tot zes weken komen de eitjes uit. De larven, ook wel
engerlingen genoemd, blijven enkele jaren onder de grond,
waar ze zich voeden met de wortels van grassen maar ook van
bomen en verpoppen dan. Na twee jaar komen de kevers in
de herfst uit, maar blijven nog onder de grond in de popkamer
om in de laatste week van april of in mei het jaar daarop uit te
komen. Waarna de driejarige cyclus weer opnieuw begint. In

Meikevergat. Foto Eddy Taelman

de maand mei is het een feest om ze boven te zien komen. Dat
gebeurt met name in de schemering en in de nabijheid van
loofbomen.
Meikeversoep
In het verleden hebben de engerlingen en de meikevers
tot grote problemen geleid. In de 19e eeuw waren er zelfs
vangstpremies door lokale overheden ingesteld en kregen
de kinderen vrij van school om ze te helpen vangen. In 1808
werden zo maar liefst 250 miljoen meikevers gedood. De
premiegelden die door de nationale overheid waren ingesteld
waren zelfs opgeraakt. Omdat er zoveel meikevers waren,
werden ze ook gebruikt voor consumptie. Er werd soep van
gemaakt. Dit gebruik hield stand tot zeker het begin of midden
20ste eeuw. Voor de liefhebbers: het schijnt te smaken zoals
kreeftensoep. Tot begin vorige eeuw gingen oogsten van
boeren verloren doordat de engerlingen alles opvraten.
Vanaf de jaren 60 ging het bergafwaarts met de meikever
door het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. In 1980
zong Martine Bijl het zo typerende liedje: "Er zijn daar geen
Meikevers meer". Sinds de jaren 80 gaat het gelukkig weer iets
beter met de meikever en dat veroorzaakt - voor zover is na te
gaan - geen overlast.
Laten we hopen op een mooie meikevermaand. Helpt u mee
de waarnemingen in Waarneming.nl in te voeren?
Dank aan Eddy Taelman voor de krantenknipsels en alle andere
info en Luud Persijn die voor mij meikevers en engerlingen
heeft gevangen.

Engerling, Foto Jaap Verhelst
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Gezondheidsrisico’s
voor grazers
Hanneke Versol (tekst & foto’s)
Wie dieren houdt wil graag dat ze gezond blijven. Maar omdat
onze paarden, koeien en andere grazers niet in natuurlijke
omstandigheden leven, zijn er verschillende bedreigingen.
Zwerfafval, tuinplanten en sommige wilde planten vormen een
gezondheidsrisico.
Onder natuurlijke omstandigheden gebeurt het bijna nooit
dat herkauwers en paarden naast gras per ongeluk iets opeten
waar ze ziek van worden, ook al is hun graasgedrag per soort
verschillend.
Paarden hebben een relatief kleine maag waar het gras vrij snel
doorheen passeert naar het enorme darmstelsel. Zij leggen
in vrijheid al grazend behoorlijke afstanden af, kauwend en
zoekend naar het juiste plantje of grasje. Koeien slaan hun tong
rond het gras en halen zo in korte tijd veel voer binnen, dat
eerst in de pens met speeksel wordt gekneed en voorverteerd.
Daarbij worden gemakkelijk stukjes ijzer ingeslikt, zodat hun
magen in de loop van hun leven vol met ijzer kunnen komen.
( stukken ijzerdraad, onderdelen van machines. spijkers). Deze
scherpe voorwerpen kunnen door de maagwand heen prikken
met een zeer pijnlijke en vaak fatale afloop voor de koe. Curatief
en ook preventief kan men koeien een grote zgn. kooimagneet
laten inslikken, die in de eerste maag, de netmaag, al het ijzer
naar zich toe trekt en levenslang blijft zitten.
Kleine herkauwers slikken gelukkig bijna nooit vreemde
voorwerpen in. Zo grazen schapen met hun ondertanden tegen
de harde bovenkaakrand en zijn ze selectiever dan koeien.
Geiten plukken heel selectief, ook aan struiken en bomen, maar
vergrijpen zich wel vaker aan plastic afval, bijvoorbeeld plastic
zakjes met brood.
Naast zwerfafval zijn inwendige parasieten een gevaar voor
vee. Onder natuurlijke omstandigheden bouwen jonge grazers
geleidelijk weerstand op tegen allerlei maagdarmwormen,
leverbot, coccidiose etc. Maar dat evenwicht is verstoord
zodra er te veel dieren van 1 soort in een weide worden
gehouden. Dan bevat de mest vaak enorm veel wormeieren
die ook weer worden opgegeten door dezelfde diersoort
en zo kan de besmetting in korte tijd flink toenemen. Veel
paardenhouders halen de paardenmest daarom elke dag
uit de wei. Tussendoor maaien en hooien helpt ook. Zo
nodig worden paarden ontwormd. Sinds enkele jaren zijn
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ontwormingsmiddelen alleen op recept verkrijgbaar, alleen
na mestonderzoek op eitjes van inwendige parasieten door
de dierenarts. Daardoor is het gebruik van deze middelen
gedecimeerd en zijn de wormbesmettingen ook door goed
weidebeheer bijna nooit meer een probleem! De residuen van
ontwormingsmiddelen blijven namelijk lang in de wei achter en
vergiftigen ook rond de mestplekken insecten en bodemleven.
Grotere keversoorten zijn bijvoorbeeld zeldzaam geworden
door de ontwormingsmiddelen en daardoor hebben grotere
vleermuizen het moeilijk. Mest van kortgeleden ontwormde
dieren hoort niet in wei of natuur terecht te komen.
Naast verschillende grassoorten eten dieren ook allerlei
planten en boomtakken die binnen hun bereik zijn. In bepaalde
gevallen is dat goed. Zo zijn grazers gek op wilgen: hun eigen
salicylzuur of aspirientje! Maar het kan ook verkeerd uitpakken.
Meestal gaat het om paarden die te weinig smakelijk gras ter
beschikking hebben en dan gaan knabbelen aan minder lekkere
soorten, of die snoeiafval hebben gevonden dat – achteloos
of goed bedoeld - in of vlak naast de wei is gestort. Eigenlijk
is al het tuinafval slecht voor onze grazers.. Heel veel struiken
zijn giftig zoals bijvoorbeeld oleander, rododendron, blauwe
en gouden regen, pseudoaccacia of robinea, buxus en taxus.
Onderstaande soorten veroorzaken de laatste jaren verreweg de
meeste en grootste catastrofes:

Gezondheidsrisico’s voor grazers

Levensboom, Taxus baccata.
Deze inlandse monumentale struik staat in veel tuinen vooral
als heg en binnen bereik van dieren en ook kinderen. Onder
het motto: wat niet weet, wat niet deert, gaat het wonderlijk
genoeg niet vaak fout. Meestal gaat het pas fout als goed
bedoelende buren snoeiafval met ook een beetje taxus in
of vlak naast de wei hebben gegooid. Een groot paard sterft
binnen een half uur na het eten van enkele naalden! Ik schat dat
jaarlijks in Nederland meer dan tien paarden en andere dieren
een taxine-dood sterven. Rechtszaken over wie de schuldige is
lopen uit op vrijspraak. Een Nederlander kan redelijkerwijs niet
weten dat snoeisel zo giftig is! (ref.1) Het zou verstandig zijn
om aan taxusstruikjes in tuincentra een kaartje met ‘VERGIFTIG
‘ te binden. Ook runderen en veel andere diersoorten sterven
plotseling en worden meestal dood gevonden.
Gewone Esdoorn, Acer pseudoplatanus.
De esdoorn is in opmars. Deze boom lijkt goed te gedijen,
gezien ook het massaal opkomen van zaailingen. In het najaar
van 2000 stierven in België en Nederland plotseling verdacht
veel jonge paarden die doorgaans in groepen in grazige grote
natuurweiden samen opgroeien. Er werd meteen gedacht
aan vergiftiging, maar pas na jaren onderzoek bleken zaden
en zaailingen van de gewone esdoorn de stof hypoglycine
te bevatten. Hypoglycine veroorzaakt heel snel Atypische
Myopathie, een degeneratie van de spiercellen. Er wordt nu
onderzoek gedaan naar extra factoren die het hypoglycine
effect versterken. De paarden sterven binnen enkele uren. In
2000 zijn 14 gevallen gemeld, in 2009 stierven 32 paarden
en in 2013 werden er alleen al bij de Universiteit van Luik 352
slachtoffers gemeld(ref.4). In Nederland was het aantal dode
paarden ongeveer de helft. (Ref.3) Preventie is simpel. Zorg
dat de paarden genoeg hooi bijgevoerd krijgen in de wei in
het najaar of verzet de afrastering landinwaarts en haal de
bladeren en zaailingen weg. Noorse Esdoorn en Spaanse Aak zijn
ongevaarlijk gebleken.
Jakobskruiskruid, Senecio jacobea.
Waarschijnlijk kent iedereen het beeld van een paard tussen
hoge gele bloemen in een totaal leeggegeten weitje. Toch blijft
het hongerige paard gelukkig van de deze planten af en zien
we daardoor nooit problemen. Maar in hooi is het smakelijker
en minder goed te herkennen. De gifstof hypericine veroorzaakt
geleidelijk aantasting van de leverfunctie, die ongeneeslijk
is. Het dier vermagert, krijgt hersenproblemen die zich uiten
door sufheid of bijvoorbeeld dwangbewegingen en kan er
aan sterven. Omdat alle dierhouders worden gewaarschuwd is
het aantal slachtoffers onder gras- en hooi eters nu minimaal.
Incidenteel worden nog vergiftigingen gemeld door gezond
Referenties en verdere informatie:
1. Jurisprudentie. Taxusstruik-arrest. HR:1994:134.
2. Louis Bolk Instituut: biologie en beheersing van
Jacobskruiskruid. auteur: Merijn M. Bos, 2013.
3. www.gddiergezondheid.nl

kruidenhooi uit de bergen…
Vorige zomer toen Jakobskruiskruid weer massaal in bermen en
op braak liggende terreinen in bloei stond, kwamen boeren in
opstand tegen de overheden. Ze vreesden dat ze hun hooi en
kuilvoer van veel weilanden niet meer vrij van Jakobskruiskruid
konden houden, waardoor het dus onbruikbaar en waardeloos
zou zijn. Tegelijkerijd betoogden natuurorganisaties dat
Jacobskruidkruid een waardevolle nectar- en stuifmeel
leverancier is voor insecten. Zo’n 150 insecten bezoeken in
Nederland de bloemen voor voedsel.
In toom houden van de planten in een weide is net als bij distels
lastig, en daarvoor is een lange termijn plan nodig. Op droge,
zanderige, voedselarme open plekken kan het zeer resistente
zaad plotseling massaal tot ontwikkeling komen.
Voor een goed plan zijn er de volgende mogelijkheden: (ref.2)
•
Voorkom bloei in en rond de weide. Gelukkig is gebleken
dat zaad van Jakobskruiskruid niet zo ver weg waait als
dat van distels: hoogstens 15 m. Minstens twee keer per
jaar maaien is effectief. Dat moet precies op het moment
gebeuren dat de helft van de bloemen geel begint te
kleuren, rond half juni. Dit maaien daarna 1 a 2 keer
herhalen in hetzelfde stadium van de bloei.
•
Begrazing door schapen doet de zode veel goed! De
schapen scheren de wei als het ware kaal zodat de graszode
dicht en sterk blijft, ook dankzij de continue bemesting.
Daarbij houden ze ook bladrozetten van Jakobskruiskruid
kort. Schapen verdragen een geringe hoeveelheid
hypericine redelijk.
•
Controleer de wei regelmatig op planten. Steek ze compleet
uit en voer ze af bij restafval, niet als GFT! Daarvoor is in
Engeland een speciale drietandige onkruidvork ontwikkeld.
(Rag-fork)
•
Het uitzetten van de Jakobskruiskruidaardvlo. De
keverlarfjes zijn zeer effectief gebleken voor het
terugdringen van Jakobskruiskruid in Noord Amerika,
Australië en Nieuw-Zeeland. Hiermee worden ook in ons
land proeven gedaan.
Tot slot is er sinds kort een nieuw gevaar in de wei met al
dodelijke slachtoffers: nieuwe weidepalen, gemaakt van
Europees hardhout (Robinia of Pseudo-acacia). Paarden knagen
aan de schors en gaan er aan dood……
Zo blijft het oppassen!
4.
5.
6.
7.

www.paarden.vlaanderen
UGent: de meest vergiftige planten, struiken en bomen
auteur: Hilde Nelis
www.paardnatuurlijk.nl
www.levendehave.nl
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Werkgroep Planologie:
Hoe kan beleid anders
en beter?
Marleen Peeters
De Steltkluut kent werkgroepen voor vogels, insecten
en planten, maar er is óók een werkgroep Planologie.
Waar houdt deze groep zich mee bezig en waarom is dat
belangrijk in het kader van natuurbescherming? Roel
Adriaansens, de nieuwe voorzitter van deze werkgroep,
legt uit hoe je ook met de wettelijke instrumenten aan
natuurbescherming kunt doen en waarom dat juist zo
belangrijk is in deze tijd.
Roel: ‘Als Steltkluut hebben we honderden leden. Sommigen
zijn donateur, anderen inventariseren flora en fauna en leveren
daarmee een meer wetenschappelijke bijdrage aan inzicht
in de stand van de natuur. Weer anderen houden meer van
de excursies die De Steltkluut organiseert. Samen doen we
kennis op en proberen daarmee de natuur zo goed mogelijk te
beschermen. Omdat de natuur niet voor zichzelf kan opkomen,
moeten wij dat doen. Natuurbescherming heeft ook een
wettelijke kant en dat is waar Planologie belangrijk kan zijn.’
Twee focusgebieden
Vanachter een bureau kun je gericht invloed uitoefenen
op plannen die burgers, bedrijven en overheden maken
voor onze leefomgeving. Roel verwoordt het als volgt: ‘De
Planologiewerkgroep kent twee focusgebieden. Aan de
ene kant volgen we kritisch de wet- en regelgeving en de
plannen van de overheden zoals gemeenten, provincie en
waterschappen. Aan de andere kant probeert de groep
invloed uit te oefenen door contacten te leggen met deze
overheden of andere plannenmakers en waar mogelijk kennis
en bewustwording bij deze instanties te vergroten.’
Zeeuwse Omgevingsvisie
Roel gaat verder: ‘Ik ken niet elke vogel of plant, maar ik weet
een beetje hoe de wet- en regelgeving in elkaar zit en hoe
je kunt proberen besluiten te beïnvloeden. Om aan onze
werkgroep deel te nemen, hoef je geen juridisch deskundige
te zijn – al zou het erg fijn zijn om er een jurist bij te hebben.
We hebben behoefte aan mensen die kennis hebben van
allerhande flora- en fauna-soorten.’
Een voorbeeld van de invloed die de werkgroep Planologie
vorig jaar heeft uitgeoefend was de totstandkoming van de
Zienswijze Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening van
de Provincie. Er lagen twee vuistdikke conceptvoorstellen ter
visie waar een aantal leden van de werkgroep zich over boog.
Roel: ‘Als gevolg van onze inbreng zijn er zaken toegevoegd
16
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in de Omgevingsvisie. Zo bereikten we bijvoorbeeld dat
natuur-en biodiversiteitswaarden altijd expliciet worden
meegenomen bij de beoordeling van toekomstige projecten
in Zeeland. Te vaak nog worden de gevolgen voor de natuur
bij infrastructuurprojecten niet of slechts zeer beperkt
meegenomen. Wij hebben gevraagd om zeker bij grotere
projecten ook natuurwinst en de invloed op de biodiversiteit
mee te nemen in de beoordelingen. En ja, soms is het veel
leeswerk en kost het heel wat tijd om onze standpunten te
verwoorden, maar als vereniging oefenen we zo wel invloed
uit op het beleid in een heel vroeg stadium.’
Op bezoek bij de gemeente
Naast deze formele vorm van inspraak, wil Roel ook informeel
samenwerken. ‘Het liefst zouden we een paar keer per jaar op
bezoek gaan bij de verantwoordelijken van de gemeente Hulst
en Terneuzen en praten over onderwerpen als bijvoorbeeld het
voorkomen van aanplant van exoten, het natuurvriendelijker
maken van hun onderhoudswerkzaamheden en het
meenemen van andere natuurbeschouwingen in hun
plannen. Veel gemeenten hebben vaak geen deskundigen
zoals ecologen in dienst, maar wij kunnen als vereniging die
biologische expertise wél leveren, waardoor de gemeentes
betere keuzes kunnen maken.’
Wat kunnen de leden zelf doen?
Planologie gaat over wetgeving die onze leefomgeving
bepaalt. Wat zouden onze leden zelf kunnen doen om in de
eigen leefomgeving op de hoogte te zijn van plannen die
invloed kunnen hebben op de natuur? Roel: ‘Als je iets aan
de leefomgeving wil veranderen in Nederland, moet je een
vergunning aanvragen. Deze wordt ter inzage gelegd op het
gemeentehuis of bij de provincie en het waterschap. Je kunt
wekelijks in het Advertentieblad zien welke vergunningen
aangevraagd en verstrekt zijn. Je kunt je ook abonneren
via Overheid.nl op alles wat er in jouw omgeving gebeurt.
Als Planologiewerkgroep houden we dat nu bij voor de
gemeenten Hulst, Terneuzen en voor het Waterschap en de
provincie Zeeland. De afgelopen drie maanden ging het om
1250 meldingen. Dat varieert van een nieuwe wijk tot iemand
die een garage wil ombouwen.’
Nationale Databank
Bij de werkgroep Planologie wordt gekeken of er meldingen
bij zitten die belangrijk zijn voor natuurbescherming. Roel:

Planologie: Hoe kan beleid anders en beter?

Door het diep frezen van de totale strook waar de gerooide
bomen stonden, worden meerjarige soorten planten
vernietigd. (foto Nathalie De Somer)

‘We doen niet moeilijk bij individuele mensen, maar als het
grotere initiatieven zijn of dingen die echt wel van belang
kunnen zijn voor de natuur, kijken we op het gemeentehuis
wat het inhoudt, waar is rekening mee gehouden en welke
voorwaarden zijn eraan verbonden? Soms gaat iemand
van ons kijken op de plaats waarvoor de vergunning is
aangevraagd. Als het er goed uitziet, dan ondernemen we
geen actie; als er reden is om wél actie te ondernemen, dan
doen we dat. Onze insteek is om de gemeente te helpen om
bij vergunningen voor de natuur belangrijke aspecten goed af
te wegen. Overheden zijn verplicht ervoor te zorgen dat flora
en fauna geen onnodige schade leiden door werkzaamheden.
Dat moet dan dus wel eerst gecontroleerd worden ter plekke
of er moet toch minimaal gecheckt worden in de NDFF, de
Nationale Databank Flora en Fauna, of er geen beschermde
soorten staan. Dat is een kleine moeite, maar het wordt
makkelijk vergeten. Als er ingrijpende werkzaamheden
gepland worden, zoals bijvoorbeeld het rooien van bomen of
uitgebreid graafwerk, dan controleren wij of dit soort controles
is gedaan bij de vergunningaanvraag. Mocht er iets bijzonders

zijn in het gebied, dan kunnen wij vragen om tijdens de
werkzaamheden rekening te houden met het behoud van
habitat en of uitbreiding van een geschikte leefomgeving.’
Het verschil maken
Roel vervolgt: ‘Andere aandachtspunten voor ons zijn
bijvoorbeeld dat er geen bomen gekapt worden tijdens
het broedseizoen en dat er niet onnodig andere bomen en
planten worden beschadigd tijdens rooiwerkzaamheden.
We proberen de vergunningverlenende overheden scherp te
houden en ervoor te zorgen dat ze hun verantwoordelijkheden
ten aanzien van natuurbescherming goed uitvoeren. Vaak is
er door het streven naar efficiëntie bij het beheer te weinig
aandacht voor behoud van soorten die niet door de wet
beschermd zijn en juist dáár proberen wij als werkgroep
Planologie het verschil te maken.’

De kapvergunning was enkel voor het rooien van de rij aangeplante bomen. Toch werd deze groep zomereiken grotendeels omgezaagd
(foto’s Nathalie De Somer)
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Rode eekhoorn, foto Timo Jansen

De weerbarstige praktijk: Kapwerkzaamheden Waterschap
Scheldestromen
In de praktijk blijkt het soms lastig om samen met de
beheerder te komen tot een natuurinclusieve vorm van
beheer. Een voorbeeld zijn de rooiwerkzaamheden door
het Waterschap Scheldestromen van geplante bomen langs
wegen in Koewacht en Overslag. Met de Steltkluut en conform
de vergunning was afgesproken dat het Waterschap enkel
de geplante bomen zou rooien en de natuurlijke bomen
en struiken zou sparen i.p.v. ‘afzetten’. Sommige bomen en
struiken bleven inderdaad gespaard, maar het ging lang
niet overal goed. Zelfs zomereiken die ver genoeg van de te
rooien bomenrij stonden, werden deels gekapt, ook al waren
deze voorzien van markeringen dat ze behouden dienden te
worden.
Vernietiging lokale biotopen
De dijken waarop de te rooien bomen stonden, hebben een
decennia oude vegetatie met meerjarige soorten zoals Gele
morgenster, Knoopkruid en Brede wespenorchis. Dergelijke
algemene soorten zijn niet wettelijk beschermd, maar
vormen een onderdeel van onze lokale biotopen. Door het
Waterschap was toegezegd dat de lokale natuur en biotopen
zoveel mogelijk gespaard zouden blijven, in lijn met hun
eigen Beleidsplan beplanting 2016-2025. We vernamen van
Waterschap Scheldestromen: ‘We halen alleen de boom weg
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en frezen de stobben tot 40 cm uit. Hiermee verstoren we
maar een klein stukje van de berm en laten de rest intact.’ Bij
de uitvoering werd echter de totale strook waar de gerooide
bomen stonden diep gefreesd, in plaats van enkel lokaal op de
plek van de stobben. Deze werkwijze vernietigt de meerjarige
soorten die er groeiden en hierdoor gaat de biodiversiteit flink
achteruit. Bovendien zal deze strook met graszaad worden
ingezaaid en dit inzaaien ontmoedigt bovendien de terugkeer
van de soorten die er voorheen aanwezig waren.
Rode eekhoorn
Verder zijn er bij twee aanvragen voor kapvergunningen
bekende leefgebieden van een beschermde soort, de
Europese rode eekhoorn, over het hoofd gezien. Een goede
voorbereiding vraagt het controleren van de NDFF en het
navragen bij de omwonenden, daar was deze informatie wel
bekend. Het gevolg hiervan is dat de eekhoorn na de kap niet
meer in de omgeving is waargenomen.
Deze voorbeelden tonen eens te meer aan dat beleid en
afspraken nog sterk verschillen van de praktische uitvoering en
dat daardoor onnodig natuur verloren gaat. Onze werkgroep
Planologie zal voor natuurbehoud blijven ijveren en daarbij
ook dergelijke tekortkomingen bij de betrokken partijen ter
discussie stellen.

06 - 107 555 86 • vdmgroenbeheer@gmail.com

Adverteren? info@steltkluut.nl
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KORTE BERICHTEN
VAN HET BESTUUR

Boekentip:
SOVON Veldgids: Vogels vergelijken
Marleen Peeters & Marian Sponselee
Wie van ons kent het niet? Zit je door je verrekijker te turen naar iets klein bruins ergens in een struik, maar je komt er niet
uit wat het nou is. Zeker voor de beginnende vogelaar valt het soms niet mee om onderscheid te maken tussen vogels die
veel op elkaar lijken.
In de nieuwe veldgids van Vogelonderzoek SOVON, ‘Vogels vergelijken’, staan vogels die veel op elkaar lijken handig bij
elkaar en worden de onderscheidende kenmerken aangegeven. Denk bijvoorbeeld aan een fitis vergeleken met een tjiftjaf
of een bruine met een blauwe kiekendief. Ook juvenielen staan waar nodig beschreven. Het geheel wordt gecompleteerd
met tips waar je de vogels kunt verwachten tot en met uitleg over hun leefgewoonten en aandachtspunten die het
onderscheid tussen diverse soorten helder maken. De mooie illustraties zijn wat dat betreft heel leerrijk: in één oogopslag
zie je de genoemde verschillen.
Heel handig als je je wat meer wilt verdiepen in vogels. Het boek is bedoeld als lesmateriaal voor de cursussen van SOVON,
maar het is uitermate geschikt voor de beginnende én de wat meer ervaren vogelaar.
Harvey van Diek met illustraties van Elwin van der Kolk (2021): ‘Vogels vergelijken’
Deze SOVON-uitgave is gepubliceerd door KNNV Uitgeverij en kost € 29,95.
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De redactie vernieuwd

Korte berichten

Door: Marleen Peeters en Lucien Calle
De drie succesfactoren van een goed blad
De redactie van ons blad heeft sinds kort een nieuwe
bezetting. Timo Jansen en Sandra Dobbelaar gingen andere
dingen doen. We danken Timo en Sandra hartelijk voor hun
bijdragen aan de Steltkluut. Verder hebben we versterking
gekregen in de vorm van Ingrid Smit, een ervaren journaliste,
en Marleen Peeters, die ons team tijdelijk ondersteunt. Samen
met Bas de Maat, Lucien Calle, Jaap Verhelst en Carola André
is dit de redactie
Als redactie doen we ons uiterste best om samen met jullie
ieder kwartaal weer een mooi nummer te maken. We streven
naar een goed leesbare mix van interessante artikelen over de
natuur afgewisseld met weetjes over de vereniging en nuttige
tips. En natuurlijk met veel mooie foto’s want één beeld zegt
tenslotte meer dan 1000 woorden.
Hoe kan de Steltkluut beter?
De vraag is: hoe kan de Steltkluut beter? Daar zijn drie
aandachtspunten voor: goede kopij, uitstekende beelden
en… wat discipline.
Om het blad interessant te laten zijn voor een brede
groep lezers, moeten de artikelen niet al te lang of te diep
inhoudelijk zijn. Schrijf je bijdragen op een manier waar veel
lezers iets aan hebben. We zijn per slot van rekening geen

wetenschappelijk tijdschrift.
Alle kopij die aangeleverd wordt, moet geschikt worden
gemaakt voor het blad. Soms is dat veel werk, soms weinig.
Tips staan in de ‘Richtlijnen voor auteurs’ die je vindt op de
site van de Steltkluut. Artikelen die hier niet aan voldoen,
vergen vaak (te) veel tijd van de redactie. Alle kopij die
aangeleverd wordt, wordt door de redactie bewerkt, dus
hou daar rekening mee. Foto’s zijn heel belangrijk. Maar dan
moeten ze wel scherp zijn en groot genoeg om af te drukken.
Dat betekent minimaal 2,5 Mb of 1250 pixels breedte. Beelden
die hier niet aan voldoen, kunnen we jammer genoeg niet
gebruiken want dat wordt echt niet mooi.
De deadline
En dan de deadline. Weet jij wat de overeenkomst is tussen
een deadline en een stoplicht? Precies, velen denken dat die
niet voor hen geldt, maar dat is een misverstand. Om alle
artikelen goed te kunnen verwerken en het blad drukklaar
te maken, heeft de redactie tijd nodig. En niemand vindt
het leuk om onder tijdsdruk te moeten werken. We hebben
dan ook besloten als redactie om streng doch rechtvaardig
de deadline te handhaven. En is je stuk te laat dan kijken we
of het misschien geschikt is voor een volgend nummer. De
deadline staat altijd in de colofon onderaan de tweede kolom.

Vrijwilligers gezocht
voor monitoring

Inventarisatie
rugstreeppadden

In deze nieuwe rubriek plaatst de Steltkluut oproepen voor
vrijwilligers. Succesvolle natuurbescherming begint bij de
monitoring van soorten. Hoe gaat het met bijvoorbeeld de
wilde bijen? Zijn getroffen maatregelen effectief? Zijn er
extra maatregelen nodig voor een bepaalde soort. Voor de
oproepen die in deze rubriek staan, zijn geen hooggeschoolde
specialisten nodig, maar wel enthousiaste natuurliefhebbers
die zo nu en dan een paar uur willen besteden aan de
monitoring van een bepaalde soort. Het is een bijzondere en
leuke manier om de natuur in de eigen streek beter te leren
kennen en tegelijkertijd een actieve bijdrage te leveren aan
natuurbescherming.

De indruk bestaat dat het niet goed gaat met de rugstreeppad
in het landelijk gebied in Zeeland. In een aantal grotere
natuurgebieden zoals de duinen of de Putting houdt de
soort stand, maar daarbuiten lijken de aantallen omlaag te
gaan. Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en RAVON
willen de schouders eronder zetten om deze negatieve trend
om te buigen. Dat kan door aanleg van nieuwe biotopen op
strategische plekken in het landschap en een goed beheer
daarvan. Maar voordat de schop de grond in gaat willen deze
organisaties eerst een veel scherper beeld hebben van de
verspreiding van deze soort in Zeeland. We willen in kleine
teams op geschikte avonden in het voorjaar en de zomer
Zeeuws-Vlaanderen doorkruisen op locaties waar de trefkans
hoog is en dan om de paar honderd meter even stilstaan om
te luisteren of er kooractiviteiten hoorbaar zijn. Het geluid van
roepende rugstreeppadden is tot op enkele honderden meters
hoorbaar. Locaties en een inschatting van het aantal dieren
worden dan op kaart geregistreerd.
Het idee is om vanaf dit voorjaar in groepjes van twee in een
auto of op de fiets een heel gebied af te zoeken, maar wie
alleen op pad wil kan dat natuurlijk ook doen. Vrijwilligers
kunnen zich voor een gebied opgeven. Iedereen die zich
opgeeft krijgt van tevoren een instructie.
Opgeven kan bij SLZ: info@landschapsbeheerzeeland.nl

Rugstreeppad. Foto Lucien Calle

Agenda
APRIL

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

zaterdag 16 april

Werkgroep

Steltkluut

Activiteit

Hoogwatertelling

Datum

zaterdag 26 maart

Tijd

Vertrektijd 14.15 uur, duur ca. 3 uur.

Activiteit

Wandeling Groot Eiland

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Tijd

9.00 - 12.00 uur

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Plaats

Parkeerplaats Achtste Verkorting Hulst

Aanmelden

info@steltkluut.nl

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Info

Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht.

Datum

donderdag 21 april

Activiteit

Vergadering vogelwerkgroep

Werkgroep

Landschapsbeheer

Tijd

19.30 uur

Datum

zaterdag 26 maart

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Activiteit

Knotten

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Tijd

9.30 uur

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Werkgroep

Steltkluut

Gezellig in het landschap aan de slag. Vanaf ca. 9.30 uur tot 16 uur. Later
beginnen en/of eerder stoppen is geen probleem.

Datum

zaterdag 23 april

Activiteit

Wandeling Groot Eiland

Tijd

9.00 - 12.00 uur

Info

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Plaats

Parkeerplaats Achtste Verkorting Hulst

Datum

zondag 3 april

Aanmelden

info@steltkluut.nl

Activiteit

Laagwatertelling

Info

Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht.

Tijd

Vertrektijd 8.45 uur, duur ca. 6 uur.

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

MEI

Werkgroep

Landschapsbeheer

Werkgroep

Datum

zaterdag 9 april

De Steltkluut, VELT Zeeuws-Vlaanderen en Stichting
Landschapsbeheer Zeeland

Activiteit

Afsluitende knotdag

Datum

Zaterdag 7 mei

Tijd

9.30 uur

Activiteit

Kennismaken met bijen

Aanmelden

landschapsbeheer@steltkluut.nl

Tijd

13.30-17.00, zaal iets eerder open zodat we om 13.30 kunnen beginnen

Info

Laatste knotdag van dit seizoen.

Plaats

De Halle, Axel zaal de Foyer (is benedenzaal)

Aanmelden

De activiteit is gratis, maar aanmelden vooraf wel verplicht bij Jaap Verhelst:
jaapverhelst@hotmail.com

Info

We gaan kennismaken met wilde bijen. Lucien Calle geeft een inleidende
presentatie over soortherkenning en ecologie. Daarna verplaatsen we
ons naar het Axelse bos waar we de opgedane kennis in de praktijk gaan
toepassen.

Werkgroep

Jeugdgroep ’t Stekkertje

Datum

zondag 10 april

Activiteit

Vroege voorjaarswandeling in Braakman Noord

Tijd

10.30 - 12.30 uur

Plaats

Boerderij Staatsbosbeheer, Braakmanweg 5, Biervliet

Aanmelden

jeugdgroep@steltkluut.nl

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Info

Ga je mee? Op zoek naar hommelkoninginnen, zandbijen en de eerste
vogels die weer terug zijn in onze streek. Meenemen, als je hebt: verrekijker,
loeppotje. Gratis voor jeugdleden, €2,50 voor niet-lid kinderen vanaf 6 jaar.

Datum

zondag 15 mei

Activiteit

Hoogwatertelling

Tijd

Vertrektijd 14.15 uur, duur ca. 3 uur.

Werkgroep

Steltkluut

Plaats

Besoekerscentrum Saeftinghe

Datum

dinsdag 12 april

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Activiteit

Algemene ledenvergadering

Tijd

19.30 uur

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Datum

donderdag 19 mei

Info

zie elders in dit blad

Activiteit

Vergadering vogelwerkgroep

Tijd

19.30 uur

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

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

Plantenwerkgroep

Vogelwerkgroep

Werkgroep

Jeugdgroep ’t Stekkertje

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

zaterdag 21 mei

Datum

donderdag 16 juni

Activiteit

Proef de natuur

Activiteit

Vergadering vogelwerkgroep

Tijd

10 tot 12 uur

Tijd

19.30 uur

Plaats

Watertoren Axel

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Aanmelden

jeugdgroep@steltkluut.nl

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info

Onder begeleiding van ervaren wildplukkers gaan we kijken, ruiken en
proeven van eetbare bloemen en planten die in het wild groeien. Daarna
maken we samen er samen iets lekkers van om op te eten!
Gratis voor jeugdleden, €2,50 voor niet-lid kinderen vanaf 6 jaar.

Werkgroep

Vogelwerkgroep

Datum

vrijdag 17 juni

Activiteit

Hoogwatertelling

Planologie

Tijd

Vertek 17.00 uur, duur ca. 3 uur.

Datum

dinsdag 24 mei

Plaats

Bezoekerscentrum Saeftinghe

Activiteit

Vergadering planologie

Info

vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Tijd

19.30 uur

Plaats

Edvard Grieghof 113, Terneuzen of online

Werkgroep

Steltkluut

Info

planologiewerkgroep@steltkluut.nl

Datum

donderdag 23 juni

Activiteit

Wandeling Groot Eiland

Tijd

19.00 - 22.00 uur

Plaats

Parkeerplaats Achtste Verkorting Hulst

Aanmelden

info@steltkluut.nl

Info

Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht.

Werkgroep

JUNI
Werkgroep

Steltkluut

Datum

zondag 12 juni

Activiteit

Excursie natuurontwikkelingsgebied
"Noordkant Pereboomsgat".

Tijd

10.00 - 11.30 uur

Plaats

Kruispad 26, Koewacht

info

We kijken naar de ontwikkeling van dit natuurgebied dat is ingericht in
2010 en 2011. Zowel jong als oud zijn welkom. Informatie bij Luud Persijn
telefoon 0114-362521 of 06-44772060 of lpersijn@kpnmail.nl

www.DeGroteVerleiding.nl

Ooit zoiets
moois gezien?
DE GROTE VERLEIDING

Restaurant Paviljoen ‘t Schor

een biologische supermarkt met de
lekkerste, verste en gezondste producten, veelal uit de regio. We bezorgen de boodschappen wekelijks
in heel Zeeland bij onze klanten
aan de deur.

Havenstraat 54 • NL - 4569 TL PAAL

Stekkertje

Landschapsbeheer

Danny en Christien Buijsrogge
0031 6 25 38 22 77
paviljoen@tschor.nl • www.tschor.nl

Planologiewerkgroep

Steltkluut

Insectenwerkgroep
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kopje
Toon'aard

Kop
Elzenhaantje
Toon Hagenaar (tekst en foto’s)

Iedere keer weer wordt Mart verrast door zijn opa.
Vooral door wat zijn opa allemaal waarneemt. Niet alleen
dit keer op de camping. Ook die keer dat zijn opa en oma
in de stacaravan van zijn ouders sliepen.
Tijdens het avondeten zaten zijn opa en oma vlak bij de
heg. Opa zag een blad waar vraat aan zat. Geen gewone,
maar een zigzagtekening. Dat was niet bij één blaadje,
maar bij meerdere. Het blaadje was van een iep. Die keer
was het een larve van de iepenzigzagbladwesp. Dit keer
gaat het verhaaltje over een elzenhaantje dat opa in de
bosjes vond.
Dit jaar stonden we drie maanden op de camping waar
Marts ouders een stacaravan hebben. Zo had ik rustig
de tijd om de heg achter onze caravan te onderzoeken.
Het eerste wat me opviel, waren blauwzwarte kevertjes
van ongeveer 6 tot 8 millimeter lang. Sommige zaten
alleen op een blad. Op andere bladeren zaten er meer.
Er waren er ook aan het paren, en daarbij stond het
achterlijfje van meerdere vrouwtjes open en toonde het
een gelige kleur. Vooral dat laatste intrigeerde me.
Omdat ik dit nog niet eerder had gezien, dacht ik
dat het met de paring te maken had. Ik vond namelijk
verschillende dingen op de elzenblaadjes. Allereerst
meerdere kleine, zwarte, langwerpige dingen.
Waren dat de eitjes? Tot ik besefte dat ook deze
kevertjes hun behoefte moesten doen. Het was dus poep
wat ik had gevonden.
Ik speurde verder tussen de bladeren. Ieder blaadje
werd door mij omgedraaid om te kijken of er iets aan de
onderkant zat wat de moeite waard was. En dat vond ik
ook. Iets heel bijzonders. Iets wat ik bijna met het blote
oog, die voor korte afstanden een leesbril nodig hebben,
niet kon waarnemen hoe mooi het was. Pas op de foto zag
ik wat ik had gefotografeerd.

Iepenzigzagwesp
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Snuitkeverschildwants eitjes

Waren dit de eitjes van het elzenhaantje?
Als ik de eitjes opzocht van het elzenhaantje, kwam
iemand met dezelfde foto naar voren, tot ik later
ontdekte dat de eitjes van het elzenhaantje er totaal
anders uitzagen.
Voor ik het wilde vragen aan mijn zwager Lucien,
besloot ik het in te voeren bij Waarneming.nl. Wat een
fantastische site is dat. Wanneer je twijfelt over wat
je hebt gezien en je hebt er een foto van, kun je die
daar uploaden. Vaak geeft het dan aan wat het is. De ene
keer met 100% zekerheid de andere keer met maar 30%.
Als dat laatste het geval is, probeer ik de foto uit te
vergroten of te kijken wat de verwijzingen zijn.
En inderdaad wist Waarneming.nl wat het was. Het waren
de eitjes van een snuitkeverschildwants. Vind je ze ook
niet bijzonder?
Ik liet ze aan mijn vrouw zien, en die zei dat ze het meer
op een Zeeuws knopje vond lijken. Hoe zou dat zijn? Een
nieuwe soort, en wel de Zeeuwseknopwants.
Mijn zoektocht binnen de elzenhaag ging verder. Als er
zoveel elzenhaantjes zaten, dan moesten er toch ook
eitjes zijn of larven.
Ik werd beloond. Als eerste vond ik de larven. Zwarte
beestjes die hun vraat op de bladeren duidelijk
achterlieten. De manier waarop ze aan het blad peuzelen,
laat snel zien

Elzenhaantje larven

Toon'aard
kopje

Kop
dat er een larve van het elzenhaantje op zit. Eerst
wordt het wat doorzichtig, en later vallen er gaten in de
bladeren.
Nu wilde ik nog op zoek gaan naar de eitjes, en hopelijk
vond ik ook nog de pop.
Kevers hebben namelijk vier stadia van ontwikkeling. Als
eerste het eitje, dat wordt gevolgd door een larve, dan
de pop en uiteindelijk de imago. Dat is een moeilijk woord
voor volwassen dier. Een volwassen kever vervelt niet
meer en kan dus ook niet meer groeien.
In een andere struik vond ik dan de zo lang verwachte
eitjes. Pas bij het zien van de eitjes begreep ik wat ik
had gezien bij het vrouwtje. Ze had al eitjes bij zich
terwijl ze opnieuw aan het paren was met een mannetje.
Dat was het gele achterlijf wat ik had gezien. Dat stond
geheel bol van eitjes.
Hoe ik ook verder zocht, het derde stadium, dat van de
pop, kreeg ik niet te zien. Niet zo verwonderlijk, want
later las ik dat de verpopping in de grond plaatsvindt.
Twee tot drie weken later komt de volwassen kever uit
de grond gekropen.
Dit kleine kevertje had mij een paar dagen in zijn macht.
Het prikkelde me tot het maken van een reeks foto’s en
video’s.

Elzenhaantje imago
zouden zien, dan zouden we het een van de imposantste
dieren op aarde vinden.’
Niets is minder waar. In een museum heb ik weleens een
paar insecten gezien die zo waren uitvergroot dat het
angstaanjagend zou zijn wanneer ze werkelijk tot leven
zouden komen.
In de film van The Dark Crystal, gemaakt door Jim
Henson (ook bekend van Sesamstraat), worden insecten
uitvergroot tot een soort van tanks. Ineens zijn het
geduchte machines waartegen de hoofdrolspeler zich
maar moeilijk kan wapenen.
Als jullie van kevers houden, dan is het boek Keverjongen
van M.G. Leonard echt iets voor jullie. Het is geschreven
voor kinderen vanaf 10 jaar, maar ook volwassenen zullen
ervan genieten. Het is niet alleen een spannend verhaal,
het is ook leerzaam. Achter in ieder boek wordt uitgelegd
wat de verschillende stadia van de kevers zijn, maar ook
de opbouw van de kever met de verschillende benamingen
erbij.

Elzenhaantje eitjes
Kevers, ook wel torren genoemd, zijn interessante dieren
en een belangrijke groep binnen die van de insecten. In
Nederland komen er ongeveer 4100 verschillende soorten
voor. Ik heb nog heel wat te onderzoeken. Wel of niet in
de bosjes.
Bij het opzoeken over allerlei gegevens over insecten
en kevers kwam ik een uitspraak van Darwin tegen. Die
zei het volgende over insecten: ‘Omdat insecten zo klein
zijn, zijn we geneigd weinig van ze onder de indruk te
zijn. Als we ze ter grootte van een paard of een hond

Garthim dark crystal
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Kop
Bovenbenen
Toon Hagenaar (tekst, puzzel en foto’s)
Mart is bij zijn oma en opa.
Oma vraagt aan hem hoe het was op
school.
Mart vertelt over rekenen en over taal.
Taal vindt hij niet gemakkelijk.
‘Wat vind je het leukste op school?’
vraagt oma.
‘Gymnastiek.’
Oma begrijpt dat wel. Mart houdt van
rennen.
‘Ik vond dat ook leuk,’ vertelt oma.
‘Vooral wanneer het apenkooi was.’
‘Apenkooi,’ zegt Mart. ‘Wat is dat?’
‘Dat is tikkertje in de gymnastiekzaal,’
antwoordt oma. ‘Alle gymtoestellen
staan dan kriskras door het lokaal.’
‘Deden jullie dat echt?’ zegt Mart.
‘Wauw, dat lijkt me helemaal te gek.’
‘Dat begrijp ik,’ zegt oma.
‘Het lijkt wel op freerun,’ zegt Mart.
‘Ik vind het jammer dat ik er niet meer
naartoe kan.’
Oma weet hoe leuk Mart freerun vond.
Er waren alleen te weinig kinderen die
het ook leuk vonden. Daarom is het
gestopt.
‘Weet je, oma,’ zegt Mart. ‘Lars en ik
hebben de stevigste bovenbenen van de
klas.’
‘Hè,’ zegt oma.
‘Ja, oma. Dat is zo.’
‘Hoe weet je dat dan?’ vraagt oma.
‘Laatst hadden we gym. We moesten ons
omkleden. Ik keek naar de bovenbenen
van Lars. Die waren echt stevig.’
‘En die van jou?’ vraagt oma.
‘Toen ik het bij Lars had gezien, ging ik
voor de spiegel staan. Ik zag dat die van
mij net zo stevig waren.’
Oma wil lachen. Ze doet het niet. Zo
klein en al zo opmerkzaam. Zo jong en nu
al bezig met zijn uiterlijk. Wat zal dat
later worden?
Opa heeft het ook gehoord. Hij zat de
krant te lezen. Langzaam laat hij de
krant zakken.
‘Mart,’ zegt hij.
‘Ja, opa.’
‘Welke dieren hebben ook stevige
bovenbenen?’ vraagt hij.
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Mart moet even nadenken.
‘Ik weet er meerdere,’ antwoordt hij.
‘Noem er eens vier?’ vraagt opa.
‘Vier verschillende dieren…’
Het is even stil.
‘Een haas,’ zegt Mart. ‘Een haas kan
heel hard rennen. Hij heeft hele dikke
bovenbenen.’
Opa knikt.
‘Nog drie,’ zegt hij.
‘Een cheeta kan ook heel hard rennen,
opa. Hij kan het hardste van heel de
wereld.’
‘Helemaal goed. Nog twee,’ zegt opa.
‘Maar nu eentje die niet hard kan
rennen.’
Oei, opa maakt het moeilijker. Welk dier
is er nog? Wie heeft zijn bovenbenen
voor iets anders nodig?
‘Hij leeft hier in de tuin,’ helpt opa. ‘Bij
het vijvertje.’
Mart moet even nadenken. Ineens weet
hij het antwoord. Natuurlijk. Dat hij
daar niet aan heeft gedacht.
‘Een kikker.’
‘Ook goed. Nu nog een.’
Nu hij even nadenkt, weet Mart er een
heleboel.
‘Een olifant,’ zegt hij. ‘Een neushoorn,
een giraffe en een struisvogel.’
‘Goed zo,’ zegt opa. ‘Weet je dat een
struisvogel een leeuw kan doodtrappen?’
Mart schudt zijn hoofd. Dat wist hij
niet. ‘Is er een die nog harder kan
trappen?’ vraagt hij.
‘Als het om trappen gaat, dan wint de
kameel,’ zegt opa.
‘Waarom de kameel?’ vraagt Mart. ‘Kan
een kameel dan nog harder trappen dan
een struisvogel?’
‘Nee.’ opa schudt zijn hoofd. ‘De

kameel kan iets bijzonders. Hij kan
zowel naar voren, naar achteren als naar
opzij trappen.’
‘En vogels?’ vraagt Mart. ‘Hebben vogels
ook speciale poten?’
‘Roofvogels hebben natuurlijk
hun klauwen. Zwemvogels hebben
zwemvliezen, maar ook hele stevige
bovenbenen.’
‘En de dikste?’
‘De dikste dijen zijn die van een olifant.
Maar een dinosaurus wint het van
allemaal. De brontomerus had dijen die
we donderdijen noemen. Ze zijn heel
dik.’
Opa houdt zijn handen een halve meter
van elkaar.
‘Zo dik?’ zegt Mart verbaasd. ‘Daar zijn
die van mij maar kikkerbilletjes bij.’

Bosrandroofvlieg
Toon's natuur
kopje

Kop

DE DIKKE DIJBENEN FILIPPINE
Bij een Filippine puzzel ga je op zoek naar de oplossingen in het diagram aan de hand van vragen. Wanneer een
woord ingevuld is, kunnen de letters van het woord die in een vakje met een nummer staan overgezet worden naar
de gelijk genummerde vakjes in de rest van het diagram. Het doel van de puzzel? Het diagram volledig invullen. Je
vindt de oplossing door de zin in de grijze vakjes van boven naar beneden te lezen. Weet je wat de oplossing is?

Vraag 4

Vraag 7

Vraag 13

Vraag 14

Omschrijving
1.

Grootste lopende vogel

2.

Zwart wit dier dat van bamboe
houdt

3.

Gevaarlijk dier met manen

4.

Dikkertje Dap gleed van zijn nek

5.

Mensaap, het mannetje heet een
zilverrug

6.

Dier dat bomen omknaagt

12. Heeft scherpe klauwen en vliegt

7.

Dier met dikke huid en vreemde
neus

13. Legt zijn eitjes in een keutel

8.

Woont op de noordpool

9.

Deze leeft in de achtertuin van opa

10. Dier met een buidel
11. Dit dier heeft twee bulten

14. Gestreepte katachtige
15. De vroedmeester is een …
16. Heeft een hele lange neus
17. Groot groen verspringend insect
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UITNODIGING
VOORJAARSVERGADERING
DINSDAG 12 APRIL

De agenda:
1 Welkom
2 Mededelingen
3 Jaarrekening 2021

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene
Ledenvergadering op dinsdag 12 april. Zoals het er nu
naar uitziet kan deze vergadering in de verenigingsruimte
plaatsvinden.

4 Kascommissie

Graag bij deelname aanmelden via
info@steltkluut.nl zodat de vergaderstukken
toegestuurd kunnen worden.

7 Presentatie

5 Meldingen werkgroepen
6 Rondvraag
Pauze
Na de pauze gaan we aan de slag met de Zeeuwse bosvisie. Lucien
Calle geeft een presentatie waarin zowel de Nationale als de
Zeeuwse bossenstrategie wordt besproken. Ook de reacties vanuit
de natuurbescherming komen aan de orde. Het thema wordt vanuit
verschillende invalshoeken belicht, zoals klimaat, landschap en
ecologie. De informatie kan als bouwsteen gebruikt worden voor een
visie vanuit de Stelkluut.

Horizontaal productiebos, Hoek Van Wijckhuisepolder, 15-3-2022. Foto Bas de Maat

Verticaal Natuurbos op Pleistoceen zand, 28-7-2020. Foto Lucien Calle

