
Najaarsvergadering van De Steltkluut d.d. 05-01-2015, de Halle Axel 

 
Aanwezig: 26  leden en de bestuursleden Adri Paauwe (voorzitter),  Anja van der 

Giessen, Bas de Maat, Lucien Calle (secretaris), Pepijn Calle, en Rob Kregting 
(verslag) 
Afwezig: Wim Wisse met kennisgeving 

 
Opening en mededelingen 

De voorzitter constateert een goede opkomst en ziet enkele nieuwe gezichten. 
Hij wenst alle aanwezigen een goed Nieuwjaar.  
 

Mededelingen 
De vereniging is verhuisd naar het Edvard Grieghof. Het archief is meegegaan, 

na opgeschoond te zijn. De wereldwinkel is nu ook gesloten. De postbus is 
eveneens verhuisd. Het postadres is ongewijzigd. 
We hebben afscheid moeten nemen van Kees Rijk, na een langdurige ziekte. 

Enkele leden zijn naar de uitvaart geweest, er heeft ook een inmemoriam in het 
blad gestaan.   

Hij vermeldt dat het complete archief van het blad (vanaf 1957) ook verhuisd is. 
Vanaf 1980 is het blad De Steltkluut  ook online beschikbaar bij de Zeeuwse 

bibliotheek. www.tijdschriftenbankzeeland.nl  Het is goed doorzoekbaar.  
Het bestuur heeft de suggestie uit de vorige vergadering overgenomen meer aan 
PR te doen. Rob Kregting heeft bijvoorbeeld de media benaderd, met enkele 

positieve resultaten. Er is een Facebook-pagina aangemaakt, die goed bezocht 
wordt. Via de site van de Steltkluut is die pagina ook bereikbaar. Het levert 

nieuwe leden op. 
Er zijn momenteel 400 – 450 leden.  
 

Begroting 2015 
De basis is die van 2014, plus het voorlopig resultaat.  

De vogelwerkgroep krijgt subsidie voor de stadsvogeltellingen. Mogelijk komt er 
ook geld van een Euregio-project.  
De verzending van het blad is iets duurder geworden. 

Op een vraag antwoord de voorzitter dat de kosten en de baten van de 
vogelwerkgroep niet gelijk lopen met het boekjaar. 

Er is geen natuurmarkt in 2015. 
Als de plantenwerkgroep kosten moet maken kunnen die vergoed worden. Die 
komen dan later in de nieuwe begroting. 

 
Verslagen vanuit de werkgroepen 

Vogelwerkgroep 
Er is een nieuwe coördinator kerkuilen na 25 jaar Marc Buise is het Hans 
Molenaar. Er zijn 26 controleurs actief. Het is voor de kerkuilen een goed jaar 

geweest. 
Met de roofvogels in het algemeen is het goed gegaan.  

Er komt een boek over de Saeftinghe-tellingen. 
Stekkertjes 
Anja vertelt dat er wat oudere kinderen verdwenen zijn, en wat jongere zijn 

bijgekomen.  De samenwerking met ’t Visdiefje verloopt goed, het was een leuk 
(en nat) muizenkamp. Er was een zeer geslaagde middag met de 

insectenwerkgroep, en binnenkort een middag met Bram.  
Landschapsbeheer 

http://www.tijdschriftenbankzeeland.nl/


Bas vertelt dat er elf werkdagen zijn geweest. Binnenkort ook in Hattem. 

Planologie 
Weinig echt schokkende zaken. Plan Perkpolder gaat door, inclusief ontpoldering 

van 70 ha. Kippenstal Heikant, bezwaar bij de gemeente Stekene. Nogal wat 
bomenkap in Terneuzen. 
Plantenwerkgroep 

Cursus was een groot succes, de werkgroep is nu erg actief met vele nieuwe 
geïnteresseerden.  

Insectenwerkgroep 
Joop de Bakker vertelt dat de oude garde diverse andere actievelingen heeft 
meegekregen. 

2014 was het warmste jaar sinds 300 jaar. Met gevolgen voor de vlinders. Het 
was een slecht trekvlinderjaar. De werkgroep heeft aan 22 onderzoeken 

deelgenomen, en 23180 vlinders geregistreerd. 377 soorten zijn gezien. 
 
 

Rondvraag 
Plan Perkpolder? Lijkt nu wel een woestijn.  

Er komt iets voor terug. Tevens een natuurcompensatieproject. 
 

Na de pauze geeft Bas de Maat een presentatie over zijn onderzoek naar ganzen 
in Saeftinghe, met name de overlevingskansen voor de Grote Canadese en de 
Grauwe Gans. 

Bram Vroegindewey geeft een presentatie over de plantenwerkgroep en de 
cursus determineren. Er zijn 264 soorten waargenomen (zie de site van de 

Steltkluut en waarneming.nl). Voor 2015 staan veertien excursies gepland. 
 
De voorzitter sluit af en nodigt iedereen uit voor de Nieuwjaarsborrel. 
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