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Eerlijk gezegd ligt mijn ambitie daar ook niet. Wel mijn 
bewondering. In de korte tijd dat ik voorzitter ben, heb ik 
gezien wat een enorme kennis, inzet en ambitie er binnen de 
vereniging leeft om de natuur te beschermen in ons deel van 
Zeeuws-Vlaanderen en in sommige gevallen ook daarbuiten. 
Ik vond en vind dat bewonderenswaardig en uniek. Mijn eigen 
ambitie ligt veel meer in het proberen de verbinding te zoeken 
met partijen die voor ons van belang zijn en voorwaarden te 
scheppen zodat onze vereniging en daarmee ook de leden en 
niet in de laatste plaats de natuur kunnen floreren. Dat probeer 
ik zo goed mogelijk te doen.

Wel is me opgevallen dat in de vereniging soms een wat 
indirecte manier van communiceren wordt gebruikt. Ik weet 
niet of het mijn jaren in de Randstad waren of de jaren met 
mijn Haagse man, maar ik merk dat ik dat lastig vind. Liever 
heb ik dat wanneer mensen ergens mee zitten of onzeker over 
zijn, ze de telefoon pakken of beter nog elkaar even opzoeken 
en het gesprek aangaan. Mails of appjes wanneer je ergens 
mee zit, werken niet is mijn ervaring. Sterker nog, ze leiden 
vaak tot meer onbegrip of in het ergste geval een escalerend 
conflict. Mails en appjes zijn overigens prima om elkaar snel te 
informeren of voor de leuk. Ik geniet dan ook van alle mooie 

beelden die ik in verschillende apps voorbij zie komen. Dank 
daarvoor. 

Ik vermoed dat ik met velen de zorgen deel over de huidige 
stand van de biodiversiteit en over de toenemende extremen 
in ons weer. Terwijl ik dit schrijf is dit voorjaar al in lijn met de 
vijf droogste jaren sinds het begin van de metingen van 1906 
en het gemiddelde neerslagtekort loopt nu al op tot circa 100 
millimeter. Soms lijkt het alsof we als mensen in discussies 
ook steeds vaker die extremen opzoeken en in die zin met het 
klimaat meebewegen. Wat ik graag zou zien in onze vereniging 
is dat we die extremen niet opzoeken maar naar verbinding 
blijven zoeken, ook met mensen die een andere kijk hebben 
op zaken of misschien wel juist met deze mensen. De wande-
ling die we onlangs maakten met een deel van de werkgroep 
Planologie en medewerkers van het Waterschap was een goed 
voorbeeld van elkaar opzoeken, naar elkaar luisteren en leren 
over de positie en de insteek van de ander. 

Ten slotte was ik erg blij met de reacties op mijn bericht om 
hulp bij het jubileumfeest. We kunnen nog steeds handen 
gebruiken dus als je mee wilt helpen meld je aan, zodat het 
een mooie dag wordt op 17 september.

Terugblik na bijna twee jaar voorzitten

Terugblik na bijna twee jaar voorzitten

Marleen Blommaert (tekst & foto)

Uitzicht over het Groot Eiland

Vlak voor het einde van mijn vakantie vraagt Lucien of ik een stukje wil schrijven voor ons blad. Ik sta op het punt om 
nog een paar dagen weg te gaan dus het komt eigenlijk niet goed uit. Maar Lucien vraagt het… Bovendien kan ik geen 
nee blijven zeggen. Het is niet de eerste keer dat het naar voren komt dat af en toe een woord van de voorzitter op zijn 
plaats zou zijn in het blad. Ik heb daar tot nog toe geen ja op gezegd. Een van de redenen is dat de bijdrages in ons blad 
vaak getuigen van een uiterst gedegen kennis over aspecten van de natuur in onze omgeving. En hoewel ik ondertussen 
al aardig wat leerde over natuur en natuurbescherming kan ik mij nog lang niet meten met het kennisniveau van velen 
binnen onze vereniging op dit gebied. 
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Vitaliteit oude zomereiken onder druk

 Lucien Calle (tekst & foto’s)

Al enige jaren is duidelijk dat de vitaliteit van veel bomen terugloopt. De grootste problemen in onze streek spelen op 
het dekzandgebied, waar bijvoorbeeld een massale sterfte onder verschillende naaldbomen plaatsvindt. Maar ook 
loofbomen hebben het hier lastig. De laatste jaren is merkbaar dat de gezondheid van Zomereik, Beuk en bijvoorbeeld 
Robinia terug loopt. Duidelijk is dat er een mix aan oorzaken is, zowel droogte, stikstof en insectenvraat. Veel 
boomsoorten hebben last van stikstofdepositie en als gevolg daarvan verzuring van de bodem. Door de verzuring zijn er 
minder mycorrhizazwammen. Deze zwammen leven in symbiose met bomen. Ze zijn verweven met de wortels (ze zitten 
zelfs in de haarwortels), zorgen voor een stukje bescherming en halen water en voedingsstoffen uit de bodem. Van de 
boom krijgen ze organische stoffen terug. Als er minder mycorrhiza’s zijn krijgen bomen het moeilijk. 
Bij de zomereik was al enkele jaren zichtbaar dat de bladbezetting van de kronen gemiddeld minder was dan onder 
normale omstandigheden bij gezonde bomen. Dat is zowel in Nederland (van Iersel 2018) als Vlaanderen (Sioen et al. 
2016) geconstateerd. De takuiteinden beginnen af te sterven. De takken beginnen dan uit te lopen vanuit de slapende 
knoppen. Door al die kortlootjes op de takken zien de takken er eerst wat stoppelig uit. Daarna volgt het totale afsterven 
van hele takken en later van de hele boom. 

Gelijktijdig is ook waarneembaar dat de biodiversiteit en de 
algehele ecologie van de eikenbossen achteruit loopt. Door 
de verzuring van de bodem verteert het blad moeilijker. Er 
ligt een dik pakket aan langzaam verterend eikenblad, er 
is weinig tot geen plantengroei en waar nog wel kruiden 
groeien is er een dominantie van stekelvarens en bramen. 
Door de verzuring spoelen mineralen uit de bodem weg. De 
vegetatie verarmt behoorlijk. Door diezelfde oorzaak breken 
eieren in mezennesten door het gewicht van de broedende 
ouder. Opgroeiende vogeltjes kunnen door het kalkgebrek 
geen harde botten meer maken en kunnen niet meer op hun 
pootjes staan. Een verschijnsel dat vooral bekend geworden is 
van de Veluwe, maar nu ook op onze zandgronden plaatsvindt. 

Begeleidende zwammen
Het afsterven van de eiken is een complex proces. Naast het 
zichtbaar aftakelen van de bomen verschijnen er verschillende 
parasitaire zwammen op de stammen en ook kevers spelen 
een zichtbare rol. Er zijn verschillende afstervings- en 
verteringsstadia: van gezond hout, verzwakt hout, tot dood 

en geheel verteerd hout. Een zeldzame zwam die als eerste 
onheilsbrenger bij nog gezonde bomen kan opduiken is de 
Eikhaas. Het is een prachtige soort die aan de voet van een 
meestal omvangrijke boom een flinke toef van hoedjes maakt. 
Een gevreesde parasiet die er ook vanaf het beginstadium bij 
kan zijn is de Honingzwam, een voor de boom erg dodelijke 
soort. Niet alleen aan de vruchtlichamen maar ook aan de 
zwarte en afgeplatte zwamdraden is deze soort te herkennen. 
Bij verzwakte eiken is vaak een hele rij vaste begeleiders 
te zien. Zoals Schorsbreker, Eikenbloedzwam, Paarse 
eikenschorszwam en Geschubde bundelzwam. Wanneer 
Zwavelkopjes verschijnen zijn de eerste verteringsstadia, als 
het hout nog heel hard is, al lang achter de rug.

Kevers
Bij verzwakte eiken vallen soms hele stukken bast van de 
boom af. Dan is het werk van boktorren en bast- en spintkevers 
zichtbaar. Het betreft veel soorten en iedere soort heeft een 
typerend vraatpatroon. Je ziet uitgevreten gangetjes in zowel 
het spinthout als in de bast. Het leren herkennen van die 

Afstervende takken met veel uitlopend kortlot. 
Het laatste stadium voor het afsterven

Bosbodem onder zomereiken. Er ligt een dik pakket aan bladeren 
en er zijn bijna geen planten

Vitaliteit oude zomereiken 
onder druk
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Paarse eikenschorszwam

Typerend vraatpatroon van Eikenbastkever

Vraatpatroon Eikenspintkever

Vraatpatroon van Eikenprachtkever
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vraatpatronen is een beetje als het leren van nieuwe letters van 
een vreemde taal… Zeker als er veel soorten dicht bij elkaar en 
door elkaar heen zitten is het een warboel waar je geen touw 
aan kunt vastknopen. Het beste is om naast het determineren 
van de vraatpatronen, ook de kevers te determineren. Enkele 
soorten hebben wel makkelijk herkenbare vraatpatronen, 
zoals de Eikenspintkever die een korte dikke en dwars op 
het hout liggende moedergang heeft. Heel anders is de 
Eikenbastkever (Dryocoetes villosus, er is helaas nog geen 
officiële Nederlandse naam). De moedergangen van deze 
soort liggen ook dwars op het hout, maar zijn veel langer en 
2-7 armig. Deze kevers zijn geen goed nieuws voor de boom, 
want zij en ook hun larven vreten zich door het cambium heen. 
(Het cambium is een voedselrijke maar vitale groeilaag op de 
grens tussen hout en bast. Het is delingsweefsel, naar binnen 
toe worden houtcellen afgezet, naar buiten toe bastcellen). 

Nieuwe ziekten
De laatste jaren is er sprake van een toename van een 
aantal nieuwe ziekten. Sinds 1990  rukt vanuit het zuiden 
de Eikenprachtkever in Nederland op en sinds tenminste 
2020 is die kever ook in Zeeuws-Vlaanderen. Zoals de naam 
aangeeft een mooi beest, maar zijn vraatgedrag is behoorlijk 
desastreus. Eiken die al een iets verminderde conditie 
hebben, bijvoorbeeld door een intensieve vraat van Kleine 
wintervlinder en Groene eikenbladroller, zijn kwetsbaar. De 
Eikenprachtkever blijkt ook eerder toe te  slaan als de bomen 
verzwakt zijn door sterk wisselende grondwaterpeilen. Dus 
niet alleen droogte maar ook perioden met intensieve regen 
maken de eik kwetsbaar. 

Eikhaas aan de voet van een monumentale zomereik        

Vitaliteit oude zomereiken onder druk

Zwamdraden van Honingzwam
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Er is helaas ook een toename van verschillende soorten 
Phythoftera’s die bloedingsverschijnselen van bomen geven, 
zoals de Paardenkastanjebloedingsziekte. Ook eiken lijden hier 
nu aan. 

De gevolgen voor de natuurwaarden kunnen groot zijn. 
Oudere eiken herbergen een grote biodiversiteit. Ook 
kwijnende eiken zijn hele ecosystemen op zich die zeer rijk 
kunnen zijn aan soorten. Maar als een groot deel van de eiken 
nu versneld begint te sterven is de kans groot dat we ze in 
een korte periode kwijt zijn en dan is het uiteraard ook snel 
afgelopen met de soortenrijkdom. 

Toekomst
Zorgelijk is de toekomst wel. In de bossen van Clinge en 
Sint-Jansteen worden kleinschalige proeven genomen 
met bekalken om zo weer mineralen in het ecosysteem te 
krijgen. Er worden bomen en struiken aangeplant die basisch 
strooisel produceren. Maar klimaatopwarming repareer je 
niet zomaar even. Ook stikstof blijkt een lastig probleem, dat 
dringend aangepakt moet worden. Een beter en natuurlijker 
grondwaterpeil is waarschijnlijk nog het makkelijkste te 
verwezenlijken. 

Bronnen
* Iersel van H. 2018, Voor eikensterfte is niet één oorzaak aan te 

wijzen, Boomzorg 6 - 2018
* Sioen G. et al. 2016, 30 jaar monitoring van bosvitaliteit in 

Vlaanderen en Europa, Bosrevue 56.

Bloedende zomereik, februari 2011 Nu in 2022, elf jaar later, is de boom net afgestorven. 

Eikenbloedzwam
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Was 2021 een goed jaar 
voor de nachtvlinders in 
Oost Zeeuws-Vlaanderen?
Opmerkelijk veel nieuwe soorten dankzij Cathy Maas

 Was 2021 een goed jaar voor de nachtvlinders

Mijn geraadpleegde bron is Waarneming.
nl. Na de waarnemingen gesplitst te hebben 
tussen macro’s en micro’s en vervolgens alleen 
op imago’s te sorteren werden de mogelijk 
dubbele waarnemingen (dezelfde soort 
op de dezelfde datum in hetzelfde uurhok) 
verwijderd. Van 182 personen bleven voor 
OZVL 11.434 waarnemingen van 23.331 macro-
nachtvlinders over. Het fanatieke legertje van 
18 personen, met meer dan 100 nachtvlinders, 
was goed voor 94% van alle nachtvlinders in 
OZVL, zie tabel 1.

Een uitspraak doen over nachtvlinders in 2021 
in OZVL is geen gemakkelijke opgave. 
Van jaar tot jaar zijn er vaak flinke fluctuaties 
in aantallen. Uitspraken of het goed of slecht 
gaat met een vlindersoort kun je het beste 
doen aan de hand van een lange tijdreeks. 
Uit meerdere langjarige onderzoeken in 
Zeeland hebben we wat parameters om de 
toestand van de nachtvlinders te beoordelen. 
Zo hebben we een relatie vastgesteld tussen 
het aantal vlinders en het aantal soorten. In 
2021 hebben we in OZVL ca 23.300 vlinders 
genoteerd van 442 soorten. Bij ca 23.300 
waargenomen vlinders mag je lokaal in 
OZVL gemiddeld ca 330 soorten verwachten 
en met waarnemingen uit heel Zeeland 
ca 400 soorten. 442 is dus voor OZVL een 
buitengewoon hoog aantal soorten. Daarbij 
waren de onderstaande 27 nieuw voor OZVL 
waarvan 2 soorten zelfs nieuw voor Zeeland 
t.w. de Eikenwespvlinder en de Gestreepte 
tandvlinder. De Bosrankdwergspanner en de 
Jeneverbesdwergspanner konden nog niet 
worden gevalideerd en zijn dus nog onzeker, 
zie tabel 2.

Joop de Bakker

In dit artikel wordt teruggekeken naar de nachtvlinders in Oost Zeeuws-Vlaanderen (OZVL) in 2021.

nr waarnemer Gemeente 
Hulst

Gemeente 
Terneuzen

Totaal 
OZVL

1 Cathy Maas 6065 154 6219

2 Irma Kion 2829 2829

3 Ingrid Bakx 2686 2 2688

4 Adrie van de Wiel 2657 9 2666

5 Lucien Reyns 2187 2187

6 Joop de Bakker 1657 1657

7 Eddy Vermandel 1611 1611

8 Lucien Calle 642 8 650

9 Sander Bijsterbosch 209 9 218

10 Pim Wolf 206 206

11 Harm van Hoeve 174 174

12 Bert van Broekhoven 169 169

13 Marian Sponselee 142 6 148

14 Nathalie De Somer 33 92 125

15 Bas de Maat 122 122

16 Marcel Klootwijk 117 1 118

17 Herrald Damen 109 109

18 René Janssen 100 100

Totaal 20935 1061 21996

Tabel 1, overzicht van aantal waarnemingen per persoon en gemeente
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Soort Datum Locatie Waarnemer

Absintmonnik 15-8-2021 Hoek Bas de Maat

Blauw weeskind 10-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Bosrankdwergspanner 21-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Bruine zwartstipuil 22-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Cipresdwergspanner 28-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Cipresspanner 16-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Eekhoorn 29-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Eikenwespvlinder 21-8-2021 Philippine Karel van Driel

Elzenuil 30-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Esdoorntandvlinder 29-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Essenspanner 7-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Gestreepte tandvlinder 7-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Gevlekte pijluil 12-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Goudhaaruil 1-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Grasbeertje 20-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Jeneverbesdwergspanner 24-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Kantstipspanner 1-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Klein avondrood 3-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Kleine hageheld 26-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Moerasmicro-uil 12-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Moeras-w-uil 22-7-2021 Hulst Eddy Vermandel

Okergele spanner 18-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Purperuiltje 5-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Slanke groenuil 4-9-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Vlasbekuiltje 31-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Wegedoornspanner 16-7-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Witvlekbosrankspanner 27-8-2021 Vogelwaarde Cathy Maas

Tabel 2, overzicht van nieuwe soorten in Oost Zeeuws-Vlaanderen in 2021. Van alle soorten werd steeds één imago waargenomen. 
Alle validaties werden gedaan door Joop de Bakker.

Tabel 3, overzicht van terug gevonden soorten van de Zeeuwse Zwarte lijst

Soort Laatste waarn.jr Datum Locatie Waarnemer

Dennenspinner 2009 2021-07-26 Vogelwaarde Cathy Maas

Grauwe borstel 2009 2021-07-29 Vogelwaarde Cathy Maas

Purperuiltje 1962 2021-08-05 Vogelwaarde Cathy Maas

Goudhaaruil 1962 2021-08-01 Vogelwaarde Cathy Maas

Bruine zwartstipuil 1962 2021-08-22 Vogelwaarde Cathy Maas

Van de Zeeuwse zwarte lijst (soorten niet meer gezien in periode 2011-2020) werden onderstaande soorten in OZVL 
gezien en konden als herontdekt weer worden opgevoerd.
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 Was 2021 een goed jaar voor de nachtvlinders

Over het groot aantal vlinders dat door Cathy Maas in Vogelwaarde werd vastgelegd is een verklaring 
gevraagd aan Cathy:

Beste Cathy,

Jouw bijdrage aan het aantal vlinders en (nieuwe) soorten is enorm en 
het onderzoek zal veel van je tijd gevraagd hebben. Mijn complimenten! 
Heeft u een verklaring voor de vele vlinders in Vogelwaarde en de vele 
nieuwe soorten voor OZVL?

Reactie van Cathy Maas:

De jarenlange ervaring, al is het met een flinke pauze, helpt om de determinatietijd te verkorten, 
maar al met al kost het inderdaad veel inspanning. Ik heb een normale val met dubbele lampen en ook 
een aantal weken met kwikdamplamp gewerkt. 

De led-emmer levert dusdanig weinig op dat ik die minder vaak inzet, maar soms wel in het 
buitengebied waar geen stroom is. De val staat met uitzondering van de winter bijna iedere dag aan 
en dus is de kans groot om veel te vangen. De val staat onder een overkapping en ik vang tijdens 
slecht weer dus gewoon door. Je zou denken dat vlinders dan ook niet actief zijn, maar dat is niet 
waar. 

In de winter heb ik bouwlampen aan bij mijn stal als ik de dieren verzorg en als ik met de hond uit 
ga, brandt er ook een buitenlamp. Dat trekt bijna iedere avond wel een of meer vlinders. Een enkele 
keer smeer ik met een recept van suikers, rijpe bananen en alcohol. 
Mijn tuin is redelijk wild en ik heb meer dan 700 verschillende bomen, struiken, planten, klimmers, 
bolletjes etc. Dat is inclusief wat men onkruid noemt. Ik heb ook een takkenril, composthopen, vijvers en 
allerlei rommelhoekjes. 

De grote hoeveelheid vlinders is dus niet zo bijzonder als je kijkt naar 
de tuin en gelukkig is de omgeving ook interessant voor vlinders en 

andere dieren in combinatie met het vele waarnemen. Soms zie ik 
ook overdag of binnen nachtvlinders of in de vorm van rupsen 
of poppen. Dat telt natuurlijk ook mee. 

Groetjes, Cathy

Gevlekte pijluil, foto Cathy Maas
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Bijzondere 
waarnemingen
Deze rubriek biedt ruimte voor korte berichten en anekdotes over leuke, zeldzame of bijzondere waarnemingen die in de 
voorafgaande periode zijn gedaan. Als u een bijdrage wilt leveren kunt u die, vergezeld van een bijpassende foto, sturen 
naar redactie@steltkluut.nl

Dit keer twee bijdragen van Marian Sponselee -met foto’s van Frank Kuijpers en Jo de Kind- over ‘kansen voor de Kievit’ 
en ‘Zwarte Ibissen in de Putting’.
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Bijzondere waarnemingen in de regio

Zoals iedereen wellicht weet, doen weidevogels het niet zo 
goed. We zien en horen ze steeds minder. Kuikens zien we 
maar zelden. Zelfs in natuurgebieden die speciaal worden 
beheerd ten gunste van Grutto, Scholekster, Tureluur en 
Kievit zijn kuikens een zeldzaamheid geworden. Tijdens 
broedvogeltellingen worden nog wel nesten aangetroffen, 
maar de aantallen blijven afnemen. Over de oorzaken wil ik het 
nu niet hebben, want het is tijd voor een positief geluid.
Tijdens het gereedmaken van een maïsakker kwam Frank 
Kuijpers wat Kieviten tegen. Door te letten op het gedrag van 
de oudervogels heeft hij de jonkies ontdekt. Heel voorzichtig 
heeft hij de kuikens benaderd en geprobeerd ze naar de 
veilige kant van de akker te leiden. Daar wilden ze niet aan 
meewerken. Hij besloot vervolgens maar om eerst ver van 
de kuikens vandaan verder te werken en ze op die manier de 
veilige kant op te sturen. Dit lukte gelukkig wel, waardoor deze 
twee schoonheden een kans krijgen om op te groeien. 
Frank is gelukkig niet de enige landbouwer in de omgeving 
die moeite doet voor weidevogelkuikens. Als we nesten tijdig 
ontdekken en dat vóór werkzaamheden doorgeven, werken 
agrariërs heel graag mee. Met een beetje goede wil kunnen zo 
toch nog wat kuikens groot worden.

Kans voor de kievit
Marian Sponselee (tekst) en Frank Kuijpers (foto’s)

Frank Kuijpers trof enkele kievitsjongen aan op zijn maisakker
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Zwarte ibissen in de Putting
Marian Sponselee (tekst) en Jo de Kind (foto’s)

Op 24 maart zag ik bijzondere silhouetten vanuit de auto 
tijdens het passeren van de Putting. Direct rechtsomkeert 
gemaakt en zo ontdekten we 2 zwarte ibissen in de Putting. 
Het was al best laat dus de volgende ochtend weer terug om 
te kijken of ze er nog zaten en ja hoor, ze liepen op dezelfde 
plaats vlak naast een sloot met veel riet waar ze regelmatig 
beschutting zochten. Nu kon ik ze in een appgroepje melden 
zodat de mensen niet voor niets zouden komen. Al snel 
kwamen de eerste liefhebbers naar de Putting om ze te 
bewonderen. Op 18 april zag Dirk Verroken er ook één, maar 
dan in de Braakman. Twee dagen later dook in de Putting een 
derde exemplaar op. Deze was veel roder gekleurd aan de 
kop, hals en rug dan de twee die er al waren. Misschien is het 
die uit de Braakman, maar dat zullen we nooit zeker weten. 
Duidelijk was wel meteen dat ‘onze’ twee de aankomst van de 
nieuweling niet zo zagen zitten. Hij/zij mocht wel in dezelfde 
plas foerageren, maar niet te dichtbij komen. Dan werd er toch 
behoorlijk ruzie gemaakt. Als hij op iets grotere afstand bleef 
was er niets aan de hand.

Begin mei, ruim 5 weken later zijn ze er nog steeds en al meer 
dan 80 keer gemeld op waarneming.nl. En niet iedereen die 
ze komt bewonderen meldt ze op dit invoerportaal. Ik zie veel 

fotografen staan die er zeker ook van genieten, maar ze niet 
melden. Dus de schare bewonderaars is best groot en zoals je 
op de foto’s kunt zien, ze zijn prachtig.

Heel vaak laten ze zich nog niet zien in onze omgeving, maar 
het is zeker niet uniek. 25 maart 1897 werden er 2 gespot 
in Canisvliet. Toentertijd gingen ze er anders mee om. In de 
“Avifauna Zeelandica” staat dat het mannetje werd verzameld 
voor de collectie van het KBIN in Brussel. Daar valt ook te 
lezen dat er om de zoveel jaar één of enkele waargenomen 
worden. Dit kunnen exemplaren zijn die uit gevangenschap 
ontsnapt/vrijgelaten zijn, of dispersie van wilde vogels. 
Dispersie is het verspreiden van meest jonge vogels die een 
plekje voor zichzelf zoeken. Dat kan alle richtingen uitgaan. 
Vaak pakt dat niet goed uit, maar soms komen ze op een 
plek die perfect blijkt te zijn zowel qua veiligheid, voedsel als 
voortplantingskansen. De laatste jaren worden ze wel vaker 
gezien. Dit komt omdat het goed gaat met de soort, die vooral 
in Zuid- en Zuidoost-Europa broedt. Uit ringmeldingen blijkt 
dat ze vooral uit Spanje en Hongarije komen, maar momenteel 
is er ook een broedpopulatie in Normandië.
Er wordt verwacht dat ze hier ooit wel zullen gaan broeden, 
en dat doen ze in gemengde kolonies. Dat wil zeggen dat ze 

Een drietal Zwarte ibissen verbleef wekenlang in de Putting bij Hengstdijk
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vlakbij andere soorten broeden die 
in bomen en struiken nesten maken. 
Dat zou dus kunnen bij blauwe 
reigers, lepelaars of zilverreigers. We 
houden ze in de gaten.
Ze eten van alles wat ze in natte 
weilanden en ondiepe plassen 
kunnen vinden: slakken, insecten 
en larven, vissen, kikkers en zelfs 
nestelende vogels. Dus wat dat 
betreft kunnen ze hier nog wel een 
poosje blijven hangen. 

Bijzondere waarnemingen in de regio
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06 - 107 555 86 • vdmgroenbeheer@gmail.com

Adverteren? info@steltkluut.nl



17

Korte berichten

KORTE BERICHTEN 
VAN HET BESTUUR

Ooit zoiets 
moois gezien?

DE GROTE VERLEIDING 

een biologische supermarkt met de 

lekkerste, verste en gezondste pro-

ducten, veelal uit de regio. We be-

zorgen de boodschappen wekelijks 

in heel Zeeland bij onze klanten 

aan de deur. 

www.DeGroteVerleiding.nl

Restaurant Paviljoen ‘t Schor

Havenstraat 54  •  NL - 4569 TL PAAL

Danny en Christien Buijsrogge

0031 6 25 38 22 77

paviljoen@tschor.nl  •  www.tschor.nl

Eindelijk elkaar weer eens zien om wat te vieren,  
op het Steltkluut-jubileumfestival 

Blokkeer je agenda alvast!
Wanneer:  17 september 
Waar:  Boerderij Ondersteboven en omliggende polder bij Ossenisse
Waarom:  Omdat we 65 jaar bestaan… nou vooruit 66

Na 2 jaar waarbij het moeilijk was om met elkaar activiteiten te organiseren en vanwege de beperkingen zelfs besloten 
werd om de viering van het 65-jarig jubileum een jaartje uit te stellen, kijken we uit naar een dag waarbij we de banden 
kunnen versterken en ons weer kunnen presenteren aan de omgeving. Aan de werkgroepen is onlangs gevraagd hoe 
ze zich kunnen en willen presenteren. In het herfstnummer meer daarover. 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit: 

7.00  Vroegevogelactiviteiten op de telpost

10.00 Koffie en taart bij Ondersteboven

10.30 - 18.00 Allerlei boeiende werkgroepactiviteiten, uitstap naar gemaal met vispassage 
 en natuurmarkt met onder meer Velt, Agrarische natuurvereniging, stichting Tragel,  
 mandenvlechten en …

12.30 - 13.30 Gezamenlijke lunch (soep met broodjes)

14.30 Lezing Wageningen Universiteit over de natuur in en rond de Westerschelde

15.30 Lezing Dirk Draulans, bioloog en schrijver

H
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JUNI
Werkgroep Steltkluut

Datum donderdag 23 juni

Activiteit Excursie Groot Eiland

Tijd 19.00 - 22.00 uur

Plaats Parkeerplaats Achtste Verkorting

Aanmelden info@steltkluut.nl

Info Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht.

Werkgroep Nederlandse Entomologische vereniging, Sectie Diptera en Insectenwerkgroep De 
Steltkluut

Datum Zaterdag 25 juni

Activiteit Op zoek naar de Oostelijke bosrandroofvlieg Neoitamus cothurnatus

Tijd Vanaf 11.00 uur

Plaats Groot Eiland, parkeerplaats Achtste verkorting, Groot Eiland

Aanmelden Insectenwerkgroep@steltkluut.nl; ectemnius@gmail.com

Info De Nederlandse Entomologische Vereniging komt met een excursie naar Oost 
Zeeuws-Vlaanderen om te zoeken naar een landelijk zeldzame roofvlieg: de Oos-
telijke bosrandroofvlieg. De soort werd hier al enkele keren opgemerkt. Uiteraard 
zal ook gekeken worden naar vele andere soorten vliegen en muggen. Welkom om 
samen met enkele landelijke specialisten op pad te gaan. Naast de omgeving van 
het Groot Eiland worden ook de bossen in de omgeving van St Jansteen bezocht.

JULI
Werkgroep Insectenwerkgroep

Datum Vrijdag 1 juli

Activiteit NaNaNa bij Watertoren Axel

Tijd van 22:00 tot 01:00

Plaats Watertoren, Kinderdijk 2, Axel

Aanmelden Insectenwerkgroep@steltkluut.nl

Info Op 1-2 juli is er landelijk de NaNaNa – Nationale Nachtvlindernacht 2022. Met 
de insectenwerkgroep spannen we verlichte lakens en gebruiken we smeer in de 
tuinen rond de watertoren om nachtelijke insecten te lokken. Doe met ons mee! 
Opstellen van eigen materiaal kan vanaf 21:30. We nemen zelf een hapje en drankje 
mee om te delen.

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum vrijdag 15 juli

Activiteit Hoogwatertelling

Tijd vertrektijd 15.30 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Telling vanaf de dijk (ca. 3 uur), geen laarzen nodig. Een telling gaat bijna altijd door. 
Bij extreme weersomstandigheden wordt soms een telling afgelast. Dat gebeurt per 
WhatsApp en per e-mail, tenminste 1,5 uur voor het begin van een telling.

Werkgroep Jeugdgroep ’t Stekkertje

Datum zaterdag 16 juli

Activiteit Saeftinghetocht 

Tijd 10.00 tot 12.30 uur  

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe, Emmadorp

Aanmelden jeugdgroep@steltkluut.nl

Info Trek oude schoenen aan, die vies mogen worden of strak sluitende laarzen en ge-
niet van het grootste natuurgebied van onze streek. Dat wordt glibberen en glijden 
in de modder en over geultjes springen. Neem eten en drinken en droge kleren mee 
voor als we terugkomen uit het schor.
Deelname aan de struintocht is gratis voor jeugdleden, €2,50 voor niet-lid kinderen 
vanaf 6 jaar.
Na afloop is het museum open voor de liefhebbers (gratis voor donateurs van 
Zeeuws Landschap; anders €1,50 per kind).

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zondag 17 juli

Activiteit Laagwatertelling 

Tijd Vertrektijd 9.45 uur, duur ca. 6 uur.

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Enkele vrij zware routes in het schor (5-6 uur, laarzen nodig) en twee routes op 
de dijk (2-4 uur, geen laarzen nodig). Eten, drinken en op het weer afgestemde 
kleding meenemen. Een telling gaat bijna altijd door. Bij extreme weersomstandig-
heden wordt soms een telling afgelast. Dat gebeurt per WhatsApp en per e-mail, 
tenminste 1,5 uur voor het begin van een telling.

AUGUSTUS
Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum vrijdag 12 augustus

Activiteit Hoogwatertelling

Tijd vertrektijd: 14.30 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Zie 15 juli

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zondag 14 augustus

Activiteit Laagwatertelling

Tijd Vertrektijd: 8.45 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Zie 17 juli

SEPTEMBER
Werkgroep Jeugdgroep ’t Stekkertje 

Datum zaterdag 3 - zondag 4 september

Activiteit Nachtdierenkamp

Tijd zaterdag 15.00 uur - zondag 11.00 uur

Plaats Locatie na aanmelding.

Aanmelden Uiterlijk vrijdag 19 augustus of zoveel eerder als mogelijk aanmelden bij: jeugd-
groep@steltkluut.nl

Info Spannend! Kamperen in een natuurgebied. In het donker speuren naar nachtdieren: 
muizen, vleermuizen, nachtvlinders, egels en uilen.  
Deze activiteit is exclusief voor jeugdleden van ‘t Duumpje of de Steltkluut.



Planologiewerkgroep Steltkluut InsectenwerkgroepStekkertje Landschapsbeheer

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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Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zaterdag 10 september

Activiteit Hoogwatertelling

Tijd Vertrektijd: 14.15

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Zie 15 juli

Werkgroep Steltkluut

Datum zaterdag 10 september

Activiteit Wandeling Groot Eiland

Tijd 13.00 - 16.00 uur

Plaats Parkeerplaats Achtste Verkorting Hulst

Aanmelden info@steltkluut.nl

Info Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht. 

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum donderdag 15 september

Activiteit vergadering vogelwerkgroep

Tijd 19.30 uur

Plaats Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep Steltkluut

Datum zaterdag 17 september

Activiteit Jubileumdag Steltkluut

Plaats Boerderij Ondersteboven, Westdijk 1, Ossenisse

Info zie elders in dit blad

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zondag 18 september

Activiteit Laagwatertelling

Tijd Vertrektijd: 12.00 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Zie 17 juli

De korte termijn initiatieven van de Vogelwerkgroep 
worden aangekondigd via de mail en Whatsapp. Laat 
je op de maillijst zetten en/of sluit je aan bij de Whatsapp-
groep van de vogelwerkgroep.

Contact: vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Let op, er kunnen altijd wijzigingen plaatsvinden 
in de agenda. Raadpleeg de website of Socie app 

voor de actuele agenda.
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Kop

Mart is bij zijn opa en oma. Hij speelt in de tuin. Hij ziet 
een boom met witte bloemen. Hoe zouden die ruiken?
Mart probeert bij een takje te komen. Hij kan er net 
niet bij. Hij loopt naar de stam van de boom. Hij wil erin 
klimmen.
De boom wil dat niet.
‘Au,’ roept Mart. Hij kijkt naar zijn vinger. Er komt bloed 
uit. ‘Oma!’ gilt hij.
Mart rent door de tuin. Hij is gewond. Zijn ogen zoeken 
zijn oma of zijn opa. Waar zijn ze? Hij kan hen niet 
vinden.
‘Oma,’ roept hij nog een keer. ‘Opa!’
‘Ja-a,’ hoort hij.
Mart hoort oma wel, maar hij ziet haar niet. De tuin is 
niet zo groot. Waar kan ze zijn?
Oma komt door de poort aangelopen. ‘Ik was voor,’ zegt 
ze.
‘Ik bloed,’ zegt Mart. Hij steekt zijn vinger de lucht in.
Oma ziet een druppeltje bloed. ‘Kom naar mee,’ zegt ze. 
‘Ik leg er een pleister op.’
‘Waar is de EHBO-trommel?’ vraagt oma aan opa.
‘In de kast,’ zegt opa. ‘Wie is er gewond?’
‘Mart,’ antwoordt oma. ‘Mart bloedt.’
Mart houdt zijn vinger omhoog.
‘Laat eens zien,’ zegt opa.
Mart toont zijn vinger.
Oma knipt een pleister. Eentje zonder plaatjes. Dat vindt 
Mart jammer. Oma wil de pleister op de wond plakken.
‘Oma,’ lacht Mart. ‘Je zit ernaast.’
‘Ik zie hem ook niet. Het is zoooo klein.’
‘Klein,’ zegt Mart. ‘Groot bedoel je. Hier zie je dat niet?’
Mart knijpt in zijn vinger. Er komt een beetje bloed uit. 
‘Zie je het nu wel?’
Oma ziet het. Snel plakt ze de pleister op de goede plek.
‘Weet je,’ zegt opa, ‘planten kunnen ook bloeden?’
‘Ja, opa,’ zegt Mart, ‘met hele mooie bloemen!’
‘Nee,’ zegt opa. ‘Dat noemen we bloeien. Dat is heel iets 

anders. Ik bedoel 
echt bloeden.
‘Rare opa,’ zegt Mart.
‘Waarom?’ vraagt oma.
‘Omdat opa altijd de natuur erbij betrekt,’ zegt Mart. 
‘Als ik vertel over dikke dijbenen, ziet hij een kikker. Als 
ik bloed heeft hij het over een plant.’
‘Kom maar mee als je me niet gelooft,’ zegt opa. ‘Ik laat 
je zien wat ik bedoel.’
In de tuin zit opa gehurkt op het gras.
‘Wat zoek je?’ vraagt Mart.
‘De plant die ook bloedt,’ antwoordt opa. ‘Kijk dit is hem.’
Opa wijst naar een plant die Mart kent. De plant heeft 
gele bloemen. De bladeren vormen een bladrozet. Ze zijn 
diep ingesneden.
‘Een pisseblomme?’ zegt Mart wat verbaasd. ‘Bloedt die?’
Opa moet om Mart lachen. Zonder erg heeft Mart de 
naam in het dialect uitgesproken. Het is een andere naam 
voor een paardenbloem.
‘Ja,’ antwoordt opa. ‘Kijk maar.’ Opa trekt het bloemetje 
van het steeltje.’
Mart staat er met zijn neus bovenop. Hij ziet de witte 
melkachtige vloeistof.
‘Dat witte?’ vraagt hij.
‘Ja,’ antwoordt opa. ‘Vroeger werden de bladeren 
gegeten.’
‘Is dat lekker?’ vraagt Mart.
‘Ja, het smaakt een beetje naar andijvie. Ze noemen dat 
ook wel molsla.’
‘Molsla!’ lacht Mart. ‘Eet een mol deze sla ook?’
‘Nee, Mart,’ lacht opa mee. ‘Ze zetten een bloempot over 
de plant. Zo werden de bladeren gelig van kleur. Een 
beetje als witlof.’
‘Weet je, Mart,’ zegt oma. ‘Ik gebruikte het sap van de 
stengel vroeger.’
‘Waarvoor?’
‘Voor mijn wratten,’ vertelt oma. ‘Mijn oma zei dat het er 
goed tegen was. Dus stipte ik mijn wratten ermee aan.’
‘En hielp het?’ vraagt Mart.
‘Ja,’ antwoordt oma. ‘Daarna heb ik er nooit meer last van 
gehad.’
‘Zijn er nog meer planten die bloeden?’ vraagt Mart aan 
zijn opa.
Opa knikt. ‘Bijvoorbeeld wolfsmelk of een berk.’
‘Gaan ze daar dood van?’
‘De berk wel,’ antwoordt opa. Maar de paardenbloem en 
de wolfsmelk niet.’
‘Ik gelukkig ook niet,’ zegt Mart.
‘Gelukkig niet,’ zegt opa. Hij trekt Mart naar zich toe en 
geeft hem een dikke knuffel.

Bloeden

20

Toon's natuur

Toon Hagenaar (tekst en foto’s)

Bloeden
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Paardenbloem
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BosrandroofvliegToon's natuur

Bijenpuzzel
Toon Hagenaar (tekst & foto’s)

De puzzel is dit keer een woordzoeker over de bij. Een woordzoeker is een rooster met in elk vakje een letter. 
De woorden die ernaast staan, zitten hierin verborgen. Alle woorden uit de lijst moeten worden weggestreept. De 
woorden staan kriskras verborgen. Van links naar rechts, van boven naar onder, maar ze kunnen ook schuin staan. 
Sommige letters worden meerdere keren gebruikt

Kun jij alle woorden vinden? 
De overige letters vormen een zin.
Kun jij die vinden? En wat heeft de foto met de oplossing te maken?

21

BLOEM
BIJENKAST
DAR
HOMMEL
HONING
HOTEL
IMKER
INSECT
KONINGIN
METSELBIJ
NECTAR
SOLITAIR
STAMPER
STUIFMEEL
VOLK
WERKSTER
IJVERIG
ZESHOEK
ZWERM

Oplossing puzzel

Honingbij Bijenhotel

Behangersbij
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Bosrandroofvlieg

Toon Hagenaar (tekst & foto’s)

De opa van Mart noemt het verliezen 
van vocht bij een plant bloeden. 
Klopt dat eigenlijk wel? Als we het 
opzoeken in een woordenboek staat er: 
(plantkunde) het uitvloeien van sap uit 
de houtvaten. Dus dat klopt.

In een natuurtijdschrijft uit 1859 
schrijft Rauwenhoff het volgende over 
melksappen: Het is algemeen bekend, 
dat wanneer men in sommige planten 
eene insnijding maakt, een troebel 
vocht uit de snede te voorschijn komt, 
hetgeen weldra de snede geheel bedekt 
en somwijlen zelfs droppelsgewijze 
afvloeit. Wie weet niet, dat er uit de 
Wolfs- of Heksenmelksoorten, die 
bij ons langs wegen en op weilanden 
tamelijk algemeen voorkomen, eene 
witte melk vlooit, zoodra men blad of 
stengel afbreekt?

Zowel bomen als planten hebben een 
sapstroom.  Deze komt in de late 
winter weer op gang. De sapstroom 
zorgt voor het vervoer van water en 
voedingsstoffen van de wortel tot aan 
de kroon.
Als er aan de boom of plant blad zit, 
verdampt het vocht via de huidmondjes 
in het blad. In de herfst en de winter 
is het blad afgevallen. De sapstroom is 
dan niet meer nodig. De boom of plant 
gaat in een soort van winterslaap.
Als we in de zomer een insnijding 
maken in een boom of een plant kan er 
vocht tevoorschijn komen. Dit noemen 
we dus bloeden.
Bij de paardenbloem, stinkende gouwe 
of de wolfsmelk is het leuk om het 
bloeden te bekijken. Pluk er maar 
eens een en kijk wat er gebeurt. Bij 
de paardenbloem en wolfsmelk is het 
sap wit. Bij de stinkende gouwe is het 
sap oranje van kleur. Deze planten 
ondervinden van het insnijden geen 
last.

Dat is niet bij alle planten of bomen 
zo. Er zijn er die hier zelfs veel last 
van kunnen hebben. Bijvoorbeeld de 
berk, de druif of de tamme kastanje. 

Wanneer we die op het verkeerde 
moment snoeien of insnijden kunnen ze 
zelfs doodbloeden.
Wanneer een boom uit zichzelf 
bloedt is er iets niet goed. Het 
bloeden kan dan een vorm zijn van een 
afweermechanisme. Op die manier kan 
er niets naar binnen komen. Hierbij kun 
je denken aan schimmels of ziektes. 
Ook houdt het bloeden insecten 
tegen. Dit vocht moet je dus niet 
tegenhouden, zoals oma wel bij Mart 
doet door er een pleister op te plakken. 
Het heeft ook weinig zin, want het 
keert toch weer terug.
Als de boom het overleeft zal het 
bloed op een bepaald moment stelpen. 
Stelpen wil zeggen: het bloeden zal 
ophouden. Er komt een soort van korst 
op de wond. Het is net als bij jezelf 
als je een wondje hebt. Het is leuk om 
eraan te peuteren. Dit moet je bij een 
boom niet doen. Gewoon laten zitten! 
Bij jezelf is dat ook het beste.

Het sap van de stengel van de 
paardenbloem is licht giftig, net als 
die van de stinkende gouwe of van de 
wijnruit.
Toch is niet alle sap van planten giftig. 
Het sap van een plant dat tegenwoordig 

veel wordt gebruikt is dat van de Aloë 
vera. Als je van deze plant het blad 
doormidden snijdt druppelt er sap uit. 
Dit wordt opgevangen. Het sap wordt 
gebruikt in verschillende producten 
zoals tandpasta. 

In de noordelijke landen zoals Canada 
en Finland worden er onderin de berk 
gaatjes geboord. Hierin plaatsen ze 
buisjes. Het berkensap stroomt door 
de buisjes en wordt opgevangen. Het 
wordt puur gedronken of in flessen 
bewaard. Het smaakt 
lichtzoet.

Plantensappen
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Toon'aard
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Heksenmelk, een soort uit de Wolfsmelk-familie

Esdoorn
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Toon'aard

Op dezelfde manier wordt bij de 
suikeresdoorn ook het plantensap 
afgetapt. Dit sap wordt in ingedikte 
vorm esdoornsiroop of ahornsiroop 
genoemd. Het is een dunne stroop.

Een boom steekt bij de planten 
waar we vocht van aftappen er met 
kop en schouders bovenuit. Dat is 
de Braziliaanse rubberboom. Het is 
een familielid van onze wolfsmelk. 
Bij verwonding stroomt er een witte 
melksap uit de bast. Dit vocht noemen 
we ook wel latex. Van deze latex wordt 
natuurlijk rubber gemaakt. Om dit 
te winnen maken ze insnijdingen in de 
bast. Er onder wordt een soort van 
emmertje gehangen om de latex in op 
te vangen.
Bij het versturen van een brief heb 
je een envelop nodig. Vroeger was het 
randje waar je met je tong langs likte 
ingesmeerd met een soort lijm. Die lijm 
kwam van een boom die familie is van 

onze acacia. Het witte vocht daarvan 
wordt ook wel Arabische gom genoemd.

Hars
Naaldbomen produceren ook een sap. 
Dit heet alleen anders, we noemen dit 
hars. Je hebt vast wel eens hars aan 
je vingers gehad nadat je over de stam 
van de kerstboom bent gegaan. Of in 
het bos als je over de boomschors van 
een den strijkt. Het plakt heel erg.
Iets bijzonders aan hars is, is dat het 
moeilijk afbreekbaar is. Het kan door 
zijn ouderdom verstenen. We noemen 
het dan amber of barnsteen. Soms 
komt er een insect in vast te zitten. 
Hierdoor weten we welk insect vroeger 
al leefde.

Guttatie
De sapstroom kan er ook voor zorgen 
dat een plant gaat huilen. Huilende 
planten, hoor ik je al denken. Ja, het 
kan echt. Deze planten verliezen 

waterdruppels via hun blad.
Je hebt net al gelezen dat planten 
het water opnemen met hun wortels 
en verdampen via het blad. Alleen in 
de nacht zijn de poriën van het blad 
gesloten. De plant verdampt dan geen 
water, maar de wortels nemen nog wel 
water op. Hierdoor ontstaat er een 
overdruk van water in de plant.
Om dat overtollige vocht te verliezen, 
zijn er speciale waterklieren in de 
punt van het blad. Hier ontstaan dan 
waterdruppels. Dit noemen we guttatie.
Een bekende hiervan is de 
bananenplant. Thuis hebben jullie 
misschien wel een gatenplant of een 
olifantsoor. Huilen die ook?
Guttatie is niet schadelijk voor je 
planten en bij sommige planten is het 
onvermijdelijk.

Berk

Stinkende gouwe

Den

Paardenbloem



Bruine snuituil

Groot avondrood

Sint-jansvlinder 

Ligusterpijlstaart

Brandvlerkvlinder

Bonte brandnetelmot

Witte hermelijnvlinder

Grijze stipspanner

Koperuil


