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Toename biodiversiteit
Jonge bomen kenmerken zich door weinig biomassa, geen 
dode delen en nog onbeschadigde, gladde stammen en 
takken. Deze jonge bomen kunnen evengoed al een flinke 
hoeveelheid soorten aan zich binden. Denk aan de talrijke 
soorten insecten die van de bladeren vreten of zuigen. Zo zijn 
er indrukwekkende hoeveelheden bladrollers (microvlinders), 
kevers, luizen e.d. en de soorten die weer van al deze insec-
ten leven. Naarmate een boom ouder wordt, verschijnen er 
steeds meer microhabitats in. Zoals holten, dood hout en een 
grilliger structuur van de schors. Het is niet zo dat daarmee de 
kenmerken van de jeugdfase verdwijnen. Die schuiven met 
de groei gewoon wat verder mee omhoog. Een oudere boom 
wordt daarmee een steeds completer ecosysteem. Wanneer 
een boom zijn maximale omvang heeft bereikt en op een lo-
catie staat waar hij ook fraai kan uitgroeien, is sprake van een 
monumentale boom. In een ouder bos met veel monumentale 
bomen is vaak sprake van veel biodiversiteit. 

Natuurlijke afstervingsprocessen
De periode van maximale omvang kan lang duren, afhankelijk 
van boomsoort en lokale omstandigheden wel enkele hon-
derden jaren. Daarna komt er een periode waarin aftakelings-
processen zich voordoen. De natuurlijke aftakeling bij oude 
bomen gaat gepaard met een kroonreductie en de vorming 
van een secundaire kroon. De  hogere kroon sterft geleidelijk 
af en wordt vervangen door een veel lagere en kleinere kroon. 
De boom werkt hierbij samen met houtparasitaire zwammen. 

Hele takken kunnen tijdens dit proces afbreken en daarmee 
beschermt de boom zichzelf. De verzwakte stam is immers 
niet meer in staat om alle krachten die op de uitgegroeide 
kroon werken (wind en gewicht) goed te weerstaan. Het risico 
van stambreuk of omwaaien is dan te groot. Bijna altijd gaat 
dit proces gepaard met het geleidelijk holler worden van de 
stam. Soms kunnen er enorme holten ontstaan en blijft slechts 
(een deel van) de buitenrand bestaan. Zulke bomen vormen 
zelfs vaak eigen wortels in het verterende hout in de stam. Zo 
hergebruiken ze met behulp van schimmels zichzelf. Deze veel 
oudere en door kroonreductie lagere bomen worden vete-
raanbomen genoemd. Er is geen exacte minimumleeftijd te 
plakken op veteraanbomen. Dat is afhankelijk van boomsoort 
en omstandigheden. Het zijn geleidelijke processen en ook 
jongere bomen kunnen soms al kenmerken van veteraanbo-
men hebben. In een kleinere en lagere vorm kan de veteraan-
boom nog lange tijd leven, soms zelfs nog enkele honderden 
jaren! Veelal vindt men dat een dergelijke boom “versleten” is 
en daarom geveld moet worden. Dat werd in het verleden heel 
vaak gedaan. Dat blijkt nu een tragische vergissing, want juist 
dit soort bomen is op zijn top van het ecologisch functioneren.

De laatste jaren is bekend geworden dat juist veteraanbomen 
nog belangrijker zijn voor de biodiversiteit dan voorheen werd 
gedacht. Daarnaast kunnen veteraanbomen ook van belang 
zijn voor het behoud van autochtoon genenmateriaal. De vaak 
hoge leeftijd van deze bomen maakt de kans dat deze origi-
neel voor de streek zijn relatief groot. 

Veteraanbomen als drager 
van biodiversiteit

Veteraanbomen als drager voor biodiversiteit

Dat er veel soorten organismen gebonden zijn aan oudere bomen is bekend. Bomen die al over hun hoogtepunt heen 
zijn, blijken wat dat betreft zelfs buitencategorie. In dit artikel een pleidooi voor een betere bescherming van deze oude 
knoerten, de veteraanbomen.

Lucien Calle (tekst en foto’s)
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Microhabitats
Het voert te ver om een complete 
beschrijving te geven van alle micro-
habitats die in een veteraanboom voor-
komen (maar zie Bütler 2020 voor een 
overzicht). Hieronder worden er enkele 
habitats uitgelicht: schors, dood hout en 
boomholten.

Boomschors wordt zolang de boom 
groeit steeds grilliger. Er ontstaan ge-
groefde structuren, met daarin spleten 
en soms loshangende schorsplaten. Ie-
dere boomsoort heeft zo zijn eigen, ty-
pisch patroon en van iedere boomsoort 

heeft de schors zijn eigen zuurgraad, 
voedingsbalans en textuur. 
In en rondom de grillige schors van oude 
bomen ontstaat een grote diversiteit 
aan minibiotoopjes. In de oppervlakkige 
delen zijn de omstandigheden totaal an-
ders dan in de hele diepe spleetjes. Daar 
is geen instraling van zonlicht, het waait 
er nooit en grotere regendruppels kun-
nen deze plekken niet bereiken. Dat er 
een hele specifieke levensgemeenschap 
afhankelijk is van dit soort omstandig-
heden, heeft het boek “Coniocarpen, 
Regenschaduwspecialisten” duidelijk 
gemaakt. Coniocarpen (korstmossen of 
niet gelicheniseerde zakjeszwammen) 
zijn hele kleine wezentjes, die zelfs met 
een goede loep met verlichting heel 
lastig zichtbaar zijn. Deze specialisten 
blijken vooral voor te komen op vete-
raanbomen. 
Het zijn niet alleen de hele kleintjes die 
van schors afhankelijk zijn… Zo huist de 
landelijk uiterst zeldzame mopsvleer-
muis graag achter loshangende schors-
platen. Een populatie van deze soort 
is langs de grenskant met Vlaanderen 
aanwezig. Ook mossen en korstmossen 
kunnen soortenrijke levensgemeen-
schappen op monumentale bomen vor-
men. Samen met mossenspecialist Hans 
de Bruijn turfden we op de schors van 

een omvangrijke, deels liggende boswilg 
ruim 30 soorten mossen en korstmos-
sen.

Dood hout. Een groot deel van alle bio-
diversiteit in bos is gebonden aan dood 
hout. Schattingen lopen wat uiteen 
maar gaan tot ca 50% van alle soorten! 
Ruim de helft van alle coniocarpen heeft 
een sterke binding met dood hout. In 
Nederland zijn wel 750 soorten kevers 
gebonden aan dood hout! Groter (en 
dikker) dood hout scoort wat dat betreft 
beter dan kleinere stukken. Sommige 
houtkevers leven als larven meerdere 
jaren achtereen in het hout en zijn dus 
gebaat bij grotere stukken langzaam 
verterend hout. Veteraanbomen hebben 
wat dat betreft dus veel te bieden. Een 
boom die er lang over doet om te groei-
en doet er meestal ook lang over om te 
verteren. Zowel staande als liggende 
boomlijken hebben een ecologische rol. 
Staand dood hout is doorgaans droger 
en het verteert daardoor minder snel. 
Holte bewonende insecten zoals bijen 
en graafwespen vinden in het droge 
dood hout zo een goede leefplek. Ook 
vogels als spechten en vleermuizen kun-
nen alleen in staand dood hout terecht. 
Exoten blijken niet alleen in levende lijve 
veel minder aan biodiversiteit te bieden, 

Oude, liggende boswilg aan de buitenrand van het Groote Gat bij Oostburg. Er groeiden ruim 30 soorten mossen en korstmossen op de 
stammen en takken.

Houtlangpootmug, een soort waarvan 
de larven leven in vermolmd hout
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Veteraanbomen als drager voor biodiversiteit

maar zelfs ook als ze dood zijn. In verterende stammen van 
Robinia’s, Amerikaanse eiken en andere exoten blijken veel 
minder zwammen, kevers e.d. te leven dan in stammen van 
inheemse soorten zoals zomereiken, beuken en wilgen. 

Boomholten worden bewoond door o.a. zoogdieren als 
vleermuizen en marters, vogels, insecten, korstmossen, algen, 
schimmels en bacteriën. Voor de milieucondities in de holte 
maakt het veel uit welke boomsoort het betreft. Verder zijn 
ook de grootte van de holte, de dikte van de boom en de 
hoeveelheid dood hout eromheen bepalend. Een holte in een 
dikke boom met veel dood hout rondom het hol, heeft een 
veel stabieler leefklimaat dan dezelfde holte in een dunnere 
stam met weinig dood hout, omdat de temperatuur en de 
luchtvochtigheid er veel constanter zijn. Zo warmt een dun-
nere stam bijvoorbeeld sneller op. Als er veel verterend hout 
is in een dikke stam, droogt de holte ook niet zo snel op als in 
een dunne stam, want er wordt dan veel vocht “nageleverd” 
vanuit het omringende dode hout. Veel soorten, waaronder de 
al eerder genoemde coniocarpen, blijken gebonden te zijn aan 
juist de stabiele holten die zich in veteraanbomen bevinden. 
Overigens hoeft een holte niet altijd groot te zijn om leven te 
herbergen. Zelfs smalle vraatgangen van keverlarven herber-
gen slijmzwammen en schimmels.

Consequenties voor het beheer 
Het ligt voor de hand dat kroonreductie in een opgaand bos 
problematisch kan zijn voor de veteraanboom. De buurbomen 

kunnen zorgen dat de oude knoert last van lichtgebrek krijgt. 
Komt een veteraanboom te veel in de schaduw te staan, dan 
kan deze snel gaan sterven. Daarmee verdwijnt versneld het 
hele boomecosysteem en alle daarvan afhankelijke organis-
men. Het blijkt dat vrijwel alle boseigenaren, ook de natuurbe-
heerders, zich hier tot nu toe onvoldoende bewust van waren. 
Gelukkig zijn er nu wel beheerders, zoals Staatsbosbeheer en 
het Zeeuwse Landschap, die aan hebben gegeven dat ze meer 
willen investeren in het behoud van veteraanbomen. Daarvoor 
zijn een paar zaken van belang. Het begint met een goede 
registratie op kaart van alle veteraanbomen. Per boom moet 
een beschrijving gemaakt worden van de actuele situatie en 
de beheeraspecten. Deze juweeltjes zullen dan periodiek (bij-
voorbeeld één keer jaarlijks) moeten worden gecontroleerd. 

Bij de uitvoering van adequaat beheer moeten de oudjes met 
alle egards behandeld worden, zodat ze een maximale kans 
hebben te overleven. Zo moet het verwijderen van jonge en 
snelgroeiende bomen die een schaduw gaan werpen op de 
veteraan, geleidelijk aan gebeuren, zodat de monumentale 
boom niet in één keer helemaal in de zon wordt gezet. Ook dat 
zou weer schadelijk zijn. Bij het reservaatbeheer van bossen 
kan dat botsen met het “Niets doen beheer” wat in dergelijke 
reservaten gewenst is. Maar dergelijke eeuwenoude bomen 
zijn ook hier het behouden meer dan waard. Bij veteraan-
bomen die in een opener landschap staan, is het meestal de 
windbelasting die een bedreiging vormt. Dan kan een goed 
uitgevoerde snoei helpen bij de kroonreductie. 

Detail van de stam van de boswilg, met soorten als knikkerster-
retje, vals dooiermos en diverse haarmutsen.

Liggende dode monumentale beuk in het Clingse bos. De 
Zeeuwse paddenstoelenwerkgroep vond daarop wel 35 soorten 
zwammen op één moment!

Slijmzwammen geconcentreerd rond vraatgang van 
populierenprachtkever in oude dode Canadese populier.
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Beleid
Beleidsmatig wordt het belang van “versleten” bomen nog 
onvoldoende onderkend. In de nieuwe Gedragscode Soortbe-
scherming Bosbeheer (2020) wordt nauwelijks aandacht aan 
veteraanbomen besteed. Positief is wel, dat in de gedragscode 
is opgenomen dat bomen met holten niet mogen worden ge-
veld in verband met het mogelijke voorkomen van vleermui-
zen, marters en broedende vogels. Voor dikke bomen met veel 
dood hout wordt de term “Bijzondere keverbomen“ gebruikt: 
“Dikke kwijnende bomen waarin larven van vliegend hert en 
vermiljoenkever kunnen voorkomen, worden ontzien”. In onze 
streek zijn deze soorten overigens nooit aangetroffen. 
In de gemeentelijke kapverordeningen staat meestal dat het 
ecologisch belang meegewogen moet worden. In de praktijk 
houdt dit niet veel in. Veel veteraanbomen staan niet eens 
geregistreerd op een lijst die bij de kapverordening gebruikt 
wordt en zijn daardoor niet beschermd. Op zijn best vindt bij 
de wel geregistreerde bomen een controle op broedvogels 
en vleermuizen plaats. De andere soortgroepen, die juist veel 
soortenrijker zijn, krijgen hierbij tot nu toe geen enkele aan-
dacht. Het wordt te lastig gevonden en de kennis ontbreekt 
vaak. Als dit niet verandert zou tenminste het voorzorgsprin-
cipe moeten gelden. Dit houdt in dat veteraanbomen nooit 
worden gekapt, tenzij het echt niet anders kan. 

Literatuur
* Bütler, R., Lachat, T., Krumm, F., Kraus, D., Larrieu, L., 2020: 

Field Guide to Tree-related Microhabitats.
* Dort, Klaas van en Bart Hovers, 2021. Coniocarpen, Regen-

schaduwspecialisten.
* Joye Tom, 2013, Het beheer van veteraanbomen, Bosrevue 

46, Inverde.
* Read Helen 2012, Veteran trees - a guide to good, Natural 

England en Ancient Tree Forum. ‘Het beheer van veteraan-
bomen’ is een vertaling (en gedeeltelijke bewerking) van het 
boek van Helen Read, Agentschap voor Natuur en Bos, 2012. 

* Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) 
2020, Gedragscode Soortbescherming Bosbeheer.

Inspectie van een veteraanboom 

Monumentale zomereik in het bos van Sint-Jansteen. Ook deze 
boom wordt in de schaduw gezet door veel jongere bomen rond-
om hem. 
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De Floron-cursus

Tekst:  Marleen Peeters

Ieder jaar, van maart tot begin juli, 
geeft Floron een online basiscursus 
Flora. In veertien lessen leer je de 
belangrijkste families en soorten her-
kennen en te determineren met Heu-
kels’ Flora. Hiermee krijg je een goede 
basis om bijvoorbeeld een bijdrage 
te leveren aan vrijwilligersprojecten 
zoals het in kaart brengen van kilo-
meterhokken. Een aantal van onze 
leden waaronder Bert Vanden Berghe, 
Christine Lombaerts, Guy De Vos en 
Marleen Peeters volgden deze cursus. 
Een korte terugblik. 

‘Wil je de natuur leren kennen, dan moet 
je planten leren kennen: die kunnen je 
veel vertellen over de ecologie van een 

plaats,’ aldus Bert. Christine beaamt dit: 
‘Planten zijn indicatoren. Hun aanwe-
zigheid vertelt iets over de bodem, over 
biodiversiteit. De waarde die planten 
hebben voor insecten, de manier waarop 
de bloemen bevrucht worden, hoe ze 
hun zaden verspreiden, het zijn allemaal 
boeiende facetten.’ 

Heukels’ Flora
Alle deelnemers zijn het erover eens, 
dat de goed gestructureerde lessen 
van Stef van Walsum van Floron heb-
ben geholpen om meer details aan 
planten te ontdekken en makkelijker te 
determineren met behulp van Heukels’ 
Flora. Nathalie De Somer van de Plan-
tenwerkgroep: ‘Wie zichzelf een cursus 
gunt, is niet langer afhankelijk van al te 
gemakkelijke beeld-identificatie via apps 
of voortdurende begeleiding en ervaart 
zo de voldoening die hoort bij het onder 
de knie krijgen van nieuwe kennis. De 
kennis en de inzichten die we zo opdoen, 
zetten we om in natuurbescherming.’ 
Nathalie onderstreept het belang van 
goede waarnemingen als je deze wilt 
invoeren in bijvoorbeeld waarneming.
nl. ‘Als validator kan ik aan de ingevoer-
de waarnemingen herkennen wie met 
nieuwsgierigheid naar planten kijkt.’ 

Wat doe je ermee?
Tijdens de cursus word je uitgedaagd 
om een eigen kilometerhok te inven-
tariseren. Niet iedereen doet dit overi-
gens. Guy volgde de lessen omdat hij 
als natuur- en bosgids bij Natuurpunt 
Vlaanderen zijn deelnemers meer wilde 
kunnen vertellen over de planten onder-
weg. Voor Bert was de cursus aanleiding 
om met zijn vrouw vaker de natuur in 
te trekken en plantjes te bestuderen. ‘Je 
ziet zoveel wonderlijke details als je er op 
gaat letten.’ En Christine geniet nog meer 
dan voorheen van de schoonheid van 
alle planten die ze ziet. ‘Onkruid bestaat 
niet. Elke plant heeft een verhaal, iets 
moois.’ Wil je echt plezier aan de cursus 
beleven, dan moet je er ook tijd in inves-
teren. Christine: ‘Je moet voor deze cur-
sus wel voldoende tijd hebben om het 
veld in te gaan en je huiswerk te maken.’ 
Guy vertelt: ‘Door meer naar de details 
van de planten te kijken, heb ik ontdekt 
dat sommige planten niet de plant was 
die ik dacht.’ Bert vat de essentie samen: 
‘Vroeger vond ik planten ook al wel inte-
ressant, maar ik besef nu dat ik héél veel 
gewoon niet zag omdat ik het niet ken-
de. Er gaat een wereld voor je open maar 
tegelijk besef ik dat ik nog een leven lang 
te leren heb. En dat is het mooie ervan!’ 

Meer info over de cursus:  
www.floron.nl/floracursus 

De Floron-cursus
‘Er gaat een wereld voor je open’

Wil je met iemand van de Plan-
tenwerkgroep overleggen of deze 
cursus iets voor jou is? Stuur een 
mailtje naar: plantenwerkgroep@
steltkluut.nl 

Bert Vanden Berghe: Echt duizend-
guldenkruid

Bert Vanden Berghe: RapunzelklokjeGuy De Vos: Een opengewerkte Narcis 
(Narcissus)

Marleen Peeters: De Grote teunisbloem 
(Oenothera glazioviana) 

Christine Lombaerts: Huiswerkopdracht: 
zoek een Witte en een Paarse dovenetel. 
Beschrijf de verschillen. Maak foto’s en 
zorg dat de onderscheidende kenmerken 
goed zichtbaar zijn.
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Bert van Broekhoven & Ria van Minnen (tekst en foto’s) 
 
Herkent u ze ook al, de Zwartkopmeeuwen die met hun miauwende roep vanaf begin april veelvuldig in onze regio te 
horen zijn? Deze prachtige meeuwen zijn spierwit en hebben een kop waarop het zwart een stuk verder doorloopt dan 
bij de Kokmeeuw. Verder hebben ze een vuurrode snavel. Vanaf 1990 zijn de aantallen Zwartkopmeeuwen in onze regio 
sterk gestegen. Tot eind jaren tachtig was de Zwartkopmeeuw een zeldzame broedvogel in Nederland, maar sinds 2009 
broeden er hier gemiddeld zo’n 2000 paren. Ook het aantal doortrekkers is toegenomen. Meer informatie over de Zwart-
kopmeeuw is te vinden in de Avifauna Zeelandica in deel 2 op pagina 714-719. 

Broedeiland
Zwartkopmeeuwen overwinteren in Nederland slechts in klei-
ne aantallen en worden vanaf eind februari vooral opgemerkt 
tijdens de voorjaarstrek, ook op de telpost Margarethapolder. 
In maart nemen de aantallen snel toe. De piek van voorbijtrek-
kende vogels ligt ergens half april. Bij de Margarethapolder is 
het sinds 2-3 jaar erg lastig om de doortrekkende Zwartkop-
meeuwen te onderscheiden van hun hier verblijvende soortge-
noten. Samen met Kokmeeuwen tonen ze al vanaf eind maart 
veel interesse voor het broedeiland dat hier drie jaar geleden 
voor de Visdieven werd geplaatst. 

Het eiland werd indertijd pas vrij laat in het broedseizoen ge-
plaatst en mede daarom waren het in dat jaar vooral de Visdie-
ven die er zijn gaan broeden. Koppels Zwartkopmeeuwen die 
probeerden een plekje te bemachtigen, werden stelselmatig 
door de Visdieven verjaagd. De jaren daarop (2020 en 2021) 
kwamen er echter vooral Zwartkopmeeuwen en Kokmeeuwen 
tot broeden. Zij waren al aanwezig op het broedeiland ruim 
voordat de Visdieven terugkwamen uit het zuiden. Hierdoor 
was er voor de Visdieven niet veel ruimte meer over. Maar toen 
de meeuwen klaar waren met broeden en het weer rustig werd 
op het eiland, gingen de Visdieven alsnog op het eilandje broe-
den. In 2021 waren de laatste Visdieven nog aanwezig tot in de 
eerste week van september.

Geringde zwartkopmeeuwen
Ook dit jaar hebben er op het eiland mooie aantallen Zwart-
kopmeeuwen gebroed, naar schatting zo’n 80 tot 100 paar. Tij-
dens de broedtijd controleren we regelmatig de vogels op het 
eilandje in verband met de inspanningen van diverse organisa-
ties om Visdieven uit de binnenstad van Terneuzen te weren.

Tijdens het controleren bleek dat er behoorlijk wat geringde 
Zwartkopmeeuwen aanwezig waren. Ringen aflezen bij Zwart-
kopmeeuwen is lastig als ze op de weilanden foerageren. Ze 
zijn dan erg beweeglijk en vliegen regelmatig op om een stuk-
je verderop weer verder te scharrelen. 

Op 7 juni zijn we op de telpost gaan proberen om zoveel mo-
gelijk ringen van Zwartkopmeeuwen af te lezen. Dat lukte best 
aardig die dag, met als resultaat maar liefst 7 ringaflezingen.

Er zijn diverse ringprojecten voor de Zwartkopmeeuwen in Eu-
ropa. Doel van de projecten is om via de ringaflezingen inzicht 
te krijgen in de verdere verspreiding van Zwartkopmeeuwen in 
Europa en hun levenswijze. Komen de Zwartkopmeeuwen 
steeds terug naar dezelfde broedlocaties? Op welke nieuwe 
plaatsen vestigen ze zich? In welke gebieden overwinteren ze 
en hoe oud worden Zwartkopmeeuwen?

Wij hebben onze gegevens van de telpost gelijk aangeleverd 
aan het betreffende project en al vrij snel ontvingen we de 
lifelist van elk afzonderlijk individu. Op de lifelist staat waar de 
Zwartkopmeeuwen geringd zijn, op welke leeftijd en waar ze 
nog meer zijn gezien. Het is leuk om deze informatie te weten 
te komen. De meeste ringaflezingen van ons waren afkomstig 
van in de regio Antwerpen geringde vogels.

Ringtellingen
De verwerkers van de gegevens moedigden ons gelijk enthou-
siast aan om vooral regelmatig door te gaan met de tellingen 
en de gegevens zo spoedig mogelijk door te geven. Zo ge-
schiedde. Binnen 1 dag na de aanlevering van de nieuwe tel-
lingen ontvingen we de lifelists alweer terug. Dat motiveerde 
ons erg om het aflezen dagelijks vol te houden. Tot 19 juli zijn 
we hiermee doorgegaan. Het resultaat mag er zijn. We hebben 
293 ringen afgelezen van 65 verschillende Zwartkopmeeuwen. 
Er was zelfs een geringd koppel aanwezig.

Het merendeel van de vogels had een witte ring met daarop 
4 cijfers en/of letters, steeds beginnend met het cijfer 3. Dat 
levert dan bijvoorbeeld de volgende codes op: W3LVV, W3215, 
GR08J (de W staat voor een witte ring, de G voor een groene 
ring). De Zwartkopmeeuw met de groene ring GR08J was de 
oudste die we hebben afgelezen. Deze meeuw bleek in 2009 
geringd te zijn in Noord-Frankrijk (50 km ten zuiden van Calais) 
en overwintert daar ook jaarlijks. Verder is deze vogel onder 
meer op de volgende plaatsen gezien:

Ringaflezingen Zwartkopmeeuwen 
Margarethapolder  

Ringaflezen
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 Was 2021 een goed jaar voor de nachtvlinders

• 26/07/2009 ; Le Portel; Pas-de-Calais; Hauts-de-France; 
France 

• 18/03/2010 Voorland, Nummer Een; Sluis; Zeeland; ; 
• 22/06/2011 Hoeckelingsdam/Kinseldam, Waterland; 

Amsterdam; Noord-Holland; 
• 16/04/2016 ; Blaricum; Noord-Holland; ; 
• 07/03/2020 Zwin; Knokke-Heist; West-Vlaanderen; 

Flanders; 
• 12/03/2021 Total; Antwerpen; Antwerpen; Flanders
• 21/06/2022 telpost Margarethapolder, Zaamslag; 

Terneuzen; Zeeland

Doordat we de ringen enkele weken achter elkaar hebben 
afgelezen, zagen we ook de ontwikkeling van de jonge vogels 
naar exemplaren die vliegvlug werden en gingen proefvliegen. 
Dat was erg leuk om te volgen. We zagen ook dat de Zwartkop-
meeuwen naar elkaar toe niet erg vriendelijk zijn. Als een jong 
van een ander koppel in de buurt kwam, werd het handhandig 
weggestuurd door flinke uithalen met de snavel van de ouder-
vogels. 

Vogelgriep bij Margarethapolder 
Dit jaar waart er helaas een zeer besmettelijke variant van de 
vogelgriep rond, ook in onze regio. Ook dat was een reden 
om de kolonie goed in de gaten te houden. Diverse keren zijn 
er op het broedeiland en langs de waterlijn in de Mararetha-
polder dode vogels geruimd. Op 5 juli alleen al 9 Visdieven 
adult , 1 Zwartkopmeeuw adult , 4 Grote Sterns adult en een 
onbekend aantal jonge kuikens. Op 12 juli 1 Kokmeeuw adult, 
6 Kokmeeuw juveniel, 15 Visdief adult en 3 Zwartkopmeeuw 
adult. Een van de dode Visdieven was geringd in 2003 in Ter-
neuzen en was dus al 19 jaar oud, jammer.
Begin juli waren er 40-50 broedparen Visdief aanwezig. Twee 
weken later was daar helaas niets meer van over, een regel-
rechte ramp. 

De Zwartkopmeeuwen hadden minder last gehad van de vo-
gelgriep. Er waren wel enkele slachtoffers, maar er zijn volop 
gezonde jonge vogels succesvol grootgebracht. We schatten 
dat aantal op 120 – 150.

 Volwassen  Zwartkopmeeuw (RvM) 

In het midden een geringde Zwartkopmeeuw, alleen met een 
telescoop af te lezen (BvB)
 

Gemengde kolonie van Zwartkopmeeuw, Kokmeeuw en Visdief 
(BvB)



10 De steltkluut herfst 2022

Insectenweetjes

Extraflorale nectarklieren
Mieren houden luizen, dat is bekend, maar bloemen die insec-
ten houden? Jazeker, ook dat komt voor. In bloemen bevinden 
zich vaak nectarklieren. Deze dienen om insecten aan te trek-
ken zoals bijen of zweefvliegen, zodat die tijdens hun zoek-
tocht naar de zoetigheid onbewust de plant helpen bestuiven. 

Sommige planten hebben ‘extraflorale nectarklieren’. Dat zijn 
nectarklieren elders op de plant, bijvoorbeeld op schutblade-
ren, steunblaadjes, bladstelen en bladeren. Deze fungeren vaak 
als aantrekking en beloning voor mieren en wespen, waarna ze 
de plant vervolgens beschermen tegen plaaginsecten. 

Dit komt onder meer voor bij wikkesoorten en bij passiebloe-
men, waarbij de aangetrokken mieren en wespen de planten 
beschermen tegen rupsen van een bepaalde vlindersoort. 
Maar ook een kers heeft op elke bladsteel twee van zulke klie-
ren. Op de foto kun je mooi zien dat een mier die twee bobbel-
tjes wel interessant vindt…

Als je erover nadenkt is dit fascinerend: een plant die als het 
ware de mier ‘domesticeert’ – haar een dienst verleent om een 
wederdienst te krijgen - terwijl mieren op hun beurt bladluizen 
‘houden’ en verdedigen om het zoete goedje dat zij uitschei-

den bij het sabbelen aan een plant te kunnen oplikken (en niet 
te hoeven delen).

Zo zie je maar, een soort staat nooit op zichzelf, er is altijd een 
heel samenspel van interacties en relaties binnen een ecosys-
teem.

Insectenweetjes

Hottentottenvilla (Villa hottentotta)
 

Hottentotenvilla! Ja hoor, u leest het 
goed: da’s écht de naam van deze wollig 
uitziende vlieg. Het is dus géén bij, hoe-
wel het beestje z’n best doet daar wat 
op te lijken. Dat uiterlijk is namelijk han-
dig om predatoren af te schrikken, want 
steken kan ie niet.

De hottentottenvilla is een wolzwever, 
een familie van vliegen waarvan de lar-
ven parasiteren op andere insecten, bij-

voorbeeld zandbijen. Dit gaat op een bij-
zondere wijze in z’n werk: het vrouwtje 
heeft een ‘zandkamer’ in de onderzijde 
van haar achterlijf, een soort structuur 
waarin ze zand en stof kan verzamelen. 
Dit doet ze door met de punt van haar 
achterlijf in los zand te wrijven. Met dit 
zand worden de eitjes verzwaard, die 
vervolgens vliegend, met een korte slin-
gerbeweging van het achterlijf, worden 
afgeschoten in het holletje van de zand-
bij. Wanneer de larven uitkomen doen ze 
zich eerst tegoed aan het voedsel voor 
de bijenlarven, en vervolgens aan de 
bijenlarven zelf. 

De ‘villa’s’ zijn een geslacht uit deze fa-
milie en zij hebben een gelijkaardig ‘ver-
bond’ met bepaalde nachtvlinders. Bij de 
tottentottenvilla zijn dat uiltjes. Ze gaan 
op soortgelijke manier te werk: de vrouw-
tjes schieten hun met zand verzwaarde 
eitjes al vliegend boven de vegetatie af. 
Rupsen eten de eitjes die aan de vegeta-

tie kleven op. Vervolgens ontwikkelt zich 
de larve van de villa in de rups.

De hottentottenvilla wordt, op een oude 
waarneming uit de negentiende eeuw 
na, pas in Nederland waargenomen 
sinds eind van de jaren 1990, en nog 
maar recent in Zeeland.
Deze soort lijkt sterk op de duinvilla, 
maar zoals z’n naam al doet vermoeden, 
wordt die hoofdzakelijk in duingebieden 
waargenomen.

De volwassen exemplaren van deze vlie-
gen eten stuifmeel en bloemennectar, 
die ze met hun lange snuit opzuigen. Ze 
landen niet op de bloem, maar blijven 
er vóór zweven, zich daarbij in balans 
houdend met de voorpoten. Daar dankt 
deze familie ook zijn naam aan.

Bronnen: Fauna Zeelandica Deel 7 Vliegen 
& Muggen, waarneming.nl, wikipedia, 
argilst.nl/duistere-villa, soortenbank.nl

Bert Vanden Berghe (tekst & foto’s)
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De huiszebraspin (Salticus scenicus)
De huiszebraspin die ons met strakke blik recht aankijkt op de foto, wordt ook wel 
‘zebraspringspin’ of ‘harlekijntje’ genoemd. Hier staat hij goed gecamoufleerd op 
een terrastegel. Ik weet dat het roofdieren zijn maar ik blijf ze ongekend schattig 
vinden. 

Dit is een springspin: deze soort spinnen maakt geen web, maar vangt z’n prooi 
door ze te besluipen en vanaf enige centimeters afstand te bespringen. De huisze-
braspin is een goede springer: soms is zo’n sprong wel vijftig maal de afstand van de 
eigen lichaamslengte! Deze spinnen kunnen dan ook (zeker voor spinnen) bijzonder 
goed zien. Van z’n vier paar ogen zijn vooral de middelste twee vooraan goed ont-
wikkeld. Bovendien kunnen ze binoculair zien en zo afstanden inschatten en vor-
men en kleuren waarnemen. De middelste ogen zijn gebouwd als een telelens en 
hebben een beweeglijk netvlies waarmee de gezichtshoek kan veranderen zonder 
dat de ogen zelf bewegen. Er is geen andere spin die daartoe in staat is.

Een parend koppeltje vijfvlek-sint-jansvlinders  
(Zygaena trifolii)
Tijdens een avondwandelingetje met m’n vrouw merkte ik 
vanuit m’n ooghoek iets geks op aan een rietstengel in een 
gracht. Het bleek een parend koppeltje vijfvlek-sint-jansvlin-
ders te zijn. Da’s best bijzonder, want in Nederland is dit een 
vrij zeldzame soort.  Alleen in Zeeuws-Vlaanderen komt deze 
dagactieve nachtvlinder lokaal veel voor. In België is de soort 
vrij algemeen. 

De vijfvlek-sint-jansvlinder kun je herkennen aan de vijf 
bloedrode stippen op de zwartblauwe, metaalglanzende voor-
vleugels. Het is een nauwe verwant van de veel algemenere 
sint-jansvlinder, die zes rode stippen heeft, en behoort tot de 
familie van de bloeddrupjes (Zygarnidae). Bloeddrupjes zijn 
warmteminnend en leven vaak op verspreide, relatief kleine 
vliegplaatsen in voedselarme, kruidenrijke graslanden en ber-
men. Dat zijn de typische biotopen die in heel Europa al de-

cennialang achteruit gaan door schaalvergroting, ontginning, 
ontwatering en vermesting (denk ook aan de tegenwoordig 
zeer actuele stikstofproblematiek). Ook in Nederland is de vijf-
vlek-sint-jansvlinder sterk achteruit gegaan na 1950.

Het rood en zwart van de vlinder en het geel met zwarte vlek-
ken van de rupsen zijn waarschuwingskleuren die aangeven 
dat ze giftig of onsmakelijk zijn voor vogels en andere vijan-
den. Je kunt de rups zien van september tot juni: deze soort 
overwintert dus als rups. Soms blijft het rupsstadium meer dan 
een jaar duren en overwintert de rups zelfs tweemaal. 

Ze eten gewone rolklaver, moerasrolklaver en andere vlinder-
bloemigen. In mei of juni verpoppen ze in een langwerpige, 
gele of witte papierachtige cocon die stevig aan een ver-
droogde grasspriet of andere plant opgehangen wordt. De 
vlinder vliegt van eind mei tot eind augustus en eet nectar uit 
bloemen van onder andere distels. De mannetjes maken ook 
patrouillevluchten, op zoek naar onbevruchte vrouwtjes.

Om deze zeldzame soort in Zeeland te behouden is het nood-
zakelijk dat schrale, bloemrijke graslanden en bermen behou-
den blijven. Een gefaseerd maaibeheer is daarbij van groot 
belang, want alles maaien of klepelen als de dieren in het pop-
stadium verkeren kan funest zijn voor een hele populatie.

Bij gefaseerd maaibeheer wordt een deel van het grasland niet 
gemaaid. Dat kan aan de rand zijn of een plek midden in het 
perceel. Bij een volgende maaibeurt in hetzelfde jaar, moet 
op dezelfde plaats de vegetatie ook blijven staan, zodanig dat 
er een deel van het grasland een volledig jaar niet wordt ge-
maaid. Daar kunnen dan bijvoorbeeld de rupsen van deze en 
andere vlinders in verpoppen.

Bronnen: Joop de Bakker (De steltkluut), in 'Zeldzaam Zeeuws', 
Stichting Het Zeeuwe Landschap, 2001; ecopedia.be; waarne-
ming.nl; vlinderstichting.nl
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Boekentip

Tekst: Ingrid Smit

“Dit land kent weinig variatie in vegetatie en de landbouw 
is dermate geperfectioneerd dat er geen plaats meer is voor 
onkruiden.” Het is een zin die nu geschreven zou kunnen zijn, 
maar hij dateert uit 1810 en staat in een reisverslag over Vlaan-
deren van de Zwitserse botanicus Candolle. Zijn publicatie 
leidde er toe dat er meer wetenschappelijke belangstelling 
ontstond voor de lokale flora. Zo verzamelde en beschreef de 
apotheker en botanicus Charles van Hoorebeke (1790-1821) 
in zijn korte leven ruim duizend verschillende planten in het 
Oost-Vlaanderen van voor de agrarische en industriële revo-
lutie. Door zijn unieke herbarium weten we nu, dat er na zijn 
leven 133 soorten uit deze streek zijn verdwenen, door verdere 
intensivering van de landbouw en de door stikstof vervuilde 
lucht. Soorten als zevenster, genadekruid en het rozenkransje 
hebben het niet gered.
Fijn goudscherm is uit Oost-Vlaanderen verdwenen, maar is in 
o.a. Saeftighe gelukkig nog wel te vinden.  

De auteurs van Groen van toen betreuren het dat veel studies 
de huidige plantenbiologie vergelijken met die van decen-
nia geleden. Zij pleiten ervoor om verder terug te gaan in de 
tijd en stellen dat door een meer diverse plantenrijkdom een 
gebied veerkrachtiger kan reageren op klimaatverandering en 
invasieve soorten.

In Groen van toen zijn de 133 verdwenen planten als uitgang-
spunt genomen, voor het beschrijven van de verschillende 
landschappen waar deze planten voorkwamen. Vanuit een his-
torisch en ecologisch perspectief worden in aparte hoofdstuk-

ken o.a. het blauwgrasland, kalkgrasland, akkers, heischraal 
grasland en het Schelde-estuarium beschreven. 

De meeste hoofdstukken worden afgesloten met suggesties 
voor mogelijk herstel. Zo zijn in goede staat verkerende kalk-
moerassen in Oost-Vlaanderen helaas niet meer te vinden, 
terwijl deze moerassen tot de meest soortenrijke landschap-
pen van Vlaanderen behoorden. Al in de negentiende eeuw 
werden ze drooggelegd en gedraineerd. De wantsenorchis, 
grote muggenorchis en honingorchis verdwenen zo uit de 
streek. Herstel van moerassig kalkland is volgens de auteurs 
mogelijk in het Waasland, de valleien van de Schelde en de 
Leie en de Vinderhoutse bossen door o.a. de toe- en afvoer 
van regenwater en kalkrijk grondwater weer in evenwicht te 
brengen. Ook het verwijderen van de bovenste grondlaag is 
effectief in dit soort gebieden, omdat in de grond daaronder 
nog een langlevende zaadvoorraad zit van veel typische 
moerasplanten. Over het herstel van andere landschappen zijn 
de auteurs wat somberder. Zo hebben de resterende heischrale 
graslanden doorgaans een te kleine oppervlakte. Daarbij komt 
dat percelen die meer dan veertig jaar zijn bemest geen kriem-
krachtige zaden meer bevatten van de verdwenen soorten die 
daar ooit leefden. 

Een deel van de beschreven landschappen in Groen van toen 
is ook in Zeeuws-Vlaanderen te vinden. Dat maakt dit vlot 
geschreven boek boordevol informatie over uiteenlopende 
plantengemeenschappen boeiend en/of inspirerend voor 
bewoners, landschapsbeheerders en natuurbeschermers van 
deze streek. 

Boekentip: Groen van toen
De verdwenen flora van Oost-Vlaanderen
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Begin 19e eeuw verzamelde de botanicus Charles van Hoorebeke ruim 

duizend plantensoorten. Met zijn herbarium beschikt Oost-Vlaanderen 

als enige Belgische provincie over een volledige historische catalogus 

van wilde flora van vóór de industriële en agrarische revolutie. En wat 

blijkt? 133 soorten, met prachtige namen als zevenster, fijn goudscherm, 

genadekruid en rozenkransje, zijn er intussen verdwenen. Hoe is het 

zover kunnen komen en wat kunnen we eraan doen?

Dit boek brengt het verhaal van de verdwenen plantensoorten en de 

landschapselementen waarin ze voorkwamen vanuit een ecologisch en 

historisch perspectief. Het is geschreven voor iedereen met een interesse 

in planten of het behoud van biodiversiteit.

KATRIJN VANNERUM heeft een passie voor planten. Ze behaalde een 

doctoraat in de plantengenetica aan de UGent en is momenteel lector 

groenmanagement aan de HOGENT.

THIJS LAMBRECHT is gefascineerd door de geschiedenis van de 

Vlaamse landbouw en het platteland. Hij is momenteel docent aan de 

vakgroep Geschiedenis van de UGent en is gespecialiseerd in de rurale 

geschiedenis van de pre-industriële periode.

OM DEF.indd   Alle pagina'sOM DEF.indd   Alle pagina's

4/03/2022   12:524/03/2022   12:52

Groen van toen: De verdwenen flora van 
Oost-Vlaanderen
Auteurs: Katrijn Vannerum en 
Thijs Lambrecht
Uitgeverij: Academia Press
ISBN: 9789401482073



131313

Nieuw jasje

Steltkluut.nl 
in een nieuw jasje

Françoise Moeliker (tekst en beeld)

Even voorstellen
Mijn naam is Françoise Moeliker, 56 jaar, getrouwd met Frans en wonend in 
Zaamslag. Ik werk als administratief ondersteuner van de beleidsmedewer-
kers van Nucleuszorg, een ondersteunende eerstelijns-organisatie van en 
voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen.  

Bij toeval zag ik een vacature voor webmaster van De Steltkluut voorbij ko-
men en het leek mij  ontzettend leuk om een bijdrage te mogen leveren aan 
de digitale uitstraling van de vereniging. Omdat ik al enkele jaren ervaring in 
webdesign en contentbeheer heb, solliciteerde ik. 

Op dat moment beheerde Bernard de Ruyck tijdelijk de website nadat Bas 
de Maat deze taak jarenlang op zich had genomen. Bernard liet weten dat 
De Steltkluut openstond voor een nieuwe look & feel van de website. Dat 
maakte mij nog enthousiaster. Ik begon aan een voorstel voor een nieuwe 
uitstraling en dat viel in goede aarde: ik kreeg groen licht om de hele web-
site om te zetten. 

Aanpak vernieuwen website
Ik heb eerst gekeken of alle informatie die de vereniging wil delen, beschik-
baar is. De basis was prima op orde. En van daaruit ben ik dan ook gestart. 
De bestaande teksten zijn overgenomen, gecontroleerd en waar nodig 
aangepast. Ik heb ook gekeken of er wordt voldaan aan wet- en regelgeving. 
Kloppen de verwijzingen naar andere sites nog? Is er een goede balans tus-
sen tekst en foto’s? Hoe zit het met contactformulieren? Hebben we ruimte 
voor Socie? Wat is ANBI? 

Lay-out
Voor het gebruik van kleuren ben ik uitgegaan van de kleuren van het Stelt-
kluut-logo. De informatie heb ik speelser weergegeven. De verschillende 
werkgroepen hebben prachtige foto’s aangeleverd en deze geven, in com-
binatie met de tekst, een compleet en visueel aantrekkelijk beeld. De infor-
matie die terug te vinden is op de website heb ik, waar nodig, uitgebreid 
en ik heb gebruik gemaakt van vaste blokken die op verschillende pagina’s 
terugkeren. 
 
Live-gang
Na de live-gang zullen zeker nog puntjes op de i gezet moeten worden. 
Het is een nieuwe digitale start die we samen met alle werkgroepen zullen 
onderhouden en optimaliseren. Jullie opmerkingen, tips, suggesties, foto’s, 
teksten, enz. zijn van zeer grote waarde. Blijf kritisch op je eigen onderdeel 
van de website. Vraag om vernieuwing. Lever nieuwe informatie aan en geef 
het aan als “oude” informatie kan vervallen. 

Dankwoord
Dank aan iedereen die heeft geholpen met het optimaliseren van de tekst 
op elke vernieuwde pagina. Dank ook voor de prachtige foto’s die gemaakt 
zijn en gedeeld mogen worden op de website. 
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Tekst: Franklin L.L. Tombeur

Reeds een poosje loop ik met het idee rond om mijn vra-
gen over het verplaatsingsgedrag van (amateur)vogelaars 
aan het papier toe te vertrouwen. Een publicatie van Gil-
lings (2022) hierover in het ledenblad van de British Trust 
for Ornithology (BTO) gaf de doorslag. 
 
Het Verenigd Koninkrijk is en blijft de bakermat van de veldor-
nithologie. Britten en vogels horen bij elkaar. Toen ze nog een 
koloniaal imperium beheersten,  beschreven ze omzeggens 
meteen alle vogels van de zes continenten. Ook de dag van 
vandaag zijn ze toonaangevend in veldwerk. BTO was de eer-
ste vereniging in Europa met een nationale broedvogelatlas, 
een wintervogelatlas én een trekvogelatlas. De inspiratie voor 
onze eigen Nederlandse jaarlijkse broedvogelmonitoring haal-
den we bij de Britten. Ze waren, op de USA na, de eersten die 
in 1962 met zo’n uitgebreid vrijwilligersnetwerk -  het Common 
Bird Census – begonnen, in 1994 aangepast tot Breeding Bird 
Survey. Dat was in feite citizen science avant la lettre. Intussen 
lopen in omzeggens alle Europese landen broedvogelonder-
zoeken waarbij duizenden vrijwilligers op pad gaan. Wat bren-
gen al die verplaatsingen op? Behalve veel gegevens ook een 
toenemende CO₂-uitstoot. 

CO₂-footprint in het Verenigd Koninkrijk
Simon Gillings – senior onderzoeker bij de BTO - behandelt in zijn 
stuk de inzet van de duizenden vrijwilligers bij het veldonderzoek 
in het Verenigd Koninkrijk en de CO₂-voetafdruk die ze daarbij 
achterlaten. Bij het broedvogelonderzoek van 2019 – te verge-
lijken met onze Broedvogel Monitoring Projecten (BMP’s)  van 
Sovon – werd een vragenformulier aan 2765 deelnemers gezon-
den. Die brachten toen 7520 bezoeken aan 3914 plots. Daarvoor 
legden ze 286.000 km af. Iets meer dan de helft beantwoordde de 
enquête en zij bevestigden dat 89% van hun bezoeken per auto 
gebeurde (benzine of diesel). 10% deed dat met de fiets, e-bike 
of te voet, en 1,4 % met het openbaar vervoer. De gemiddelde 
afstand bedroeg 14 mijl. Alles samen ging het hierbij om 47 ton  
CO₂ 1. Dat lijkt misschien niet veel maar het gaat slechts om één 
soort onderzoek en de BTO organiseert veel meer activiteiten 
voor haar vrijwilligers. En dan begint Gillings zich vragen te stel-
len. Om de biodiversiteit te meten en de klimaatcrisis te lijf te 
gaan hebben we stapels gegevens nodig waarmee specialisten 
aan de slag kunnen. Die denken onderzoeksprojecten uit waarbij 
vrijwilligers kunnen ingezet worden. Maar soms liggen die plek-
ken ver weg of zijn enkel bereikbaar met de wagen. En hoe meer 
onderzoek er nodig is, des te meer moeten we de weg op. Dus 
meer CO₂-uitstoot. Om de haverklap een beroep doen op vrijwil-
ligers voor het verzamelen van data, kan dat nog zo maar? Wat 
heeft prioriteit, de data of minder CO₂-uitstoot? En kan het niet 
anders?  
1  Het volledige artikel is te vinden  
 op www.bto.org/bbs-footprint 

Een vervelende waarheid

Een vervelende waarheid
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Schuldgevoel
Het Verenigd Koninkrijk is veel uitgestrekter dan de lage 
landen, met een enorme kustlijn. Dat brengt een pak ver-
plaatsingen met zich mee. Bij ons ligt dat anders. Onze ‘local 
patch’ ligt vaker binnen fietsafstand. Zelf begon ik vogels te 
kijken ergens begin jaren ‘60, eerst met de fiets, dan met de 
brommer en tenslotte met de wagen. Steeds vanuit Gent naar 
(Oost)-Zeeuws-Vlaanderen. Zelfs met de fiets naar Zuid-Beve-
land via het veer Terneuzen-Hoedekenskerke! Ik nam en neem 
nog steeds deel aan veel telprojecten. Daarbij heb ik vele dui-
zenden kilometers afgelegd voor tellingen van oeverzwaluw- 
en huiszwaluwkolonies, de slaapplaatsen van kiekendieven, 
wulpen en aalscholvers, binnenlandse steltlopertrek, 38 jaar 
PTT-route, trektellen vanaf 1982, etc.  Allemaal met de wagen 
en dus met de nodige uitstoot. Maar ook met als opbrengst 
een enorme hoeveelheid gegevens waarvan gebruik is ge-
maakt door onderzoekers en beschermers. Maar nu dat alles 
wordt omgerekend in CO₂-uitstoot worden we geconfronteerd 
met een vervelende waarheid. Stoppen met vogels kijken 
nu ons bijna een schuldgevoel wordt aangepraat? Niet meer 
naar het mooiste plekje van Nederland? Overschakelen naar 
stadsornithologie? 
Hoe zou ik een half uur voor zonsopgang kunnen aanwezig 
zijn op mijn trektelpost in de Canisvlietpolder of in mijn BMP-
plot nabij Zuiddorpe? Zeker niet met het openbaar vervoer. 
Dus dan toch met de wagen.  

Trop is te veel en te veel is trop 
Ieder diertje zijn pleziertje maar toch, wat ik gelezen heb het 
laatste jaar bij de waarneming van een noordse nachtegaal 
(Luscinia luscinia) in mei-juni 2021 te Sint Jansteen, de kre-
kelzanger (Locustella fluviatilis) in juni 2021 te Nieuwemolen 

en de zanggors (Melospiza melodia) in februari-maart te Em-
madorp-Prosperpolder tart alle verbeelding. Het was bijna 
pervers. Wie maakte zich nog druk om zijn ecologische voetaf-
druk? Van heinde en ver kwamen ze. En wat te denken van de 
vogelaar die meer dan 9000 soorten op zijn lijstje heeft staan? 
Bijna elk eiland in de Stille Oceaan heeft zijn endemische (pijl)
stormvogelsoort en die man heeft ze allemaal op z’n lijstje 
staan! Totaal van de pot gerukt. 

Elk nadeel heb se voordeel
Maar wat we zeker niet uit het oog mogen verliezen is dat door 
vogels kijken en nu ook bij uitbreiding de burgerwetenschap 
(iedereen wetenschapper!) een enorme commerciële omzet 
ontstaat. Denk aan  de productie van boeken, optiek, kledij, 
fietsen, auto’s… Produceren betekent investeren, het betalen 
van de lonen van werknemers en onderzoekers, het heffen van 
belastingen en ga zo maar door. Big business! Cijfers daarover 
zijn o.m. te vinden bij van Turnhout (2011). Het is dus geen 
zwart-wit verhaal maar een van vijftig tinten grijs. Of, zoals een 
groot Hollands voetbalfilosoof het verwoordde: ‘Ieder nadeel 
heb se voordeel…’ En dus doe ik toch nog even verder met 
vogels kijken. 

Literatuur
• Gillings S. 2022 Sustainable surveying. BTOnews 343:16-17
•	 Gillings S. & S.Harris 2022 Estimating the carbon footprint 

of citizen science biodiversity monitoring. People and Na-
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boud University, Nijmegen 
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Bijzondere waarnemingen

Knautiabij blijkt toch nog aanwezig
Lucien Calle (tekst) & Bert van Broekhoven (foto’s)
Het gaat al jarenlang niet goed met de knautiabijen die aan de 
zuidrand van Terneuzen huizen. Deze bijen leven in de sloot 
direct grenzend aan het kruispunt van de N290 en de Spuiweg. 
Na de ontdekking van de populatie in 2002 bleek al dat het 
slechts om een kleine restpopulatie ging. Vanaf dat jaar zijn de 
bijen elk jaar minimaal twee keer geteld. Dat gebeurde steeds 
bij optimale weersomstandigheden. In de beginjaren zijn er wel 
eens 13 knautiabijen geteld en nog een keer 9. Alle andere jaren 
ging het om minder exemplaren. Omdat dit zo’n bijzondere en 
in West-Nederland extreem zeldzame soort is, werd een plan 
gemaakt om de knautiabij wat te helpen. Afspraken met het wa-
terschap werden gemaakt en het beheer werd aangepast. Aan 
de noordzijde van de N61 werd een klein stukje grond met een 
paar extra slootjes ingericht en in de vliegtijd van de bij (juni-au-
gustus) wordt er niet gemaaid. Pas na de vliegtijd wordt er door 
SLZ met een maaibalk gemaaid en wordt het hooi afgevoerd. De 
gemeente Terneuzen promoveerde de knautiabij tot een ambas-
sadeursoort voor biodiversiteit.

De laatste jaren werd omwille van de verkeersveiligheid toch in 
het vliegseizoen een deel van de sloot gemaaid. Het kruispunt 

moet immers altijd goed overzichtelijk zijn. Alhoewel de vege-
tatie vanuit de sloot maar amper boven het maaiveld uitkomt, 
blijven regels, regels… 

We weten niet zeker of het daardoor komt, maar de laatste 
jaren werden er nog maar maximaal 3 knautiabijen geteld. 
In 2021 werd tijdens 4 telrondes zelfs geen enkele bij meer 
opgemerkt. We vreesden toen dat het afgelopen was en dat 
de soort hier (en daarmee in heel Zuidwest-Nederland) uitge-
storven was. Met het waterschap werd afgesproken om het 
aangepaste maaibeheer en de monitoring toch nog een jaar 
vol te houden. Mogelijk zouden er toch nog wat onopgemerk-
te knautiabijen leven. Tijdens de eerste twee telrondes in 2022 
werd geen enkele knautiabij gezien. Het was daarom een zeer 
aangename verrassing dat er tijdens de derde telronde nog 
twee vrouwtjes aanwezig bleken te zijn! Bert van Broekhoven 
die de laatste jaren ook telrondes voor zijn rekening nam, wist 
de vrouwtjes te fotograferen. Er is een donker gekleurde dame 
en de andere dame heeft het tweede achterlijfssegment deels 
rood gekleurd. Het spreekt voor zich dat alle afspraken met 
betrekking tot het beheer en de monitoring nu weer worden 
voortgezet. 

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 een bijdrage van Lucien en Bert over de Knautiabij en Marian vertelt over zwaluwen en een bijzondere ontmoe-
ting met een vos.
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Oeverzwaluwen Paulinaschor
Marian Sponselee (tekst en foto’s)
Op 18 april kwam in een appgroep het bericht langs dat bij 
Paulinaschor Oeverzwaluwen begonnen waren te nestelen. 
Door het strandje daar is het een behoorlijk kwetsbare plek. 
Het idee om ze te beschermen kreeg direct al vorm. Na een 
oproepje hebben we met een enthousiaste groep gaas op een 

paar meter voor de steile aarden wand gezet. Nadien op advies 
van mensen die er vaak komen nog een beetje aangepast, en 
zo voldeed het prima. Met een schitterend resultaat. Volgens 
protocol hebben we verschillende keren de bezette nesten 
geteld en op het hoogtepunt waren dat er 48. Een resultaat om 
blij van te worden.

Nog meer zwaluwen
Marian Sponselee (tekst en foto)
Volgens bijgeloof en verschillende legendes brengen 
(Huis)zwaluwen geluk. Toen een Brabantse familie naar 
Zeeuws-Vlaanderen kwam, hoopten ze dat ze, net als op hun 
oude adres, ook hier weer Huiszwaluwen onderdak zouden 
kunnen bieden. Helaas het eerste jaar geen Zwaluwen.
Maar we zijn nu jaren verder en ze kunnen hun geluk niet op. 
De grootste kolonie aan één gebouw is hun huis en telt maar 
liefst 86 nesten. In de schuur zitten talloze nesten Boerenzwa-
luw. En dit jaar kwam er nog een derde soort bij: de Oeverzwa-
luw. In een hoop grond die was blijven liggen, hebben zij hun 
nestgangen gegraven. Dus drie soorten op één erf, hoeveel 
geluk kun je hebben.

Onverwachts tafereeltje 
Marian Sponselee (tekst en foto)
Tijdens een BMP-telling was ik een jagende Bruine Kiekendief aan het volgen. Plots onderbrak ze het jagen en vloog in een 
rechte lijn weg. Zoekend naar de oorzaak van dit onverwachte gedrag zag ik een vrouwtje Fazant met halfwas jongen tus-
sen het maïs uit komen, met daarachteraan een Vos. De hen slaakte een kreet en de jonkies stoven in verschillende richtin-
gen het maïs in. De hen bleef voor de Vos staan. Zo’n 5 minuten stonden ze recht tegenover elkaar zonder dat er verder iets 
leek te gebeuren. Maar toen maakte de hen zich groot en stapte ze heel dapper op de Vos af. Wat ik stiekem hoopte, maar 
zeker niet had verwacht: de Vos droop af. Zodra hij was omgedraaid, ging moeder Fazant terug naar haar kroost. Eind goed 
al goed.
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In Braakman Noord bevindt zich aan de Gluurmuur een reigerkolonie. Op 29 mei 2022 foerageerde in de buurt van deze 
kolonie een groepje van elf Koereigers waarvan er enkele in de reigerkolonie gingen zitten (Bert van Broekhoven, wrn.
nl). Op 30 mei werd in de kolonie voor het eerst balts gezien (Dirk Verroken, wrn.nl). In de periode tot en met 29 juni 
werd vaker gebaltst en zaten tot maximaal acht vogels in de kolonie, soms op ‘oude’ (niet meer in gebruik zijnde) nesten 
van Blauwe Reigers (diverse waarnemers, wrn.nl). Op 14 juni werd een vogel met een tak in de snavel gezien (Jo de Kind, 
foto). Vogels met een rode snavelbasis werden gezien op 15 juni en 23 juni (Dirk Verroken, wrn.nl en; Jo de Kind, foto). 

Sinds 1989 tel ik de nesten van reigers in 
de Braakman. De resultaten daarvan zijn 
te vinden bij de soortbeschrijvingen van 
de Blauwe Reiger, de Kleine Zilverreiger 
en de Koereiger in de recent verschenen 
Avifauna Zeelandica (Meininger 2022, 
Castelijns 2022). In het voorjaar van 2022 
heb ik de reigerkolonie aan de Gluur-
muur drie keer bezocht. Op 3 mei telde 
ik 27 nesten van Blauwe Reigers en wa-
ren geen andere soorten aanwezig. Op 
13 juni zaten er op en bij de ‘oude’ nes-
ten van Blauwe Reigers vijf Koereigers. 
Ook waren er nog nesten met jonge 
Blauwe Reigers en zat er een niet-broed-
verdachte Kleine Zilverreiger in een 
boom. Op 12 juli wilde ik met behulp 
van een camera op een stok de eventue-
le nesten van de Koereigers controleren, 
maar op enkele Blauwe Reigers na was 
de kolonie leeg.

Op 23 juli ontmoette ik Dirk Verroken. 
Hij inventariseert al enige jaren de 
Braakman op broedvogels en bezoekt 
het gebied vrijwel wekelijks. Zijn laatste 
waarneming van een Koereiger in de 
kolonie was van juni. Hij zei ook dat hij 

geen Koereiger in broedhouding op het 
nest had gezien.

Koereigers broeden 24 dagen en de 
nesttijd van de jongen bedraagt 30 da-
gen. Vanaf 10-20 dagen voor de eileg 
wordt de snavelbasis rood. In de dagen 
voor de eileg krijgt deze weer de gebrui-
kelijke oranje gele kleur. Het schudden 
met takjes (“twig-shake display”) maakt 
onderdeel uit van de balts (Cramp & 
Simmons 1977). Een en ander in ogen-
schouw nemend is mijn conclusie dat 
er in de Braakman in 2022 weliswaar 
door Koereigers is gebaltst maar niet is 
gebroed.

Hoewel in Nederland en Vlaanderen 
steeds meer Koereigers worden waar-
genomen, wordt er nog maar inciden-
teel gebroed (Boele 2018, Meininger 
2022, https://www.natuurpunt.be/
nieuws/eerste-broedgeval-van-koerei-
ger-de-blankaart-20201021). 
De broedplaats aan de Gluurmuur is 
trouwens amper geschikt. Zo heeft de 
qua broedgedrag erg op de Koereiger 
gelijkende Kleine Zilverreiger zich daar - 

na de gedwongen verhuizing vanaf het 
Eilandje midden in de Braakmankreek 
- niet weten te handhaven (Castelijns 
2022).
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Nijmegen. 

Broedpoging van Koereigers?
Tekst: Henk Castelijns

Drie van de zes die dag aanwe-
zige Koereigers in de reiger-
kolonie aan de Gluurmuur in 
de Braakman op 11 juni 2022. 
Foto: Bert van Broekhoven.

Koereiger met een Kleine watersa-
lamander in de Braakman op 9 juni 
2022. Koereigers eten vooral insecten. 
Foto: Jo de Kind.

Koereiger met tak in de reigerkolonie 
aan de Gluurmuur in de Braakman op 
14 juni 2022. Foto: Jo de Kind.

Koereiger met 
rode Snavelba-
sis aan de aan 
de Gluurmuur 
in de Braakman 
op 14 juni 2022. 
Foto: Jo de Kind.



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

Na vele jaren trouwe dienst is Bas de Maat afgezwaaid als webmaster. Bas, 
heel erg bedankt voor al je inspanningen. Opvolgster is Françoise Moeliker, 
die de website ook meteen in een nieuw jasje heeft gestoken. Meer hier-
over elders in dit blad. 

Het bestuur is intussen nog altijd op zoek naar een secretaris. In deze rol be-
reid je bestuurs- en ledenvergaderingen voor en zorg je voor de verslaglegging en 
archivering. Het bestuur komt circa acht keer per jaar bijeen (fysiek maar ook digitaal als 
dat zo uitkomt) en daarnaast is er tweemaal per jaar een ALV om voor te bereiden. Reken op een 
tijdsbeslag van gemiddeld zo’n 6 uur per maand, soms wat meer, soms wat minder. Neem contact op met voorzitter@steltkluut.nl 
als het je wat lijkt of bel haar even. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft positief gereageerd op onze aanvraag voor een bijdrage in de kosten van ons jubileumfes-
tival op 17 september. We zijn blij met deze tegemoetkoming en hopen er een gedenkwaardige dag van te kunnen maken voor 
jong en oud, leden en niet-leden. Bekijk de achterkant van dit blad voor het programma. 

Najaarsvergadering op dinsdag 22 november
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in ons clubgebouw. 
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Edvard Grieghof 113 Terneuzen, ingang rechtsom aan de achterzijde.
Graag vooraf aanmelden via info@steltkluut.nl

De agenda:
- Welkom
- Mededelingen
- Begroting 2023
- Rondvraag
- Pauze
- Vooruit- en terugblik werkgroepen (ca. 10 minuten per werkgroep)  
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Agenda

De steltkluut herfst 2022

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

OKTOBER
Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zaterdag 1 oktober

Activiteit Trekvogeltelling Eurobirdwatch 2022

Tijd Vanaf zonopkomst (7.45) totdat de vogeltrek stilvalt

Plaats 1. Telpost Margarethapolder op de Scheldedijk tussen Terneuzen en de Griete

2. Telpost ‘t Helegat bij gemaal Campen op de Scheldedijk

Aanmelden Aanmelden: Niet verplicht mag wel via bertusbvb@gmail.com

Info Iedereen is welkom. Ervaren tellers geven u graag uitleg over de zichtbare vogel-
trek en de lokaal aanwezige vogels. Meenemen: Verrekijker, wat eten en drinken en 
vergeet vooral warme kleding niet. 

Werkgroep Steltkluut

Datum zaterdag 8 oktober 

Activiteit Excursie Groot Eiland

Tijd 13.00 - 16.00 uur

Plaats Parkeerplaats Achtste Verkorting

Aanmelden info@steltkluut.nl

Info Stevige wandeling over particulier gebied. Aanmelden verplicht.

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zaterdag 8 oktober

Activiteit Hoogwatertelling

Tijd Vertrektijd: 13.15 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 een telling afgelast. Dit gebeurt 
per WhatsApp en per email, tenminste 1,5 uur voor het begin van een telling.

Werkgroep Jeugdgroep ‘t Stekkertje

Datum vrijdag 14 oktober

Activiteit Avondwandeling

Tijd 19.30 tot 21.00 uur

Plaats Locatie volgt na aanmelding.

Aanmelden Via jeugdgroep@steltkluut.nl of de Whatsappgroep voor de ouders.

Info Ter ere van de Nacht van de Nacht  maken we deze vrijdagavond een  boswan-
deling in het donker. We kijken naar de sterren en speuren naar vleermuizen en 
andere nachtdieren. Samen proberen we te ontdekken hoe dieren ‘s nachts hun 
weg vinden. Is het donker voor hen handig of onhandig? 
Toegang: gratis voor jeugdleden, €2,50 voor introducés van 6 tot 15 jaar . 

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zondag 16 oktober

Activiteit Laagwatertelling

Tijd Vertrektijd: 10.45 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 weersomstan-
digheden wordt soms een telling afgelast. Dat gebeurt per WhatsApp en per email, 
tenminste 1,5 uur voor het begin van een telling. 

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum donderdag 20 oktober

Activiteit Vergadering vogelwerkgroep

Tijd 19.30 uur

Plaats Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

NOVEMBER
Werkgroep Knotgroep

Datum zaterdag 5 november

Activiteit Knotten

Tijd 9.30 uur

Contact landschapsbeheer@steltkluut.nl

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

Datum zaterdag 5 november

Activiteit Natuurwerkdag

Tijd 10.00 tot 13.00 uur

Plaats Locatie volgt in online agenda.

Aanmelden Laat even weten met hoeveel personen je komt via jeugdgroep@steltkluut.nl of de 

Info Ook de Stekkertjes steken de handen uit de mouwen op de nationale Natuur-
werkdag: wilgen knotten (zagen!) en takkenrillen maken. (Groot)ouders welkom. 

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zaterdag 5 november

Activiteit Hoogwatertelling

Tijd Vertrektijd: 11.00 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info zie 8 oktober

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zondag 13 november 

Activiteit Laagwatertelling

Tijd Vertrektijd: 9.00 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Zie 16 oktober

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum donderdag 17 november 

Activiteit vergadering Vogelwerkgroep

Tijd 19.30 uur

Plaats Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl
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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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De geplande activiteiten en bijeenkomsten van de 
Vogelwerkgroep 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 VWG.
Contact: vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep Knotgroep

Datum zaterdag 19 november

Activiteit Knotten

Tijd 9.30 uur

Contact landschapsbeheer@steltkluut.nl

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

Werkgroep Steltkluut

Datum dinsdag 22 november

Activiteit Algemene ledenvergadering

Tijd 19.30 uur

Plaats Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Info zie elders in dit blad

DECEMBER
Werkgroep Knotgroep

Datum zaterdag 3 december

Activiteit Knotten

Tijd 9.30 uur

Contact landschapsbeheer@steltkluut.nl

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

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum zondag 11 december

Activiteit Laagwatertelling

Tijd Vertrektijd: 8.30 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Contact vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info Zie 16 oktober

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum donderdag 15 december

Activiteit vergadering vogelwerkgroep

Tijd 19.30 uur

Plaats Edvard Grieghof 113, Terneuzen

Contact Vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Werkgroep Knotgroep

Datum zaterdag 17 december

Activiteit Knotten

Tijd 9.30 uur

Contact landschapsbeheer@steltkluut.nl

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

Werkgroep Vogelwerkgroep

Datum vrijdag 23 december 

Activiteit Hoogwatertelling

Tijd Vertrektijd: 13.00 uur

Plaats Bezoekerscentrum Saeftinghe

Aanmelden vogelwerkgroep@steltkluut.nl

Info zie 8 oktober
Aankondigingen voor de agenda kunt u 
sturen naar jaapverhelst@hotmail.com
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Mart en zijn vader zijn goed bezig. Het weghalen van 
tegels uit de tuin zorgt ervoor dat er meer natuur 
terugkomt. Soms heb je geluk dat je iets bijzonders 
tegenkomt. Zoals de krioelende mieren waar Mart een 
soort van snelweg in ziet.

De bekendste mier voor mij is Truus de mier uit de 
Fabeltjeskrant. Juffrouw Mier is altijd bezig. Ze heeft 
nooit tijd voor een praatje. Ze is haastig en ze wil haar 
huisje altijd brandschoon hebben. Dit klopt ook wel 
met de gewone mier. Voor dit stukje heb ik veel foto’s 
gemaakt voor ik eindelijk een paar scherpe had. Een 
mier boven of onder de grond zit nooit stil. 

Een mier is een insect. Dat wist je natuurlijk al. Ze 
behoren tot de wespachtigen. Mieren stammen af van 
gravende wespsoorten. Hierbij hebben de werksters 
hun vleugels verloren. Die nauwe verwantschap kun 
je goed zien als je een wesp en een mier met elkaar 
vergelijkt. Mieren komen bijna overal op de aarde voor, 
behalve op de Noordpool en de Zuidpool.

Het lichaam van een mier bestaat uit een kop, een 
borststuk en een achterlijf. Op de kop zitten de 
ogen. Mieren hebben drie piepkleine ogen en twee wat 
grotere. Ze kunnen er niet goed mee zien. Gelukkig 
kunnen ze wel goed ruiken. Mieren doen dit met hun 
voelsprieten die ook op de kop zitten. Aan het borststuk 
zitten de zes poten.

Mieren zijn sociale insecten. Ze leven altijd bij elkaar 
in een groep. Die groep noemen we een kolonie. Dat is 
duidelijk te zien op de foto van Marts snelweg. Eén mier 
kan niet alleen leven. Dat betekent zijn dood. De woning 
waarin een kolonie leeft, noemen we een mierennest of 
een mierenhoop.

Binnen de kolonie zijn drie verschillende groepen mieren 
te onderscheiden. Dat zijn de vrouwtjes, de mannetjes 
en de werksters.

De vrouwtjes worden ook wel koninginnen genoemd. 
Net als bij de bijen. Ook bij mieren zijn ze groter dan 
de werksters. In een kolonie kan er één koningin leven, 
maar ook meerdere. Dat is per soort verschillend.

De mannetjes hebben net als de koningin vleugels. Het 
verschil is dat de mannetjes altijd vleugels hebben en 
de koningin niet. De koningin gebruikt de vleugels alleen 
voor de paringsvlucht. Daarna verliest ze haar vleugels.

Vliegende mannetjes en vliegende koninginnen vind je 
meestal in de zomer na een warme dag. Met honderden 
komen de koninginnen uit de grond, gevolgd door nog 
meer mannetjes. Hoog in de lucht paren ze dan met 
elkaar. De koninginnen kiezen natuurlijk de mannetjes 
uit die het hoogst kunnen vliegen. Dat zijn de sterkste. 
Na de paring sterven de mannetjes. Na de bruidsvlucht 
verliest de koningin haar vleugels en begint ze een 
nieuwe kolonie.

Een werkster is een vrouwtje dat geen eitjes kan 
leggen. Ze is onvruchtbaar. De mieren die je ziet lopen, 
zijn bijna altijd allemaal werksters.

Niet elke werkster doet hetzelfde. Binnen de kolonie 
heeft iedere werkster haar eigen taak. Die taken 
kunnen zijn:

Soldaten: dit zijn de gravers binnen de kolonie. Ze 
hebben heel grote kaken waarmee ze graven. Niet alle 
soorten hebben soldaten nodig.

Mieren
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Wegmier Gewone wesp

Mierennest
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Verkenners: zij gaan op zoek naar eten. Vaak zijn dit 
oudere mieren. Voor de kolonie is hun verlies niet zo 
erg als ze tijdens het verkennen worden aangevallen en 
opgegeten.

Verzorgers: zij verzorgen de larven. Er is bekend dat 
dit vaak de jongste mieren zijn. Alleen weten we nog 
steeds niet waarom dit zo is.

Luizenkwekers: dit zijn werksters die luizen als een 
soort ‘koeien’ houden om ze te melken.

Voedselmakers: deze werksters zorgen voor het 
voedsel.

Slavenhalers en slavenhouders: het is bekend dat er 
soorten zijn die andere mieren als slaaf houden om 
bepaalde taken te moeten doen voor de kolonie.

Mieren zijn alleseters. Ze eten niet alleen fruit, maar 
ook dode dieren. Omdat mieren dol zijn op zoet, komen 
ze ook in huis of op de camping af op suiker of ander 
zoet eten. Wij vinden dat niet leuk en proberen er alles 
aan te doen om ze te verjagen.

Er zijn mieren die bladeren verzamelen om in hun nest 
paddenstoelen te kweken. Ook zijn er soorten bekend 
die luizen beschermen en van voedsel voorzien. De 
luizen scheiden een zoete vloeistof af waar de mieren 
zo dol op zijn. Die vloeistof wordt ook wel honingdauw 
genoemd.

Mieren kunnen communiceren door middel van hun 
voelsprieten. Hiermee raken ze elkaar aan. Zo weten ze 
gelijk of ze uit dezelfde kolonie komen of dat de ander 
een indringer is.

Ook maken ze gebruik van feromonen. Dit zijn 
geurstofjes. Door middel van de feromonen kunnen 
mieren verschillende dingen zeggen tegen elkaar. 
Bijvoorbeeld of er gevaar dreigt of waar lekker voedsel 
te vinden is.

Iedere kolonie heeft een eigen geur. Ook hieraan 
herkennen mieren elkaar of weten ze wanneer er een 
indringer is in hun nest.

Loopt een mier naar voedsel toe, dan laat hij een 
spoor van feromonen achter. Hoe vaker het pad wordt 
gelopen, hoe sterker het spoor wordt. Als een mier 
verdwaalt, is dat geen probleem. Hij keert via het 
feromonenspoor weer terug naar het nest. Het lijkt op 
het spoor dat Klein Duimpje in het bos achterliet.

Om zich te verdedigen kunnen mieren gemeen bijten. 
Dat doen ze met hun kaken. Ze scheiden ook een 
speciaal zuur af, dat mierenzuur wordt genoemd. Dat 
veroorzaakt een bijtend gevoel. Het zou goed zijn tegen 
reumatische klachten. Ik ben zelf weleens expres in een 
mierenhoop gaan zitten om me te laten bijten. Alleen 
heb ik nooit het idee gehad dat het hielp. Sommige 
mieren hebben net als bijen een angel. In Nederland 
komt er gelukkig maar één soort voor die dat heeft.

Mieren zijn ook heel erg sterk. De bladsnijmier is de 
sterkste van allemaal Hij kan 50 keer zijn eigen gewicht 
tillen. Hij is dus een echte supermier onder de dieren.

Mierennest ingang Wegmier gevleugeld

Mieren melken 
luizen
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Bosrandroofvlieg

Toon Hagenaar (tekst en foto’s)

Mart is samen met zijn papa in de 
tuin. Mart speelt niet. Hij kijkt naar 
zijn papa.
Papa Reda is bezig op het terras. 
Met een schop tilt hij een tegel op. 
Hij pakt de tegel beet en brengt 
hem weg.
‘Wat doe je?’ vraagt Mart.
‘Ik maak het terras kleiner,’ zegt 
zijn papa.
‘Waarom?’ vraagt Mart.
‘Mama en ik willen meer plantjes,’ 
antwoordt papa. ‘Zo komen er meer 
insecten. Vooral bijtjes.’
Mart begrijpt het. Hij is blij. Hij 
houdt van bijtjes en insecten. Hoe 
meer, hoe beter.
‘Krijgen we dan ook een bijenhotel?’ 

vraagt hij. ‘Net als bij opa.’
Papa knikt. Hij tilt weer een tegel 
op.
Mart kijkt naar het zand dat eron-
der ligt. Hij ziet een paar wortels 
van de bomen. Ineens ziet hij ook 
iets anders.
‘Papa,’ roept hij opgewonden. ‘Papa, 
kijk eens.’
Papa heeft geen tijd. De tegel in 
zijn handen is erg zwaar.
‘Nu niet, Mart,’ zegt hij.
‘Wauw,’ zegt Mart. ‘Kijk nou toch, 
papa. Daar gaat onze Max.’
‘Onze Max!’ zegt papa. Hij begrijpt 
niet waar zijn zoon het over heeft. 
‘Welke Max bedoel je?’
‘Onze grote favoriet,’ zegt Mart. 
‘Max van de formule 1.’
‘Max?’ zegt papa verbaasd. ‘Is onze 

Max hier in de tuin?’
Mart knikt. ‘Ja, kijk,’ zegt hij. 
‘Waar de tegel lag, is een soort van 
weg.’
Mart wijst naar het zand. Daar 
waar net de tegel nog lag. Het 
krioelt er van de mieren. Eén mier 
loopt wel heel hard.
‘Kijk, papa,’ wijst Mart. ‘Daar gaat 
onze Max. Hij is de snelste.’
Papa volgt het vingertje van zijn 
zoon. Hij ziet om welke mier het 
gaat.
‘Wauw,’ zegt hij. ‘Die gaat inder-
daad als een speer.’
‘Ja,’ zegt Mart. ‘Hamilton lijkt stil 
te staan.’ Hij wijst naar een andere 
mier.
Mama komt er ook bij staan. Die 
wijst naar iets anders.

Mierensnelweg
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‘Wat is dat?’ zegt ze. Ze wijst op 
iets wits. ‘Is dat een eitje?’
Papa en Mart willen niet kijken. Ze 
willen weten of mier Max ook echt 
wint. En dat doet hij. Ruimschoots 
voor Hamilton.
Nu kijken ze naar de vinger van 
mama. Die wijst op een wit dingetje. 
Een van de mieren draagt het bij 
zich.
‘Kan het een eitje zijn?’ vraagt Mart.
‘Ja, dat kan,’ antwoordt papa. ‘Ze 
brengen het nu in veiligheid.’
‘Gaat hij anders dood?’ vraagt Mart. 
Hij vindt het niet leuk als dieren 
doodgaan.
‘Nee, hoor,’ zegt zijn papa. ‘Deze 
niet. Kijk, ze nemen het mee en 
brengen het weg.’
Mart volgt de mier die het eitje 

draagt. Het eitje is groter dan de 
mier.
‘Wauw,’ zegt hij. ‘Die mier is sterk. 
Hij tilt iets op dat groter is dan 
hijzelf.’
‘Mieren zijn heel erg sterk,’ vertelt 
papa.
‘Veel sterker dan wij?’
‘Ja, jongen,’ zegt zijn papa. ‘Sterker 
dan wij.’
‘Hoeveel sterker.?’
Papa moet lachen. Mart is dol op 
lijstjes. Wie is de sterkste? Wie 
wordt de oudste en wie is het groot-
ste?
‘Als de mier zo groot is als een 
mens,’ zegt papa, ‘dan kan hij met 
gemak een olifant optillen.’
‘Echt?’ Marts ogen worden groot.
‘Ja, echt waar.’

‘En wat kunnen ze nog meer?’ vraagt 
Mart.
‘Ze houden dieren, net als jij,’ ant-
woordt papa.
‘Houden ze dieren?’ Mart begrijpt 
het niet. ‘Net als ik mijn konijntjes?’
‘Ja. Ze houden luizen. Ze bescher-
men ze. Net als wij koeien melken, 
zo melken mieren luizen.’
‘Waarvoor?’
‘Voor de honingdauw. Dat bevat 
een soort suiker. Dat gebruiken de 
mieren.’
‘Aha,’ zegt Mart. ‘Dat honingdauw 
is een soort van energiereep. Daar 
worden ze zo sterk van.’
‘Juist,’ zegt papa. Dat heeft die zoon 
van hem weer goed bedacht.

Weidemier met ei
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Mierenlabyrint
Een mierenhoop is een waar labyrint. Het is niet gemakkelijk om 
er je weg in te vinden. Welke mier feest mee? Is het de rode, 
de oranje of de bruine mier?
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Eindelijk elkaar weer eens zien om te vieren!

Allen van harte welkom op het natuurfestival dat we op zaterdag 17 september organiseren bij 
Boerderij Ondersteboven, Westdijk 1 in Ossenisse en in de omliggende polder.

Twee jaar lang was het moeilijk om met elkaar activiteiten te organiseren. Vanwege de 
beperkingen stelden we zelfs de viering van ons 65-jarig jubileum een jaartje uit. 
Daarom kijken we nu des te meer uit naar een dag waarbij we op een feestelijke locatie de 
banden kunnen versterken, onder elkaar én met onze omgeving. 
 
Het is een feest voor zowel de leden als de inwoners van ons werkgebied én onze relaties.

Met de geplande natuuractiviteiten voor jong en oud willen wij het enthousiasme voor 
natuurbescherming in de omgeving overdragen en de schijnwerper zetten op de belangrijkste 
zaken waar we ons mee bezighouden.

Het gevarieerde programma over de natuur in onze streek ziet er globaal zo uit:
07:00 Vroege vogelactiviteit op de zeedijk (verrekijker mee).
09:30 Koffie en taart bij Boerderij Ondersteboven. *
10:00 Hoe zijn de kreken in Oost-Zeeuws-Vlaanderen veranderd tussen 1975 en 2022? 

Presentatie Marc Buise.
10:30-18:00 Natuurmarkt met o.a. kramen van ANV Groene Oogst, Velt; zonnetrein, zilte flora 

excursie, kinderspeurtocht, vogelkijkscherm en meer. 
 Eérste drankje is voor ons, volgende voor u, wel contant geld meenemen.
12:30-13:30 Gezamenlijke lunch (soep met brood). *
14:00 Lezing over de invloed van strekdammen op de lokale natuur, Wageningen  

Universiteit.
15:30 Voordracht Dirk Draulans, bioloog, journalist en schrijver.

*  Vergeet niet wat contant geld mee te nemen voor 
 eventuele extra consumpties.

Met steun van het Prins Bernard Cultuurfonds Zeeland.    


