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Colofon
Een atalanta (Vanessa atalanta)
op de bloesem van koninginne- of leverkruid

Redactioneel
We hebben gezucht onder de hittegolf die Nederland overspoelde maar
nu is het toch wel weer een stuk aangenamer. Prettiger ook om Op de
Hoogte weer op de rails te zetten.
De redactie-uitbreiding werpt z'n vruchten al af, je zult het als lezer zelf
ongetwijfeld ook merken in deze editie; bovendien wijst alles er op dat een
nieuwe loot aan de redactie mogelijk wordt.
De Natuurgidsenopleiding 2018-2019 is met succes afgerond en nu wordt
het spannend wat ieder er mee gaat doen. In dit blad krijgt de uitreiking
van de diploma's de nodige aandacht. Die afronding brengt ook nog inte
ressante bespiegelingen mee.
In verband met de klimaatverandering en de gevolgen daarvan vindt je in
het artikel "Kunnen bomen het klimaart redden?' een uitnodiging om mee
te denken en bij te dragen aan de idee hoe op Walcheren het groen meer op
de kaart te krijgen. In het onderdeel Duurzaamheid is er alles van te lezen.
Je loopt er zo voorbij, het lijkt allemaal op elkaar maar dat wordt anders
als je de ins and outs over die graasen in het deel Artikelen tot je neemt.
Daar blijft het niet bij, Galloways, een unieke Vogelobservatiegelegen
heid, de avonturen bij de open dag bij kaasboerderij Pitteperk om er maar
enkele te noemen.
Mede namens Arjen wens ik je een poosje genoeglijk lezen.
Henk Sijsenaar, eindredactie.

Aan deze editie werkten mee
Johan Antheunisse
Arjen Hartog
Piet de Bruin
Ineke de Jong-Schrier
Annet de Bruyne
Len Kapteijn
Janneke Donkers-Noonan Wilma Maas
Cobie Gouwen
Jack Molkenboer
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Bestuur en werkgroepen
Dagelijks Bestuur:
Voorzitter: Len Kapteijn-Snijders; tel. 06-200 95 054,
e-mail: nlkapteijn@zeelandnet.nl.
Secretaris: Magda Willemse; tel. 0118 47 81 70,
e-mail: secretariaativn@zeelandnet.nl.
Penningmeester: Jaap van Klinken; tel. 0118 591941,
e-mail: penningivn@zeelandnet.nl.

Algemeen bestuur:
(naast het Dagelijks Bestuur)
Janneke van Ouwerkerk-Gideonse;
e-mail: jlvanouwerkerk@zeelandnet.nl.
Annet de Bruyne, e-mail: annetdebruyne@zeelandnet.nl.

Werkgroepen:
Natuurpaden: coörd. Johan Antheunisse; tel. 0118 628814;
e-mail: milijobo@zeelandnet.nl.

Excursies: alg. coörd.: Annie Neve;
e-mail: annieneve@zeelandnet.nl.
Cursussen: coörd. Janneke van Ouwerkerk-Gideonse;
e-mail: zie hiervoor.
Duurzaamheid: leden: Jack Molkenboer, Erik Verbart en
Len Kapteijn.
Communicatie:
- - Kwartaalblad voor leden en relaties Op de Hoogte:
e-mail: opdehoogte-walcheren@ivn.nl. tel. 0118 62 48
48;
Henk Sijsenaar en Arjen Faasse.
- - Website: Arjen Faasse, e-mail: a.faasse@live.com.
- - Twitter en Facebook: Ineke de Jong-Schrier;
@IVN_Walcheren;
e-mail: mail.ineke@zeelandnet.nl.
- - Public relations: Linda Pieterse-Van den Berg,
e-mail: linda.pietersevdberg@gmail.com.

Uit de oude doos

Na de afronding van de
natuurgidsenopleiding
ANNET DE BRUYNE NAMENS HET BESTUUR

Op 18 juni 2019 vond de afronding van de natuurgidsen
opleiding 2018-2019 plaats in de Kloveniersdoelen. De
cursisten presenteerden hun eindopdracht en de rappor
tages van hun “gebiedjes” lagen ter inzage. Mooie werk
stukken, leuke presentaties, humoristische toespraakjes
bij de uitreiking van de diploma’s. Leuke avond dus. Na
afloop spraken we met enkele cursisten en één van hen
stelde de hamvraag, die waarschijnlijk na elke diplome
ring door een aantal wordt gesteld: “En wat nu?”
In elke NGO zijn er cursisten die al tijdens de opleiding
contacten leggen om na afloop direct aan de slag te gaan
als gids.
Ook is er altijd een deel van de groep dat de opleiding
puur voor zichzelf volgt en geen plannen heeft om actief
te worden in een natuurclub. Dat is ook prima, want ie
dereen die de cursus gevolgd heeft, draagt daarna met
nieuwe blik op haar of zijn omgeving iets over natuur en
duurzaamheid uit. Of dat nou in je werk, in je privé tuin of
in je familie is.

IVN Walcheren

Meestal is er ook een deel van de groep die wel iets bij de
IVN afdeling (of andere natuurorganisatie) wil doen, maar
om diverse redenen niet direct vol aan de bak wil, zoals
een drukke baan, een druk gezin, of jezelf nog te veel een
“beginner” voelen. Jammer als dan al gauw de drukte van
alledag je in beslag neemt en het leuke van de natuurop
leiding naar de achtergrond verdwijnt.
Op de slotavond hebben we als bestuur direct al bespro
ken dat we op deze vraag “en wat nu? “ in willen spelen
door na de vakantie een bijeenkomst te organiseren. In
overleg met degene die jullie eigen “reünie” organiseert
is dat op een ander moment dan die reünie. De datum
staat nog niet vast, deze zal bekend gemaakt worden in
een nieuwsbrief in september.
De inhoud zal gaan over de mogelijkheden om meer ken
nis en meer ervaring op te doen. Waar we graag op in
zouden gaan is hoe je een tijdje mee kunt lopen om daar
na zelf aan de slag te gaan als natuurgids. Een belangrijk
onderwerp zal zijn wat jullie zelf aan mogelijkheden zien.
Leidraad kan zijn de drie wegen om in de natuur bezig te
zijn: tellen, vertellen en herstellen.
De tellers gaan de diepte in en monitoren een bepaald as
pect van de natuur zoals vogels, planten, vlinders, amfi
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bieën, strandaanspoelsels, etc. Veelal KNNV en gespeciali
seerde werkgroepen.
De vertellers zijn de natuurgidsen, de mensen die natuur
educatie voor scholen en groepen verzorgen, kinderen
helpen met tuinieren, maar ook de redacteuren van Op de
Hoogte en degenen die duurzaamheidsinitiatieven nemen
en uitdragen. Ook het bestuur en de pr mensen horen in
direct tot de vertellers, zij brengen de natuureducatie
onder de aandacht. Veelal IVN, Het Zeeuwse Landschap,
Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten.
De herstellers doen onderhoudswerk in natuurgebieden,
tuinen of landgoederen en gaan veelal aan de slag bij
Landschapsbeheer Zeeland (SLZ), Natuurmonumenten,
natuurverenigingen in Zeeuws Vlaanderen en particuliere
initiatieven. Maar ook bij voorbeeld het vrijmaken van
plastic op stranden.
Deze bijeenkomst zal niet uitsluitend bestemd zijn voor
de mensen die onlangs de NGO afgerond hebben. Ook
mensen van eerdere “jaargangen” die nu pas tijd of zin
hebben om aan de slag te gaan zijn welkom.
Tot slot een persoonlijke noot. Ik heb zelf de NGO in 1996
afgerond en zag de jaren daarna i.v.m. drukke baan en
gezin en het “beginner” gevoel het gidsen nog niet zo
zitten. Wel begonnen in het bestuur van IVN Walcheren,
later korte cursussen georganiseerd, stukjes voor Op de
Hoogte geschreven en activiteiten voor actieve leden ge
organiseerd. Met de natuurpadengroep enkele routes uit
gezet en beschreven. En vele, vele excursies meegelopen
van alle natuurorganisaties in Zeeland.
Pas 20 jaar later, toen ik onverwacht vroeg met “pensi
oen” ging, toch nog aan de slag gegaan als natuurgids bij
Terra Maris en inmiddels ook voor IVN bij Ter Hooge.
Wat ik een geweldig leuke uitdaging vind, elke excursie
eindigt met een of meer vragen van deelnemers die ik op
schrijf in een klein boekje en waar ik thuis de antwoorden
op zoek of navraag doe bij collega gidsen.
Zo zit ik nu eigenlijk permanent op de NGO!

Van iPad naar Op pad!
Vind jij ook dat we alle Zeeuwse kinderen weer in contact
met de natuur moeten brengen? En wil je meehelpen dat
voor elkaar te krijgen of heb je zelf goede ideeën? Kom
ook, ontmoet je medestanders en ontdek wat jij kunt doen
of waar je hulp bij kan krijgen!

Groene dromen
Alle schoolpleinen in Zeeland vergroenen, minimaal 1x
per week buiten les, een Tiny Forest in elke buurt... Ben je
nieuwsgierig naar alle mogelijkheden, koester je één van
deze groene dromen, of heb je juist een ander plan om
alle Zeeuwse kinderen in contact te brengen met de na
tuur? Kom langs en kijk waar jij blij van wordt of luister
gewoon mee.

Wat gaan we doen?
Eerst gaan we kijken hoe we onze dromen concreet kun
nen maken. Daarna gaan we naar buiten voor een span
nende schemerexcursie. Terwijl we misschien wel een
vleermuis of nachtvlinders zien, vertelt de gids, die dit
soort excursies doorgaans ook voor kinderen organiseert,
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de fijne kneepjes van het vak.

Praktische informatie
Datum: 26 september 2019, 18.00 - 22.00 uur (incl. soep
en een broodje)
Locatie: Dorpshuis de Stadsweide, Stadspolderlaan 1,
Kortgene
Meer info & aanmelden: ivn.nl/vanipadnaaroppad

Aan de slag met
"Natuurkoffers"?
Eind juli ontving onze secretaris, Magda Willemse, een
mail van IVN Zeeland (je weet wel: het "oude" IVN consu
lentschap Zeeland in Goes) met de volgende vraag:
"Is er binnen IVN Walcheren al iemand actief met
de Natuurkoffer?"
We hebben namelijk een schenking ontvangen vanuit
een landelijk fonds in de vorm van Natuurkoffers. Moch
ten er binnen IVN Walcheren leden zijn met interesse
hierin, (dan) kunnen we deze jullie aanbieden in combi
natie met een workshop “Natuurkoffer”.
Via deze link wat meer informatie en een filmpje: https://
www.ivn.nl/grijs-groen-gelukkig/natuurkoffer
Ik hoor graag of hier interesse voor is.
Vriendelijke groet, Anne Boogaard
Projectleider IVN natuureducatie
Bereikbaar: maandag, dinsdag en vrijdag bij IVN Zeeland,
Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes.
Tel. (0113) 211 675 en 06 821 39 347"
Met het programma Grijs, Groen & Gelukkig wil
IVN ouderen in Nederland een gelukkige oude dag bezor
gen door hen de positieve effecten van de natuur te laten
ervaren. Daarbij worden natuurkoffers als materiaal ge
bruikt.
Er zijn leden van IVN Walcheren niet alleen bekend
met de natuurkoffers maar ook ervaren. Ook voor de pas
afgestudeerde natuurgidsen misschien een mooie gele
genheid om de opleiding aan de praktijk te toetsen.
Mocht je geïnteresseerd zijn en met Anne Boogaard in
contact te treden licht Magda dan ook in alsjeblieft (se
cretariaativn@zeelandnet.nl of (0118)47 81 70)
Wat is een Natuurkoffer. De Natuurkoffer is een
koffer vol natuurproducten om ouderen die niet goed ter
been zijn de natuur te laten beleven zonder dat zij daar
voor de deur uit hoeven. Vrijwilligers van IVN trekken met
deze koffer langs zorgcentra om de zintuigen van oude
ren te prikkelen: de geur van dennennaalden, het zien
van natuurbeelden, het voelen aan een ruwe bolster van
een kastanje, het proeven van zelfgemaakte bramenjam.
Hierdoor komen herinneringen naar boven die aanlei
ding zijn voor een gesprek. De natuur wordt ingezet als
middel om herinneringen op te halen, gesprekken te sti
muleren en het sociaal isolement te doorbreken.
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Rondleidingen IVN Walcheren
De Middelburgse wandeling
langs monumentale bomen
Middelburg is monumentenstad, ook van monumentale
bomen in de binnenstad? De oude Eiken, Beuken, Paar
denkastanjes en Zelkova's zijn maar enkele soorten van
die natuurlijke schoonheid, die de stad zo levendig maakt.
U kunt het meemaken: IVN Walcheren geeft zaterdag 21
september 2019 een rondleiding door de monumentale
binnenstad.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Markt vóór de Drukkerij;
duur + 1½ tot 2 uur.
Kosten volwassenen € 3,00; kinderen tot 12 jaar € 1,50.
Gratis voor leden van IVN Walcheren en kinderen tot 12
jaar. Aanmelden is niet nodig. Zie ook onze website: www.
ivn.nl/walcheren.

Heerlijke excursies bij
Ter Hooge
Het kasteel dateert van 1755 en is gebouwd op de funda
menten van het kasteel dat daar al in de 15de eeuw is ge
bouwd.
Het is een gevarieerd gebied dat rond het begin van de
19de eeuw in de Engelse landschapsstijl is aangelegd. Een
aantal jaren geleden is het gebied uitgebreid met schrale
weitjes afgezet met o.a. Zeeuwse hagen.
De data waarop dit jaar nog rondleidingen worden ver
zorgd zijn:
zaterdag
31 september vertrek 10.00 uur, thema:
Natuurlijk nazomerfestival
zaterdag
12 oktober
vertrek 10.00 uur, thema:
Herfstkleuren
zaterdag
30 november vertrek 10.00 uur, thema:
Winterse rust
Het vertrek is vanaf de parkeerplaats aan de Breeweg te
genover kaasboerderij “Pitteperk”.
De deelname kost € 3.00 (kinderen tot 12 jaar € 1,50) en
kan betaald worden aan de IVN-natuurgids.

Park Toorenvliedt Middelburg

Het gebouw dateert uit 1726. Het park, in de Engelse
landschapsstijl van eind 18de eeuw, is wat natuur- en
cultuurwaarde betreft van groot belang.
Wat is er in die bijna 300 jaar gebeurd? U kunt het zelf
beleven samen met een natuurgids van IVN Walcheren die
u veel kan vertellen over de natuur, de historie en de ont
wikkelingen in het park.
De wandelingen vinden plaats
op de zaterdagen: 19 oktober en 16 november 2019; ver
trek om 13.30 uur.

IVN Walcheren

op zaterdag 14 september, vertrek om 10.30 uur.
Vertrek vanaf de hoofdingang van het park aan de Koude
kerkseweg nabij het landingsmonument; duur + 1½ tot 2
uur.
Het is mogelijk dat ook Vogel- en Zoogdieropvang De
Mikke wordt bezocht.
Deelnemen kost volwassenen € 3.00; kinderen tot 12 jaar
€ 1.50. Voor kinderen onder de 6 jaar en voor leden van
IVN Walcheren is deelname gratis. Vooraf aanmelden is
niet nodig.

Jaarplanning vrij wandelen
2019 met KNNV en IVN
THEO WILLEMSTEIJN (KNNV)

Komend jaar willen wij de nieuwe wandelingen voor
KNNV- en IVN-leden introduceren op zoveel mogelijk
onverharde wegen en paden. Ik heb een kaart van Wan
delnetwerk Zeeland gebruikt, Walcherse dijken, duinen en
watergangen. Ook satellietnavigatie kan helpen om de
parkeerplaatsen te vinden.
Elke eerste maandag van de maand, aanvangstijdstip
14.00 uur. Organisatie KNNV Walcheren.
Maandag 2 september: Klein Valkenisse. Parkeren aan het
eind van de Vroonweg Klein Valkenisse, ruimte voor 5 of 6
auto’s. Wij lopen eerst door het bos en daarna via een
steile trap boven op de duinen, langs een breed onverhard
fietspad met prachtig uitzicht over zee en Zoutelande.
Maandag 7 oktober: van Dorp Gapinge naar het Veerse
bos. Verzamelen bij de kerk in het dorp Gapinge om daar
na naar het wandelknooppunt 34 te gaan aan de Meiwerf
weg. Zo zien wij het Veerse bos vanaf een andere kant.
Maandag 4 november: Het Biggekerksebos oostelijk ge
deelte. Parkeren op de onverharde parkeerplaats aan de
rechterkant van de Valkenisseweg net ten westen van de
stoplichten op de Rondweg Biggekerke.
Informatie over de wandelingen: Hilary Jellema tel. 0118
750566.

Fotowedstrijd

Elk kwartaal pronkt er een mooie foto op de
voorpagina van ons blad. De een nog mooier dan de
ander. Het duurt misschien nog lang voordat het
november is, maar we willen jullie graag vragen om
sprankelend mooie foto's te maken van
herfsttaferelen in Walcheren. De foto's dienen
staand te zijn met een korte toelichting wat we zien
op de foto.
Jullie mogen de foto's sturen naar
opdehoogte-walcheren@ivn.nl. De winnaar zal
eeuwige roem vergaren en de volgende editie
schitteren op de voorpagina.
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Het Veerse Bos en
Krekengebied
Het "illusie"-bos met z'n kreken; een afwisselend na
tuurgebied met geschiedenis, ontstaan na de inundatie
van Walcheren in 1944-45 en het herstel van de dijken.
Deze rondleiding van Staatsbosbeheer wordt verzorgd
door IVN-natuurgidsen en vindt plaats op
zaterdag 17 oktober, 10.30 uur, een herfstwandeling.
De wandelingen duren ca. 1½ uur en beginnen en eindi
gen bij de parkeerplaats van de SBB-natuurcamping Het
Veersche Gat aan de Landschuurweg te Veere.
Deelnamekosten: volwassenen € 5,--; kinderen van 6 t/m
11 jaar € 2,50; jonger dan 6 jaar gratis.
Deelname is alleen mogelijk na voorafgaande aanmelding
via de website: www.staatsbosbeheer.nl en betaling d.m.v.
Ideal. U ontvangt per e-mail een bevestiging met datum,
plaatsen eventuele bijzonderheden. Aanmelding is moge
lijk totdat het max. aantal deelnemers (25 personen) is
bereikt. De bevestiging ontvangt u uiterlijk een dag
voorafgaand aan de rondleiding; in het weekend uiterlijk
in de ochtend van de excursie.

Paddenstoelenexcursie in
Oranjezon
IVN Walcheren geeft onder leiding van Henk Remijn op 26
oktober om 14:00 uur een paddenstoelenexcursie in Oran
jezon.
Verzamelen bij de ingang van Oranjezon, aan het einde
van de doodlopende weg aan de Koningin Emmaweg 22.
Deelnemen kost volwassenen € 3,00; kinderen tot 12 jaar
€ 1,50. Voor kinderen onder de 6 jaar en voor leden van
IVN Walcheren is deelname gratis.
Aanmelden is mogelijk via: bschelde@zeelandnet.nl. Er is
een maximum van 25 personen. U krijgt een bevestiging
van deelname.

melksteelmycena's

Goedkope fruitbomen

Zeewier veelzijdig?

Een fruitbomenteler haalt ieder jaar bijvoorbeeld een per
ceel met 500 000 boompjes van zijn land. Die gaan dan in
januari naar de koelcel, waar ze koud en vochtig in win
terslaap gehouden worden. De verkoop loopt vanaf febru
ari tot aan de zomer. De fruitbomenteler haalt dan telkens
een partij uit de koeling en levert die aan een fruitkweker,
tuincentrum of planten groothandel.

Arjen Faasse

Maar aan het einde van het seizoen, rond augustus, sep
tember heeft de teler zelden de hele partij verkocht en
blijven er dus een aantal over. Normaal werden deze altijd
versnipperd, maar stichting Corazon is een project opge
start waarbij de boompjes voor een kleine prijs worden
gekocht. Zo komen er meer bomen in de omgeving en van
die mooie appelbloesem wordt iedereen toch blij van?
Ze hebben alleen appel- en perenbomen en bestellingen
gaan vanaf 10 stuks. Je zou ook samen met de buurt kun
nen doen natuurlijk. De bezorgkosten zijn 5 euro. Dus
mocht je interesse hebben in een fruitboom dan is het
zeker een kijkje waard.
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Geïnspireerd door het uitpuffende zeewier op de voorpa
gina ben ik eens beter gaan kijken naar zeewier. Het enige
wat ik wist van zeewier is dat het glibberig is en er soms
wel eens krabbetjes tussen verstopt zaten.
Blijkt dus dat zeewier een verzamelnaam is voor grote
algen. Ik heb altijd een idee van minuscule plantendeeltjes
als ik denk aan algen, maar daar hoort zeewier dus in al
zijn kleuren en vormen ook bij. Ik wilde iets vertellen over
de natuurwereld van het zeewier, maar toen ik las over
gameten en haploïde cellen en meer van dat soort termen
toen kreeg ik toch koudwatervrees… Dat komt wel bij de
volgende natuurgidsenopleiding.
Laat ik het wat praktischer bekijken. Tegenwoordig hoor
je steeds vaker dat mensen allerlei varianten smakelijk
serveren bij de maaltijd. Je kunt zelfs een zeewier-abon
nement nemen! Het is rijk aan vitamine A, C en E en het
zit ook boordevol eiwitten, uiteraard ook afhankelijk van
de soort.
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Biologisch vlees beter of niet?
Henk Sijsenaar
In het blad Quest van juni '19 kwam ik een column
"Broodje aap?" tegen waarin de beweringen over biolo
gisch vlees en de z.g. "kiloknallers" tegen het licht wor
den gehouden. Je wordt weer eens op het verkeerde been
gezet?
De vraag is: "Hoe houdbaar is de claim dat biologisch
vlees beter is voor het milieu?" Dat blijkt nog niet een
voudig vast te stellen.

Blaaswier, je kent hem wel

Buikje vol, en nu? Was dit het? Nee, natuurlijk niet! We
stoppen het ook gewoon in onze kleding. SeaCell is een
soort stof die zeewier toevoegt aan een dragende vezel,
waardoor je dus uiteindelijk een shirt aan kan doen wat
deels van zeewier is gemaakt. Maak je geen zorgen het is
niet glibberig. Sterker nog het schijnt ook nog goed te zijn
voor je huid. Alhoewel dat wel erg als een verkooppraatje
klonk. De mooiste toepassing van de textiel vond ik toch
wel de anti-zweetsok. Velen zouden daar de Nobelprijs
voor de Vrede voor uitreiken. En terecht.
Met m'n zeewierkledij aan verlang ik toch naar meer. Ik
wil er ook iets mee kunnen maken. Bakjes ofzo. Ik heb een
steeds sterkere aversie tegen plastic, maar ik moet toch
erkennen dat plastic wel handige eigenschappen heeft. Je
raadt het al: je kan uit zeewier ook bioplastics maken. Het
grote voordeel is dat er dus geen troep in de oceaan komt,
maar dat deze gewoon oplost in water.

Allereerst, laat je dierenwelzijn buiten beschouwing en
kijk je dus alleen naar de milieubelasting? Dan is inten
sieve veeteelt "gunstiger" of liever minder ongunstig.
Een stukje vlees brengt sowieso flink wat uitstoot van
broeikasgassen* met zich mee. De vleessoorten leveren
wel verschillen op. Kip schijnt bijvoorbeeld minder uit
stoot op te leveren dan welk ander vlees dan ook.

>Maar geen vlees blijkt nog veel beter!<
Intensieve veeteelt is "efficiënter" dan biologische vee
teelt; minder voer, minder en gewassen gassen (ontlas
ting en scheten veroorzaken uitstoot); daarentegen clai
men biologische boeren een cyclische productie. Dat sys
teem zou in balans zijn.

Chateaubriand

en -- of ?

Als we dan toch zeewier aan het verpulveren zijn, laten
we het dan ook maar meteen vergisten. Dan krijgen we er
ook nog biogas uit waar we weer elektriciteit mee kunnen
opwekken. Een soort indirecte zonnecel, maar dan via
zeewier.
Ik ben helemaal om, ik wil zeewier en wel heel veel. Ge
lukkig zijn er in Zeeland enkele duurzame zeewiertelers
waarbij ik in bulk kan inslaan. De universiteit van Wage
ningen doet ook onderzoek naar de teelt bij windmolen
parken. Er is weinig verkeer tussen de windmolens dus
dat schept mogelijkheden voor de zeewierteelt.
De mogelijkheden zijn fantastisch, maar er is duidelijk
meer onderzoek nodig. Want de natuur moet er niet onder
lijden. Zoals dat wel in bijvoorbeeld China gebeurt. Daar
wordt vanwege de grote schaal ook veel mest gebruikt,
wat in het milieu komt. Daarnaast wil je uiteraard niet
andere mooie soorten verdrijven zoals zeegras. Misschien
trekt zo’n zee-akker ook wel exoten aan waar we niet
vrolijk van worden. Er is duidelijk nog meer onderzoek
nodig. Maar tot die tijd kun je lekker genieten van je
zeewiersalade!

IVN Walcheren

Vegatarische courgetteschotel

Helaas, ook biologische boeren kunnen niet zonder aan
kopen van voer en dat wordt (ook) geïmporteerd. De uni
versiteit van Wageningen berekende in 2016 al dat de
ecologische voetafdruk bij intensieve veeteelt kleiner is
dan de biologische.
Dierenwelzijn - als belangrijk element bij veeteelt mee
tellend - laat de balans, weliswaar niet op milieugebied
alleen gebaseerd, uiteindelijk doorslaan naar biologisch
geproduceerd vlees.
Dus?
*15% van de uitstoot wereldwijd volgens de VN Voedselen Landbouworganisatie.

7

Kunnen bomen het klimaat redden?
Jack Molkenboer
Elk organisme zal zich dienen aan te passen aan
gewijzigde omstandigheden, zo ook bomen. En wel aan
een veranderend klimaat. Het thema van dit artikeltje is
eigenlijk of we met aanplant van bomen en struiken op
Walcheren iets kunnen uitrichten tegen klimaatopwar
ming. Ook als dit maar een klein verschil zou uitmaken, is
het de moeite waard van het iets doen. Mijn eerste ge
dachte was daarbij; bomen nemen nu eenmaal koolstof
(CO2) op en als we nu maar genoeg bomen aanplanten en
besparen dan is dat toch mooi van invloed op de totale
hoeveelheid (op Walcheren) uitgestoten koolstof. Een van
de bedreigingen door klimaatopwarming is dat bomen,
bossen het extra zwaar hebben om zich aan te passen en
te handhaven. Vele gevaren liggen op de loer zoals we
zullen zien.
Heggenlandschap Ter Hooge, foto auteur

Bedreigingen zijn niet alleen opwarming, maar ook de
ongebreidelde honger naar hout, zowel tropisch als Noor
delijk hardhout. De wereldwijde houtkap is ontzagwek
kend. Landen met veel tropisch regenwoud staan in de top
drie.
Als eerste Brazilië met een jaarlijkse kaalslag van 4,5 mil
joen hectare daarna de Democratische Republiek Congo en
als derde Indonesië. Braziliaanse veeboeren zijn vooral
verantwoordelijk voor deze kaalslag en hebben de sympa
thie van de nieuwe Braziliaanse overheid. Van de nieuw
gekozen Braziliaanse president hoeven we niet veel te
verwachten gezien zijn stellingname in de ook daar ge
voerde discussie betreffende bescherming van het nu nog
immense Braziliaanse regenwoud. Effectieve bescherming
is dus ver weg.
Naast de honger naar hout is er nog een handvol bedrei
gingen. Enkele daarvan zijn; uitbreiding landbouwgron
den, bevolkingsgroei, ontwikkeling infrastructuur zoals
uitbreiding van vooral wegen onder andere in geheel Afri
ka en verdroging boreale wouden en bijbehorende bran
den.
Ook in Europa zien we dat de opwarming zorgt voor grote
droogte in de wouden van Zuid- en Midden-Europa. In
conditioneel verarmde bossen hebben schimmels en bac
teriën eerder vrij spel bij verzwakte bomen. Volgens bos
wachters zijn dat er steeds meer. Om dichter bij huis te
blijven, we kennen allemaal de letterzetter, de iepziekte
en de essentakkensterfte van nabij. Het bos is eigenlijk
altijd een kwetsbaar ecosysteem. De stabiliteit in zo‘n bos
staat altijd onder druk. Denk vooral aan temperatuur,
vochtigheidsniveau en grondwaterstand. De marges zijn
nu eenmaal smal.
Zijn er zaken waar we ondanks alles hoop uit kunnen
putten? We moeten immers wel! In de Gelderse staten
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wordt er een discussie gevoerd omtrent uitbreiding van
het bosgebied en bosomvorming. Dat wil zeggen een gro
tere variëteit in bomen te bewerkstelligen. Ik weet wel,
door te overleggen heb je nog geen extra aanplant. Maar
ja, Nederland zal toch iets moeten doen. In het huidige
klimaatakkoord lees je bij het onderdeel “bossen, bomen
en natuur” dat er een uitbreiding moet plaatsvinden van
bosgebieden. Met nadruk op koolstofvastlegging. In te
genstelling tot de ontbossing, vindt er in China, India en
Ethiopië op grote schaal bosaanplant plaats. Ook zijn er
internationale programma’s waar landen elkaar financieel
steunen om regenwouden te beschermen. Noorwegen on
dersteunt Guyana in de bescherming van het regenwoud.
In Nederland echter is juist de laatste 5 jaar meer bos ver
wijderd. Grootschalige aanplant zie ik niet direct gebeu
ren. Ook gezien de hoge prijs van landbouwgrond. Plan
nen zijn er wel, maar concrete aanplant?
Terug naar het begin. Kunnen we op Walcheren wat doen
om te komen tot extra aanplant en daarmee koolstof
vastlegging? Ik denk zelf vooral aan aanplant van heggen,
het weer in ere herstellen van het traditionele heggen
landschap zoals we al mooi zien bij landgoed Ter Hooge.
Heggen hebben het grote voordeel dat ze natuurlijke cor
ridors zijn en ook een verrijking zijn wat betreft diversi
teit. Klimaat en diversiteit zijn één en hetzelfde ding. Juist
in de bestaande landbouw zou je deze aanpak moeten re
aliseren. Wellicht zou de lagere landbouwopbrengst voor
de boer gecompenseerd dienen te worden. Maar er zijn
vast vormen te vinden waarin meer groen en niet vaal
groen op Walcheren gerealiseerd kan worden.
Ik nodig de bomenkenners binnen het IVN-Walcheren uit
om hierover na te denken en met een bijdrage te komen
in OdH. Alhoewel, over dat laatste gaat de redactie.
Hopelijk kan het IVN een rol spelen bij verdere ontwikke
lingen op het gebied van bomen, bos en natuur(educatie).
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Hoeveel energie moet daarvoor worden geleverd? De hy
bride auto's zijn in opmars, zelfs de volledig elektrisch
aangedreven auto's zijn in aantocht, rond 150.000 rijden
er nu rond vooral ook dankzij de flinke subsidiëring. Is
dat de oplossing?
Lukt het om het gebruik van fossiele brandstoffen voor
huishoudelijk en industrieel gebruik om te zetten naar
minder milieu- en klimaatgevoelige vormen van energie?

De "Haarlemmer oliën" voor
een duurzame wereld en derg.
Henk Sijsenaar

Het gaat slecht met de wereld, de mens (vooral de wes
terse) blijkt een slechte rentmeester. Het lijkt er op dat we
er maar wat op los leven. Je hoort en leest niet anders en
je merkt zelf ook wel aan het klimaat dat er iets aan de
hand is.
De opwarming van de aarde, de zeespiegelrijzing, het
grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen, de afval
bergen, de groei van de wereldbevolking en er zullen nog
wel een paar zorgen aan toegevoegd kunnen worden.
Iedereen heeft wel een idee hoe het er mee is gesteld,
vaak ook volkomen tegengesteld aan elkaar want ere spe
len vele, vaak ook tegengestelde belangen; het is zeer
ernstig <-> het valt best mee.
Wat daar ook van zij, er worden inmiddels allerlei pogin
gen in het werk gesteld om minder onzorgvuldig om te
gaan met onze leefomgeving. Er zijn bijvoorbeeld al doel
stellingen om te komen tot een minder intensief gebruik
van de natuurlijke grondstoffen.
Dus:
zuiniger met (fossiele) brandstoffen, zuiniger auto's
en/of transitie naar andere energiebronnen; elektrische
aandrijving van auto's; waterstof als energiebron;
elektriciteit uit biomassa;
windenergie op het land en op zee;
zonne-energie;
elektrische energie uit stromend water (rivieren en
zeeën)
serieuze afvalscheiding waardoor meer recycling; fi
nanciële maatregelen om restafval te verminderen;
hogere kosten verbinden aan vliegreizen d.m.v. belas
tingheffing.
Zo maar een paar maatregelen en/of voornemens en
ideeën die bestaan. Ik ben niet volledig.
Maar waar leidt dat toe en zet het zoden aan de dijk; lei
den de maatregelen inderdaad tot werkbare resultaten in
voldoende omvang? En hoe zit het met de ontwikkelkos
ten van die maatregelen, wordt daar voldoende rekening
mee gehouden?
Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt dat Nederland
op 1 jan. 2018 8,4 miljoen personenauto's telde; de ver
wachting (zie auto-en-vervoer.infonu.nl/) voor 2019: 8,5
miljoen.

IVN Walcheren

Afvalscheiding staat nog in z'n kinderschoenen. Best
moeilijk om als burger (en als bedrijfsleven) efficiënt
afval te scheiden; ook de gemeentes gaan er nog heel ver
schillend mee om. Gaat dat resultaat opleveren? Waarom
niet in de eerste plaats zorgen dat we minder afval produ
ceren? En daarnaast ook het bruikbare afval zo schoon
mogelijk apart verwerken.
Zonne-energie, je ziet op steeds meer daken zonnepane
len verschijnen, op zich een goede ontwikkeling, zeker
omdat we misschien wel steeds meer zon gaan krijgen.
Maar ik vermoed dat het kind wel een beetje met het bad
water wordt weggegooid als je ziet dat ook landbouw
grond al volgestouwd wordt met zonnepanelen.
Je hoort weinig over de opbrengst van schone energie en
zeker is het onduidelijk wat de productie en het vervoer
van die ontelbare aan milieu- en mens(on)vriendelijke
kosten meebrengt.
Windenergie. We raken al gewend aan de vele grote
windmolenparken; je krijgt al bijna de neiging ze gewoon
te vinden!
Maar ook hier geldt: "hoe verstaan de opbrengsten zich
tegenover de milieukosten zoals fabricage uit ook hier
onder meer uit fossiele grondstoffen,het vervoer over
lange afstanden, het onderhoud? En kleeft daar geen mi
lieuschade aan?"
Ik verbaas me over het idee dat biobrandstof een vriende
lijke manier van brandstofproductie op kan leveren. Afge
zien van de al om andere redenen vrijkomende biomassa
wordt er al volop op "landbouwgronden" gewerkt aan
bruikbare "bio"massa.
Hoewel ik in het algemeen best positief ben ingesteld is er
geen sprake van een positief gevoel dat ik bij al deze ont
wikkelingen heb. Het lijkt allemaal op paniekvoetbal.
Ik heb echter helaas niet de wijsheid in pacht om betere
ideeën op te doen. Misschien moeten we onszelf een beet
je heropvoeden met het oog op de verkleining van onze
voetafdruk.
Of...keert de wal vanzelf het schip.
Ik ving nog een boeiende gedachte op: "Wat is het pro
bleem, voor wie en voor wat is het een probleem? De "na
tuur" trekt er zich niets van aan; de aarde draait door,
misschien anders dan wij wensen maar toch.
Moeilijk hoor!!
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Het Molenwaterpark wordt
steeds mooier
Johan Antheunisse

Halverwege juli was er een bijeenkomst voor omwonen
den en andere belanghebbenden rond het Molenwaterpark
in wording in Middelburg, zoals: amfibieën- en reptie
lenwerkgroep KNNV, de Tuin van Zeeland, Vrienden van
Middelburg, Werkgroep insectentuin ‘Goedaert’ in sa
menwerking met Vlinder- en Libellenstichting, de kin
deropvang en tot slot IVN Walcheren.
We werden ontvangen in een bovenzaal van de Schouw
burg van waaruit je de contouren van het vernieuwde park
al goed waar kon nemen. De eerste aanblik was zeker ge
ruststellend, een mooi glooiend landschap met vijvers en
wadi’s. Een wadi is een soort sloot die het tijdelijke he
melwater kan opvangen en infiltreren (Water Afvoer
Drainage Infiltratie).
Het park is nu doorgetrokken en vormt een geheel met de
andere zijde van de Koepoortlaan en aan de tegenoverge
stelde kant tot voorbij de muziektent.

Ook de insectentuin van de Goedaert voorstanders valt
niet bij iedereen in goed aarde. De Middelburgse insec
tenkundige Johannes Goedaert heeft in de 17de eeuw o.a
de gedaanteverwisseling bij insecten vastgelegd en woon
de in de buurt van het Molenwater. Een belanghebbende
stelt: “Ik heb nog nooit van de man gehoord, het moet
een gewoon park worden en daarmee uit.” Zelfs over de
prullenbakken kun je wel een middag ‘vullen’.

Molenwater, rugstreeppad

Er zijn ook nog een heleboel zaken waar men het wel al
lemaal over eens is, zoals de padden die nu bivakkeren in
een afgezet gebiedje waar ze het schijnbaar goed naar hun
zin hebben, want ze hebben gepaard en voor nakomelin
gen gezorgd. Het ziet er allemaal een beetje onbeholpen
uit van achter het hekwerk, maar de padden hebben er
waarschijnlijk lak aan. Hopelijk blijven ze straks na de
grote verhuizing het nog naar hun zin hebben, want ze
kunnen niet op dezelfde plek blijven.
Ook de grote vijver in het midden lijkt een succesnummer.
Er komen houten vlonders rond met stapstenen en zwerf
keien in het water, met op het droge een liggende speel
boom met daaromheen nog allerlei zitmogelijkheden voor
de jeugd.

De vijver krijgt vorm, bovenin de muziektent

Het gesprek werd geleid door Ad van de Pas die volgens
mij heel wat eelt op z’n ziel moet hebben om alle belang
hebbenden het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Hij
geeft iedereen de gelegenheid zijn verhaal te doen en blijft
er zo te zien stoïcijns onder en ziet ondertussen ook nog
kans zijn telefoon te beantwoorden.
Er passeren veel onderwerpen welke voor de één een on
benullige kleinigheid is en voor de ander een serieuze
zaak. Neem nou de bankjes die er geplaatst worden, best
wel aardig maar het liefst niet in de buurt van de bewo
ners; ze kunnen immers hangjongeren aantrekken.
En wat te denken van de getoonde speeltoestellen voor de
jongsten in de buurt van de frietkraam, veel te simpel
over nagedacht; kan veel natuurlijker.
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Hierna hebben we een rondleiding over het park. De
hoogteverschillen vallen nu nog meer op en de wadi’s,
door het hele park aanwezig, zijn al goed zichtbaar. De
wadi’s worden straks ingezaaid met een aangepast gras
mengsel en evt. met insectenlokkende bloemzaden.
In de hoek bij de Koepoortstraat houden we even stil bij
de plaats waar vroeger de spuisluis heeft gezeten. Er was
een verzoek om deze weer in beeld te brengen, maar he
laas was dit volgens de gemeente niet haalbaar. Een grote
plastic buis die uit de grond steekt dient nu als overloper,
dus toch een soort (goedkope) spuisluis, voor het achter
liggende gebied.
Verderop lijkt het of de uitvoerder opzettelijk veel puin
heeft begraven, maar dit worden de nieuwe onderkomens
voor de nu nog opgesloten padden. Men noemt deze pad
denschalen.
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...Ondanks angstdromen en spanningen, niks aan de
hand...
Dus het hoofd ging malen, anderen werden ingeschakeld
voor ideeën, boekjes gezocht en uiteindelijk hadden we
allerlei plannen. Gelukkig, want ik ging er van uit dat er
toch zeker wel 60 kinderen zouden zijn.
In die veertien dagen plannen, en een korte vakantie hou
den en de Op de Hoogte in diverse bussen doen.

Het Molenwaterpark in Middelburg met de Koepoortlaan

Het Molenwaterpark kan bij voltooiing weer heel wat
water herbergen en wordt een gebied voor jong en oud die
er allemaal hun voordeel uit kunnen halen.
Ook de omliggende scholen kunnen straks mee naar bui
ten voor een les in de buitenlucht. Over de aanplant en in
richting wordt nog verder nagedacht en het IVN heeft
aangegeven om samen met andere belanghebbenden hier
over na te denken.

En gewacht, want plannen met bloemetjes zijn wel aardig
maar je kan bloemen niet echt een week of zo in hun
vaasje laten staan.
Geniaal idee was om eikapsels van de wulk neer te leggen
om die uit te pluizen op kleine schelpjes. Twee vliegen in
een klap, mensen komen er op af, beginnen er over, vra
gen van alles, want iedereen kent ze maar weinigen weten
het hoe en wat.
Plus dat er vergrootglazen in soorten en maten, indruk
wekkend en gewoontjes,aan te pas kwamen. Vinden kin
deren leuk.
En het decor: stapel schelpen kunnen meegenomen wor
den. Dus: heel veel bloemetjes, klei, veertjes, en wat al
niet meer en de kapsels natuurlijk.

Foto's Annet de Bruyne

Gevalletje paniek
Cobie Gouwen

De Campinadag bij Zorgboerderij Pitteperk
Hoe het allemaal zo gekomen is doet er niet toe, maar
Len* en ik stonden (rond 17 mei j.l.) ineens voor de taak
“iets leuks” te doen voor kinderen. Dat wel op de Campi
nadag op 31 mei bij Zorgboerderij Pitteperk. Dus wel over
14 dagen.
Vol goede moed ben ik er langs gefietst om te horen wat
er precies van ons verwacht werd. Dat was kort maar
krachtig: "‘geen idee, als het maar leuk is". Dat was ei
genlijk 3 x niks om mee te beginnen.

Oh, zo zit het !

Realiteit echter: er kwamen zo’n 2000 mensen naar Pitte
perk.
We hadden jampotten met viooltjes, madeliefjes, kriebel
spul e.d. die de vorige middag laat geplukt waren. Helaas
het werden potjes met wat verpieterde bloemetjes. Dus
niet echt bruikbaar. Zelfs niet decoratief.
En.. de als opvulling bedoelde eikapsels waren razend po
pulair, de kinderen en ouders waren dolenthousiast. Voor
ons lekker rustig, want er was maar op één kant actie en
we konden elkaar lekker aflossen met uitleg. Dubbel lek
ker omdat er allemaal hapjes en drankjes waren, de lek
kerste aardbeien die ik in jaren gegeten heb. Jazeker, met
slagroom.
Er was, ondanks angstdromen en spanning van tevoren,
dus niks aan de hand. Het enige probleem was om Len

Zo zie je het pas goed, gaaf !!

IVN Walcheren
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naar huis te laten gaan zonder kalfje (ze viel als een blok
voor een spierwit kalfje van een paar dagen). Ze zag zich
’s avonds al lekker op de bank zitten met Sneeuwwitje op
schoot naar de TV kijken. Kan best op een flat. Ja, nog
wel.
Voor Janneke en Brenda: bedankt voor het verzorgen van
folders, boekjes, zoekkaarten, en ander materiaal voor op
de kraam, en kleden, banners en van alles om de tafels
aan te kleden.
* Len Kapteijn
Foto's Annet de Bruyne

Er is, in mijn optiek, nog een plant op de schorren die in
aanmerking komt voor de titel Zeeuwse heide en dat is
zeekraal. Deze plant is net als zulte eetbaar maar ik vind
hem lekkerder.
Zeekraal is een bijzonder plantje omdat het zout water
opneemt en het zout apart kan uitscheiden. Dat maakt
hem extra mooi om te fotograferen bij warm weer als het
laag water is. De zoutkorrels zijn dan gekristalliseerd aan
de buitenkant van het plantje en vormen mooie licht
bronnen met tegenlicht. In de herfst verkleurt zeekraal
rood en paars.
Als je niet bang bent om nat en vies te worden, moet je
eens op je buik gaan liggen om dit plantje te fotograferen.
Wederom kan je met een macrolens mooie beelden krijgen
van dit plantje als je werkt met een kleine scherpte-diepte
en achterliggend paarse zeekraal onscherp als achter
grond.
Geniet van de "Paarse Herfst" en tot de volgende keer,
(www.arjenhartog.nl)

Tussen neus en lippen
Henk Sijsenaar

Op 23 juli 2019 ontving ik van de schrijver van het artikel
"Grassen van ruderale- en verstoorde gronden" de vol
gende opbeurende dichtregels die ik u, lezer, niet wil ont
houden:

Paarse zeekraal (Salicornia europaea)

Fototip: Paarse Herfst
Arjen Hartog

Deze Fototip gaat over fotografie-onderwerpen in de
herfst. Vorig jaar besprak ik in de Fototip hoe de rode
kleur van bladeren ontstond in de herfst, dus dat hoef ik
niet nog een keer uit te leggen.
Maar die bladeren zijn weer wel een mooi onderwerp om
in de herfst te fotograferen. Je kan van een hele boom,
een tak of alleen van een blad een foto maken.
Ik heb net voor het eerst weer gegidst in en rond Fort
Rammekens. Hier kwam ik dan ook tot het onderwerp
voor dit keer, de Zeeuwse "heide". Ik ben dol op de heide
en ben afgelopen zomervakantie weer eens naar Drenthe
geweest om daar de paarse heide te bekijken en fotogra
feren.
Echter in Zeeland hebben we ook paarse vlakten. Deze zijn
te vinden op schorren die buitendijks liggen.
Wat de meeste mensen verstaan onder de Zeeuwse heide
is de bloeiende lamsoor, de echte. Deze niet eetbare plant
bloeit mooi paars. (De lamsoor die je op je bord krijgt is de
zeeaster of zulte.)
De bloem van de lamsoor steekt fraai boven de bladeren
uit waardoor je deze, voor de macro-liefhebbers, mooi vrij
kunt fotograferen als je hem horizontaal vastlegt.
Maar ook de landschapsfotograaf kan zijn hart ophalen
door een heel schor vol met lamsoren te fotograferen.
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"Met deze hitte,
kun je beter maar binne zitte.
dan kun je in huis met natuur bezig weze,
en hebben andere weer wat te leze."
Het waren ook hete dagen in die tijd. Ik heb de daad bij de
uitdaging gevoegd en nu is het aan u!

Grassen van ruderale- en ver
stoorde gronden
Johan Antheunisse
Het lijkt wel of het gras dat op dijken en in bermen staat
‘te hooi en te gras groeit’, maar niets is minder waar
want alles groeit op zijn plaats. De bemesting is op die
plekken veel minder intensief, waardoor je er soorten te
genkomt die met armoedige omstandigheden kunnen
overleven.
Ik sprak er eens met een boer over die zijn koeien op dij
ken en andere groene plekken van het waterschap liet
grazen en die had het over ‘rotgrassen’. Op mijn vraag
wat dat zijn, zei hij “gewoon rotgrassen, daar zit niks
geen voeding in en als je het hooit is het nog taai en
scherp ook”.
Toen ik vroeg hoe deze te herkennen zijn, zei hij “Dat zie
je toch zo, daar hoef je geen Latijn voor te hebben gehad’
en liet mij een grasje zien dat op de afdeklaag van het
kuilvoer groeide. Hij noemde het ‘duust’ en het is één van
de vroegste bloeiers in het voorjaar. Vóór 1935 kwam het
in Oostkapelle niet voor volgens zijn ouders.
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Duist, Alopecurus myosiroides , is een gras dat weinig
voedzaam is en goed bestand tegen slechte groeiomstan
digheden en onkruidverdelgers. Het is een gras dat voor
komt op vochtige, voedselrijke en zware kleigronden. De
voet van de plant is een beetje rood/paars en het zaad
blijft in de grond wel meer dan zeven jaar kiemkrachtig.
Het kiemt in de herfst en bloeit in het voorjaar. Duist
groeit vaak samen met kamille en klaproos. Op arme
gronden rondom Kleverskerke is het te zien.

grondbinder, waardoor het op dijken de afspoeling van
grond tegen kan gaan. Ook kan het zelfs nog een beetje
zilte grond verdragen. De wortelstokken werden in de
eerste wereldoorlog wel gebruikt om koffie surrogaat van
te maken. Kweek is overal wel te vinden en kan goed
tegen droogte.
Nog zo’n grasje wat overal groeit is het kruipertje, Hor
deum murinum, zelfs wanneer erover gelopen wordt is
dat geen probleem. Je komt het dan ook op stoepen en in
straatgoten tegen. In de noordelijke provincies kom je het
minder tegen. Het is een gras met langgenaalde aren en
lijkt veel op gerst en is makkelijk te herkennen.
De naam kruipertje slaat waarschijnlijk op ‘mouwkrui
pertje’. Wanneer je de halm omgekeerd/achterwaarts in
een mouw van een kledingstuk stopt kruipt het vanzelf
door de bewegingen verder omhoog. Dit was een bekend
spelletje uit vroegere tijden. Zo zijn er nog wel meer gras
sen die bij de genoemde grassen thuis horen, wat bijvoor
beeld te denken van vingergras en hanenpoot?

Duist, (Alopecurus myosiroides)

De "grote vossenstaart",nog een soort uit dezelfde fami
lie, is ook één van de vroegste bloeiers is. In het beginsta
dium is de aar best zacht en wat donker gekleurd en lijkt
dan op een vossenstaart. Vossenstaart, Alopecurus pra
tensis, kan wel tot een meter hoog worden en steekt ver
boven de overige kruidlaag uit, dit gras bloeit ongeveer
gelijk met de meidoorn en het fluitenkruid. Voor het
bloeit heeft het nog een behoorlijke voedingswaarde,
maar na de bloei is dat sterk verminderd. Als het massaal
bloeit is het een beruchte hooikoorts veroorzakende plant.
Je komt deze grassen onder ander tegen op de kanaaldijk
van Middelburg naar Souburg.
Een ander veelvoorkomend grassoort is kweek, Elytrigia
repens, op Walcheren ook wel ‘hospeeën’ genoemd. Het
is een aarvormige bloeiwijze, wat wil zeggen dat de
aartjes direct aan de hoofdtak zitten (die wat heen en
weer gebogen is), dus zonder steeltjes.
Kweek heeft lange vertakte geelachtige wortelstokken met
ondergrondse uitlopers die makkelijk weer nieuwe sprui
ten vormen. Door die vele uitlopers is het wel een goede

IVN Walcheren

Vossenstaart (Alopecurus pratensis)

Ook al zijn genoemde grassen voor sommige landbouwers
niet zo aantrekkelijk, voor de natuur hebben ze zeker een
waardevolle betekenis. Vooral de opname van koolstofdi
oxide (CO2) is van grote waarde. Uit onderzoek is zelfs
gebleken wanneer gras een overdosis aan koolstofdioxide
te verwerken krijgt het meer kan opslaan dan andere
planten doen. Een beetje goed onderhouden sportveld kan
dan ook wel tot 350 kilo CO2 per dag vastleggen.
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Als boeren hun graslanden natuurlijker zouden beheren,
dus met minder voedingsstoffen, en het door koeien
spaarzamer laten begrazen, dan heb je ook minder ma
chinale bewerkingen nodig en werken koeien en grasland
toch mee aan het klimaat? Bovendien leveren de koeien
nog melk en vlees ook. Of is dit nu allemaal veel te simpel
gedacht??? Dit roept misschien wel om enige reactie.
Foto's Johan Antheunisse

Bijzondere dieren, die egels
Henk Sijsenaar

Egels zijn van die scharrelaars, ze trekken zich nergens
wat van aan want ze zijn onkwetsbaar met hun aparte
vachtje. Helaas is de werkelijkheid ook wel anders getuige
de relatief vele, aangereden dieren.

Hoe kwam hij er in (en er uit)? Foto Maxime van de Griend

Hij (of zij) bleek dat keukenafval interessant te vinden en
was, hoe dan ook, in de emmer gedoken en schraapte de
restjes uit de avocadoschillen. We maakten ons wel zor
gen over hoe hij er weer uit moest komen maar kennelijk
was dat geen probleem,een halfuurtje later was hij weer
verdwenen.
Vervolgens completeerde Nel dit verhaal met deze egel in
haar tuin, die zich tegoed doet aan de pruimen (Nel: "Ik
kan het niet laten!"). Je zou zeggen dat egels vooral in
secten een slakken wil, een eitje wil er ook wel in en zo is
er nog wel iets dierlijks dat hij niet laat liggen maar ken
nelijk laat hij vruchten ook niet aan zijn neus voorbij
gaan.

Jong egeltje zoekt verkoeling, foto Nel Ton

Hun stoïcijnse gedrag brengt ook wel aardige en soms
heel leuke scènes met zich mee.
Zoals ons lid Nel Ton op 11 juli in haar eigen tuin in Se
rooskerke ervoer:
"Bijgaand de foto van een babyegeltje, dat verkoeling en
drinken zoekt in onze vijver,
Ik wilde het gewoon even aan jullie laten zien".
Dol op pruimen, foto Nel Ton

Een paar dagen later (op 14 juli) bezocht een "stadsegel"
als regelmatige bezoeker onze tuin in de Spuistraat in
Middelburg. Wij scheiden ons afval, o.a ons keukenafval
(groente, fruit en derg.) en de verzamelplaats is een zin
ken emmer onder de spoelbak op het terras.
Geritsel en gesnuif in de schemer gaf al aan: "Er is een
egel uit het plantsoentje aan de Suikerpoort in onze
tuin'".
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Het lukte ook in Middelburg, in de wijk 't Zand - Stro
menwijk - Rittenburg e.o. Binnen 5 à 10 jaar van vijgen
boomstek naar vijgenboom met vruchten!
Met enige liefde en geduld een zinvolle bijdrage voor de
natuur en je zelf.
Met vijgenboomgroeten. Wie volgt?

Stekken vraagt aandacht, foto Annika van Balen

Met enige liefde en geduld...
Piet de Bruin

Boompje groot, plantertje dood?
Hoeft niet!

Het Middeleeuws festijn van
Terra Maris
Henk Sijsenaar

Alweer heel wat jaren organiseert Terra Maris, het
Zeeuwse museum voor natuur- en landschaps, Middel
eeuwse festijnen in de zomervakantie. Aantrekkelijke en
goed bezochte evenementen voor jong en oud.
De uitvoering gebeurt door medewerkers van Terra Maris,
Het Zeeuwse Landschap en vele vrijwilligers die, allen ge
huld in Middeleeuwse kledij, de diverse spelen begeleiden.
Er zijn opvallend veel IVN-ers bij betrokken en naast
jaarlijks terugkerende spelen, zoals de bestorming van het
Mottekasteel, worden er ook telkenjare nieuwe elementen
toegevoegd.
Nieuw is bijv. de kraal met enkele schapen waar een be
zoekster een IVN-er als "herder" aan trof. Het plezier dat
kinderen en ook volwassenen beleven aan de schapen is
opmerkelijk. De herder zorgt dat de schapen het niet te
moeilijk krijgen maar kinderen krijgen wel de mogelijk
heid om de schapen van dichtbij mee te maken.
De vragen die hij krijgt maken het hem soms moeilijk

IVN Walcheren

En zie, enige tijd later.., foto fam. De Bruin

want weliswaar IVN-natuurgids, zijn opleiding liet daarin
verstek gaan. En hoe je omgaat met schapen moet je ook
leren, getuige de schapen die toch kans zien te ontsnap
pen.
Hilarisch maar hoe krijg je ze terug, niemand schijnt zich
daar echter aan gestoord te hebben.

Schapen, veilig in de kraal, foto Wilma Maas
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Galloways in het Zeeuwse
landschap
Ineke de Jong-Schrier
Op een regenachtige woensdagmorgen in juli spreek ik af
met Jeroen van de Lindenloof, op het parkeerterrein van
Oranjezon in Oostkapelle. Een tijdje geleden ontmoetten
we elkaar bij een IVN excursie en raakten daar aan de
praat over zijn bijzondere hobby: Het houden van Gallo
ways. Hij vertelde zo enthousiast dat ik er meer over wilde
weten..
Vandaag is het dan zover. We hobbelen in de Landcrui
ser door de weiden, naar waar de runderen staan. Daar
zijn ze, een groepje van vijf, vier koeien en een stier. Wat
een prachtige dieren! Als ze ons in de gaten krijgen, lopen
ze nieuwsgierig op ons af. Ze zijn rustig van karakter, en
hebben een mooie glanzende, donkere, licht krullende
vacht en zijn hoornloos. Het liefst en ook het natuurlijkst
is het om een sociale kudde (koeien, een stier, kalveren)
te hebben in een aaneengesloten gebied, maar dat is op
Walcheren lastig omdat er niet veel grote gebieden be
schikbaar zijn.

Galloways, foto Ineke de Jong

Jeroen lokt ze met wat oud brood, en zo kan ik gemakke
lijk van dichtbij wat foto’s maken. Dan vertelt hij zijn
verhaal. Hij wilde al heel lang graag koeien houden; voor
waarde was dat het wel te combineren was met zijn werk.
Daarnaast was het niet gemakkelijk om een plek te vinden
waar de runderen konden staan. Toen in 2013 er een stuk
je vrij kwam in een natuurgebied van Staatsbosbeheer bij
Biggekerke, greep hij zijn kans en begon daar met twee
drachtige, ervaren koeien.
Jeroen koos voor Galloways omdat deze runderen iets
kleiner en hoornloos worden geboren tot in tegenstelling
van Schotse hooglanders die hem ook erg aanspraken. En
het ras is erg zelfvoorzienend. Ondertussen heeft hij uit
gebreid: In Biggekerke lopen er nu vijf runderen, in Oran
jezon vijf, in natuurgebied ’t Zwin vijftien, in Seroosker
ke twee, op de Lemmerplaat (Veerse Meer) vijf, en bij het
voedselbos in Nw en St Joosland drie.
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GROTE GRAZERS
Een Galloway is een hoornloos, meestal zwart behaard
runderras dat oorspronkelijk uit Schotland komt. Gallo
ways worden vaak in natuurgebieden ingezet als grote
grazers. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn niet agres
sief. De Galloway is kortbenige heeft een ruig haarkleed
dat hem ’s winters in staat stelt buiten te blijven grazen
en zelfs tijdens strenge kou te overleven.

ROBUUST EN VRUCHTBAAR
De dieren zijn robuust en vruchtbaar. Vaarzen zijn dekrijp
op een leeftijd van 20-27 maanden. De tussenkalftijd be
draagt 365 dagen. De koeien, die over een sterk bescher
mend moederinstinct beschikken, kunnen gedurende
hun leven aan 10-12 kalveren het leven schenken. De kal
veren wegen bij de geboorte 25-30 kg en zijn vitaal. Het
afkalven gaat, mede door hun kleine kop, eenvoudig. Het
kalf wordt in kuddes die het hele jaar door grazen, op
een beschutte plek neergelegd en laat zich de eerste
dagen niet zien. Ook later “parkeert” de koe het kalf vaak
op een beschutte plek als zij gaat vreten.

Een koe heeft zo'n 1,2 hectare ruimte aan land nodig om
te begrazen, dan is het niet nodig om bij te voeren. Het
graasgedrag van Galloways is heel verscheiden. Ze eten
zowel grassen als bramen, takken en twijgen. Doordat de
koeien niet enkel grassen eten en sommige delen meer of
minder begrazen neemt de diversiteit van het landschap
toe.
De mest in de koeienvlaaien is erg droog en vezelrijk. Dat
is heel aantrekkelijk voor dieren die daar van leven: ke
verlarven, vliegenmaden en regenwormen. Duw maar
eens zo’n vlaai om; het wemelt van het leven en overal
zijn graafgaatjes te vinden. Dit trekt weer veel weidevo
gels aan in het voorjaar.
Waar we nu staan, aan de Emmaweg in Vrouwenpolder, is
naast een grote boerderij een voedselbos aangelegd door
een particulier. Ook hier worden de Galloways ingezet. De
stroken die begraasd mogen worden, worden afgezet met
lijnen zodat de koeien de beplanting met rust laten. Later
zullen de stroken ook ingeplant worden. Wat een mooi
initiatief! Echt super om te zien; ik ben benieuwd hoe dit
bos zich zal ontwikkelen.
Daarna rijden we naar een dijk achter camping de Zand
put. Naar dit particulier gebied gaan de koeien heen als de
plek in Biggekerke of Serooskerke te nat voor ze wordt.
Het transport van de dieren gaat dan per paardentrailer.
Een egel maakt zich uit de voeten voor de auto. Er lopen
hier ook vaak reeën, maar vandaag zien we ze niet.Dit ge
bied grenst ook aan Oranjezon, voor het publiek langs de
wandelroute heeft hij mooie informatiebordjes gemaakt,
waarop algemene informatie staat over het koeienras en
wat uitleg over het begrazen en de kalveren.Het is een
prachtig stuk ongerepte natuur, zoals je nog maar zelden
ziet. Er zijn zoetwater poeltjes, daardoor hoeft er hier niet
voor water voor de dieren te worden gezorgd, wat in an
dere gebieden wel aangevoerd dient te worden. Zo krijgen
de dieren in Biggekerke opgevangen regenwater uit een
IBC-tank.
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Jeroens runderen komen nooit in een stal. Mensen willen
graag koeien buiten zien, maar daardoor heeft de eigenaar
van de beesten wel te maken met meldingen bij bijv poli
tie, of andere instanties als ze een kalverende koe zien. Of
als ze denken dat de koe zijn kalf verwaarloost, maar dit
is natuurlijk gedrag wat je ook bij herten ziet. De runde
ren verstoppen hun kalf de eerste paar dagen tot dat die
sterk genoeg is om met de kudde mee te kunnen rennen.
Maar Galloways kalveren zonder hulp. Er is nog geen en
kele keer een vee arts aan te pas gekomen. Daarnaast zijn
ze fysiek erg sterk,de runderen worden zelfs niet ingeënt.
Via een facebookgroep houdt Jeroen contact met andere
Galloway-eigenaren, om stieren te ruilen, te kopen en te
verkopen, om zuivere bloedlijnen te houden. Jaarlijks
komen de Gallowayhouders een keer bij elkaar en bezoe
ken dan ook gelijk een tweetal Gallowayhouders.
Het was een prachtige ochtend in Oostkapelle. De volgen
de keer wanneer ik Galloways zie, bekijk ik ze met andere
ogen. Hartelijk bedankt Jeroen!

Natuurgidsendiploma komt je
niet zo maar aanwaaien…
Janneke Donkers-Noonan
Het zit erop! Na anderhalf jaar heel veel kennis tot ons
genomen te hebben, zit de natuurgidsenopleiding voor de
deelnemers van 2018/2019 erop.

13 nieuwe natuurgidsen opgeleid
We zijn begin 2018 gestart met 20 deelnemers voor de na
tuurgidsenopleiding Walcheren. En hebben de cursus uit
eindelijk afgerond met 17 deelnemers, 13 gidsen kregen
hun diploma en 4 ontvingen een certificaat. Gedurende de
opleiding zijn er jammer genoeg ook een aantal mensen
om verschillende redenen af moeten haken. Maar het me
rendeel haalde gelukkig de eindstreep en mocht op 18 juni
het felbegeerde papiertje in ontvangst nemen.

Gastdocenten maken natuurgidsenopleiding tot een feestje
Afgelopen anderhalf jaar hebben we les gekregen van vele
interessante gastdocenten. Elke twee weken hadden onze
begeleiders het weer voor elkaar gekregen om een ‘expert’
uit het veld te vinden om onze groep iets bij te brengen.
Ze vertelden ons over uiteenlopende onderwerpen als:
duurzaamheid, stuivende duinen, klimaatverandering en
trekvogels, het Waterschap, ons ecologisch systeem en we
hoorden van alles over de verschillende soorten bomen,
bijen, libellen, zoogdieren en paddenstoelen. Ook leerden
we over het (ontstaan) van het landschap, over zeewier en
de Oosterschelde én als kers op de taart mochten we
tweewekelijks met de hele groep op excursie. We kwamen
op plekjes waar ik soms het bestaan niet eens van wist.

Theorielessen komen in excursies tot leven
Tijdens de excursie kwamen de theorielessen tot leven. Zo
gingen we op pad met een grondboor om de bodem te be
studeren, en gingen we op zoek naar paddenstoelen, bijen
en trekvogels en ook zijn we op avontuur geweest tussen
de wieren op Neeltje Jans, de duinen bij Vrouwenpolder of
op zoek naar amfibieën in het Poelbos. Te fiets, te voet of
per tractor. Regen, kou of zonneschijn. De diversiteit in
leerstof, docenten, deelnemers en excursies maakten deze
opleiding tot een erg dynamische en interessante cursus.

Hard werken om papiertje tot natuurgids binnen te halen

De groep cursisten van de Natuurgidsenopleiding 2018/2019

IVN Walcheren

Klinkt leuk! En dat was het ook, maar het was ook erg
hard werken, veel studeren en soms het overzicht kwijt
raken in de grootsheid die de natuur ons te bieden heeft.
Maar gelukkig konden we ook concreet aan de slag. We
hadden allemaal een eigen onderzoeksgebiedje waar we
regelmatig langs gingen en we een aantal mini-excursies
hielden. We determineerden er op los en verzamelden
onze vondsten. En dan was er nog ons huiswerk; tweewe
kelijks moesten we een aantal hoofdstukken uit de dikke
IVN-klapper lezen als voorbereiding op de lessen.
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Hemelwaterzorgplicht,
hebben wij die?
Henk Sijsenaar

In een weekendeditie van dagblad NRC in mei jl. las ik een
artikel getiteld: "Hoe ga ik aan mijn hemelwaterzorg
plicht voldoen?", auteur Paul Luttikhuis, en mijn eerste
opwelling: "Heb ik die?"

De kanjers: Huib, Iet en Gerard

En bovendien werd er van elke deelnemer nog twee klas
sikale spreekbeurten verwacht over een onderwerp naar
keuze. En of dat niet genoeg was, waren er de gevreesde
toetsen van Iet. En als je denkt dat dat het was…Geduren
de de opleiding werden er nog mini-stages verwacht, er
waren meeloopexcursies, een kennismakingskamp en in
de laatste fase van de opleiding was er nog de educatieve
eindopdracht die we in groepjes uitvoerden. Ook hier
kwam weer de diversiteit van de groep naar voren. We
gingen van een ‘natuur-knapzakroute’ voor toeristen,
naar een stadswandeling over water, naar op pad met een
jager tot een innovatieve opdracht op een basisschool.

Gerard, Huib en Iet zijn kanjers
Kortom, het was hard werken maar het was de moeite
meer dan waard! Wat hebben we veel geleerd, gelachen en
meegemaakt. En dit allemaal onder de vleugels van onze
geweldige begeleiding: Gerard, Huib en Iet. Bij dezen wil
ik jullie namens alle deelnemers nogmaals hartelijk dan
ken voor jullie betrokkenheid, geduld en eindeloze inzet.
Jullie zijn kanjers! En ook wil ik bij dezen mijn mede-cur
sisten bedanken voor hun inzet en vooral heel veel succes
wensen bij daar waar we voor opgeleid zijn: op wat voor
manier dan ook de natuur dichterbij de mensen brengen.
Good luck!

En werkelijk, niet alleen overheden als rijk en gemeenten
maar ook burgers hebben verplichtingen
De hemelwaterzorgplicht is verankerd in artikel 3.5 van
de Waterwet. De gemeenten zijn verplicht de zorg van het
hemelwater als onderdeel op te nemen in het gemeente
lijk rioleringsplan (GRP).

Ontstaan van regenbuien

In de zorgplichtwetgeving (scrabblewoord) wordt gesteld:
" Op particulier terrein is primair de eigenaar van het ter
rein verantwoordelijk voor de afvoer van het hemelwater
tenzij dit niet redelijkerwijs van hem/haar verwacht kan
worden. Het schone hemelwater wordt afgevoerd naar het
oppervlaktewater of wordt in de bodem geïnfiltreerd.
Rechthebbende burgers en bedrijven moeten sommige
waterbeheeractiviteiten gedogen of dulden. De zgn. ge
doog- en duldplichten.
Toch aardig om te weten in deze barre tijden, hè?

Een mooie regenbui

Donkere wolken aan de kust, foto Henk Sijsenaar
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Vogelobservatorium Tij
Len Kapteijn
Verrassing! Zoals de laatste 50 jaar planden we onze va
kantie aan boord van een zeilboot. Eerst waren dat klein
tjes, daarna steeds een beetje groter en de laatste 32 jaar
dezelfde boot van 10 meter. Toen de kinderen klein waren
was de Waddenzee een geliefde bestemming, later- met
z’n tweeën - ging het veel verder, bijvoorbeeld de Ka
naaleilanden, de Scillys of de Oostzee, maar nu we min of
meer bejaard zijn wordt de actieradius kleiner en zijn de
Wadden weer in trek.
Om daar te komen is Stellendam aan het Haringvliet een
bekende route. Maar toen we daar dit jaar naar toe voeren
zagen we ineens iets dat we nog niet eerder gezien had
den. Wat was dat??In de haven van Stellendam aangeko
men vroegen de kinderen van onze buren: ”Gaan we nog
naar het ei?” Dat ‘het ei’ bleek ‘TIJ’ te zijn.
Het is een vogelobservatorium gebouwd door Rau Archi
tecten in opdracht van Natuurmonumenten en Vogelbe
scherming Nederland. Het is geopend in april 2019, dus
inderdaad nieuw in het landschap. Het is een houten ge
bouw van 8 meter hoog en 11 meter lang in de vorm van
het ei van de grote stern.
Het is een fantastisch bouwwerk, heel indrukwekkend.
Een wenteltrap brengt je naar de kijkgaten waardoor je
uitzicht heb op lepelaars, zilverreigers, ganzen, tureluur,
visdiefjes, kokmeeuw (die heb ik allemaal gezien) en een
zeearend (van horen zeggen).
Alle materialen zijn duurzaam en circulair. Hout van bin
nen en riet van buiten afkomstig uit het aangrenzende

Sluipen naar...de "vogelkijkhut", foto Len

IVN Walcheren

Alleen al het gebouw is bijzonder, foto Len

natuurgebied de Scheefhoek.
Er loopt een pad vanaf de parking van de Marina Stellen
dam door duingebied met vlonders en bruggetjes, op zich
ook al leuk (10 minuten) maar de binnenkomst in het ei is
adembenemend.
Kortom: een grote verrassing in overbekend gebied en een
aanrader om er eens te gaan kijken.

Wat een vogelweelde, foto Len
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