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Redactioneel
Vissen daadwerkelijk kunnen zien in de kanalen van Venetië, geiten die een
stad overnemen in Wales, pinguins die een rondje doen door de dierentuin
en de heldere luchten in de grote steden. Gelukkig zijn er ook nog leuke
kanten aan deze coronatijd.
Ik vraag me af in hoeverre de rust en de natuur de mensen bij blijft zodra
we weer meer ons eigen plan kunnen trekken. Ik heb namelijk wel het idee
dat veel mensen nu de natuur zijn gaan (her)ontdekken. Al was het maar
in de eigen achtertuin; de natuur kun je nagenoeg overal vinden als je maar
goed kijkt.
Nu is 2020 niet alleen het jaar van het coronavirus, maar ook van 25-jarig
jubileum van IVN afdeling Walcheren en 60-jarig jubileum van IVN Lande
lijk. Feestje in je eentje op de bank was uiteraard niet wat we in gedachten
hadden, maar misschien moeten we ons dan maar troosten met het feit dat
de aarde qua CO2-uitstoot een adempauze heeft gehad. Laten we hopen dat
de wereld zich duurzaam herpakt wanneer alles weer begint te lopen.
Tot die tijd nog maar ons rustig houden, zoals de eend tussen de bloeme
tjes.

Bij de voorpagina
Eens in de zoveel tijd kom je zo'n foto tegen waar je naar kunt blijven kij
ken. Alles lijkt dan te kloppen. Zo verraste Arjen Hartog me met deze
mooie foto van een bosanemoon. De verschillende kleuren en de fragiele
bloem in haar serene hofje samen maken het voor mij een foto om van te
blijven genieten!

Aan deze uitgave werkten mee:
Johan Antheunisse

Jack Molkenboer

Arjen Hartog

Henk Sijsenaar

Len Kapteijn

Nel Ton

Jeike Lammers

Noëlle Verhage

Irene Maréchal

Onze bezorgers
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Voorzitter: Len Kapteijn-Snijders; tel. 06-200 95 054,
e-mail: nlkapteijn@zeelandnet.nl.
Secretaris: Magda Willemse; tel. 06-212 16 478,
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.

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: Jack Molkenboer;
e-mail: JackMolkenboer@hotmail.com
Communicatie:
- - Kwartaalblad voor leden en relaties Op de Hoogte:
e-mail: opdehoogte-walcheren@ivn.nl
Angelique de Cock en Arjen Faasse.
- - Website: Arjen Faasse, e-mail: a.faasse@live.com.
- - Instagram 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.

Save the date: 22 augustus lustrumfeest en ALV
IVN Walcheren bestaat dit jaar 25 jaar! Dat willen we
graag samen vieren in het Kaslokaal te Oostkapelle op 22
augustus van 11 tot 15 uur. We hopen op mooi weer, dan
kan dat allemaal buiten. De leden van het eerste uur krij
gen een speldje; we doen een wandeling in de omgeving
en daarna gezellig samenzijn. Helaas kon in maart de ALV
niet doorgaan, daarom zal deze ook de 22e plaatsvinden.
Om zoveel mogelijk tijd over te houden voor de feestelijk
heden en de ALV zo vlot mogelijk te laten verlopen, vra
gen we om vragen voor 12 augustus te sturen naar secre
tariaativn@zeelandnet.nl. Op die manier kunnen we ge
structureerd aandacht geven aan de vragen die spelen en
eventueel dingen eerst uitzoeken en tijdens de ALV snelle,
heldere antwoorden geven. Voor de volledigheid hieronder
nogmaals de agenda.

De maand waarin (her)verkiezing plaats vindt is augus
tus. Alles uiteraard onder voor behoud van tussentijdse
onvoorziene gebeurtenissen.
Aanmeldingen (en vragen) verplicht via het secretariaat.
Als je de financiële stukken wilt ontvangen, geef dit dan
door bij de aanmelding, dan worden deze je toegestuurd.

Agenda:
Opening
Mededelingen
Verslag van de algemene ledenvergadering van 16 maart
2019
Jaarverslag 2019 en werkplan 2020
Financieel verslag 2019 en begroting 2020
Verslag kascie.2019 en benoeming kascie. 2020
Nieuw bestuurslid
Vaststellen algemene ledenvergadering 2021
Rooster van aftreden bestuursleden:
Jaap van Klinken in 2018 herkozen voor 4 jaar (2022)
Len Kapteijn is in 2019 herkozen voor 4 jaar (2023)
Annet de Bruijne is in 2019 herkozen voor 4 jaar (2023)
Janneke van Ouwerkerk is in 2019 herkozen voor 4 jaar
(2023)
Magda Willemse vanaf 2019 interim secretaris tot dat er
vervanging is. Aanmeldingen zijn zeer welkom.
Voorstel nieuw (algemeen) bestuurslid: Arjen Faasse
Pinksterbloem, Cardamine pratensis. Foto Arjen Hartog
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Activiteiten komende periode
Vanwege de huidige maatregelen omtrent het coronavirus
en de onzekerheid of de geplande versoepelingen door
gaan, zijn er tot 1 september geen activiteiten met als
enige uitzondering het lustrumfeest en ALV.
Zoals het er nu uitziet willen we graag dus vanaf 1 sep
tember de mensen weer meenemen op een mooie reis
door de natuur. In de augustus-editie zullen we beter
zicht hebben over de mogelijkheden hiervoor. Als er tus
sentijds al activiteiten duidelijk worden, kun je altijd kij
ken op de website of social media voor meer info.

IVN Natuuracademie online
Onlangs is de IVN Natuuracademie online gegaan. Het is
een nieuw online platform waar je meer kunt leren over
de natuur. Op dit moment is het aanbod nog relatief be
perkt, maar zeker de moeite waard! Er staan nu enkele
podcasts, webinars en e-modules op. Maar je kunt je ook
inschrijven voor een interactief webinar over tuinieren op
9 juni.
Nieuwgierig geworden? Alles is te vinden op:
https://www.ivn.nl/natuuracademie/online

60 jaar IVN: Festival Vier de
Natuur uitgesteld
Dit jaar bestaat IVN Natuureducatie 60 jaar. Dit laten we
natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Tijd voor een fees
t! Sinds 1960 geven IVN’ers overal in het land de liefde
voor de natuur door. Ze laten mensen op allerlei plekken
en op diverse manieren ervaren hoe bijzonder en waarde
vol de natuur is. De één doet al jaren mee, de ander is pas
net bij IVN betrokken. Al 60 jaar werken we gezamenlijk
aan een sterke verbinding tussen mens en natuur en dit
blijven we ook in de toekomst doen!
We vieren ons 60-jarig jubileum met een groots festival
op de prachtige locatie Bomencentrum Nederland in
Baarn. Tijdens het festival is er een spetterend program
ma met inspirerende sprekers en veelzijdige workshop en
excursies. Het wordt een dag om feest te vieren en elkaar
te ontmoeten. Het festival wordt speciaal georganiseerd
voor iedereen die IVN een warm hart toedraagt.
Helaas kan het feest niet doorgaan op de oorspronkelijke
datum in september 2020. Daarom is het festival een jaar
uitgesteld naar 11 september 2021. Nog even wachten dus!

Mooie zonsondergang in Cleene Hooge. Foto Noëlle Verhage
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Kringlooplandbouw in
ontwikkeling?
Jack Molkenboer
Zijn we nu aanbeland in terra incognita in plaats van terra
maris? Is de huidige gezondheidscrisis een gamechanger?
Veel staat nu op losse schroeven. Velen van ons zullen dat
persoonlijk ervaren. Verlies van gezondheid van werk en
inkomen? Allemaal primaire zaken. Toch moet ik naden
ken over de post-corona periode al is het maar om die
stroom van onzekerheden structuur te geven. Deze kleine
rubriek in onze “Op de Hoogte” gaat over kleine en grote
ontwikkelingen op het terrein van duurzaamheid.
In het augustus nummer van vorig jaar heb ik aandacht
besteed aan het groener maken van Walcheren. Ik riep
daar leden op om te reageren op mijn artikel “Kunnen
bomen het klimaat redden”. Er zijn een drietal positieve
reacties binnengekomen en daar ben ik blij mee. Uiteraard
gaan we aan de slag. Maar nu ligt dat even stil.
Wat niet stil heeft gestaan, waren de pedalen van mijn
fiets. En gelukkig was er de mogelijkheid, indien gezond,
erop uit te gaan. Nu valt één ding snel op als je zo over
het mooie Walcheren fietst: dat er een grote scheiding be
staat tussen de natuurterreinen onderhouden bijvoorbeeld
door Stichting Het Zeeuws Landschap en de grote land
bouwarealen bestaande uit akker- en weidegebieden.
Soms is het verschil dermate groot dat je direct naast een
natuurterrein een perceel behandeld met glyfosaat ziet.
Geel, geler, geelst. Jammer dat dit nog steeds praktijk is.
Zie foto. Deze onkruidverdelger zal de biodiversiteit niet
ten goede komen. Aangezien Walcheren vooral bestaat uit
landbouwgrond en de bedrijfsvoering een groot effect
heeft op de leefomgeving en het milieu wil ik graag aan
dacht besteden aan een thema wat mij aan het hart gaat.
Namelijk een natuurinclusieve landbouw. Met meer aan
dacht binnen de bedrijfsvoering voor natuurlijke aspecten.
Zaken zoals o.a. maaibeheer, kunstmestgebruik, bodem,
landschap en biodiversiteit spelen daarbij een rol. In een
recent gepubliceerd rapport van het Planbureau voor de
leefomgeving, 2019, is aandacht besteed hoe te komen tot
een meer natuurinclusieve landbouw. Wat dit rapport nu
juist zo relevant maakt, is dat juist landbouwers daarbij
betrokken zijn. Het rapport geeft aan middels een onder
zoek hoe deze beroepsgroep er nu zelf over denkt om te
komen tot een kringlooplandbouw. Natuurinclusieve
landbouw (NIL) wordt gedefinieerd als een vorm van
kringlooplandbouw, die naar een ecologisch houdbare
vorm van voedselproductie streeft. Dus een landbouw met
weinig milieu-impact.

IVN Walcheren

Vaak impliceert deze vorm van landbouw een extensive
ring van de bedrijfsvoering. Een aantal zaken uit het rap
port wil ik in het zeer kort de revue laten passeren.
Binnen het onderzoek valt op dat vooral LTO-leden (landen tuinbouw organisatie) uit het zuiden waaronder ook
Zeeland gereflecteerd hebben (950 boeren). Daarbij zie je
ook dat niet-LTO-leden (150 Eko-boeren) vaak een groe
ner beleid voorstaan dan LTO leden. Hiervoor zijn wel
aanwijsbare redenen voor op te sommen, zoals bijvoor
beeld het hebben van een skal-registratie (biologische
bedrijfsvoering). Het rapport maakt een onderscheid in
akkerbouw-, melkveehouderij en gemengde bedrijven.
Daarnaast een indeling in LTO en niet LTO/Eko-bedrijven.
In het onderzoek blijkt 58% van de LTO-boeren meerdere
maatregelen heeft genomen voor een NIL zoals o.a. ver
mindering kunstmestgebruik, aanleg bloeiende akker
randen en groenbemesters. 18% van deze bedrijven, heeft
NIL opgenomen in de dagelijkse bedrijfsvoering! Prikkels
om te komen tot een meer NIL zijn vooral financiële,
maar ook motivatie, interesse, overtuiging van een nood
zakelijke verandering van het landbouwsysteem en be
reidheid in het nemen van risico’s over landbouw be
drijfsvoering spelen een rol. Ook de bereidheid van con
sumenten om een meerprijs te betalen is weer mede van
invloed op de investeringsbereidheid van de boer. Finan
ciering van NIL is een vrij complexe zaak, maar kan wel
leiden tot verdere investeringen in NIL als er gunstige
voorwaarden zijn.
In het onderzoek blijkt dat een toekomstig verdienvermo
gen de belangrijkste randvoorwaarde voor een meer NIL
is. Interessant zijn ook de verschillen in de genomen
maatregelen inzake NIL; bijvoorbeeld in de melkveehou
derij tussen LTO-boeren versus Eko-boeren ten aanzien
van “later maaibeleid”. Respectievelijk 37% LTO-groep
tegen 60% Eko-groep. Wat betreft “vermindering kunst
mestgebruik” respectievelijk 35% LTO-groep tegen 59%Ekogroep!

Het schrille contrast tussen de twee gebieden
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Vooral het latere maaibeleid stemt hoopvol (denk aan de
weidevogels). Doch in mijn eigen subjectieve waarneming
zie ik op Walcheren wel heel vroeg gemaaide percelen.
Verschillen in de akkerbouw ten aanzien van “aanleg
bloeiende akkerranden” LTO-groep 25% tegen 44%
Eko-groep; “gebruik groenbemesters” LTO-groep 85%
tegen Eko-groep 78%. Bij de gemengde bedrijven zien we
verschillen in bijvoorbeeld “aanleg plas-dras systeem”
voor de LTO-groep 8% en 0% bij de Eko-groep. Bij “later
maaibeleid” zien we een gelijke score bij beide groepen
van 40%. Dit zijn een aantal voorbeelden. In het rapport
staan er duidelijk meer vermeld. Kortom we zien dat er
zeker geen stilstand is in het denken bij boeren over NIL,
maar dat kwesties als complexe regelgeving, verdienver
mogen, consistentie op lange termijn zowel voor “regu
liere als biologische” boeren uiterst belangrijke zaken
zijn. En dat het ook een persoonlijke voorkeurskwestie is
van de individuele agrarische ondernemer om zich te ver
diepen in een natuurinclusieve landbouw.

Persoonlijk denk ik dat een verdere verduurzaming van de
gehele akkerbouw en melkveehouderij de biodiversiteit
een grote stimulans kunnen geven. En dat met de juiste
randvoorwaarden stappen naar een natuurinclusieve
landbouw kunnen worden gezet. Laten we wel beseffen
dat de schaal van verandering ook wordt bepaald door het
grote volume van al het landbouw areaal. Twee derde van
het Nederlandse oppervlak bestaat min of meer uit land
bouwgebied. Als juist ook daar verbeterde condities voor
de natuur worden geschapen dan zal dat de gehele natuur
ten goede komen.
Belangstellenden verwijs ik naar de site van het Planbu
reau voor de leefomgeving, (pbl.nl) Bij het onderwerp
landbouw kun je dit rapport echter niet vinden onder de
titel “boer zoekt vrouw” maar wel onder de titel “ Na
tuurinclusieve landbouw: wat beweegt boeren?”.

Hoe IVN Walcheren is
ontstaan
Len Kapteijn
Dit jaar bestaat IVN Walcheren 25 jaar.
Een mooi jubileum dus dat we van plan zijn te vieren op
22 augustus in het Kaslokaal in Oostkapelle. Intussen is
het misschien wel leuk om te kijken naar onze ontstaans
geschiedenis.
Eerst was er de KNNV, opgericht op 27 december 1901
door o.a. Jac.P. Thijsse.
Hier ontstond een samenwerkingsverband van de op ver
schillende plaatsen in Nederland opgerichte natuurgroe
pen met voornaamste doel het vermeerderen van de ken
nis van de natuur en de natuurhistorische vragen. De
KNNV stond aan de wieg van de Vereniging Natuurmo
numenten en ook van onze eigen IVN.
Onder de paraplu van de afdeling KNNV Walcheren werd
de werkgroep natuur- en milieueducatie opgericht. Deze
werkgroep organiseerde de natuurgidsenopleiding in deze
regio, waarvan de eerste plaats vond in 1986, dus dat was
voor er een IVN Walcheren bestond. Twee vriendinnen
van mij hebben die cursus destijds gevolgd met veel ple
zier. Één van hen heeft jarenlang gegidst o.a. op de Ha
ringvreter (Loes Kamermans, misschien nog bekend bij de
ouden onder ons).

6

Op een gegeven moment stelt het KNNV dat er geen di
ploma’s worden uitgereikt aan mensen die de natuurgid
sencursus NIET volgen bij een echte IVN afdeling. Dus de
NGC onder auspiciën van de KNNV krijgen geen geldig di
ploma.
Op de werkgroepvergadering van 24 september 1992 is er
voor het eerst sprake van de oprichting van of aansluiting
bij een IVN afdeling. In de vergadering van 16 juni 1993
wordt serieus bekeken of er een eigen IVN afdeling wordt
opgezet. Er wordt hard gewerkt door een aantal leden van
de werkgroep en sinds augustus 1995 zijn we officieel in
geschreven als zelfstandige afdeling als IVN Walcheren.
De leden die er vanaf het eerste uur bij waren zijn bekend
bij het secretariaat en zullen een jubileumspeldje opge
speld krijgen tijdens de jubileumviering.
Claudine Horemans wordt de eerste voorzitter en het op
richtingsfeest vindt plaats in juni 1996.
Het IVN Walcheren groeit in de loop der jaren uit tot een
vitale, gezonde afdeling met intussen ongeveer 180 leden.
Er vinden regelmatig NGC plaats, m.i. de backbone van
ons bestaan.
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Vanaf 1987 wordt er al een Op de Hoogte uitgegeven, dat
blad is geworden tot ons visitekaartje, het ziet eruit als
een glossy en is zeer lezenswaard. Henk Sijsenaar kan
niet overgeslagen worden in dit verband genoemd te wor
den. Na vele jaren trouwe dienst heeft hij vorig jaar het
stokje overgedragen in het vertrouwen dat het blad zal
blijven bestaan.
Ik hoop van harte dat we in staat zullen zijn ons jubileum
te kunnen vieren zoals we dat het liefste willen en elkaar
dan allemaal gezond en wel terug zien. Tot die tijd: geniet
van de prachtige natuur ( wat is het toch een enorm voor
recht om nu in Zeeland te wonen!), maar weest op je
hoede tot het sein veilig is gegeven.

De bijenboom, Tetradium
daniellii
Henk Sijsenaar
Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van een "bijen
boom", maar opeens lees ik in verschillende media over
deze boom. Kennelijk een soort wonderboom vol honing.
Ik heb hem op Walcheren nog niet gezien, maar dat kan
ook wel aan het feit liggen dat het een exoot is en dat ik
hem nog niet ken. Een bevriende bomenkenner wist wel
van z'n bestaan, maar had hem in werkelijkheid nog niet
gezien; hij kende hem onder de naam Tetradium, een Ne
derlandse naam is bijzaak bij beroeps.
De boom kan je waarschijnlijk alleen verwachten in par
ken of in wat grotere tuinen. Boomkwekerijen en met
name imkers hebben hem op de korrel.
De soort is afkomstig uit (het zal niet waar zijn!!) Azië;
ontdekt in China en de Korea's. Hij overleeft in gematigde
streken. Pas heel recent is de boom in Europa (en Neder
land) geïntroduceerd. Waarom zoveel belangstelling in
Nederland voor deze boom? Hij is het aanzien waard van
wege z'n crèmekleurige tot gele schermbloemen en kan 15
tot 20 meter hoog worden; er zijn ook ondersoorten die
het minder hoog opzoeken. Maar daar zijn er meer van op
de markt.

Foto van "bomentoer.nl"
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Sint-jacobsvlinder, Tyria jacobaeae, foto Jeike Lammers

Nee, de belangstelling voor deze relatieve nieuwkomer is
z'n belang als dracht- en voedselboom voor bijen, hom
mels en dus waarschijnlijk ook voor andere insecten. Bij
zonder is dat hij in juli en augustus bloeit, net nadat de
linden er wat dat betreft mee ophouden. Imkers zien hem
daarom als belangrijke aanvulling op de insectenvoedsel
voorraad.

Bijenboombloesem

De boom schijnt geurig te zijn, maar of dat ook gewaar
deerd wordt betwijfel ik. In Duitsland wordt hij Stinke
sche genoemd, in Nederland stinkes (de e is een è), van
wege de kennelijk onaangename geur bij kneuzing van de
bladeren. Het is echter geen familie van de es. De boom is
familie van de wijnruit (Rutaceae). De oude naam was Eu
odia hupehensis (= de welriekende).
Er is ook een honingboom (Styphnolobium japonicum),
geen familie.
De Bomenstichting zegt daarvan dat die naam is afgeleid
van de naar honing ruikende bloemen die in de nazomer
bloeien. Die boom is al sinds 1743 in Europa; ook de ho
ningboom is interessant voor bijen.
Deze boom geeft geen problemen volgens de Bomenstich
ting; hoe dat zit met de bijenboom is misschien nog even
afwachten, er zijn voorbeelden van exoten waarmee men
bij nader inzien toch niet zo blij is.
Mijn informatie heb ik geput uit onder andere www.bo
menstichting.nl, www.bijenplant.nl/bijenboom.htm en
www.imkerpedia.nl/wiki.
(Grappig is dat, als je "bijenboom" op internet zoekt je
uitgebreid terecht komt bij Bij en Boom, een B&B-adres in
het noorden van het land.)
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En... hoe gaat het inmiddels
met de bostuin, de TUINY FO
REST in Vlissingen?
Henk Sijsenaar
Vanmorgen (5 mei) heb ik Gert Schuurman weer ontmoet
om met eigen ogen te zien hoe zijn experiment verloopt.
Er is best al veel water door de Westerschelde gestroomd
sinds de vorige peiling, maar Gert heeft ook niet stilgeze
ten en ondanks een tegenvaller eind 2019, de fikse storm
"Ellen" heeft huis gehouden onder zijn tuinschuttingen,
begint zijn bostuin herkenbare vormen te krijgen.
Vrijwel alle bomen en struiken zijn aangeslagen, alleen bij
de kruiden is er wat verdwenen maar er bleef nog genoeg
over . Gert heeft van de stormnood een deugd gemaakt en
gebruikt nu het schuttinghout voor een riante "oppottafel
annex insectenhotel" waarin insecten al dankbaar intrek
hebben genomen. Er is ook een bospad door het geselec
teerde forestareaal aangelegd dat doet denken aan de
plankenpaden die je ook in moerassige gebieden ziet.
Weliswaar ontbreekt het water en dat blijft wel zo.

Sporkehout

Van de plantjes zie je onder meer zenegroen, ooievaarsbek
en gele dovenetel; er is al zoveel te ontdekken dat je
plantjes zo maar over het hoofd ziet. En dat op 10 m2?
Gert wees me nog op z'n huisdieren, een spinnennest
waarin leven zit in het insectenhotel, zie de foto.
Het enthousiasme van deze tuinman/bosbouwer is duide
lijk te zien aan zijn bos; de schutting aan de brandgang
wordt vervangen door een laag hekje zodat er wat ruimte
lijk effect ontstaat, het voegt dan iets toe aan het plezier
om naar de bostuin te kijken.

Insectenhotel met huisvesting voor spinnen

Alle "bomen" staan al in blad, soms nog wat bescheiden,
maar hoe lang staan ze er nu eigenlijk. Dus wat wil je... Ik
zag sporkehout (vuilboom vanwege de geur van z'n bloe
sem) die ongetwijfeld bezoek krijgt van vele insecten, de
hazelaar staat er stevig voor en een hondsroosje laat zich
zien. De boswilg heeft de bloei al achter de rug en een ap
peltje hoorde al tot de vegetatie.
Gert heeft zelfs ruimte gevonden voor een meidoorn, in
Zeeland (tegenwoordig weer) gewild. Hij woont in de
Meidoornlaan in Vlissingen, daar hoort dus een meidoorn.
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De bostuin wordt van het terras bij het huis gescheiden
door de oppottafel en met een ril en een pas aangeplante
Zeeuwse haag aan de achterzijde waardoor de rest van de
tuin, een gazon en een Japanse tuin, eigen kamers vor
men.
Als je goed kijkt naar het bospad dan zie je dat het de
vorm van de letter J heeft, gerelateerd aan de naam van
Gert's zoon.
Over 3 maanden een update, kijken of het bos zich blijft
ontwikkelen.

Huisvesting voor spinnen in de bloempotten.
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Johan: Lid in de Orde van
Oranje-Nassau
Len Kapteijn
Ten eerste: van harte gefeliciteerd!!!
Het leek mij een leuk idee om te beschrijven hoe deze on
derscheiding tot stand gekomen is. Het was Henk Sijse
naar die ongeveer een kleine 2 jaar geleden bij het bestuur
de opmerking dropte;”zou onze Johan niet in aanmerking
komen voor een lintje?” Daar waren wij het du moment,
unaniem met elkaar over eens, dat dat een heel goed idee
was en dat hij dat zeker verdiende. Niemand van ons had
echter ooit met dat bijltje gehakt, dus: waar moet je
beginnen?

Len overhandigt de welverdiende bos bloemen aan Johan

De eerste vraag was erachter zien te komen of Johan zelf
dat leuk zou vinden. Daarvoor hadden we Yvonne nodig
(vrouw van Johan), die vertelde dat ze dacht dat hij dat
wel leuk zou vinden. Hij had zelf ooit eens mee gewerkt
aan het verkrijgen van een lintje voor iemand anders.
Dat wetende moesten we aan de slag. In een bestuur heeft
iedereen zo zijn taken en ik bleek de meeste tijd te hebben
om maar eens te gaan uitzoeken hoe je dat moest aan
pakken. Ik belde met mensen waarvan ik dacht dat ze
Johan goed kenden, haalde archiefmappen op bij Magda
( secretaris) om oude notulen uit te pluizen om uiteinde
lijk het enige zinnige te doen en dat was Mijnheer Google
vragen: “wat moet ik doen als ik voor iemand een lintje
wil aanvragen?”. Dat bracht me bij Els Verhage, de ge
meenteambtenaar van de gemeente waar de jubilaris
woonachtig is en die over de lintjes gaat. We hadden een
uiterst plezierig eerste oriënterend gesprek. Ook Els kreeg
pretlichtjes in haar ogen toen ze hoorde over wie het ging
(dat gebeurde bij iedereen die ik sprak over Johan in dit
verband), zij kende hem en achtte de poging kansrijk.

IVN Walcheren

Nu moest ik materiaal gaan verzamelen. Om in aanmer
king te komen voor een koninklijke onderscheiding is het
nodig dat je je vele jaren hebt ingezet voor de medemens
als vrijwilliger, dus onbezoldigd, en dat op meer dan één
vlak.
Voor ik verder ging vond ik dat ik eerst maar eens, voor
mezelf, op papier moest zetten waarom ik vond dat Johan
dat lintje moest krijgen.
Een korte samenvatting: in 2016 werd ik voorzitter van
IVN Walcheren. Toen leerde ik langzamerhand Johan ken
nen, langzaam, want Johan is bescheiden, dringt zich niet
op, klopt zichzelf niet op de borst en houdt helemaal niet
van bestuursfuncties. Ik kwam hem dan ook nauwelijks
tegen in de archieven die ik naploos. Niet als bestuurder,
maar wel als doener: hij maakte wandelroutes en fiets
routes en wist vervolgens sponsors te vinden die het mo
gelijk maakten deze routes in boekvorm te kunnen uitge
ven. Maar ook kun je hem vinden in bejaarden- en ver
zorgingstehuizen waar hij met een kist vol met spullen uit
de natuur of gebruiksvoorwerpen van vroeger de mensen
aan het praten krijgt. Liefst combineert hij dat met een
klas jonge kinderen zodat er interactie ontstaat tussen
oud en jong. Het mooie van Johan is dat hij zich aan iede
re groep kan aanpassen, of het nu leerlingetjes van groep
1 zijn of plattelandsvrouwenclubs uit Arnemuiden of
Westkapelle, dementerende ouderen of cursisten van de
natuurgidsenopleiding, iedereen hangt aan zijn lippen. Hij
is dan ook een ras verhalenverteller. Hij geeft zijn bewon
dering, verwondering en nieuwsgierigheid door en neemt
de toehoorder daarin mee. Hij is zeer ter zake kundig,
weet waar hij het over heeft, bereidt zich goed voor, maar
is alles behalve belerend. Behalve dit allemaal gidst hij
ook veel en regelmatig.
Met Henk (Sijsenaar) en Annet (de Bruyne) had ik ge
sprekken over Johan. Altijd weer die lichtjes in de ogen en
veel fantastische en hilarische verhalen. Beiden boden
aan ondersteuner te willen zijn en een stukje daarvoor te
schrijven.
Om Johans gevoel voor humor, maar ook zijn vermogen
om goed te observeren te illustreren waren de stukjes
tekst die Johan altijd schrijft als hij geld overmaakt aan
Jaap (van Klinken, penningmeester) voor iets dat hij ge
daan heeft met de IVN pet op. Die kattebelletjes leest Jaap
voor in de bestuursvergadering en die zijn aanleiding tot
veel plezier. Hij maakt overigens niets of niemand bela
chelijk, maar beschrijft de situatie als een ware cabaretier.
Behalve al zijn werk voor het IVN werd mij al snel duide
lijk dat hij een dito carrière bij de atletiek had liggen. On
geveer op dezelfde manier als bij ons heeft hij daar gedu
rende ongeveer 40 jaar van alles georganiseerd, deelge
nomen aan evenementen als jury, als parcoursbouwer, als
warming-up, als trainer, bijdrage aan het clubblad en ook
als deelnemer, want Johan zelf was ook nog eens een
goede hardloper. Gelukkig was Joop (Scheybeler) bereid
en in staat mij daarover veel informatie te geven, gestaafd
met artikelen uit de PZC en ook om daarover een stukje te
schrijven als ondersteuner van de aanvraag.

9

Met Yvonne had ik zo nu en dan contact en zij leverde mij
ook veel gegevens, met jaartallen en rugnummers. Want
er waren ook nog de concerten op de begraafplaats. Daar
over kreeg ik informatie van Dhr. Izeboud, met foto’s. De
optredens met zijn broer in de rondvaartboot en onlangs
nog in de Oostkerk. Zijn hulp bij de moestuin van de ba
sisschool in Arnemuiden en zijn ambassadeurschap van
de moestuincampagne van A.H.
Toen ik alles verzameld had, ging ik terug naar Els op het
gemeentehuis. Zij loodste me door de papierwinkel en in

Vroegeling

juni vorig jaar heb ik het geheel bij haar ingeleverd. Dan
begint het wachten en heb je geen enkele invloed meer.
Eind januari hoorde we dat het gelukt was, Johan krijgt
zijn zeer verdiende lintje. En toen kwam corona, maar co
rona of niet: Johan is Lid van de Orde van Oranje-Nassau!
Tot slot wil ik nog kwijt dat iedereen altijd zegt dat het
verschrikkelijk veel werk is, dat heb ik niet zo ervaren. Ie
dereen die ik erover sprak was enthousiast, kreeg pret
oogjes en begon verhalen te vertellen en vond dat Johan
het dubbel en dwars verdiende. Wat is er nu leuker dan
om daaraan mee te werken? Johan krijgt de onderschei
ding voor alles wat hij doet en gedaan heeft en terecht.
Voor mij krijgt hij een lintje voor wie hij IS.

Henk Sijsenaar
De vroegeling, een plantje met een fascinerende naam
vind ik en ik ben altijd blij als ik in het voorjaar de vroe
geling (eigenlijk beter: het vroegelingetje) op mijn weg
vind. Letterlijk op mijn weg, want je komt hem makkelijk
op een tegelpad of in een goot langs de weg tegen.

Vroegeling bij het Bolwerk

Erophila komt van het Griekse er (voorjaar of vroeg) en
phile (houden van). Verna betekent in het voorjaar. Geen
wonder dat het hier de vroegeling is.
Maar als je even op Internet rondneust blijkt hij op allerlei
landschapstypen als pionier voor te komen. Zoals in dui
nen maar ook op steenachtige plaatsen. Fascinerend
omdat het plantje zo maar ergens staat te wuiven van "zie
je me wel?"

In de Flora Batavia (voor de jeugd onder ons: de oude
naam voor Djakarta) wordt het plantje Gemeene Vroege
ling of ook wel Klein Herderstasje en Eerste gemeene Pa
ronychie genoemd (maar dat laatste komt vreemd voor
want paronychie is een vervelende nagel-aandoening).

Zijn groei: van meestal dichter bij 1 tot heel soms 15 cm,
dus je kijkt er daarom misschien wel makkelijk over heen.
Er zijn zoveel andere verleidingen. Tot mijn verrassing
staat het plantje sinds 2012 op de rode lijst (Wikipedia)
van bedreigde soorten in Nederland maar zou inmiddels
niet bedreigd meer te zijn.

Het blijft een lief plantje.

Zijn botanische naam: Erophila verna, in de Nederlandse
oecologische Flora (mijn serie die in 1995 is uitgekomen)
wordt vrij uitgebreid aandacht geschonken aan dit kleine
plantje. In de jongste Heukels wordt hij (ook in tegenstel
ling tot de oudere uitgaven van de "Heukels") Draba
verna genoemd. Hij behoort tot de familie van kruisbloe
migen en is inheems in (onder meer) Nederland.
Groene kikker, Pelophylax esculentus complex. Foto Jeike Lammers
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Zand erover?
Johan Antheunisse
In eerste instantie zou je niet zeggen dat zand schaars aan
het worden is. Toen ik half februari, met behoorlijk wat
wind, in de duintjes bij Neeltje Jans rondstruinde, bleken
bij thuiskomst mijn kleren en schoenen behoorlijk wat
verstuivend zand opgevangen te hebben. Tijdens een
storm worden er tonnen zand verzet en het is dan ook een
fraai zicht om al die jonge duintjes te zien aangroeien,
ook al gebeurt dat niet overal even gunstig. Ook wanneer
je op de Veersegatdam wandelt en de enorme zandvlaktes
aan de zeekant ziet bij laag water, zou je denken dat er
zand in overvloed is.
Overal op de wereld komt zand voor, het is een erosiepro
duct wat door de rivieren aangeleverd wordt. Zand is er in
vele soorten en maten en wordt voor vele doeleinden ge
bruikt, bijvoorbeeld in de bouw, maar ook om glas van te
maken of voor onderdelen voor de computer en de mobie
le telefoon. Iedere zandkorrel is ooit als rotsblok begon
nen aan de oorsprong van een rivier in de bergen. Die
grote stukken worden door temperatuurverschillen, ver
wering en door het stromende water steeds meer verbrij
zelt, zodat er op den duur zand overblijft. Wanneer het
nog verder door de rivieren afgevoerd wordt naar zee,
worden de korrels ronder en kleiner en doordat ze vervol
gens door de zee heen en weer geslingerd worden belan
den ze op het strand als zeezand. Rivieren zorgen er dus
voor dat er strand is, maar niet al het zand dat ontstaat in
rivieren belandt uiteindelijk op het strand.
Een steeds groter deel van het zand wordt namelijk al in
de rivieren er uitgehaald. Dit zand, ook wel rivierzand ge
noemd, is namelijk hoekig en dit is ideaal om mee te bou
wen. Naast zand worden er ook enorme hoeveelheden
grint, wat eerder bezinkt omdat het groter en zwaarder is,
uit de rivieren gehaald. Hierdoor wordt er meer wegge
haald dan de rivieren aan kunnen maken, waardoor ‘goed’
zand steeds schaarser en duurder wordt. In sommige lan
den wordt er zelfs al illegaal in gehandeld. Op den duur
kan het leeghalen van de rivieren nadelige gevolgen heb
ben voor onze kust. Er bereikt namelijk niet meer vol
doende zand onze kust voor versteviging van de kustlijn.
Je zou denken dat er genoeg woestijnen zijn op de wereld
waaruit zand geïmporteerd kan voor de bouw, maar dit
schijnt allemaal rond zand te zijn, waar men in de bouw
niets mee kan beginnen. Bouwzand (ook wel scherp zand
genoemd) moet hoekig zijn voor de verwerking en niet
rond, want dit drijft als zachte pudding uit elkaar.
Zand is daarnaast ook een grondsoort. In Nederland zijn
globaal vier grondsoorten, namelijk: klei, löss, zand en
veengrond. Klei is net zoals zand een verweringsproduct
van gesteenten en is ook ooit door de rivieren en andere
natuurlijke gebeurtenissen naar ons land gekomen. Door
eeuwenlange processen is er langs de rivieren rivierklei
ontstaan en bij de kust zeeklei.

IVN Walcheren

Biestarwegras

Kleideeltjes zijn heel klein en hebben de eigenschap om
mineralen en vocht goed vast te houden en dit bepaalt de
vruchtbaarheid van de grond. Een nadeel van zwaardere
kleigronden, vergeleken met zandgrond, is dat het minder
waterdoorlatend is. Daar tegenover, houden in een droog
teperiode, kleigronden langer het water vast.
Vanwege het feit dat er in het Zeeuwse land hoofdzakelijk
kleigronden zijn, is het voor een Walcherse boer altijd be
langrijk om op het juiste moment de grond te bewerken.
Vooral de laatste jaren, zonder noemenswaardige vorst
dagen, is het belangrijk om een goede structuur van de
grond te behouden. De structuur van de grond wil zeggen
‘de gesteldheid van de grond’. Wanneer op natte klei
grond met zware machines wordt gewerkt wordt alle
lucht eruit gedrukt en slempt de grond helemaal dicht en
gaat de structuur achteruit. Ook de vele regen van de af
gelopen winter maakt kleigrond er niet beter op. Het ver
dicht en wordt hard en heeft extra bewerkingen nodig.
Lössgronden zitten eigenlijk tussen zand en klei in en zijn
oranjeachtig van kleur. Dit is een grondsoort die is ont
staan tijdens de ijstijden en volop in Limburg, en nog een
beetje in de buurt van Nijmegen, is aangeland. Het is een
makkelijk te bewerken grond, die over het algemeen be
hoorlijk vruchtbaar is. Alle genoemde gronden of afzet
tingen zijn dus allemaal ooit eens aangevoerd door de ri
vieren en vanuit de zee, behalve veengrond.
Zou je veengrond dan kunnen bestempelen als de oer
grond van Holland? Veengrond is ontstaan, of opge
bouwd, uit verregaande vegetatie. Ook onder de Zeeuwse
kleigrond komen nog veenlagen voor. Pure veengronden
komen in Nederland niet veel meer voor. De meeste veen
gronden zijn rond de 19de eeuw afgegraven voor brand
stof. Er is onderscheid te maken in laagveen en hoogveen.
Laagveen wordt onder water gevormd. De vorming van
hoogveen is nu nog een beetje te zien op de Schotsman in
de noordelijke hoek, een behoorlijk drassig gebied. Daar
groeit veel sphagnum mos, ook wel veenmos genoemd,
wat door de jaren heen, onder invloed van regenwater,
enorme kussens vormt en bij verdere natuurlijke afbraak
weer een veenlaag kan vormen. Hiervoor moeten we ech
ter nog enkele eeuwen geduld hebben voordat er turf ge
stoken kan worden.
(een beetje van www.scientias.nl en een beetje van
mezelf)
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Ter Hooge in de lente
Irene Maréchal
In navolging van het verhaal van Henk Sijsenaar in de afgelopen editie waren mijn man en ik afgelopen maanden re
gelmatig te vinden op het landgoed ‘Ter Hooge’ dat momenteel beheerd wordt door de Van Lynden - Ter Hooge Stich
ting.

De geschiedenis
De geschiedenis van Ter Hooge begint in de 13e eeuw wanneer in 1289 voor het eerst gesproken wordt over een ver
sterkte burcht die op een hoger gelegen plek gebouwd was. Het kasteel kende vele eigenaren zoals de edelman Sijmon
van der Koudekerke – die zich hierna naar zijn bezit Sijmon van der Hooge liet noemen – de vermoedelijke opdracht
gever voor de bouw van het eerste kasteel. Bijzonder om lezen vond ik dat de eigenaren in de VOC-tijd hun VOC-sche
pen vernoemden naar Ter Hooge. In de 18e eeuw is het kasteel omgevormd tot het statige landhuis zoals we dat nu
kennen om te dienen als buitenverblijf voor de toenmalige eigenaar Jan van Borssele. Tijdens de inundatie werd nage
noeg de gehele beplanting van de tuin verwoest. Er is mij verteld dat van de gehele beplanting alleen het wortelgestel
van de witte paardenkastanje is overgebleven. Dit kun je je bijna niet voorstellen als je ziet hoe indrukwekkend en ma
jestueus deze boom nu is.

Landhuis 'Ter Hooge'

De witte paardenkastanje, begin mei, volop in bloei

In de afgelopen 1,5 maand onderging het landgoed een explosie aan veranderingen. In dit artikel kan ik enkele waar
nemingen met jullie delen.

De huismus
Tijdens elk bezoek aan het landgoed werden we begroet door het vrolijk gekwetter en getsjilp van de huismussen die
met grote getalen aanwezig waren in de Zeeuwse haag, de favoriete plek van huismussen om zich in te verschuilen. Ze
leven in groepen waarbij een duidelijke rangorde heerst. Hoe dominanter het mannetje hoe meer zwart op de borst.

De huismussen
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De knobbelzwaan
Naast de huismus zagen we bij elk bezoek een solitaire
knobbelzwaan in de sloot of grazend in de naburige akker.
In dit geval betrof het een juveniele knobbelzwaan te zien
aan de kleur van zijn snavel, die is nog grijs-roze en
kleurt bij adulten naar oranjerood.

De sleedoorn
We laten de vogels achter ons. Langs het smalle pad staat
de sleedoorn volop in bloei. De sleedoorn is een plant uit
de rozenfamilie en wordt ook wel zwarte doorn genoemd.
De wetenschappelijke naam Prunus spinosa kun je verta
len in ´de pruim die doorns draagt´.
De sleedoorn is een naaktbloeier, de bloemen bloeien al nog voordat het blad verschijnt. De sleedoorn bloeit soms al
vanaf eind januari. Vroeg vliegende hommels, diverse bijen, vliegen en vlinders zijn hier erg blij mee vanwege de nec
tar en het stuifmeel. Vanaf de zomer tot na de winter zie je de blauwe berijpte pruimpjes, wrange steenvruchten aan de
struiken zitten, maar zijn pas eetbaar na een flinke vorst. Deze wrange vruchten zijn erg geliefd onder lijsters.
De huidige pruimenbomen stammen af van de oorspronkelijk wilde sleedoornstruiken in Europa. Met name de Kelten
hebben verwoed pogingen gedaan om de struiken te veredelen, met succes, zo blijkt. Uit archeologische vondsten is nl.
gebleken dat de pitten van de pruimen steeds groter werden.
De sleedoorn heeft scherpe, grote en lange doorns. Het gaat om takdoorns die zijn gevormd uit hout (het inwendige
van de takken) en niet zoals bij rozen uit de schors (de buitenste laag). Het hout van de sleedoorn is bijzonder hard en
de doorns dus ook. Je kunt je er venijnig aan prikken. Vroeger werd de struik toegepast in struwelen en heggen als af
scheiding tussen weilanden. Prikkeldraad heeft deze functie overgenomen. Vogels bouwen graag hun nesten tussen de
takken van de sleedoorn, want de doornen beschermen hun jongen tegen vraatzuchtige belagers. Nu gaan we ons rich
ten op de planten onder de struiken.

Zoals William Shakespeare in Hamlet al schreef;
"A violet in the youth of primy nature,
Forward, not permanent, sweet, not lasting,
The perfume and suppliance of a minute,
No more."

Sleedoorn

Het maarts viooltje
Het maarts viooltje, de allereerste onder de viooltjes die in het vroege voorjaar gaat bloeien. Het maarts viooltje is de
enige van alle violensoorten met een geur. Maar zoals de strofe uit Hamlet al aangeeft, is er iets bijzonders met deze
geur. Als je aan het viooltje ruikt, merk je de geur op. Ruik je echter langere tijd aan het viooltje, dan kun je de geur
niet meer waarnemen. Het maarts viooltje wordt ook wel welriekend viooltje genoemd. Van oudsher is het een plant
waaruit de geurstoffen gewonnen worden om er parfum van te maken.
Leuk weetje is dat er men in de oudheid kransen van vlocht, die om het hoofd gedragen werden tegen de “crapula” of
tewel kater. Ook was het de favoriete bloem van Napoleon.

Napoleon
Napoleon heeft ook nog een andere relatie met het landhuis. Als je kijkt naar het landhuis zie je dat enkele ramen zijn
dichtgetimmerd. Dit had te maken met het feit dat Napoleon deur- en vensterbelasting invoerde als onroerend goed
belasting. Deze belasting gold voor buitendeuren en buitenvensters, ook als ze uitkwamen op tuinen. Makkelijk te con
troleren en te tellen. Vorm van belastingontduiking?

IVN Walcheren
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Gele bloemetjes
Wat hebben speenkruid, schijnaardbei, bonte gele dove
netel en de aalbes met elkaar gemeen? Precies, de kleur
geel. In april bedekten enorme tapijten speenkruid die het
bos. Het is een van de eerste voorjaarsbloeiers. Bij slecht
weer blijven de bloemen gesloten, maar bij zon spreidt de
bloem zich wijd open. De kroonblaadjes glanzen net als bij
boterbloemen. Boterbloemen hebben echter over het alge
meen 5 ronde kroonbladeren. De kroonbladeren van
speenkruid zijn puntiger en variëren in aantal.

Maarts viooltje

De bladeren bevatten veel vitamine C en werd vroeger bij
zeereizen gegeten als middel tegen scheurbuik. Bij het
drogen van oudere bladeren ontstaat er een giftige stof;
van het poeder hiervan werd vroeger een vergif gemaakt
wat op pijlen werd gesmeerd.

Een mogelijke verklaring voor de naam 'speenkruid' is dat de wortelknolletjes op kleine speentjes lijken. Na de bloei
sterft het deel van de plant boven de grond af, de ondergrondse knolletjes blijven in leven voor het volgende jaar. In die
knolletjes legt de plant veel voedingsstoffen vast. Soms zelfs zoveel dat bomen die ernaast staan minder goed groeien.

De vingerhelmbloem
Tijdens één van onze bezoekjes werden we getrakteerd op
het bezoek van – zo vermoed ik - een aardhommel op een
vingerhelmbloem. De vingerhelmbloem is vrij zeldzaam
in Nederland. Het is een stinzenplant, vaak te zien in
grote groepen. Ze verspreiden zich door vermeerdering
van de wortelknol en doordat mieren op stap gaan met de
zaden die voorzien zijn van een mierenbroodje. De vin
gerhelmbloem lijkt sterk op de holwortel.

De hommel

Speenkruid

De eerste hommels die we in het voorjaar zien zijn de koninginnen die hebben kunnen overwinteren. Ze hebben honger
en gaan op zoek naar stuifmeel en nectar. Als ze voldaan zijn beginnen ze aan de bouw van hun nest en hommelvolk.
Hommels kunnen al bij lagere temperaturen vliegen. Door hun vleugels los te koppelen en vervolgens hun vliegspieren
te laten trillen wekken ze hun eigen warmte op. Aardhommels hebben - vergeleken met soorten als de akkerhommel
en de tuinhommel - een korte tong. Als ze niet bij de nectar kunnen komen, bijten ze aan de onderkant van de bloem
kroon een gaatje.
Door het klappen van de vleugels krijgt een aardhommel een positieve elektrische lading over zich. Zodra de hommel
een bloem bezoekt om er de nectar van te plukken, laat het zo een elektrische lading achter op de bloem. Hommels zijn
in staat om dit elektrische signalen kunnen oppikken. Mogelijk gebruiken ze deze techniek om al bezochte bloemen te
onderscheiden van andere.

Vingerhelmbloem met een hommel uit de aardhommelgroep
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Gerrit Geerse nog altijd even
actief
Johan Antheunisse

Gerrit had het geluk direct aan de bak te kunnen als ama
nuensis, later technisch onderwijs assistent, bij de lessen
natuurkunde, scheikunde en biologie aan de Christelijke
HBS (toen nog aan de Espenlaan), nu CSW (Elzenlaan)
later werd het alleen biologie.
De gevolgde opleidingen en zijn belangstelling voor de
natuur kwamen daar goed van pas. Voor verschillende
onderzoekjes o.a. determineren, waren loepjes nodig. Die
heeft Gerrit met de hand gemaakt. Het zijn fraaie van
messing gemaakte inklapbare loepjes in verschillende
hoogtes. Allemaal met de hand gezaagd en gevijld. De
verschillende hoogtes kwamen door de lenzen die hij erin
moest verwerken. De lenzen kreeg hij namelijk van Focus
optiek, waar een oom werkzaam was. Omdat niet alle len
zen hetzelfde brandpunt hadden moest de hoogte van de
loepjes daar op aangepast worden.

Gerrit Geerse 2020

Gerrit Geerse is één van de docenten die aan de eerste IVN
natuurgidsenopleiding heeft meegewerkt omstreeks 1986.
De belangstelling voor de natuur zat er bij hem al vroeg
in. Op zesjarige leeftijd ging Gerrit op de woensdagmid
dagen, samen met nog enkele kinderen, met de juf mee de
natuur in. De juf was lid van de CJN (Christelijke Jeugd
bond van Natuurvrienden) en liep met de kinderen onder
andere langs de Wilgenhoekweg, wat toen nog een zand
pad was, om kennis van de natuur op te doen. Ook gingen
ze wel eens naar Zeeduin, waar in de vijver met een oude
sok of kous aan een stok naar het onderwaterleven werd
gekeken. In die tijd vingen de kinderen ook nog meikevers
en sommigen hadden het geluk er zelfs een gouden tor bij
te hebben en dat was in die tijd helemaal een pareltje. Or
chideeën waren er toen ook al, maar die noemden de boe
ren, ‘koekoeks- of pinsterblommen’. Bij fort den Haak
was het vroeger in het voorjaar één zee van orchideeën.
Toch koos Gerrit niet voor een ‘groene’ opleiding, maar
ging naar de ambachtsschool. Daar heeft hij op verzoek
van docent Wim Segeler meegewerkt aan een tentoonstel
ling over de natuur. Hierbij had hij paddenstoelen, die op
afgezaagde boomstronken groeiden, gedroogd en in de
tentoonstelling verwerkt.
Na de tweejarige opleiding ging hij naar de leerschool van
de Vitrite-fabriek (Middelburgers zeggen ‘Op de Fitting’)
voor de opleiding tot machinebankwerker. Dat was een
gedegen opleiding. Je moest er volop werkstukken maken,
waarvan hij later volgens mij veel profijt van heeft gehad.
Eind 1958 rondde hij deze opleiding - samen met een
aantal anderen - met een diploma af. Maar, het was de
tijd van de bestedingsbeperking en na dat examen kwa
men ze meteen op straat te staan.

IVN Walcheren

Zelfgemaakte loepjes

Zo is Gerrit altijd bezig, ook in de natuur. Omstreeks 1972
heeft hij honderden orchideeën gered van de ondergang.
Toen dijken verstevigd moesten worden en op Deltahoog
te gebracht moesten worden, kwamen bij een inlaag bij
het gehucht Nummer Eén in Zeeuws Vlaanderen, de or
chideeën die daar stonden in het nauw. Doodzonde vol
gens eerder genoemde Wim Segeler. Het waren riet-,
vleeskleurige-, breedbladige-, gevlekte orchissen, al hun
mogelijke bastaarden en moeraswespenorchissen. Hij
heeft er met Gerrit en andere natuurvrienden heel veel
uitgegraven en in plastic zakken gedaan. Het waren er
zoveel dat de auto het niet aankon, hij was zo zwaar bela
den dat de wielen van de grond gingen. Alles is daarna
uitgeplant op de Schotsman. Een paar weken later, toen
hij ze nog eens op ging zoeken, waren er een aantal kleine
lege kuiltjes in het zand en een deel van de orchideeën
was verdwenen. Een bloemist in de stad bood toen ‘zelf’
opgekweekte orchideeën aan welke dezelfde soorten
waren die Gerrit mede had uitgeplant. De rest heeft zich
overigens prachtig ontwikkeld.
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De KNNV (Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Veld
biologie), waar Gerrit lid van was had maar weinig leden.
Onder leiding van voorzitter Henk Mandemaker werden er
korte cursussen/lezingen gegeven om nieuwe leden aan te
trekken en om daarmee kennis over de natuur uit te dra
gen. Vanuit verschillende natuurverenigingen werd het
IVN opgericht met als doel opleidingen tot natuurgids te
organiseren. Samen met de KNNV werden deze opgezet.
Hiervoor waren bevoegde docenten nodig. Gerrit had toen
net de cursus 2e graads biologie afgerond. Vanaf het
begin is hij betrokken geweest bij de gidsenopleiding.
Later heeft hij nog de opleiding van het IVN gevolgd om
docenten daarvoor op te leiden. Omstreeks 1985 werd de
eerste IVN-gidsen-cursus op Walcheren gestart, waar
Gerrit een vaste docent werd.
De nu 78-jarige Gerrit is nog altijd bezig met de natuur en
heeft prachtige macro opnames van de mooiste orchi
deeën, vlinders en kevers. Ook daar zit weer een staaltje
van vakmanschap achter. Hij heeft namelijk aan zijn foto
toestel een losse lens van een verrekijker toegevoegd.
Deze lens kwam uit een kapotte verrekijker van zijn
vader.

Het is dus een veelzijdig mens en dat is ook wel te zien in
de huiskamer, want verschillende meubels zijn door Ger
rit zelf vervaardigd. Wat meteen opvalt als je binnenkomt,
is het grote kasteelpoppenhuis, zoals ik het maar wil noe
men. Alles is in verhouding gemaakt, op de grootte van
Playmobilpoppetjes, tot in de kleinste details en geheel
demontabel. Wanneer je het ziet krijg je gewoon zin om
ermee te gaan spelen, wat zijn kleinkinderen ook graag
doen.
Samen met zijn vrouw Cisca, trekt Gerrit er regelmatig op
uit, met hun camper naar het zuiden. Met de Pasen is er
alweer iets gepland, als de gezondheid het toelaat. Ook op
vakantie blijven ze beiden actief in de natuur, want ook
Cisca heeft een behoorlijke kennis daarover. Er worden
reisverslagen gemaakt met een prachtig handschrift en
tekeningen van de omgeving en details van bloemen erbij
en een fotoserie. Ook al heb ik Gerrit jaren niet gezien, hij
is altijd dezelfde gebleven die op een makkelijke manier
de natuur op mensen overbrengt.

Tot voor kort dacht je misschien nooit na over het strand,
behalve dat je er weer heen ging met het mooie weer. Na
Johans stukje zijn we al een stuk wijzer geworden, dat het
zand een hele lange weg heeft afgelegd voordat wij er
heerlijk over kunnen struinen. Zo deed Nel Ton, met foto
toestel in de hand, ook een wandeling bij Dishoek en
legde vast hoe de mens ook een klein aandeel heeft om
het eenmaal aangekomen zand ook hier te houden.

Nijlgans met jongen, Alopochen aegyptiacus. Foto Jeike Lammers
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Boomfeestdag in 2020?
Henk Sijsenaar
Helaas, de dit jaar op 18 maart geplande boomfeestdag
kon niet doorgaan; de reden is duidelijk: teveel besmet
tingsgevaar door "Covid-19". Misschien in het najaar
nog? Hoe zit dat eigenlijk met die boomfeestdag, waarom
een boomfeestdag?
De FAO (Food and Agriculture Organization), de Interna
tionale Organisatie van de VN voor Landbouw en Voedsel,
sloeg in 1953 alarm en over de grootschalige ontbossing
in de wereld. Een adviserende resolutie leidde tot een
jaarlijks terugkerend ‘World Festival of Trees’.
In Nederland ontstond het Landelijk Comité Boomplant
dag, geleid door Staatsbosbeheer, met de taak om in Ne
derland het belang van bomen en bossen te propageren en
in het bijzonder kinderen te interesseren voor de waarde
van bomen. In 1980 ging het Comité " Stichting Nationale
Boomfeestdag" heten. De stichting heeft een informatieve
website.
Vanaf 1953 dus kennelijk een jaarlijks feest. Maar wat
blijkt? In Culemborg werd al in het voorjaar van 1928 een
Boomplantdag gehouden, compleet met een speciaal ge
componeerd lied, getiteld "Onze bomen" zes coupletten
lofzang op de bomen. Tekst: W. van Lanxmeer / Melodie:
H. van Oort. Ik leen het eerste en het vierde couplet:
Rode beuk in Hagepreekgang

Als wij zwerven langs de wegen
Als wij dwalen door het bos
Blinkt ons heel de schepping tegen
In haar vorstelijke dos
Of ze staan in zomerlover
Of in lente’s bruiloftstooi
Of met rijp in wintertover
Altijd zijn de bomen mooi
Wie benieuwd is naar de overige coupletten, zie www.
liedjeskist.nl/liedjes.

IVN Walcheren

Naast de landelijke feestdag, dit keer in Alphen aan de
Rijn, zouden ook in de andere gemeenten boomfeestdagen
worden georganiseerd. Wat Walcheren betreft in de wij
ken Griffioen (speelhof Hoogerzael) en Klarenbeek van
Middelburg, in Vlissingen zou het feest in de Vredehof
laan worden gehouden en, op 16 maart, in Aagtekerke,
gemeente Veere. Voor mij nieuw, er zijn per provincie
"Accentgemeenten" vastgesteld, in Zeeland de gemeente
Reimerswaal.
De boomfeestdag wordt nu in het najaar georganiseerd,
maar de exacte datum is nog niet bekend.
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Klein geluk in park
Toorenvliedt
Ineke de Jong-Schrier
Op 18 mei heb ik deze ooievaar met kuikens gefotogra
feerd in Park Toorenvliedt. Het is zeker de moeite waard
om een bezoekje te brengen aan de ooievaars; de kuikens
groeien zo hard. Één zag ik er al vliegbewegingen maken.
Als je geluk hebt (en dat had ik) komt het mannetje met
voedsel langs. Hij gaat op zoek naar voedsel en kropt dit
op. Ik zag dat hij in het nest zijn krop leegmaakte. Nadat
de kuikens gegeten hadden werden ze een stuk levendiger
en kwam deze boven het nest uit. Een prachtig plaatje
vind je niet?
Het kuikentje met de volle buik

Verrassing op de talud
Len Kapteijn
Op zondag 3 mei waren wij aan het fietsen op ons mooie
Walcheren. Meestal gaat het richting Zoutelande voor een
rondje Walcheren, maar dit keer kozen we voor de andere
kant, dus richting Rammekens. Op de zeedijk werden we
verrast door het kopje van een zwemmende zeehond, dat
zie je niet alle dagen, dus waren we blij verrast. Maar
aangekomen bij ‘De Schone Waardin’, de plek waar het
water van de zuivering in de Westerschelde stroomt,
wachtte ons een enorm cadeau in de vorm van een zee
hond die op het talud eens lekker aan het uitrusten was.

Nog enkele dagen en dan zijn ze er weer vandoor

De vriendelijke verrassing

De kolos uit "Verweggistan"
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Nu hangt er in onze gang een grote foto van een zeehond
die we fotografeerden toen we drie jaar geleden naar Ant
artica gingen en op de reis er naar toe op South Georgia
kwamen. Dus intussen hangt er een inheemse zeehond
onder die uit ‘verweggistan’. Allebei koddige, lieve kop
pies.
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Fototip: Wat voor zomer gaat
het dit jaar worden?
Arjen Hartog
Als natuurfotograaf kan je gelukkig in deze coronatijden
in Nederland nog wel alleen op pad om in de natuur te
gaan fotograferen. De laatste weken werd het helaas
steeds drukker, want iedereen zoekt de rustige plekjes op.
En dan kom je nogal gauw uit in de natuur. Het was voor
mij dus weer zaak, om zo weinig mogelijk mensen tegen
te komen, zo vroeg mogelijk op pad te gaan. Gelukkig heb
je dan ook mooi licht.
De plaatsen die ik bezocht heb zijn onder andere Land
goed Ter Hooge. Eind april en begin mei staat de Daslook
er dan schitterend bij. Als je dan een beetje op tijd in de
ochtend bent, heb je mooi warm strijklicht. Dan is het op
zoek gaan naar een bloem die met kop en schouders net
boven de rest uit steekt. Dat is dan het ideale object om de
aandacht op te vestigen in je foto. De andere daslookplan
ten fungeren als mooie witte opvulling in je beeld. Hier is
eigenlijk niets in veranderd door de corona.
Afgelopen week heb ik mijn kano weer eens opgeblazen
en ben naar de Haringvreter gegaan. Afgelopen winter
zijn er zo’n 200 damherten afgeschoten om de populatie
grootte weer wat terug te brengen. Ik heb daar meestal
een vast rondje om te lopen, vooral door het bos. Vaak
stond ik dan oog in oog met een damhert. Dit jaar heb ik
er wel geteld 1 in het bos aangetroffen. De andere overge
bleven damherten waren er nog wel, maar verbleven alle
maal op beide uiteinden van het eiland. Het was die dag
wel lekker weer en op de uiteinden is op dat moment lek
ker gras om te eten voor ze. Maar het kan ook zijn dat ze
erg schuw voor mensen zijn geworden na deze winter. Op
de Haringvreter zal het wel anders zijn deze zomer. Maar
corona heeft hier weinig mee te maken.

De derde plek waar ik laatst naar toe gegaan zou zijn, om
een fotoworkshop te gaan geven, was de noordkant van
Schouwen. Hier bloeien in een niet-toegankelijk terrein
vele harlekijnen. Dit zijn vroegbloeiende orchideeën. Voor
de workshop mocht ik wel in het terrein onder begelei
ding van natuurgids van Staatsbosbeheer. Helaas door de
coronamaatregelen werd de workshop afgelast. Maar op
Facebook heb ik van andere fotografen wel enkele foto’s
van deze Harlekijnen gezien. Dus ik heb ze niet kunnen
zien door de corona, maar ze bloeide wel ondanks de co
rona.
Zo zie je maar dat de natuur zich niet te veel aan trekt van
het Covid19-virus. Het is vooral een bedreiging voor de
mens. Misschien is het een teken van de natuur dat we
wat beter met de natuur om moeten gaan!
Geniet van een, hopelijk, mooie zomer,
Arjen Hartog
www.arjenhartog.nl

Zonsondergang aan het strand, foto Jeike Lammers

IVN Walcheren
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