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Colofon

Redactioneel
Officieel is het nog winter, maar we hebben nog weinig winter gezien. Het
was meer een koude herfst. Maar goed, de natuur stoort zich daar hoogst
waarschijnlijk een stuk minder aan. Gelukkig hebben we de winter wel
aangegrepen om drie extra activiteiten naast de reguliere mooie excursies
te organiseren. Er was een zeer goede opkomst, dus we gaan proberen
meer van deze extra activiteiten te organiseren gedurende het jaar. Des te
meer mensen in de natuur, des te beter!
Gelukkig plukken wij als de redactie daar weer de vruchten van, zelfs in de
winter, door de mooie foto's en interessante verhalen. Het is voor mij elke
keer weer leuk om alle bijdragen groot en klein te lezen en bekijken. Ik
steek er toch altijd wel weer iets van op. Als het niet over de natuur is, dan
wel over de passie van de schrijver of fotograaf. Beiden mooi in mijn ogen.
Over het algemeen hebben we het in ons blad over natuur en duurzaam
heid. Maar 2020 is een lustrumjaar, daarom gaan we dit jaar ook meer
aandacht besteden aan de IVN-ers zelf. Johan heeft al het voortouw geno
men en een zeer ervaren gids geïnterviewd. Heb je zelf een nog leuke ver
halen of foto's? Laat het ons dan weten!
Voor nu wens ik je veel leesplezier en hopelijk zien we elkaar weer gauw!
Namens de redactie,
Arjen Faasse

Bij de voorpagina
Zouden de abelen nog wat schuiner zijn gaan staan in het Meiveldpark na
de harde wind de afgelopen dagen? Het lijkt ze niet te deren. Ik vind het in
ieder geval erg leuk dat ik een stuk meer bomen ken nu dankzij Dingemans
rondleiding onlangs! Foto Arjen Faasse

Aan deze uitgave werkten mee:
Johan Antheunisse

Len Kapteijn

Wim van Strien

Linda Boon

Jaap van Klinken

Nel Ton

Annet de Bruyne

Irene Maréchal

Magda Willemse

Ruud Busink

Jack Molkenboer

Theo Willemstein (KNNV)

Lilian Gillissen

Gert Schuurman

Onze bezorgers

Arjen Hartog

Henk Sijsenaar
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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. 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.

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: 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.

Het bestuur van IVN Walcheren nodigt jullie uit voor
de algemene ledenvergadering
Plaats:
Zorg-en Kaasboerderij Pitteperk, Breeweg 21,
4371 SB Middelburg
Datum: Zaterdag 21 maart 2020
Aanvang: 11.00 uur
Na de koffie en een broodje met streekproducten gaan we
ca. 12.30 tot 14.00 uur voor een rondwandeling naar de
“Cleene Hooge”. Deze wandelroute is deels verhard,
ongeveer 4,5 km lang en eindigt weer op het beginpunt.

Aanrader: Draag stevige schoenen of laarzen die tegen
wat nattigheid kunnen.
Honden zijn helaas verboden omdat we door agrarisch
gebied lopen.

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.
De maand waarin (her) verkiezing plaats vindt is maart.
Alles uiteraard onder voor behoud van tussentijdse on
voorziene gebeurtenissen.
Aanmeldingen graag via het secretariaat. Als je de finan
ciële stukken wilt ontvangen, geef dit dan door bij de
aanmelding, dan worden deze je toegestuurd.

Het bestuur op avontuur in de Cleene Hooge

IVN Walcheren
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Bezorging van het boeiende blad Op de Hoogte
Elk kwartaal komt het blad Op de Hoogte met de DHL bezorgdienst bij mij binnen. Vlug even kijken naar de
voorpagina en de artikelen met veel foto’s. Dan sorteren op plaats en regio waar de bladen naar toe moeten.
Bijna in alle plaatsen op Walcheren wonen leden van het IVN.
Coby Gouwen die al 15 jaar de bladen in Vlissingen rondbrengt, heeft te kennen gegeven om te stoppen. Kan me
voorstellen dat je na zoveel jaren dit gedaan te hebben het stokje door wil geven. Nu had Lilian Gillissen al eens
laten weten te willen helpen indien nodig was. Dus ik heb contact met haar opgenomen en m.i.v. de volgende
uitgave op 25 februari gaat ze Op de Hoogte in Vlissingen rond brengen (GEWELDIG). Coby heeft toegezegd haar
in te werken.
Wim Konings die de bladen in Middelburg, Veere, Arnemuiden en Nieuw- en St.Joosland verspreidt heeft ook te
kennen gegeven om te stoppen. Dus voor hem zoeken we 1 of 2 IVN leden, daar het aantal bladen die hij bezorgt
boven de 50 ligt. Wie zou dit mooie blad in plaats van Wim willen gaan bezorgen?
Wat betreft de andere bezorgers bedankt voor jullie werk en samenwerking, en weer veel bezorg plezier voor het
komende jaar.
Groet Wim van Strien.
Coördinator verspreiding v/h blad Op de Hoogte.

Oproep voor
bomenliefhebbers!

Maandagmiddagwandelingen
KNNV 2020

Jack Molkenboer

Theo Willemstein (KNNV)

In het augustus nummer van ODH schreef ik een stukje
met als titel “Kunnen bomen het klimaat redden”. In dat
artikel riep ik bomenliefhebbers op om te komen met een
reactie op een groener Walcheren. Nu was er een mooie
reactie van Johan Antheunisse in ODH van november.

KNNV organiseert weer maandagmiddagwandelingen
waar de IVN-leden ook welkom zijn om bij aan te sluiten.
Alle wandelingen beginnen om 14.00 uur. De eerstvolgen
de wandelingen zijn:

Om kort te gaan stelt hij voor om met een aantal IVN bo
menliefhebbers om de tafel te gaan met de Stichting Tuin
van Zeeland. Gewoon om te kijken wat de mogelijkheden
zouden kunnen zijn om het mooie Walcheren nog groener
te maken. Bij deze doe ik een oproep aan IVN-ers die zich
bij dit thema betrokken voelen. Zij kunnen zich aanmel
den bij het secretariaat of rechtstreeks bij mij (jackmol
kenboer@hotmail.com) In eerste instantie kunnen we als
IVN-ers bij elkaar komen en bekijken wat werkbaar is en
wat de vervolgstappen kunnen zijn.

Maandag 2 maart: Sint Laurens. Verzamelen bij de kerk.
Goede schoenen nodig omdat wij door een weiland gaan.
Wij hopen vogels te zien; breng een verrekijker mee.(Geen
honden)
Zaterdag 4 april ’s morgens 10.00 uur! Bezoek Eenden
kooi Slikkebosch aan de Vroonweg in Oostkapelle met be
geleiding van een gids van Staatsbosbeheer. Parkeren op
de parkeerplaats De Vier Hoogten bij de strandopgang
(betaald).
Maandag 4 mei: Poppendamme. Wandeling langs de
Domburgsche watergang. Geen honden. Parkeren vlak bij
de brug aan de Poppendamseweg. Mooie vergezichten en
misschien vogels.
Maandag 8 juni: Rondje vanaf Ritthem dorp. Parkeren
aan de Dorpstraat en verzamelen bij de kerk. Dit is iets
anders dan de gewone wandeling bij het Ritthems bos.
(Een gedeelte geen honden)
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IVN Zomerweek 2020
Stichting IVN Zomerweek organiseert jaarlijks een com
pleet verzorgde vakantieweek voor natuurliefhebbers. Een
actieve week waarin natuurbeleving, landschap en cul
tuurhistorie centraal staan.
Ieder jaar doet de IVN Zomerweek een mooie plek in Ne
derland aan. In 2020 zal dat het Groningse plaatsje Vier
huizen zijn. We verkennen uiteraard het Lauwersmeerge
bied maar ook het oude kustlandschap van Groningen en
Friesland, met de oude dijken en wierdedorpen en het
prachtige dal van het Reitdiep. Voor fietsers, wandelaars
en natuurliefhebbers is er veel te zien en te beleven.

De man met de zeer bekende stem: Sir David Attenborough

Inspirerend! Sir Davids beste
film
Hij liet ons de prachtige wereld zien en nu vertelt hij zijn
belangrijkste verhaal. Laat je inspireren door “David At
tenborough: A Life On Our Planet”, waarin de beroemde
bioloog zijn ooggetuigenverslag en zijn visie op de toe
komst met je deelt. Nieuwsgierig? Je ziet hem alleen op 16
april in de bioscoop! Bij Cinecity is er na afloop van de
film ook een Q&A te zien via live-verbinding vanuit het
Royal Albert Hal in Londen.

Kom je ook naar de IVN Zomerweek in de periode van 31
juli tot en met 7 augustus 2020.
Voor informatie en aanmelden kun je terecht op onze
website www.ivn.nl/ivn-zomerweek.
Tot ziens in Vierhuizen!
Contact
Voor verdere informatie, vragen en/of suggesties, kun je
contact opnemen met Herman Offereins via het volgende
mailadres: ivnzomerweek@gmail.com
Zie ook de website https://www.ivn.nl/ivn-zomerweek
Stichting IVN Zomerweek, Oude Pekela
contact: Herman Offereins 06-28487015
bankrekening: NL74TRIO0197642802

Lezingen: Laat er dan geen gras over groeien
Johan Antheunisse

Hoe leuk is gras?
Hoe leuk moet je over gras vertellen om mensen er en
thousiast voor te maken. Ook al hebben we er allemaal
wel eens kennis mee gemaakt, het blijft toch een beetje
onbemind. Gras is ook niet bepaald een opvallende kleur
rijke bloeier zoals bijvoorbeeld de orchideeën familie.
Toch wanneer je er een beetje in verdiept, is gras zeker de
moeite waard om er eens meer over te weten.
Nu is dat makkelijker gezegd dan gedaan want om gras
soorten te onderscheiden, moet je er ontzettend veel naar
kijken en dan blijkt het soms nog een teleurstelling te zijn
om de soorten uit elkaar te houden. Grassen komen net
als orchideeën over de hele wereld voor en ieder gebied
heeft zijn eigen soorten. De grassenfamilie biedt veel
meer dan je zou verwachten en gelukkig bezitten we er
nogal wat van en kunnen niet zonder.

Wil je wat meer over Walcherse grassen te weten komen?
Hoe ze bloeien? Waar ze groeien en hoe de verschillende
soorten herkenbaar zijn? ‘Laat er dan geen gras over
groeien’ en houd uw agenda vrij om deel te nemen aan de
uitleg en presentatie over grassen. Deze lezingen zijn voor
iedere natuurliefhebber en verwacht niet dat het een al te
technische plantkundige uitleg wordt (hoewel?) maar
meer ‘luchtige verhalen’ met beeld.
De lezingen vinden plaats op de dinsdagavonden 3 maart
en 7 april, aanvang 19.30 uur in wijkcentrum Hof van
Buren, Oranjelaan 17 in Middelburg door Johan Antheu
nisse. De locatie van de buitenactiviteit op zaterdagoch
tend 2 mei, aanvang 10.00 uur wordt tijdens de tweede le
zing bekend gemaakt.
De lezingen zelf zijn kosteloos. Voor koffie en thee wordt
tijdens beide lezingen een vrijwillige bijdrage gevraagd. Je
hoeft je niet vooraf aan te melden. Dus laat je zelf eens
verrassen door de mooie wereld van de grassen!

IVN Walcheren
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IVN - Basiscursus Natuurfotografie in 2020
Arjen Hartog
Ook in het voorjaar van 2020 organiseert IVN Walcheren
de Basiscursus Natuurfotografie. De cursus is bedoeld
voor mensen die iets meer willen dan alleen maar een
plaatje schieten in de natuur. Wanneer je een spiegelreflexcamera of een andere camera hebt met de mogelijk
heid om diafragma en sluitertijd zelf in te stellen, dan kan
je al deelnemen.
Berry van der Haar en Arjen Hartog begeleiden de deelne
mers om op een andere manier naar de natuur te kijken
en hiervan mooie foto’s te laten maken. Tijdens een drie
tal woensdagavonden wordt de theorie uitgelegd met veel
voorbeelden. Na iedere theorie-avond volgt op zaterdag
een praktijkmorgen. Op deze zaterdagmorgen kan je gelijk
het geleerde in praktijk brengen. De cursusleiders staan je
dan met raad en daad bij.
De cursus bestaat uit 3 theorie-avonden (19.30 u -22.00
u) en 3 praktijkmorgens (09.00 u – 12.00 u)
De theorieavonden zijn voor 2020 op woensdag 11 maart,
25 maart en 1 april. De praktijkmorgens op zaterdag 14
maart, 28 maart en 4 april. De theorie-avonden worden
gehouden bij Kaasboerderij Schellach in de buurt van
Middelburg, Prooijenseweg 26, 4332 RD Middelburg.
De onderwerpen zijn onder andere: apparatuur, scherpte
- diepte, compositie en fotobespreking. De opgedane ken
nis wordt in praktijk gebracht op 3 zaterdagen op wisse
lende locaties op Walcheren.
Voor deze Basiscursus Natuurfotografie kunnen zich
maximaal 10 deelnemers inschrijven. Het inschrijfgeld is
€70 voor leden van IVN Walcheren en €90 voor niet-le
den. Inbegrepen zijn koffie/thee, reader in kleur, theore
tische uitleg, begeleiding bij het praktische werk en be
spreking van je foto’s.
Aanmelding en informatie bij Arjen Hartog
(a.m.hartog@gmail.com of 06-33742545)

Fotowedstrijd 2020
Je ziet nu al overal de knoppen verschijnen. De lente lijkt
vroeg te komen dit jaar voor de natuur. Als je nu iets
leuks tegenkomt tijdens je wandeling ergens in Walche
ren, maak er dan een foto van en stuur hem op naar op
dehoogte-walcheren@ivn.nl. Stuur de foto in de originele
grootte, dan verliezen we niet de mooie kwaliteit! Dit kan
dus van alles zijn. Kleine beestjes, weidse landschappen,
een close-up van boomschors.. Leef je uit! Onder de in
zenders in 2020 verloten we een prijs.
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Wandelingen in 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 aange
legd. Een aantal jaren geleden is het gebied uitgebreid
met schrale weitjes afgezet met o.a. Zeeuwse hagen.
Elke maand is er een ander thema. De komende wande
lingen zijn op de volgende data:
Zaterdag 14 maart 10.00 uur: “De lente ontwaakt”
De dagen worden langer en de zon heeft al kracht. Dat
merken de bomen ook. Op de kale takken vormen zich de
eerste groene knopjes. Onder de bomen groeien voorzich
tig bescheiden bloemetjes zoals vingerhelmbloem, speen
kruid en bosviooltje. Er valt al weer veel te zien dat een
belofte inhoudt voor een nieuw begin. Dit wordt een vro
lijke excursie.
Zaterdag 18 april 6.00 uur: “Vroege vogels in ter Hooge”
Een leuke tocht door het ontwakende bos, waar de vogels
zo vroeg al actief fluiten. Beginnend in het donker deter
mineren we de vogels aan de hand van de verschillende
geluiden, later zien we ze in de bomen die nog niet vol in
het blad zitten.
Zaterdag 16 mei 10.00 uur "Bloeiende bomen"
Mei is een prachtige maand om door het parkbos te wan
delen. Alles staat fris in het blad en verschillende planten
en bomen bloeien. De kans is groot dat de zakdoeken- of
vaantjesboom bloeit met zijn opmerkelijke schutbladen
die aan zakdoekjes doen denken. De grote kastanje met de
zeven stammen, de enige overgebleven boom na de
inundatie, zal nog zijn mooie kaarsen tonen.
Vorige winter is het bos flink uitgedund. De kronen die
eerst een aaneengesloten dek vormden belemmerde 
de ondergroei. Nu komt er veel meer licht op de kruiden
rijke vegetatie. In de maand mei zal ook hiervan een deel
in bloei staan.
Zaterdag 20 juni 19.30 uur: "De langste dag"
's Avonds krijgt het bos een mystieke sfeer. Het is 
de langste dag van het jaar. Struiken in de typisch Zeeuw
se hagen bloeien volop. Als het een zonnige dag is en het
gras nog niet gemaaid maken de zwermen vlinders en li
bellen boven het grasveld, waar o.a. de markante sequoia
en de sierlijke himalayaceder staan, de dag tot een feest.
Het vertrek is vanaf de parkeerplaats aan de Breeweg te
genover kaasboerderij “Pitteperk”.
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 graag aanmel
den bij secretariaativn@zeelandnet.nl. Het maximum
aantal deelnemers is 12.
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Wandelingen in Toorenvliedt
Het gebouw dateert uit 1726. Het park, in de Engelse
landschapsstijl van eind 18de eeuw, is wat natuuren cul
tuurwaarde 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 ontwikkelingen in het
park.
Zaterdag 28 maart: Stinzenplanten in bloei
Zaterdag 2 mei: Volop lente
Zaterdag 30 mei: Bomen in volle bloei

Save the date!
2020 is het 25e jaar dat IVN Walcheren bestaat. Dat
willen we graag vieren op zaterdag 22 augustus dus
schrijf het alvast in je agenda!
In het licht van ons lustrumjaar: als je nog leuke
foto’s of verhalen hebt, stuur ze dan naar
opdehoogte-walcheren@ivn.nl. Ik ben erg
benieuwd!

Als het mogelijk is, wordt ook De zoogdier en vogelop
vang de Mikke bezocht.
De excursies starten om 13.30 uur. Vertrek vanaf de
hoofdingang van het park aan de Koudekerkseweg nabij
het landingsmonument; duur + 1½ tot 2 uur.
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 via
secretariaativn@zeelandnet.nl.

Gezocht in Middelburg:
Goede plek voor een Tiny
Forest
De gemeente Middelburg heeft groen licht gegeven voor
het realiseren van een Tiny Forest!
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter
grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoog
dieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het bui
tenlokaal over de Nederlandse natuur. Buurtbewoners
ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek of or
ganiseren hier de buurtbarbecue. Een minibos in de
buurt zorgt bovendien voor verkoeling op warme dagen,
meer biodiversiteit en waterberging bij zware regenval.

Een van de Walcherse stinzenplanten: Daslook, Allium ursinum

Ontdek de stinzenplanten in
het Nollebos
Zondag 8 maart organiseert Stichting Behoud en Beheer
Nollebos/Westduinpark een rondwandeling door het Nol
lebos onder leiding van de gids Ineke Thasing. De wande
ling start om 13.00 uur vanaf het grote parkeerterrein,
onderaan de boulevard, bij de inrit, iets verderop bij het
wandelpad in het bos en duurt ongeveer 1,5 uur. Het is nu
de tijd om de bloeiende stinzenplanten en ontluikende
natuur te ontdekken. We starten dan ook weer vanaf de
zelfde plek. Een vrijwillige bijdrage van € 3,- p.p wordt
door ons erg gewaardeerd.
Gelieve voortijdig aan te melden via email naar
onsnollebos@zeelandnet.nl daar er een maximum van 25
deelnemers per wandeling is.

IVN Walcheren

Zodra er een geschikte plek is, kan het planten dit jaar
nog beginnen. Hieronder de voorwaarden voor zo'n ge
schikte locatie:
De locatie heeft draagvlak in de wijk
Er is een basisschool of BSO op loopafstand
De locatie is 200 tot 400 m2 groot en tenminste 4 meter
breed
Op de locatie mogen bomen zo hoog groeien als ze zelf
willen
De locatie is gelegen in een woonwijk
De locatie is (semi)openbaar toegankelijk
Behalve een geschikte plaats, zijn er ook enthousiaste ini
tiatiefnemers nodig, die willen helpen bij de totstandko
ming van zo'n leuk minibos.
Meer informatie vind je via https://www.ivn.nl/provincie/
zeeland/nieuws/gezocht-initiatiefnemers-en-locatie-tinyforest-middelburg
http://www.ivn.nl/tinyforest/initiatiefnemer.
Voor vragen kun je contact opnemen met
Vincent van der Veen,
v.van.der.veen@ivn.nl, 0113-211675
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Hoe zorgen we goed voor de
aarde?
Op vrijdag 6 maart organiseert CitySeeds Middelburg en 
VELT Zeeuwse Eilanden een informatieavond over ecolo
gisch tuinieren. De avond is met medewerking van Adwin
Dekker, biologische boer en eigenaar Bioduin, Marieke
Engelsman van Hof ter Linde en Jaap Flohil van CitySeeds.
Jaap zal vertellen over zijn bezoek aan een van de be
kendste permacultuurtuinen in Europa, Le Beq Hellouin.
De informatieavond begint op 19.30 in Grand Café Willem
aan de Oranjelaan 17 in Middelburg.

Het klimaat, waar gaat het
heen?
Henk Sijsenaar
Als je er over gaat nadenken dan wordt het je wel wat
treurig te moede. Waar gaat het heen en kan de die zwarte
ontwikkeling nog stoppen?

Feiten
De aarde warmt op, de polen verliezen hun ijsmassa's, de
zeespiegel rijst, de menselijke bevolking van de aarde
groeit en het gebruik van de rijkdommen van de aarde
verschrompelen.
Als de mens zo doorgaat, en dat lijkt er wel op, dan is het
een kwestie van tijd.

Antarctica, foto Len Kapteijn

Aan alle kanten wordt nu naarstig gezocht naar oplossin
gen van een probleem dat eigenlijk in de tijd dat de indu
strie, door de uitvinding van de stoommachine de moge
lijkheid bood zich te ontwikkelen. Zeg, halverwege de
19de eeuw.
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De permacultuurtuin van Hof ter Linde

Ideeën en de eerste uitvoeringen
Nu is het uur U begonnen. Een klimaatakkoord, gesloten
door een groot aantal landen, zag het licht; in Europees
verband werden onder andere afspraken gemaakt om de
uitstoot van CO2 (kooldioxide) terug te dringen. Daar
naast werd stikstof een drama voor natuurgebieden.
Ook in Nederland zijn en worden nog steeds maatregelen
genomen om de ellendige omstandigheden waarin het
milieu verkeert te verbeteren.

Nederland
Eind januari 2020 verscheen een open brief van Rutger
Bregman* "Klimaatverandering bedreigt het voortbestaan
van ons land", klimaatverandering leidt veel sneller tot
rijzing van de zeespiegel dan verwacht. In onze omgeving
zou dat o.a. kunnen betekenen dat een te snelle smelting
van de enorme ijsmassa's op de Zuidpool de magnetische
velden doen veranderen van plaats. Ik heb er uit begrepen
dat daardoor enorme waterhoeveelheden naar het noor
delijk deel van de aarde (naar ons deel dus) stromen.
De verwachte zeespiegelrijzing van 2 à 3 meter in 2100
zoals berekend is volgens Bregman een utopie, de verho
ging wordt eerder 8 meter. Als dat zo zou zijn dan blijft
er van Nederland niet zoveel over.
Dit weekend werd in de media op de inzichten van Breg
man gereageerd door andere deskundigen; het is geen
kwestie van duurzaamheid dus woningen isoleren, alter
natieve brandstoffen ontwikkelen en andere mogelijkhe
den om de klimaatverandering te dwarsbomen. Er werd
gesteld dat het tijd wordt om de te aanvaarden en te be
studeren hoe daarop in te spelen en tijdig daarop maatre
gelen te nemen.
* Rutger Bregman is geschiedkundige en journalist, gebo
ren in Renesse in 1988.
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Mogelijkheden

Olivijn

De ideeën en maatregelen die leiden tot een vermindering
van de uitstoot van CO2, vermindering verbruik fossiele
rijkdommen en andere het klimaat en ons milieu bedrei
gende factoren zijn velerlei; ze zijn in meerdere maar ook
in mindere mate praktisch ls je er over nadenkt. Mis
schien wel heerst de gedachte dat alle beetjes helpen. Om
er enkele te noemen:
- Gebruik van wind, op het land kennen we al eeuwen
windmolens maar de laatste decennia is het doel opwek
ken van elektriciteit en de grootte van windmolens is ver
veelvoudigd; bleef het aanvankelijk tot molens op het land
beperkt, tegenwoordig zijn ook de zeeën en oceanen loca
ties.
- Zonne-energie is een bron om schone energie te ver
krijgen, zelfs door lappen (landbouw)grond vol te zetten
met zonnepanelen.
- Waterenergie
- Aardwarmte winnen, warmte winnen uit open water,
luchtwarmtepompen inzetten
- Geen fossiele brandstof (steenkool, aardolie, aardgas)
meer gebruiken.
- Biomassa schijnt een toverwoord te zijn, in centrales te
gebruiken als brandstof voor elektriciteitsopwekking; v.z.
v. het afvalstoffen betreft misschien wel een idee maar
om er bossen voor te kappen of uit verre oorden bulk aan
te voeren lijkt averechts te kunnen werken.

Recent staat een "nieuwe" grondstof in het nieuws. Oli
vijn, een intrigerende naam. Het is een mineraal dat in
grote hoeveelheden op aarde aanwezig is en schijnbaar in
zeer fijngemalen toestand geschikt om CO2 op te nemen.
Het bestaat net als zand uit siliciumdioxide maar het ver
schil is dat er ook magnesium en ijzer in zit waardoor het
kooldioxide kan binden.
Die aandacht is echter niet nieuw, in 2009 is er al op we
tenschappelijk niveau uitgebreid gedebatteerd over de re
alistische waarde om deze stof te gebruiken om te ver
strooien in de oceanen waardoor CO2 vanzelf wordt vast
gelegd. Kennelijk toch wat lastiger.

Dijkaanleg
Heel recent werden realistisch geachte ideeën in de publi
citeit gebracht die behelsden tot het aanleggen van een
meer dan 450 km lange dijk tussen het noordelijkste punt
van het V.K. naar Noorwegen. Een kleine rimpel, onder de
kust van Noorwegen is de diepte rui 300 m. Ook de finan
ciële haalbaarheid bleek mogelijk. Een tweede dijk zou
van Bretagne naar de Zuidkust van het V.K. kunnen wor
den aangelegd; niet zo lang, ruim 260 km.
Het onderwerp klimaat geeft alle gelegenheid om verder
uit te weiden; maar waar leiden al die uitvoeringen heen?
Als je je realiseert dat fossiele brandstoffen in massale
hoeveelheden worden gebruikt in industrieën en in het
land- lucht- en zeeverkeer. In Nederland rijden alleen al
bijna 8,5 miljoen personenauto's rond; het vrachtverkeer
mag er ook zijn. Gaat het lukken om die allemaal op elek
triciteit te laten rijden?
Leek zijnde, lijkt het me een enorme opgave wereldwijd
om die klimaatverandering het hoofd te bieden. De mens
heid is tot grote dingen in staat, ook dit grote vraagstuk?

Xenolieten van olivijn in basalt

HOUT MOET!
Jack Molkenboer
Nee, geen flauwiteit. Hout moet en kan. Neem nu de ge
bouwde omgeving. Hout was in het verleden het basis
product bij de bouw van gebouwen en van schepen. Na de
vinding van het beton en staal als materiaal kwam hout
steeds minder in gebouwen terecht. Zeker in de hoog
bouw, denk aan de wolkenkrabbers in Manhattan
New-York, was de rol van het hout als materiaal uitge
speeld. Honderd jaar later is daarin een kentering te be
speuren. Beton en staal zijn betrouwbare materialen maar
hout is dat ook.

IVN Walcheren

Het blijkt dat hoogbouw met hout als hoofdbestanddeel
heel goed realiseerbaar is. Dat kunnen we ook in Neder
land zien. In Amsterdam-Noord staat al een houten ge
bouw van 30 meter hoog, genaamd Patch 22. Er zijn in
middels plannen in steden zoals Eindhoven en Rotterdam
om hoogbouw met hout als hoofdbestanddeel tot ruim 100
meter te realiseren. In Tokio zijn al plannen voor 300
meter. Houten hoogbouw is tegenwoordig mogelijk door
verlijmd hout. De balken zijn gemaakt van dunne lagen
verlijmd hout. De sterkte en stijfheid van dit verlijmde
hout komt in de buurt van beton. Het werken en krimpen
is tot een minimum beperkt. Het hout wat hierbij gebruikt
wordt, is afkomstig van naaldbomen.
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Maar ja, waar moeten die naaldbomen vandaan komen?
Uit natuurbossen? Ik mag hopen van niet. Er zullen in
Nederland grote productiebossen moeten worden aange
legd. Waar en hoe, dat is de vraag. Het grote voordeel van
hout is dat de opgeslagen CO2 blijft opgeslagen in het
hout. En dat je modulair kunt bouwen zodat je op lange
termijn het materiaal ook kunt blijven gebruiken nadat
het gebouw gedemonteerd is. Dat is al richting het circu
lair bouwen waar we naartoe moeten. “Material matters”.

Niet onbelangrijk is dat bij de productie van 1 ton regulier
beton er 1 ton CO2 vrijkomt. Productie van beton is we
reldwijd een grote veroorzaker van CO2 emissie. Duidelijk
groter dan de totale luchtvaart. Daar staat tegenover dat
bij productie van circulair beton deze uitstoot sterk ver
minderd kan worden. Dus dan kruip je ook uit de trits van
Take-Make-Waste. Dit zijn ontwikkelingen in de bouw
die hopelijk leiden tot een nog veel grotere mate van cir
culair denken en dus ook bouwen.
In Nederland zou je al kunnen komen tot de bouw van
22.000 ééngezinswoningen met productie van hout van
eigen bodem. Een aantrekkelijker plan dan al die bomen
van eigen bodem of welke bomen dan ook te verstoken in
een grote open haard die we energiecentrale noemen. En
dan ook nog de uitstoot niet of nauwelijks opvangen.
Bouwen met hout heeft als voordeel dat hout – als grond
stof – niet uitgeput hoeft te raken en dat de duurzaam
heid gewaarborgd is. Een land waar men inmiddels een
grote ervaring heeft met het bouwen van hout is Finland.
Ook met productiebossen. 86% van het Finse landopper
vlak is bebost! Of zij daar ervaring hebben met hoogbouw,
dat weet ik niet. Met de Finse kennis op het gebied van
bosbouw en houtverwerking voor de bouw, zouden wij
wellicht in Nederland ons voordeel mee kunnen doen. Wat
ik trouwens wel weet, is dat we hoogbouw met hout zou
den kunnen stimuleren met een CO2-taks zeker op de be
ton-industrie. Vervuiling beprijzen lijkt mij ook hier een
nuttige zaak.
In deze bijdrage heb ik gebruik gemaakt van informatie
uit artikelen in Trouw en het FD.

De grondstof van onze gebouwen in de toekomst

Karel Begeer, wie is dit ook
alweer?
Johan Antheunisse
De inmiddels 89 jarige Karel Begeer is één van de eerste
gidsen van IVN Walcheren. Hij zag ooit eens een groepje
mensen, kijkend naar de natuur, langs de Langevielesin
gel lopen, waar hij destijds woonde, en dacht “dat wil ik
ook gaan doen”. Op zijn natuurgidsendiploma prijkt het
jaar 1987. Omstreeks de jaren ervoor is door een kleine
werkgroep, die al banden hadden met het IVN, met subsi
die van het landelijke IVN, een Walcherse afdeling en een
natuurgidsencursus opgezet waaraan Karel heeft meege
werkt en deelgenomen.

10

Het meewerken bestond uit het aanleveren van sprekers
voor de cursus en het meedenken over de toekomst. Karel
was afkomstig uit een ‘groene hoek’, waarvan hij basis
kennis had verkregen en dat bleek een voordeel te zijn.
Hij had immers een bloemistenopleiding en tuintekenen
(en aanleg) voltooid.
Karel kan zich nog goed de boeiende verhalen herinneren
van Gerrit Geerse die vaak in het lokaal en buiten de
praktische lessen verzorgde tijdens de cursus. Ook in die
tijd werd er van de cursisten verlangd een gebiedje bij te
houden. Voor Karel was dat de Schotsman, een toen nog
nieuw natuurgebied, langs het Veerse Meer grenzend aan
Noord-Beveland.
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Hij struinde daar regelmatig al rond en ontmoette daar
Piet de Keuning, van Staatsbosbeheer, waarmee hij veel
natuurnieuws uitwisselde over de Schotsman. Piet wist
veel over de grassenfamilie te vertellen, vooral van de
Russen en Cypergrassen had hij veel kennis en Karel ver
telde zijn kennis over de andere planten. En zo kwam er
een nieuwe natuurgids bij.
Zijn eerste rondleiding op de Schotsman kan Karel nog
goed herinneren. Er was aandacht aan geschonken in de
streekbladen en het was iets nieuws in een gebied wat nog
niet zo bekend was en waar niemand kwam. Er waren
volgens Karel maar liefst 120 mensen op af gekomen en
daar sta je dan…. Het waren veel vakantiegangers en er
werd gestart bij camping ‘de Schotsman’. Deze was in op
bouw en nog niet helemaal voltooid, ook het padenstelsel
in het bos was nog niet optimaal. Hij weet zich nog te
herinneren dat de Rietorchissen op het grote veld er veel
en groot voorkwamen en dat is nu minder. Er werd in die
tijd best wel een flink stuk gelopen, want je liep eerst een
eind door het bos voordat je in de buurt van de Veerse-
Gatdam kwam. Later is hij ook de coördinatie gaan doen
voor de Schotsman. In de zomermaanden waren er twee
rondleidingen per maand en er waren altijd twee gidsen
voor beschikbaar. De camping regelde de inschrijvingen
en aan de hand hiervan werden gidsen ingezet. Het is wel
voorgekomen dat iedere gids met meer dan 20 personen
op weg ging en dat heeft een aantal jaren zo geduurd.

Geen los papiertje, maar een mooi naamplaatje voor Karel

Later is Karel ook nog fietstochten gaan organiseren over
het Walcherse landschap. Er werd vertrokken bij het sta
tion in Middelburg. Er werd gefietst richting Nieuwland
en via de Oude Dijk naar de Boomdijk en onderweg wer
den er plantennieuwtjes uitgewisseld en over het land
schap verteld. Inmiddels had Karel ook een flinke dia-
verzameling vastgelegd van allerlei planten en die is later
ook weer goed van pas gekomen. Hij is toen samen met
Inge Hartingsveld allerlei verzorgingshuizen gaan bezoe
ken met diavoorstellingen over de natuur. Er werd zelfs
met twee diaprojectors gewerkt en zo vloeiden de dia’s
prachtig in elkaar over. Dit alles werd ook nog onder
steund met melodische klanken. Om alles zo goed moge
lijk te laten verlopen hadden ze zelf nog een technische
man meegenomen voor het geval het verkeerd zou kun
nen gaan. Karel bediende dan meestal de projectors en
samen met Inge, vertelden ze hun verhaal over de bloe
men/planten. Met Inge was het altijd een goede samen
werking, hij had een goede stem en veel kennis van plan
ten, aldus Karel. Zo hebben ze samen veel tehuizen be
zocht op Walcheren en zijn ze later ook nog digitaal ge
gaan. Hij heeft er mooie herinneringen aan over gehou
den, zoals die keer dat er mensen gewoon mee zaten te
neuriën op de muziek.
Ook op de Schotsman was het altijd mooi. Zo kan hij zich
nog een verhaal over de Duindoorn herinneren waar hij
over vertelde dat je van de bessen jam kon maken, maar
dat ze er door de vele doorns moeilijk af te halen zijn.
Prompt kwam er een paar weken later iemand met een
potje duindoornbessenjam voor Karel naar een excursie.
Karel heeft mooie herinneringen aan de werkzame perio
de voor het IVN. Al moet hij soms nu even naar woorden
zoeken, wat wel eens wat ergernis geeft, weet Karel er
nog genoeg over te vertellen. Ik wil tot slot nog opmerken
dat hij heerlijk koffie kan zetten en ik kreeg er nog iets
lekkers bij ook.

Karel hemzelve in z'n gemakkelijke stoel

IVN Walcheren
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Fototip: Bloemrijk Voorjaar
Arjen Hartog
Ik hoor de merels al fluiten. Een aantal mannetjes hazen
zie ik achter een vrouwtje aan rennen over de nog kale
akkers en weilanden. De hazelaar en elzen verspreiden
hun stuifmeelkorrels, pollen, al in het rond. Na deze niet
al te koude winter, zonder sneeuw, is de lente al weer
aangebroken.
Voor mij begint de lente eigenlijk altijd met de eerste
sneeuwklokjes. Deze kleine witte fragile bloempjes steken
al weer de kop op eind januari. Eigenlijk vind ik het ze op
hun mooist als dat is met een beetje sneeuw op grond.
Dan word ik vrolijk en krijg ik het vanzelf warm als ik op
mijn buik (in de sneeuw) op de grond lig.
Maar hoe krijg je deze bloempjes mooi gefotografeerd? De
meeste mensen lopen heerlijk op zondag te wandelen in
Landgoed Berkenbosch en kijken van boven naar beneden
op de sneeuwklokjes. Je moet er dus voor zorgen om je
foto opvallend te maken dat je dit doet vanuit een ander
standpunt. Daarvoor kan je, zoals ik net hiervoor be
schrijf, eigenlijk op je buik gaan liggen. Ik heb dan ook al
tijd oude kleren aan als ik ga fotograferen in de natuur.
Omdat de grond in deze tijd van het jaar nogal eens voch
tig is, heb ik dan ook altijd een regenbroek aan. Zo kan
rustig op de grond gaan liggen en moet ik alleen uitkijken
dat ik niet op de bloempjes lig.
De sneeuwklokje komen erg vroeg in jaar boven de grond
en vaak als er nog sneeuw ligt. Vandaar de naam natuur
lijk. Maar dit heeft iets sprookjesachtig en ook dat moet je
dan proberen in je foto vast te leggen. Dat kan op ver
schillende manieren. Vaak doe ik dat door een meervoudi
ge belichting te maken. Dit zijn, zoals de naam het al
aangeeft, twee (of meer) foto’s over elkaar gemaakt. Ik
maak dan meestal één scherpe foto en onscherpe foto. Bij
de onscherpe foto leg ik de bloemen uit het focuspunt. De
camera legt dan beide foto’s over elkaar en dat geeft een
sprookjesachtig beeld.
Er is echter ook een andere, meer makkelijkere manier,
om dit sprookjesachtige beeld te krijgen. Hiervoor heb je
een licht telelenslens (ongeveer 100mm) nodig. Het is ook
nog handig als je met deze lens ook nog kan inzoomen,
maar niet noodzakelijk. Je stelt het diafragma in op het
kleinste getal. Hierdoor krijg je een kleine scherptediepte.
Je zoekt een flinke bos met sneeuwklokjes. Je gaat op je
buik liggen en stelt scherp op een bloempje in het mid
den. Je moet dan soms even een beetje naar links of rechts
bewegen om dit ene bloempje vrij te krijgen. Doordat er
ook sneeuwklokjes voor en achter dit ene bloempje staan
worden deze vaag, onscherp, afgebeeld. En voila, een
sprookjesachtig plaatjes.
Geniet van de sneeuwklokjes (en andere vroegbloeiers),

Sprookjesachtige sneeuwklokjes

Tuiny Forest in mijn tuin,
januari 2020
Gert Schuurman
Al enige tijd ben ik bezig met het groen maken van mijn
tuin in het middengebied van Vlissingen. Ik ben geen
tuinman, maar probeer alles om mijn tuin leuk te maken.
Soms lukt het, soms mislukt het. De tuin is in drie "ka
mers" verdeeld, een kamer was nog steeds wild en woest,
ik wilde daar iets aan doen zodat er meer leven ( vlinders,
bijen, hommels, enz.) in kwam. In het voorjaar las ik een
artikel over het initiatief "Tuiny Forest van IVN. Een Tiny
Forest kende ik, maar een Tuiny Forest? Nooit van ge
hoord. Ik was meteen enthousiast. Ik heb het pakket be
steld en ben ik in de nazomer begonnen met het leeghalen
van de verwilderde kamer.
Het werd een heftig gevecht met oude wortels, onkruid en
vette klei. Maar het is gelukt en ik had een kale vlakte van
meer dan de 6m2 die een Tuiny Forest nodig heeft. Dus
heb ik nog een oude appelboom en een vijgenboom (stek)
laten staan. De tuin grenst direct aan het terras, in de op
sluitband rond het terras is een inkeping gefreesd zodat
regenwater vanaf het terras zo in de tuin kan vloeien. In
de tuin heb ik dan ook een greppeltje gegraven die nu vol
loopt met water als het regent.
Eind november had ik afgesproken dat de bomen geleverd
zouden worden en op het afgesproken tijdstip kwam er
een klein autootje voorgereden met 2 dozen. Het leek wel
een levering van een online winkel.

www.arjenhartog.nl

12

Jaargng 26 nr. 1, februari 2020

Als vaste klant van tuincentra had ik grote bomen ver
wacht met kluiten en takken. Het bleek anders te zijn; 5
takken met wortels, 5 miniatuurstruikjes en verdorde
kruidachtige planten. En die takjes, struikjes en plantjes
moeten een Forest gaan worden? Ik ben benieuwd! Maar
ik weet ook dat bomen soms ineens hard kunnen gaan
groeien en heb er dan ook goede hoop op.
Alles heb ik samen met Jaël, mijn zoon van 18, geplant en
alle kuilgaten hebben we eerst gevuld met tuinaarde
omdat ik bang was de bomen het niet haar hun zin zou
den hebben in de vette klei. Daarna nog wat bolletjes erbij
geplant en de tuin voorzien van een mulchlaag om zo de
bodemstructuur te verbeteren. En nu is het afwachten wat
er in het voorjaar gaat gebeuren.

De pakketjes en de buit, eind november

Januari: De knoppen komen al tevoorschijn

Winteractiviteiten
Arjen Faasse
In januari waren er drie mooie activiteiten in de anders
altijd zo rustige winter. Zo gidsten Hans Simonse, Baukje
van der Schelde en Annemarie Stern in Oranjezon, zo
heeft Lilian samen overwinterende vogels gespot bij het
Noordervroon en legde Dingeman uit hoe we bomen ook
zonder blad goed uit elkaar kunnen houden.
Ik kon maar aan twee excursies meedoen, maar van die
twee heb ik zeer van genoten. Het leukste vogelweetje
vond ik dat de steenloper hele dagen dus steentjes om
loopt te gooien om te kijken of er nog wat lekkers onder
zit. Het leukste bomenweetje vond ik dat de beuk als deze
groot is, zoveel licht tegenhoudt en de bladeren zo zuur
zijn, dat er weinig nog onder groeit.

Het was fris in het Noordervroon, maar gelukkig kwam de zon door!

Één van de drie groepen die Oranjezon gingen verkennen

Foto Nel Ton

IVN Walcheren
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Nieuwland in de
schijnwerpers
Johan Antheunisse
Er was dit jaar voor de nieuwjaarsbijeenkomst van het
IVN gekozen voor een locatie in Nieuwland, namelijk
Theater de Wegwijzer, en dat was een goede en geslaagde
keuze. In het theatertje werden we ontvangen en de op
komst leek mij wat mager, maar volgens kenners is een
kwart van je ledenbestand, die op de uitnodiging ingaan,
tegenwoordig acceptabel. Zelf vind ik het altijd een uitge
lezen dag om iedereen van de ‘club’ weer eens te ontmoe
ten en vluchtige nieuwtjes uit te wisselen.
Het was een gure dag en daar sloot Arjen Hartog mooi bij
aan met zijn presentatie over Spitsbergen, want ook daar
was het weer (maar dan in september) niet veel anders.
Het was al een lang gekoesterde wens van Arjen om daar
ooit eens naartoe te gaan en het was er nu eens van geko
men. Van planten was er niet veel te zien, hoewel ik dacht
wel een Saxifraga, een steenbreek-soortje, te herkennen.
Voor Arjen was de ijsbeer het hoogtepunt van zijn bezoek.
Daarna kregen we uitleg door enkele leden van de dorps
raad over het wel en wee van Nieuwland en vooral over de
Trekdijk waar Middelburg een industrieterrein wenst.
Nieuwland is daar geen voorstander van en probeert dat
met hand en tand te verdedigen en daar hebben ze nog
gelijk in ook.
Nieuwland wordt al bijna eeuwenlang met allerlei kwes
ties van de ‘grote stad’ opgescheept. Zo werd er al rond
1738 protest aangetekend door de sociëteit der zaagmo
lens, waar nu de Zaagmolendijk is, die daar hun bedrij
venterrein hadden, over het feit dat de Middelburgse galg
zo dicht in hun omgeving stond. Ze hebben de galg toen
nog verplaatst. Veel later is Middelburg van plan geweest
om het voormalige haventje van Nieuwland in de zeventi
ger jaren te dempen met stadsvuil! Ongeveer in diezelfde
periode werd Nieuwland gespleten door de A58. En met de
aanleg van het Sloegebied werd Nieuwland in de donkere
uren letterlijk in het licht gezet. Gelukkig hebben ze de
verlichting later aangepast. Weer later waren er plannen
om mega varkensstallen in de omgeving van Nieuwland te
realiseren maar door protest en het uitbreken van de lan
delijke varkenspest is ook dit afgeblazen. Daarna kwamen
de enorme windmolens die dichtbij het dorp waren ge
pland en was er ook nog het plan voor enorme velden met
zonnepanelen. Kortom Nieuwland is altijd in de weer om
het dorp leefbaar te houden en dat lijkt mij een goed stre
ven, want dit gebied heeft een pracht van een geschiede
nis.
We werden uitgenodigd om vervolgens een wandeling te
maken langs voormalige zeedijken van de Welzinge en
omgeving. De Welzinge was een waterloop/zeearm vanaf
fort Rammekens tot aan Nieuwland waar het overging in
het Arnemuids gat.
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Het oude havenkanaal

Ook lag er langs dit water een dorp met dezelfde naam en
een eigen wapen. Naar middeleeuwse begrippen was het
geen onbelangrijk dorp met een eigen haven met overslag
van bier en haring. In de 17de eeuw is het dorp van de
aardbodem verdwenen en men weet nog steeds niet hoe
dit is gebeurd. Ook voeren langs dit water eeuwenlang de
schepen met handel van over de hele wereld naar Middel
burg via de Arne.
De Arne was een door de natuur kronkelig gevormde geul
die door verzanding op den duur dichtslibde en onbevaar
baar dreigde te worden. Daarop werd besloten om een
nieuw havenkanaal lijnrecht van Middelburg naar de Wel
zinge te graven. In drie jaar tijd is dit kanaal gerealiseerd
en liep globaal van café de Roode Leeuw naar de stad. Veel
later toen ook dit kanaal zijn functie verloor, zijn hier de
Middelburgse begraafplaats, de sportvelden en de golf
baan in aangelegd.
Tijdens de wandeling was de loop van de Welzinge nog
goed te zien en werden we gewezen op de Trekdijk waar
van de naam doet denken dat langs deze dijk de schepen
door trekpaarden en manschappen de haven binnenge
sleept werden. Volgens oude prenten kon het er behoorlijk
druk zijn. Ondanks dat het fris weer was, was het een
boeiende en voor sommigen een soms acrobatische wan
deling. Je moest er wel wat voor over hebben. Zo moesten
we door de knieën of soms kruipend, onder het prikkel
draad door, om weer op een andere dijk over het prikkel
draad te gaan. Al met al de moeite waard met op het eind
een lekkere opwarmer.

Onder en over het prikkeldraad; niets was te gek! Foto Ruud Busink
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Pareltjes in Oranjezon
Irene Maréchal
Toen ik zo’n 20 jaar geleden van Limburg naar Zeeland
verhuisde, was het erg wennen, want waar waren toch al
die bomen? Inmiddels heb ik ook mijn hart verpand aan
de weidsheid van het Zeeuwse landschap en het strand, de
zee en de duinen, maar nog altijd ben ik graag ‘onder de
bomen’. Met regelmaat ben ik dan ook te vinden in bij
voorbeeld Oranjezon. In dit artikel neem ik jullie mee op
een rondwandeling door Oranjezon half december.
We zijn nog maar net onder het bruggetje door en we
worden al begroet door de roep en zang van enkele mees
jes.
Een groepje staartmezen zit hoog in de boom zodat we
een prachtig zicht hebben op hun silhouetten. Mij doen ze
altijd denken aan een pluizig bolletje met een lange staart.
Het zijn sociale dieren, die vaak in groepjes bij elkaar blij
ven en op elkaar wachten als er eentje een beetje achter
blijft. Ze eten hun buikje rond met allerlei hele kleine in
secten en rupsen. In de wintermaanden doen ze zich te
goed aan zaden die zich op de dunste uiteindes van de
takken bevinden. Staartmezen blijven altijd in de buurt
van hun geboorteplaats. Ze maken mooie komvormige
nesten van korstmossen.

De staartmees op weg naar een lekker plekje op de tak

Een pimpelmees hipst ondertussen vrolijk rond tussen de
boomstronken en het struikgewas, ongetwijfeld op zoek
naar een lekker zaadje of insect.
Pimpelmezen zijn wat kleiner dan koolmezen. Ze hebben
een gele onderkant waarbij de kobaltblauwe staart, vleu
gels en kruin (petje) afsteken. Ook hebben ze een zwarte
oogstreep. Pimpelmezen zien elkaar anders dan wij ze
zien. Dat komt doordat ze uv-licht kunnen waarnemen.
Met zijn blauwe ‘petje’ steelt het mannetje de show. Dit
‘petje’ reflecteert namelijk veel uv-licht en daardoor
wordt dit mannetje erg aantrekkelijk voor het vrouwtje.
Hoe meer terugkaatsing, hoe onweerstaanbaarder het
mannetje wordt. Om een vrouwtje te imponeren moet het
mannetje echter ook goed kunnen zingen, dansen én een
lekker hapje voor haar meebrengen.

Pimpelmezen zijn echte acrobaten en hangen dan ook
vaak ondersteboven aan bijvoorbeeld twijgen of vetbollen.
Ook kunnen ze trucjes aanleren om aan voedsel te komen.
Zo leerden ze bijvoorbeeld om melkflessen met alumini
umfolie te openen om zo van de karnemelk te kunnen
snoepen. Pimpelmezen eten graag bladluizen, spinnen,
nectar en zaden. Ook vinden ze de vetbollen of pinda
snoeren die wij mensen ze aanbieden erg lekker.
Een nestje wordt gemaakt van allerlei zacht materiaal
zoals mos, haren, veren en bladeren. Elke dag legt het
vrouwtje 1 ei. Ze gaat pas broeden als er ongeveer 10 eitjes
zijn gelegd. 40% Van de jongen overleeft en wordt vol
wassen. Om roofdieren op een afstand te houden eten de
ouders de eierschaal op en brengen de ontlasting van de
jongen ver van het nest. Zo’n 16 dagen na het uitkomen
verlaten de jongen het nest.

De pimpelmees lijkt nog kleiner dan dat hij al is naast zo'n dikke stam

Hoewel de tijd voor paddenstoelen al op zijn retour is,
vinden we nog prachtige welvingen op diverse boom
stronken. Onder invloed van het zonlicht en vocht, zie je
de mooiste weerkaatsingen en kleurencombinaties. Ook
zien we enorme paddenstoelen op de berkenbomen en een
stuifzwam.
Bij stuifzwammen zitten de sporen van de paddenstoel in
een bolvormig vruchtlichaam. Ze worden ook wel buik
zwammen genoemd. Als de zwam helemaal rijp is, barst
deze open waardoor de sporen zich via de lucht kunnen
verspreiden. Bij sommige soorten ontstaat bovenin een
gaatje (zie foto) waardoor de sporen als een wolk kunnen
ontsnappen als er een regendruppel of een takje opvalt.
Stuifzwammen behoren tot de opruimers (saprofieten)
van strooisel en groeien dus doorgaans op de grond. Ze
zetten het organische materiaal weer om in voedsel voor
de planten.

De stuifzwam met het gaatje om z'n sporen door te blazen

IVN Walcheren
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Tot onze grote verbazing zien we een lieveheersbeestje op
een vermolmde stam die zich – net als wij – lijkt op te
warmen in de zon. In de winter tref je zelden een lieve
heersbeestje en dat is niet zo gek als je je bedenkt dat het
lieveheersbeestje een winterslaap houdt. Ze schuilen bij
voorbeeld in spleten van hout / rotsen of achter boom
schors tegen de kou.

Het verscholen lieveheersbeestje

Het zevenstippelig lieveheersbeestje is een van de be
kendste kevers van westelijk Europa en wordt gezien als
brenger van geluk. Hoewel ze er onschuldig uitzien, zul
len bladluizen hier anders over denken. De kever is name
lijk een felle jager met een uitstekend reukvermogen die
het vooral gemunt heeft op bladluizen. De kevers worden
dan ook veelvuldig ingezet bij de bestrijding van bladlui
zen.
Het zevenstippelig lieveheersbeestje kun je herkennen
aan de helderrode dekschilden met altijd zeven zwarte
stippen. Het aantal stippen bij lieveheersbeestjes zegt dus
niets over de leeftijd. De felle, rode kleur op de dekschil
den zijn een waarschuwing voor andere dieren en bete
kent zoveel als ‘Ik ben oneetbaar’. Als de kever wordt be
dreigd, trekt hij zijn poten en antennes in en houdt zich
dood. Als dit niet werkt, produceert de kever een gele
vloeistof om zo alsnog zijn vijand af te schikken. Deze
vloeistof ruikt onaangenaam, smaakt erg bitter en is erg
kleverig zodat het goed blijft plakken. Bovendien is het
giftig, vooral voor vogels. Die laten dit hapje dan ook snel
vallen.

De blauwe reiger zoals gewoonlijk wachtend aan de waterkant
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Wat verderop zien we een blauwe reiger die roerloos langs
de kant staat. Blauwe reigers hebben een eindeloos ge
duld, maar schieten – zodra ze een prooi waarnemen met hun kop met lange snavel razendsnel vooruit. Vis is
hun lievelingskostje, hoewel het menu ook wel aangevuld
wordt met insecten of kikkers.
De blauwe reiger is een grote vogel van zo’n 95 cm lang
en bijna 2 kilo zwaar. Het mannetje en het vrouwtje lijken
erg op elkaar. Blauwe reigers hebben een grijze bovenzij
de, een witte kop en hals met een brede, zwarte streep
van het oog naar de zwarte, sierlijk afhangende kuif. Hun
snavel is dolkvormig en in de broedtijd kleurt deze – net
als de poten – meer rood en oranje.
Als we de reiger dichter benaderen verlaat hij - in een
langzame, gracieuze vlucht met rustige vleugelslagen,
zijn nek in een s-vorm ingetrokken en zijn lange poten
uitgestrekt - zijn visplekje om verderop weer neer te
strijken. Om – zo lijkt het - onverstoorbaar verder te
gaan met het zoeken naar een lekker hapje.
Even verderop passeren we een knoestige en grillige eik.
Een eik verliest heel laat zijn bladeren. Jonge eiken hou
den zelfs vaak gedurende de hele winter hun verdorde
blad vast. Ook in deze eik zien we nog enkele verdorde
blaadjes. Maar naast deze verdorde blaadjes zien we ook
een soort knikkers.

De galnoot of knikkergal in de bladoksels
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Het blijken galnoten te zijn van een galwesp. Deze gal
wesp legt haar eitje in de bladoksels. De eik reageert hier
op door een heel specifiek uitgroeisel te maken. Zo’n uit
groeisel noem je een gal. Het biedt bescherming en voed
sel voor de larve. Deze galnoten blijven ’s winters lang
aan de tak zitten. Op de plek waar de galwesp rond au
gustus naar buiten is gekropen, zie je een gaatje. De ge
wone zomereik is een populaire plant voor galvormende
insecten, er worden vaak meerdere soorten gallen op 1 eik
aangetroffen. De eik kun je met recht de gallenkampioen
noemen.
Een andere gal die op de eik voorkomt is bijvoorbeeld de
galappel die aan de onderkant van de eikenbladeren
groeit. Ze hebben vaak een rood blosje, net als appels. Ro
meinen gebruikten deze galappels om inkt te maken. Ei
kels zelf worden verspreid door bosmuisjes, eekhoorns en
gaaien. Zij begraven de eikels als wintervoorraad. Niet alle
eikels worden echter opgegeten en kunnen zo uitgroeien
tot een boom.
Als ik door een bos loop, raak ik altijd gefascineerd door
de lichtval van de zon door de bladeren. Ook vandaag
worden we getrakteerd op bijzonder mooie plaatjes. Zoals
bijvoorbeeld bij de esdoorn. De schaduwen zijn telkens
anders door het wiegen van de bladeren op de wind. In de
bladeren is duidelijk te zien hoe het bladgroen plaats
maakt voor het gele pigment. Ook is de aanwezigheid van
de esdoornvlekkenzwam goed te zien. Deze inktvlekken
zwam of esdoornvlekkenzwam is een schimmel die zwar
te vlekken veroorzaakt op het esdoornblad. Sporen van de
schimmel worden verspreid door de wind, kiemen op het
blad en dringen het blad binnen door de huidmondjes. Er
ontstaan geelachtige vlekken op het blad, die later zwart
kleuren.

Deze wildgroei aan zijtakjes – die je in het eerste gezicht
voor een vogelnest kunt houden – wort veroorzaakt door
een schimmel. Deze schimmel zorgt ervoor dat de rem
ming van de ‘slapende knoppen ‘ stopt. Op iedere boom of
struik zijn deze ‘slapende knoppen’ aanwezig zijn. Ze zijn
nodig zijn na bijvoorbeeld het afbreken van een tak. Dan
wordt de remming uitgeschakeld en groeit de knop uit tot
een twijgje. De schimmel echter prikkelt echter enkele ‘
slapende knoppen’ om veel korte takjes te produceren
zonder dat er een tak is afgebroken. De schimmel ver
spreidt zich met de sapstroom door de hele boom waar
door je vaak op meerdere takken van deze heksenbezems
ziet.

Een heksenbezem aan de berkentak

Verder zien we veel stammen, takken van de berk die op
de grond liggen. Het hout is al grotendeels verteerd, maar
de berkenbast is nog vrijwel intakt. Dit kom door hars
achtige stoffen in de bast die ervoor zorgt dat goed ge
concerveerd blijft. Het werd (wordt) o.a. gebruikt als dak
bedekking, schrijfpapier en kano’s.
Als ik aan Oranjezon denk, denk ik ook aan mossen en
korstmossen. Op 1 van de allereerste excursies die ik gelo
pen heb in dit gebied werden we op de diversiteit en kleu
ren van de (korst)mossen gewezen. Stuk voor stuk parel
tjes.

Esdoornbladeren mooi in het zonlicht

In Oranjezon staan diverse berken. Vooral in de winter
kun je heel goed de heksenbezems zien. Vroeger dachten
mensen dat heksen – na een nachtelijke – bijeenkomst
door de dichte kroon van de berk vloog. Haar bezem raak
te vast in de boom, waarna ze verder te voet naar huis
moest gaan.

IVN Walcheren

Een verzameling van mooie mossen
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Mossen en korstmossen spelen een belangrijke rol bij het
begin van de vorming van de vegetatie. Ze zijn de pioniers
op het kale stuifzand. Mossen hebben geen wortels maar
kleine celdraadjes waarmee ze zich hechten aan de onder
grond. Daardoor kunnen mossen groeien op plekken waar
andere planten ontbreken. Een korstmos is een samenle
vingsvorm van een algensoort en een schimmel. Algen
produceren glucose middels fotosythese. De korstmos zelf
kan zelf geen glucose aanmaken en profiteert hiervan.
Korstmossen hebben geen stengels, bladeren, bloemen of
wortels, maar schimmeldraden. Deze schimmeldraden
beschermen op hun beurt de alg tegen uitrdroging en be
vriezing. Bovendien houdt het regen vast wat nodig is
voor de fotosynthese.
Even verderop zien we aan een plasje een mooi geweven
cocon waarschijnlijk van een nachtvlinder.
Als het in het najaar weer kouder wordt, gaan de vlinders
in winterrust. De meeste vlinders in Nederland brengen
de winter door als eitje, rups of pop. Sommige vlinders
trekken weg, denk bijvoorbeeld aan de atalanta. In het
voorjaar komt de atalanta naar Nederland en plant zich
hier voort. De volgende generatie vlinder vliegt in het na
jaar naar het zuiden om daar de winter door te brengen.
In de winter kun je eitjes van een vlinder vinden tussen
bijvoorbeeld stengels van grassen. Deze eitjes komen niet
uit, maar blijven daar de hele winter zitten.

In het voorjaar kruipen de rupsen naar buiten. (O.a. dik
kopje). Als een vlinder als rups overwintert zoals het
oranje zandoogje, zit deze doodstil tussen bijvoorbeeld
beplanting of onder afgevallen blad. In het voorjaar wor
den ze weer actief. Er zijn ook soorten vlinders zoals het
koolwitje die de winter doorbrengt als pop. Zo zijn ze
goed verstopt. De pop vindt je bijvoorbeeld aan een sten
gel van een plant of op de grond.
Een ontmoeting met een ree of een damhert staat voor
velen op nummer 1 van hun wensenlijst als ze naar Oran
jezon gaan. Reeën en damherten kwamen oorspronkelijk
niet voor in Oranjezon. Inmiddels zijn ze hier niet meer
weg te denken. Damherten zijn hier gekomen nadat ze
tijdens de inundatie in 1944 zijn vrijgelaten uit het her
tenpark van de buitenplaats Zeeduin. De reeën zijn vanuit
Oost-Nederland via Brabant naar Zeeland getrokken. Ze
helpen om de verruiging tegen te gaan. Knabbelend aan
de jonge stuikjes zorgen ze ervoor dat het dichtgroeien
van het gebied wordt tegengegaan en maken een gevari
eerde plantengroei mogelijk.
Onze ontmoeting met de reeën tijdens de wandeling heb
ik helaas niet kunnen vastleggen op de gevoelige plaat,
wel enkele stille getuigen van hun aanwezigheid.

Sporen van reeën in het zand

Vlak voordat we weer huiswaarts keren, worden we nog
uitgezwaaid door in de wind deinende, goudkleurige riet
pluimen.
Een dag om nooit te vergeten.

De cocon van een vlinder vakkundig vastgeweven aan een takje
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Rietpluimen staan altijd klaar voor je om naar je te zwaaien
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Is er al leven in Ter Hooge?
Henk Sijsenaar
Dat vroeg ik me af 's morgens op 30 januari; het was een
grijze dag en er bleek ook nog een gure wind te staan. Ik
was al een tijd niet in Ter Hooge geweest en ben 's mid
dags op de fiets gesprongen, het was inderdaad een gure
wind en ik had hem tegen.
Ter Hooge, de voorkant van het park heeft allure met de
witte toegangshekken. De Breeweg was me een weg te ver
dus ik koos voor allure. Er is een informatiebord geplaatst
en... een fietsenrek.
Over het gazonpad langs de Koudekerkseweg lopend zag
ik al levenstekens; de knoppen van de gele kornoelje
stonden hier en daar al op springen, een macrofoto van
zo'n knopje zat er helaas niet in.

De imposante zevenstammige paardenkastanje

Fluitekruid, het weinige groen in Ter Hooge tijdens de wandeling

Even later kwam ik in de buurt van de 7-stammige paar
denkastanje, een spel van lijnen en lijntjes.
Teruglopend over het zandweggetje passeerde ik nog de
drinkpoel die langzamerhand in bezit wordt genomen
door riet, wilg en els. Een korte wandeling maar ik had er
voor vandaag genoeg aan. Terug naar de warme kachel.

Even later, net om de bocht was het nog een "dooie boel",
ja het fluitenkruid deed z'n best maar in het struikgewas
was verder nog weinig te beleven. Het is winter en dat is
goed, natuur heeft ook dan zijn mooie kanten.
Mossen gedijen wel in deze tijd en ook de paddenstoelen
trotseren het wat druilerige klimaat. Honingzwammetjes
op onzichtbare boom- of struikresten en wat verderop
een gezaagd stammetje dat was achtergelaten droeg een
pracht serie stobbenwammetjes, dacht ik, maar voor de
zekerheid heb ik later toch Henk Remijn geraadpleegd.
Maar goed ook want het bleken gele korstzwammen te
zijn.
De bomenrij langs een van de waterpartijen was, zo kaal
tegen de grijze lucht afstekend en ruisend in de wind,
mooi om te zien.
Ik werd door de reigers geattendeerd op hun aanwezig
heid; de nesten in de bomen boven me waren goed bezet.
Ze lieten met flinke kreten weten dat ze er waren; ik heb
gezorgd dat ik niet teveel onder die nesten liep.

IVN Walcheren

Stobbezwammetjes.. of toch niet?
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