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Redactioneel
De laatste Op de Hoogte van 2019 alweer; deze uitgave is grotendeels het
werk van de 2 andere redactieleden, Arjen Faasse en Angelique de Cock,
beiden dit jaar als redacteur begonnen. Mijn bijdrage beperkte zich tot de
verwerking van de kopij voor het deel "Artikelen".
Dit is eveneens de laatste bijdrage van mij als redacteur van OdH. Ik denk
dat de andere redacteuren prima voor de voortgang van ons blad zullen
zorgen.
Ik dank de, inmiddels vele, schrijvers, die Op de Hoogte mede zo attractief
maakten, en ik hoop dat zij dat gewoon blijven doen; ons blad is dat
waard. Ik dank ook de trouwe bezorgers en de coördinator Wim van Strien
voor de prettige en adequate wijze waarop we met elkaar konden omgaan.
Tenslotte: de lezers mijn dank voor de reacties, die in de loop van de tijd
kwamen, daaruit bleek dat ons ledenblad een waardevolle rol speelt in het
reilen en zeilen van IVN Walcheren. Ik heb elk kwartaal met veel plezier
gewerkt aan ons ledenblad en zal dat best wel een poosje missen, zo gaat
dat. Op de Hoogte, ik wens je een boeiende toekomst.
Henk Sijsenaar

Aan deze editie werkten mee
Johan Antheunisse

Arjen Hartog

Baukje v.d. Schelde
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Irene Maréchal
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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.
Communicatie:
- - Kwartaalblad voor leden en relaties Op de Hoogte:
e-mail: opdehoogte-walcheren@ivn.nl. tel. 0118 62 48
48;
Henk Sijsenaar, Angelique de Cock en Arjen Faasse.
- - Website: Arjen Faasse, e-mail: a.faasse@live.com.
- - Twitter en Facebook: Ineke de Jong-Schrier;
@IVN_Walcheren;
e-mail: mail.ineke@zeelandnet.nl.
- - Public relations: Linda Pieterse-Van den Berg,
e-mail: linda.pietersevdberg@gmail.com.

Lezingen: Laat er dan geen gras over groeien
Hoe leuk is gras?
In het voorjaar van 2020 besteedt de bekende verhalen
verteller en IVN-natuurgids Johan Antheunisse twee
avonden aan grassen. Op een zaterdagochtend gaan we de
opgedane kennis in de praktijk toepassen.
Johan schrijft hierover het volgende:
“Gras is niet bepaald een opvallende kleurrijke bloeier als
bijvoorbeeld de orchideeënfamilie, maar wanneer je je er
een beetje in verdiept is gras zeker de moeite waard om er
wat meer over te weten te komen. De grassenfamilie biedt
veel meer dan je zou verwachten en gelukkig bezitten we
er nogal wat van.
Ze komen over de hele wereld voor met voor ieder gebied
z’n eigen grassoort. Wil je wat meer over Walcherse gras
sen 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.”

Frans raaigras detail, foto Johan Antheunisse

gewoon struisgras

IVN Walcheren

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. De locatie van de
buitenactiviteit op zaterdagochtend 2 mei, aanvang 10.00
uur wordt tijdens de tweede lezing bekend gemaakt.
Nadere informatie over de grassencyclus vindt u vanaf
medio december op de website van de KNNV Zeeland en
van IVN Walcheren. https://www.knnv.nl/walcheren en
www.Ivn.nl/afdeling walcheren.
Deelname voor IVN-ers, KNNV-ers en andere
belangstellenden
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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 2019 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)

Maandagmiddagwandelingen
KNNV 2020
Theo Willemstein (KNNV)
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:
Maandag 3 februari: Stad Veere. Verzamelen bij de voet
gangersbrug aan de Kaaij. Parkeren bij de grote parkeer
plaats (Campveerse Toren) is in februari gratis. Wij gaan
de bolwerken en de dijken bekijken en ook een stukje bos.
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)

Foto Trudy van Hoof, deelnemer cursus 2018

Vogels in het voorjaar
Jack Molkenboer
Komend voorjaar organiseert IVN-Walcheren weer een
vogelcursus. Het wordt een verkenning van Stads-parken tuinvogels in Middelburg. Met aandacht voor de speci
fieke leefomgeving en het gedrag van de meest opvallende
soorten. Een beginnerscursus met een kleine plus.
Er zullen twee theorie bijeenkomsten en twee veldexcur
sies allen op een zaterdagochtend te Middelburg plaats
vinden. Maximum aantal deelnemers ligt op 15. Inschrij
ving kan vanaf 1 februari 2020. Verdere details zullen vol
gen op de website van het IVN-Walcheren en in de vol
gende ODH.
Organisatie; Janneke van Ouwerkerk en Jack Molkenboer
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Heerlijke excursie bij
Ter Hooge
Het kasteel dateert van 1755 en is gebouwd op de funda
menten van het kasteel dat daar al in de 15de eeuw is ge
bouwd.
Het is een gevarieerd gebied dat rond het begin van de
19de eeuw in de Engelse landschapsstijl is aangelegd. Een
aantal jaren geleden is het gebied uitgebreid met schrale
weitjes afgezet met o.a. Zeeuwse hagen.
De laatste rondleiding van het jaar in Ter Hooge is op za
terdag 30 november met als thema ditmaal 'Winterse rust'.
Het vertrek is om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats aan de
Breeweg tegenover kaasboerderij “Pitteperk”.
De deelname kost € 3.00 (kinderen tot 12 jaar € 1,50) en
kan betaald worden aan de IVN-natuurgids.
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Water
Jack Molkenboer
Na twee droge en warme Zeeuwse zomers wil ik dit keer
schrijven over een onderwerp waarmee we allemaal mee
te maken hebben en dat is “water”! De droogte van de
laatste twee jaren heeft de natuur hard geraakt. Ook op
Walcheren is dit het geval. Een interessant actueel over
zicht is te zien op de site van het KNMI. De meting van
neerslag wordt er op verschillende manieren geregi
streerd. Een van de manieren is, zoals zij dat noemen; het
“potentieel doorlopend neerslagtekort”. Hier kun je heel
duidelijk zien, ook voor Walcheren, hoe droog het nog
steeds is na deze 2 afgelopen jaren. Er is nog een tekort
van ruim 250 mm. Wat een tekort van ongeveer drie
maanden gemiddelde neerslag betekent. Niet alleen de
neerslag speelt een rol, maar ook de verdamping is van
belang. En juist in de zomermaanden met ook nog extre
me hoge temperaturen speelt deze verdamping een grote
rol.
Van oudsher zie je in Nederland - delta land - een beleid
dat erop gericht is om zo snel mogelijk het overtollige re
genwater uiteindelijk naar de zee af te voeren. Bang voor
overlast en natte voeten is natuurlijk de reden. Niet alleen
is er deze bezorgdheid. De landbouw in Nederland met
zijn zware machines speelt ook een rol bij het voorkomen
van een drassige bodem. Verdroging van het land is dus
ook een doelbewuste ingreep.
Maar er is nu toch een kentering te zien in het denken
over watermanagement. We moeten juist niet alleen
voorkomen dat Nederland onder water komt te staan,
maar we moeten ook voorkomen dat Nederland niet droog
komt te staan. Klimaatwijziging speelt een cruciale rol in
deze kwestie. Denk maar eens aan zeespiegelstijging en
tegelijkertijd aan uitdroging door neerslagtekort. Zeeland
en verzilting van de bodem.
Ook het gewijzigde neerslagpatroon van de laatste jaren,
tijden van lange droogte en plotselinge heftige pieken in
neerslag, hebben ertoe geleid om anders met water om te
gaan. Gewoon noodgedwongen dus. Eén van de oplossin
gen is het regenwater langer vast te houden in plaats van
het direct af te voeren. Het aanleggen van buffers zowel
ondergronds of bovengronds. Dit gebeurt ook al op Wal
cheren. Dat vasthouden kan dus op verschillende manie
ren.

IVN Walcheren

Natte plassen zorgen voor veel activiteit, foto Jack Molkenboer

In Oost-Nederland, Twente, is men al bezig met het ver
lengen van beeklopen waardoor het water er langer over
doet om weg te stromen en er zodoende meer kans be
staat op infiltratie van het beekwater in de bodem. Wat
uiteraard goed is voor de grondwaterstand. Stuwen in slo
ten is ook een makkelijke manier om water vast te hou
den. Ook bestaan er moderne drainage technieken waar
door er meer water aanwezig is in tijden van droogte.
Vooral de landbouw zou hier voordeel van ondervinden.
Essentieel is om grondwaterstanden op een hoger niveau
te krijgen om die uitdroging te voorkomen.
Er is de laatste tijd veel te doen geweest over de uitdro
ging van veenweide gebieden in Nederland. Vernatting
van de veenweide gebieden is essentieel tegen verdere
uitdroging met als gevolg bodemdaling. Wat de gevolgen
daar van zijn, kunnen we zelfs al in de binnenstad van
Gouda zien. Huizen lopen schade op vanwege deze bo
demdaling. Het zal duidelijk zijn dat de Nederlandse na
tuur zal profiteren van een nattere bodem. Alleen al een
grotere diversiteit en een grotere weerbaarheid tegen ex
tremen zal de natuur goed doen.
Op Walcheren zullen de effecten merkbaar zijn van Oran
jezon - een reserve waterwingebied - tot de lagere delen
van het eiland. Vegetatie, insecten, ongewervelden en vo
gels zullen direct profiteren van vernatting. Andere aan
passingen zouden kunnen zijn een meer gemengde sa
menstelling van onze bossen. Deze omvorming vindt al
plaatst van minder naaldbos naar meer loofbomen. Loof
bomen laten meer regenwater toe en, hoe onverwacht
ook, gebruiken minder water dan naaldbomen. Natuurlijk
speelt ons eigen persoonlijk watergebruik uiteindelijk ook
een rol. Maar daarover wellicht een andere keer meer. Al
hoewel ik er vanuit ga dat alle IVN-leden bewust zijn van
de effecten van dat persoonlijk water verbruik.
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Mosterdzaad op Walcherse gronden; foto genomen vanaf de Kalfhoekseweg richting Oostkapelle, zie spitsop achtergrond. fotograaf Frits Broos

De gele velden op Walcheren,
gele mosterd of koolzaad?
Frits Broos (en Henk Sijsenaar)
Enig uitzoekwerk op internet bood antwoord op deze
prangende vraag. Het verschil tussen de twee planten valt
vooral te onderscheiden door de vorm van het blad en de
positie van de bloemknopjes. Op Walcheren zal je vooral
het bodemveredelende gele mosterd zien en niet het kool
zaad zoals ik eerst dacht.
De witte of gele mosterd (Sinapis alba) is een plant die tot
de kruisbloemenfamilie (Brassicaceae) behoort. De plant
wordt als groenbemester gebruikt. Van de zaden wordt
mosterd gemaakt. In tegenstelling tot wat de naam witte
mosterd doet vermoeden, bloeit de plant met gele bloe
men. Vandaar dat in Nederland ook over gele mosterd
wordt gesproken.
Een Walcherse agrariër bevestigt mijn conclusie dat het
gele mosterd is wat je hier ziet bloeien. Koolzaad wordt
weinig gezaaid, wel wat meer in Groningen. Waarom daar
wel? Ik weet het niet.

Op instigatie van Frits zijn we te rade gegaan bij een des
kundige op dit gebied: Johan Antheunisse.
Hij bevestigt Frits' mening blijkens dit citaat:
"Landbouwers gaan steeds meer over op groenbemesters.
Dat doen ze niet alleen voor de natuur maar ook voor hun
eigen voordeel. Het heeft te maken met Europese ver
groeningsmaatregelen waar weer subsidies aan vast zit
ten. Je kan dus bijv. na de tarweoogst een groenbemester
inzaaien, dat is beter voor je grond en voor ons. Daar
werd vroeger veelal koolzaad voor gebruikt.
Omdat koolzaad duurder is dan bijv. mosterdzaad en bla
drammenas (is wit-roze bloeiend) wordt er nu meer van
deze gewassen gebruik gemaakt.

...nog leuker is dat hoe meer wortels hoe meer
CO2 opslag...
Als koolzaad niet goed onder geploegd wordt kan het zaad
makkelijk gaan woekeren en daar heeft een boer meer last
van. Mosterd en bladrammenas hebben dit nadeel niet.
Een bijkomend voordeel is dat mosterd en bladrammenas
ook nog een veel groter wortelstelsel bezitten waardoor de
grond meer losgemaakt wordt.
Nog leuker is dat hoe meer wortels hoe meer CO2 opslag.
Ook zie je wel akkers met een gemengd mosterdzaad
bloemenmengsel, meestal vlinderbloemigen, dit jaar
waren die o.a. te zien aan de Hondegemseweg en daar
maken vele soorten insecten dan weer gebruik van. Het
mosterdzaad wordt nooit gebruikt om te oogsten. Was dit
nu eigenlijk de vraag wel?"
Om op de eindvraag van Johan in te gaan: wat nu kool
zaad is en wat geel mosterdzaad? Een geval van determi
neren en luisteren naar deskundige IVN-ers en deskundi
ge agrariërs.

Koolzaad (Brassica napus), foto Wikipedia
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Zo zie je maar, het niet alles wat het lijkt maar met deze
toelichting is het eigenlijk nog meer genieten van de gele
velden.
Verwarring ligt heel makkelijk op de loer als je leest hoe
groot de familie Brassica is, een paar soorten die in of
dicht bij dit verhaal bestaan:
Koolzaad Brassica napsus, bloei geel
Witte/gele mosterd Br. sinapsus alba, bloei geel
Zwarte mosterd Br. nigra,bloei geel
Bladrammenas Br. raphanus sativus, bloei lichtblauw/lila
Radijs Br. raphanus sativus, bloei wit
Herik (wilde mosterd) Br. Sinapsis arvensis oleoferis,
bloei geel

Laten we er gras over groeien
of...
ZIEN WE STRAKS DOOR DE
BOMEN HET BOS NIET MEER?

Johan Antheunisse
Na het lezen van het artikel van Jack Molkenboer in de
vorige Op de Hoogte kreeg ik er wel zin in om er ook eens
wat over te schrijven. Het artikel begon met de vraag: ‘
Kunnen bomen het klimaat redden?’
Om maar meteen te beginnen, ik fiets best wel veel over
Walcheren en nog steeds gewoon zonder ondersteuning
(!). Het valt me dan altijd weer op dat er nog heel wat B-
wegen zijn waar totaal geen bosjes meer langs de berm
staan.
Dat heeft soms met oude afspraken te maken, maar ook
omdat het volgens anderen zo hoort bij het landschap.
Neem bijvoorbeeld de Hoogelandseweg, met een vrij lig
gend fietspad waar door fietsers veel gebruik van wordt
gemaakt; daar mag van mij best wel eens een fraaie
groenstrook aangeplant worden. Er is immers veel grond
voor asfalt ingeleverd en met groen kun je dat dan weer
wat compenseren.

De Hoogelandseweg, het is wel fraai maar kan nog mooier,

Witte/gele mosterd (Sinapsus alba),
foto Frits Broos

Doordat er regelmatig openingen naar het boerenland
moeten zijn hou je toch een steeds verspringend wijds
uitzicht over Walcheren en gaat het karakter niet verlo
ren.
Zo zou je bijvoorbeeld abelen kunnen aanplanten, die
kunnen overal tegen, en een gemengde struiklaag van
meidoorn, hazelnoot, sleedoorn, kardinaalsmuts, kor
noelje en nog genoeg keuze uit vele anderen.
Het zal het uitzicht zeker verfraaien en het is goed voor de
flora en fauna. Daardoor heeft iedereen er voordeel van.
Een extra voordeel is dat je met 'wind tegen' in de luwte
kan fietsen.
Zo zijn er zeker op Walcheren nog tientallen grotere en
kleinere wegen die helemaal boom- en struikloos zijn.
Wanneer dáár eerst wordt gekozen voor aanplant van
bomen en struiken kan bosaanplant volgens mij achter
wege blijven en blijft het vertrouwde gezicht van het
Walcherse landschap behouden. Walcheren is al heel lang
een gebied van landbouwers met behoorlijk wat weide
grond en dat is het behouden waard.
Als je de onderzoeken mag geloven dan kan een grasveld
ook nogal wat vervuilde stoffen opnemen, zoals kool
zuurgas, dat volgens mij ook wel koolstofdioxide (CO2),
genoemd wordt. Dit gas is ook de veroorzaker van het
broeikaseffect en komt bijvoorbeeld ook vrij bij de ver
branding van gas en benzine en meer. Een artikel in de
Volkskrant van 1996 (ja toen al) meldt dat gras zelfs in
staat is, als het veel CO2 te verwerken krijgt, om meer op
te slaan dan andere planten.
Graslanden blijken slimme investeerders te zijn.
In Nederland is de helft van de cultuurgrond grasland.
Misschien is het een idee om deze oppervlakte aan gras
land uit te breiden met meer natuurlijke weides, de vee
stapel op hetzelfde niveau te houden en geen meer uitdij
ende stallen. Zo komt er meer ruimte voor de dieren en
als ze minder ‘uitgemolken’ worden, zullen het zeker ‘
beter leven’ koeien gaan worden.

foto Johan Antheunisse

IVN Walcheren
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Op termijn zal dan ook het stikstof- en ammoniakgehalte
afnemen, dat lijkt mij beter voor alles. Natuurlijk nemen
andere landbouwgewassen zoals mais en bieten ook een
deel voor hun rekening, maar die worden aan het eind van
het seizoen weer geoogst, dat weer allerlei bewerkingen
vraagt. Dit kost weer energie en levert afvalstoffen op.
Een natuurlijk grasland daarentegen kun je jaren laten
zoals het is. Als we naar meer grasland overgaan zal het
ook niet misstaan om in de weilanden eens een paar
bomen te planten. Met warme dagen, valt het me op dat
de weidedieren de schaduw op willen zoeken, maar die is
er vaak niet.

Op schilderijen van Paulus Potter is dat verlangen naar
schaduw ook al goed te zien. Bomen geven dus nog iets
extra’s mee in de vorm van verkoeling en nemen ook veel
CO2 op.
Als ik de verschillende onderzoeken lees dan weet ik nog
niet waar je het meeste voordeel mee haalt. Er zijn ont
zettend veel onderzoeken en berekeningen te lezen maar
onderling wijken ze soms sterk van elkaar af.
Ik weet wel dat, als we een deel van de nog niet beplante
Walcherse wegen aanplanten, we er alles bij elkaar een
flink bos aan overhouden. Walcheren wordt dan net als
vroeger. Het lijkt mij interessant om met IVN-ers daar
eens, samen met de Stichting Tuin van Zeeland, die zich
inzet voor behoud van het groene en landelijk karakter
van Walcheren, een avond mee te vullen.

Torenvalken in Oostkapelle
Henk Sijsenaar

Tja, wat ga je nu, in het najaar over torenvalken kletsen?
Het geval wil evenwel, ik liep zo maar tegen bijzondere
foto's aan (een subjectief gegeven!) en moét daar iets over
in Op de Hoogte laten zien.
Vrienden van mij wonen in Oostkapelle en hadden ooit
een valkenkast in hum toen ruime tuin. Nooit een valk in
gezien; ja, wel om 's winters in te schuilen maar nestelen
en broeden, ho maar.
Ze gaven hun buren, die een boomgaard bezitten, de kast
om het daar eens in te proberen.
Het eerste voorjaar was het al raak; het bleek dat de vori
ge woonplaats te weinig zicht gaf en daardoor kennelijk te
onveilig. De nieuwe standplaats voldeed aan de eisen.

Zonder woorden

Zo zie je maar...
De torenvalk, Falco tinnunculus, is een vrij algemeen
voorkomende roofvogel. Rond de 35 cm groot met een
spanwijdte van circa 75 cm.Je ziet hem regelmatig langs
(auto)wegen "bidden" op zoek naar prooien. Nederland
zou er zo'n 5000 tot 7500 tellen. Wat z'n prooien betreft
is hij niet echt kieskeurig maar hij jaagt bij voorkeur op
muizen (vandaar die interessante autoweg) enals het niet
anders kan pakt hij ook kleine en jonge vogels. Slakken en
wormen ook als het echt nodig is. Er is nog meer over ge
schreven maar het is voorlopig wel voldoende (anders
denkt u nog dat hier een deskundige bezig is).
Met dank aan Ad en Ineke Karelse en fotografe Mariska
Wattel-Sinke.

Een nest jonge torenvalken
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Het gewoon elfenbankje, wie
kent ‘m niet?
Irene Maréchal
Heksen en padden. Vroeger was de wetenschap nog niet
zo ver als nu en waren er veel dingen die mensen niet be
grepen. Zo ook het feit dat er in de herfst in korte tijd in
eens allerlei paddenstoelen uit de grond schoten. In één
dag kon het hele bos volstaan met die gekke gekleurde
hoedjes.
Omdat mensen dit natuurverschijnsel niet begrepen,
zochten ze daar een verklaring voor en werden er vaak
mythes en sprookjes bedacht waarin heksen, tovenaars,
kabouters een grote rol speelden.
Mensen geloofden bijvoorbeeld dat de plek waar de duivel
zijn voeten had gezet volgroeide met paddenstoelen.
Men meende ook dat heksen ’s nachts in een kring in het
bos dansten, ’s morgens stond daar dan een Heksenkring.
Ook dacht men dat heksen de paddenstoelen ’s nachts te
voorschijn toverden als stoel voor hun geliefde huisdier de
pad. Die padden konden dan lekker even uitrusten als ze
moe waren. Vandaar de naam paddenstoelen.
Naam. De naam van het elfenbankje is ook zo ontstaan.
Deze houtzwam groeit tegen dode bomen aan. Padden
konden zo hoog niet klimmen, maar voor elfjes waren
deze paddenstoelen perfecte zeteltjes.
In het Latijn heet het gewoon elfenbankje ‘Trametes ver
sicolor’. De soortnaam ‘versicolor’ betekent veelkleurig /
met variabele kleuren. Dat is heel toepasselijk, want de
zwam is vaak levendig gekleurd.
De geslachtsnaam ’Trametes’ betekent "de dunne". Cori
olus versicolor en Polyporus versicolor zijn synoniemen
van Trametes versicolor.
In het Engels heet het elfenbankje “Turkeytail”, de staart
van een kalkoen.
Voorkomen. Gewoon elfenbankje is een paddenstoel die
van nature voorkomt in Noord-Amerika en Europa. Ook in
Nederland zie je deze volop, voornamelijk op dood hout
zoals op bomen die zijn omgevallen of op bomen die zijn
omgekapt. Hij groeit het liefst op boomstronken en tak
ken van loofhout, al kun je hem soms ook wel op een dode
spar tegenkomen. De vruchtlichamen groeien aan één
zijde van de stronk of tak meestal dicht bij de grond.
Je kunt een elfenbankje het hele jaar door vinden, omdat
hij het hele jaar door groeit. Het is een eenjarige soort, dat
wil zeggen dat het vruchtlichaam maar één seizoen te
vinden is en elk jaar opnieuw groeit.

IVN Walcheren

Uiterlijke kenmerken. Het vruchtlichaam van het ge
woon elfenbankje is waaier- tot rozetvormig en groeit
meestal in grote groepen in rijen of dakpansgewijs. Het
hoedoppervlak is deels bedekt met fluweelzachte haren.
Het heeft een zijdeachtige glans en heeft ringen in ver
schillende kleuren. Deze ringen kunnen wit, beige, oker
geel, groen, oranje, (rood)bruin, grijs, blauw en zelfs
zwart van kleur zijn. Door deze variatie in kleur is het ui
terlijk van elfenbankjes bijzonder variabel. De hoedrand is
golvend, enigszins ingekerfd, scherp en wit van kleur. De
hoed is stevig en zo’n 3 – 8 cm groot en meestal niet dik
ker dan 2 mm.
Kenmerkend is dat de buitenrand van het elfenbankje al
tijd wit is.
De onderkant van het elfenbankje is geelachtig wit en
voorzien van talloze kleine gaatjes. Hieruit vallen de spo
ren als ze rijp zijn. De sporen kun je alleen onder een mi
croscoop goed bekijken, ze lijken dan op kleine knak
worstjes.

De opruimers van de natuur, foto Irene Maréchal

Eetbaar? Mensen kunnen elfenbankjes eten, ze zijn niet
giftig. Veel mensen vinden het geen lekkere paddenstoel.
Het vruchtvlees is taai en leerachtig. Mensen die hem wel
in een maaltijd gebruiken koken vooral het jonge elfen
bankje. Overigens is het in Nederland verboden om pad
denstoelen in het wild te plukken, niet alleen omdat ze
zeldzaam zijn maar ook omdat mensen niet altijd het ver
schil tussen eetbare en een giftige paddenstoel zien. Gifti
ge paddenstoelen eten, kan zorgen voor diarree en over
geven. In ernstige gevallen kun je er zelfs aan overlijden.
Honden kunnen beter geen elfenbankjes eten. Voor hen
zijn deze namelijk giftig.
Vruchtlichamen van het elfenbankje zelf worden gegeten
door rupsen van het oranjebruin kroeskopje Nemaxera
betulinella (een motvlinder) en door maden van de breed
voetvlieg Polyporivora picta.
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De beuk met de moeilijke
voeten
Johan Antheunisse

In Middelburg staat op de Herengracht in een achtertuin
van een voormalig oude mannen- en vrouwenhuis een
prachtige rode beuk. Hij staat daar al meer dan 100 jaar en
dat is hem niet aan te zien. Ik ken hem al vanuit m’n
jeugdjaren, toen we daar als gezin op regelmatige tijden
langs liepen. Het is een wat verdiepte tuin, met onder de
boom een flink gazon en langs het voetpad van de gracht
een sierlijk smeedwerk. Met mooi weer zag je vroeger in
het voorjaar de oude mannen en vrouwen langs de oude
gevel op een rijtje in het zonnetje zitten. Sommige bewo
gen zich voort op van die houten krukken, die steun
gaven onder je oksels. Anderen werden ondersteund door
zusters, die er werkzaam waren.
De mensen die er woonden, waren echte Middelburgers
en die je kende door hun voorkomen in de stad. Zoals
Sjaak, die in z’n goede tijden altijd rond het station te
zien was en behulpzaam was om je koffers te dragen. Of
Leunis, die je altijd in het centrum kon zien waar hij oud
papier bij de winkels ophaalde. Zelfs Mina van het draai
orgel, altijd op haar gympjes, heeft er haar laatste jaren
doorgebracht. Het waren allemaal een beetje bijzondere
eenlingen, net zoals de beuk in de tuin.

......met mooi weer zag je vroeger in het voorjaar de
oude mannen en vrouwen langs de oude gevel op een
rijtje in het zonnetje zitten.....

Elfenbankjes op een favoriete stek, foto Irene Maréchal

Toepassing. Het gewoon elfenbankje is een schimmel
die behoort tot de saprofyten. Saprofyten voeden zich met
afgevallen bladeren en dood hout. Elfenbankjes horen bij
de opruimers van de natuur.
De schimmel wordt veel gebruikt in de papier- en verfin
dustrie bij de afbraak van industrieel afval en bij het ble
ken van papierpulp.
Beter bekend staat de zwam als medicijn. Hij wordt inge
zet bij de bestrijding van kanker en bestrijdt tumoren,
remt de uitzaaiing en zorgt dat de negatieve bijwerkingen
van chemo- en radiotherapie worden afgestompt.
Verder is gebleken dat de levensduur van kankerpatiënten
toeneemt als ze deze geneesplant gebruiken. Daarnaast
wordt gewoon elfenbankje ingezet bij infectieziekten, bij
een zwakke weerstand en chronische vermoeidheid.
Bronnen: wikipedia.org; wikikids.nl; waarnemingen.nl en
andere
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Deze beuk zou er nooit aangeplant zijn toen het nog een
ziekenhuis voor de armen was. Een beuk werd destijds
aangeplant om ermee te pronken; het was een soort sta
tussymbool. Dit gold vooral de rode beuk, deze was voor
bestemd voor de rijkere mensen.
De beuk staat er alleen, als overheerser zoals dat bij de
beuk hoort.
Ook in een bestaand bos is de beuk de laatste boom die
ontkiemt en die door het bladerdek van alle andere bomen
heen groeit. Het bladerdek van de beuk is zo dicht, dat er
maar weinig onder kan groeien. Wanneer hij volwassen is,
kunnen dat wel meer dan een half miljoen blaadjes zijn.
Zo’n bladerdek geeft een enorme verkoeling op de warm
ste dagen van het jaar en daar maakten de bewoners dan
ook dankbaar gebruik van, door er onder te gaan zitten.
De beuk heeft ook een grote gelijkenis met de bewoners.
Als je de stam van onder bekijkt, lijkt het net een boom
met ‘moeilijke voeten’. De stam, die verderop vrij glad is,
is van onder vergroeid met allerlei vreemde knobbels en
uitstulpingen. Dit komt waarschijnlijk door de vrij hoge
grondwaterstand op de Zeeuwse klei, waardoor het lijkt of
de boom zijn ‘voeten’ (wortels) iets optrekt boven het
maaiveld en zo probeert te overleven. Al met al een bij
zondere boom en een fraai exemplaar, die ieder jaar weer
uitloopt, al meer dan 100 jaar.
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De Boom van het Jaarverkie
zing 2019
Redactie

Jaarlijks wordt er een landelijke verkiezing gehouden voor
de meest bijzondere boom van het jaar; Dit keer dus: De
Boom van het Jaarverkiezing 2019.
Bomen in Nederland zijn belangrijk, niet alleen vanwege
de ecologische waarde en hun zuurstofleveranties; ook
omdat ze en bijzondere plaats innemen in onze gemeen
schap.
De SBNL (Stichting Behoud Natuur- en Leefmilieu)
schrijft jaarlijks een verkiezing uit.
In Middelburg nam onze natuurkenner/liefhebber Johan
Antheunisse het initiatief om de beuk met de moeilijke
voeten te nomineren.
Er is veel belangstelling, ook bij de selectie: " De grote
hoeveelheid uitgebrachte stemmen dit jaar hebben we te
danken aan veel aandacht die de verkiezing dit jaar heeft
getrokken. De toegenomen aandacht hebben we mede te
danken aan het initiatief van Rachelle Eerhart. In amper 2
weken tijd heeft Rachelle wandelingen langs alle 12 geno
mineerde bomen gemaakt: de ‘Mooiste Boom Wandel10
daagse".

...de moeilijke voeten..., foto Johan Antheunisse

Ook in Nederland, de
reuzenteek

De beuk met de moeilijke voeten - Middelburg / Zeeland
- 1.180 stemmen haalde met dit aantal, geronseld ten
koste van het huiselijk leven van Johan, een mooie 4de
plaats na de beuk (Heksenboom van Zwarte Kaat) in Bla
del (9840 stemmen), de plataan op de lijnbaan in Rotter
dam (9212 stemmen) en de zwarte populier in Opijnen
(1319 stemmen).
En dan te bedenken dat we op Walcheren nog veel meer
van die bijzondere bomen kennen ondanks de eeuwige
zuidwesten wind met de zout spray.

Henk Sijsenaar
Het is dit jaar op Walcheren best meegevallen met teken,
althans van wat ik er van hoorde, zag en ontdekte. Maar
er is wat nieuws.
De media hebben gelukkig weer wat anders op het oog: de
reuzenteek.
De reuzenteek, Hyalomma marginatum

In Duitsland was hij al wat eerder aangetroffen; nu zijn er
ook enkele (negen volwassen teken) gevonden in ons
land. De universiteit Wageningen (Wageningen University
and Research) meldt de ontdekking van een reuzenteek op
een pony; die spinachtigen lijken kennelijk een voorkeur
te hebben voor paarden en koeien maar ook andere zoog
dieren versmaden ze niet. De vrouwtjes hebben bloed van
zoogdieren (en misschien ook wel van vogels) nodig om
tot voortplanting te kunnen komen.

IVN Walcheren

De teek, Hyalomma marginatum, is 2 tot 3 keer zo groot
als een volwassen "gewone" teek en kan drager zijn van
een virus, de Krim-Congovirus; de naam geeft het al aan,
de teek was al bekend in de landen rond de Middellandse
zee. Het schijnt niet altijd eenvoudig te bepalen of het om
een reuzenteek gaat omdat gewone teken die zich vol
hebben gezogen ook aardig groot kunnen worden.
Bron: ANP. Zie ook https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-
lyme/hyalomma-teken.
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Fototip: Winter
Arjen Hartog
Dit keer eens een andere fototip dan dat je gewend bent
van mij.
In september ben ik tien dagen in Spitsbergen geweest
om te fotograferen. Spitsbergen is een min of meer auto
noom land dat wel valt onder Noorse wetgeving.
Eigenlijk heet nu alleen het grootste eiland, waar ik ge
weest ben, Spitbergen en heet de gehele archipel Svalbard.
Het ligt op zo’n 1000 km van de Noordpool en is het
noordelijks permanent bewoonde land. Er wonen in een
gebied dat zo groot is als Nederland en België samen maar
3500 mensen.
Na aankomst in de hoofdstad Longyearbyen ben ik op
zoek gegaan naar het zeilschip de Antiqua. Met deze boot
heb ik tien dagen gevaren langs de kust van Spitsbergen.
Elke dag waren er twee excursies. We werden dan meestal
met Zodiacs aan land gebracht. Het was een fotografie
reis, dus werd de groep in tweeën gesplitst. De ene groep
ging veel fotograferen en weinig wandelen. En de andere
groep ging minder fotograferen en veel wandelen.
Ik had verwacht dat het een ruig kaal landschap zou zijn.
Deels was dat ook zo. Het was er zeker ruig, maar kaal
niet. Meestal lag er wel aarde op de grond waarop kleine
begroeiing aanwezig was.

Er zijn echter geen bomen en struiken op Spitsbergen. Het
is een echte toendra met kleine plantjes en veel (korst)
mossen. Hierop vind je dan ook rendieren. Die kwamen
we dan ook verschillende keren tegen. Ook hebben we
poolvossen en ijsberen gezien.
Daarnaast zijn er natuurlijke verschillende vogels die
vooral boven het water aanwezig zijn. Allerlei soorten
meeuwachtige en dan echt van die stoere vogels die door
weer en wind gewoon rustig door vliegen alsof er niks aan
de hand is. In het water heb ik nog dolfijnen en Minke
whales (dwergvinvissen) gezien.
Het landschap vond ik echt indrukwekkend. Misschien
kwam dat omdat er meer dan 6000 gletsjers zijn. We heb
ben langs een aantal van die gletsjers gevaren. Dat is dan
een ijsmassa van een kilometer lang en dertig meter hoog.
Die gletsjers zijn constant in beweging en kraken, pieken
en knallen voortdurend. Af en toe valt er dan een enorm
stuk ijs af.
Al met al heb ik die tien dagen enorm genoten. Ik wilde
heel graag eens een ijsbeer in het wild en dat is zes keer
gelukt. Wat ik niet had verwacht was dat ik zo onder de
indruk zou zijn van gletsjers. Ik heb intussen al mijn fo
to’s uitgezocht en hieruit een kleine selectie gemaakt en
verwerkt tot een presentatie. Dus als het bestuur nog eens
iets zoekt om een vergadering op-te-leuken zou ik die fo
to’s graag laten zien.
Succes met je fotograferen,
www.arjenhartog.nl

Gletsjer op Spitsbergen,foto Arjen Hartog
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vliegenzwam (Amanita muscaria), foto Baukje v.d. Schelde

Eind oktober paddenstoelen!
Baukje v.d. Schelde

Op 26 oktober hadden we een paddenstoelenexcursie met
als gids Henk Remijn. Het was mooi weer om padden
stoelen te zoeken, de laatste dagen voor de excursie had
het flink geregend en we hebben heel veel paddenstoelen
gezien.
Ook de giftigste paddenstoel van Nederland: de groene
knolamaniet.
De "opruimer" zwavelkop, die oranje bruin kleurt en
groeit op stammen en stronken .Ook de geweizwam
groeit op stronken van dood hout.
De kleine inktzwam en de parelhoenzwam groeien op
kalkrijke bodems.
We ontdekten diverse paddenstoelen die in naald- en
loofbossen te vinden zijn, zoals de parelstuifzwam, de
honingzwam en de rode koolzwam.
Ook de vlekplaten op de paardenpoep en koeienpoep in
Oranjezon.

groene knolamaniet (Amanita phalloides), foto Flickr

IVN Walcheren actief in de
Lasloods in Vlissingen
Len Kapteijn

Op 12 september jl. was er in de lasloods een beurs geor
ganiseerd voor organisaties die met vrijwilligers werken.
Allerlei organisaties werden uitgenodigd gebruik te
maken van een gratis kraam om zodoende hun organisa
tie te promoten. Het initiatief ging uit van de gemeente
Vlissingen en de studenten van de Hogeschool Zeeland.

De paddenstoel die iedereen graag wil zien, de vliegen
zwam, stond ook te pronken.

parelhoenzwam, ook boschampignon (Agarius silvaticus), foto Baukje

IVN Walcheren

Onze attractieve kraam met 2 actieve IVN-ers
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Na informatie ingewonnen te hebben besloten Janneke
( van Ouwerkerk) en ik er gebruik van te maken. Dit van
wege de naamsbekendheid van IVN Walcheren en om
eventueel nieuwe leden te werven.
De bijeenkomst duurde van 15.00 uur tot 18.00 uur en
werd redelijk bezocht. Veel studenten passeerden ons, die
waren op zoek naar stage plaatsen en ook gewone bezoe
kers die inventariseerden wat er zoal te doen is op vrij
willigers basis.
Heel erg druk was het niet bij onze kraam, maar toch
hebben we een aantal mensen antwoord kunnen geven op
hun vragen en hen kunnen voorzien van foldermateriaal.
Al met al een waardevol initiatief en leuk om er aan deel
genomen te hebben.

Tuiny Forests in Zeeland, op
Walcheren?
Henk Sijsenaar

Op 28 augustus jl. bracht een inwoner van Vlissingen,
Gert Schuurman, IVN Walcheren op de hoogte van zijn
voornemen om een pakket met de naam Tuiny Forests te
bestellen. Via zijn bank (ASN) werd hij gewezen op een
initiatief van IVN en Sprinklr, Tuiny Forest, een bos in je
tuin aanleggen. Of wij belangstelling hadden om dit pio
nieren te volgen.
Ik had nog niet van deze actie vernomen, maar ik liep
kennelijk achter want ik had iets gemist, even zoeken op
Internet hielp mij op weg. Het is interessant om zo'n ex
periment te volgen. Waarom begint iemand er aan, waar
begint-ie aan, hoe verloopt de bosontwikkeling, wat er
vaart de boseigenaar in spé, vindt er navolging plaats?

De draadjes links van de voet maken de baard van de mossel

De baard van de mossel
Angelique de Cock
Enig idee hoe bijzonder de baard van mossel eigenlijk wel
niet is? De baard van een mossel bestaat namelijk uit ex
treem sterke, elastische draden van eiwit. Dat is handig
om de klappen van de golven op te vangen. Aan het eind
van elke draad zit een hechtvoetje, dat is vastgelijmd aan
de ondergrond. De lijm bestaat uit hele specifieke eiwit
ten. Het wonderlijke is dat deze lijm goed blijft werken in
zeewater en dat het voetje op stenen en schelpen kan
worden vastgelijmd, maar ook op bacterieslijm of een al
genfilm. Nog geen enkele door mensen gemaakte lijmstof
heeft deze combinatie van eigenschappen. Door het steeds
zuurdere zeewater worden de hechtdraden steeds zwakker
en gaat de mossellijm steeds minder goed gaat werken.
Met als gevolg dat de mosselbanken vaker door stormen
kapotgeslagen zullen worden. De baard kan veel hebben,
maar het zure zeewater is misschien wel z'n achilleshiel.

We maakten kennis met elkaar, Gert is (nog) geen IVN-lid
maar gaat daar voor aan de slag; zijn tuin geeft ruimte
genoeg voor de paar m2 die dit Forest nodig lijkt te heb
ben. Bij Gert leeft de verwachting dat zijn tuin insectenen daardoor vogelvriendelijker wordt. Vorige tuinpogin
gen hadden te weinig resultaat naar z'n zin en met dit
pakket, bestaande uit 5 bomen, 6 heesters en 6 kruiden
moet het beter lukken. Voor de inhoud van het pakket:
https://www.ivn.nl/tuiny-forest
Zijn beoogde bosplek ligt al klaar voor de ontvangst, zie
de foto, gemaakt op een winderige, natte novemberdag. Ik
constateerde dat de grond vrij stevig is en als met name
het sporkehout en het St. Janskruid een kans moeten krij
gen dat zal daar wel een paar extra emmers zand voor
nodig zijn.
De 23ste november wordt het bos ingeplant; in Op de
Hoogte februari 2020 verschijnt een update.

een Vlissingse tuin, klaar voor een "tuiny forest"
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Bosbeheer bij
Staatsbosbeheer

Dat productiehout is bestemd voor zaag- en emballage
doelen (40%), papier (15%), industrie (30%) en de haard
(15%). De bijgroei is 1 m3 per minuut (uitgerekend: ca.
525.000 m3 per jaar)!!

Henk Sijsenaar

Staatsbosbeheer (SBB) Zuidwest Nederland nodigde ook
dit jaar z'n vrijwilligers uit voor een "vrijwilligersbedank
dag", dit keer op zaterdag 6 oktober op 3 locaties op Wal
cheren. Ik koos voor de observatie van trekvogels op een
duintop op Westduin bij Vlissingen maar mijn onderwerp
nu is de lezing "Bosbeheer bij Staatsbosbeheer" die Karel
Leeftink na de middag hield in een boerderij bij Westka
pelle. Ter ondersteuning gebruikte hij een PowerPoint-
presentatie, samengesteld door Marijke Lieman. Beide
boswachters zijn zeer bekend bij onze IVN-ers.
zoveel is 1 m3 en dat in 1 minuut..., foto Staatsbosbeheer

Er zijn altijd veel vragen - en zeker ook wel irritaties - bij
onszelf en gesteld tijdens rondleidingen over wat SBB in
zijn gebieden aan beheer (niet) doet en laat doen. Vooral
ook het kappen en het daarmee gepaard gaande lawaai
wordt als verstorend ervaren. Deze lezing beantwoordt
veel vragen en geeft inzicht in de doelen die Staatsbosbe
heer (opgericht in 1899) voorstaat en welk beleid daar
voor nodig is. Overigens geldt wat beheer voor SBB bete
kent evenzeer voor andere bos- en natuurbeheerders.
Vandaar mijn vraag of ik de presentatie mocht gebruiken
om in onze uitgave een samenvatting te geven. Zie hier.

SBB onderscheidt 3 manieren van beheer: geen, inleidend,
continu. De laatste is aantrekkelijk voor plant en dier en
de doeleinden die de mens er nog meer bij heeft zoals re
creatie en oogst. SBB streeft naar evenwicht.
De meeste ophef ligt vaak bij het kappen van "goed bos"
maar dunnen is een must waarbij gelet wordt op welke
bomen zijn markant, erg geschikt voor nestgelegenheid of
om andere redenen. De strepen en stippen in verschillen
de kleuren geven de uitvoerder aan wat wel moet blijven
bestaan en wat niet. Die kleurbetekenis schijnt in ver
schillende situaties verschillend te zijn. Die waardevolle
bomen krijgen ruimte en licht, omstaand gewas wordt
daarom verwijderd.
De machines en werktuigen worden groter en efficiënter:
de kettingzagen, vrachtauto's, trekkers en de oogstma
chines. Vooral die laatste vellen in zeer korte tijd de
bomen en verwerken die tot standaard stammen. Hart
brekend maar ook boeiend om te zien.
Standaard worden de paden opgeruimd en zo nodig her
steld na afloop.

Genieten van bossen, foto Staatsbosbeheer

Uit de lezing het "Bosbeheer bij Staatsbosbeheer":
De bosoppervlakte in Nederland beslaat ca. 7% van ons
land; daarvan beheert SBB ca. 725.000 ha, verdeeld in de
categorieën Cultuurhistorie (7%), Natuur (33%) en Multi
functioneel bos (60 % van het beheerd gebied).
Die multifunctionele bossen omvatten de volgende waar
den: flora, fauna, recreatie, cultuurhistorie, landschap en
houtproductie, wellicht al naar de aard van het gebied van
wisselend belang.
De houtproductie is vaak een storend element maar is
niettemin een belangrijke waarde, hout is een eeuwenou
de grondstof, het hernieuwt zich en milieuvriendelijk
want het is dichtbij huis.

IVN Walcheren

imposant die houtoogst, maar die bomen hè...., foto Staatsbosbeheer

In de ontstane open plekken blijven "schermbomen staan
voor beschutting en zaad. Dode bomen blijven voor
spechten,insecten en paddenstoelen; op de open plekken
krijgt de jonge opwas nieuwe kansen en keert de rust
weer terug.
De ervaring leert wel dat de natuur zich na verloop van
tijd herstelt en vaak moet je beamen dat de ingreep niet
onnodig was.
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Een gekapte boom, poëtische
herinnering
Henk Sijsenaar

Soms dwalen je gedachten weg, naar de stand van zaken
rond de waardevolle bomen van Middelburg en Vlissingen
bijvoorbeeld. Dan zijn de tegenwoordige mogelijkheden,
die Internet biedt, een enorme uitkomst. Zo bezocht ik de
site: www.digitaldrawn.nl/bomen/00register.html waarop
ik de waardevolle bomen van Vlissingen vond beschreven.
De site is al langer bekend besefte ik want er staan al
bomen op die in 2005 werden opgenomen.
Nu is Vlissingen misschien niet de eerste plaats waar je
aan denkt als je met het onderwerp bomen bezig bent;
maar dat kan aardig meevallen. Soms zit er zelfs een bij
zonder verhaal achter over een wat treurige afloop.
Na enig zoeken vond ik namelijk een vermelding van een
schietwilg die in 2005 nog bestond en waarvan later bleek
dat hij erg geliefd was. Die liefde bleek daadwerkelijk
nadat hij was gekapt.
Aan de Rozengracht stond een aantal van die schietwil
gen; ze waren flink uit de kluiten gewassen maar zoals
dat gaat, er waren kennelijk redenen om een van de
bomen neer te halen.
Hij staat op de site vermeld onder nr. b003; met een noot:
"Gekapt op 31-10-2013; dat mensen gehecht zijn aan
bomen zie je aan het volgende gedicht over deze boom".

De wilg in betere tijden, foto uit de betr. website

Roze zondag in de
Grevelingenweek
Irene Maréchal
De Grevelingenweek is een week waarin er van alles te
beleven valt rondom het Grevelingenmeer. Het wordt ge
organiseerd door Staatsbosbeheer, IVN en diverse onder
nemers. Zo ook roze zondag.
Op die bewuste roze zondag, 20 oktober 2019, reizen wij
met ons gezin af naar Battenoord, een klein dorpje in de
gemeente Goeree-Overflakkee, centraal op het eiland
Overflakkee. Laarzen aan, verrekijker en fototoestel op
zak en een flinke dosis goede zin. Flamingo’s we komen
eraan!

Er zijn mij geen gegevens bekend van de dichter, evenmin van de
fotograaf. De gevoelens komen goed tot uitdrukking.

Een gezellig roze onderonsje
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Als we arriveren bij camping De Grevelingen staat de eer
ste “flamingo” ons al op te wachten. We verzamelen in de
ontvangstruime vol met andere deelnemers die net als wij
erg benieuwd zijn naar wat we gaan beleven. Onder het
genot van een drankje en een roze koek neemt Wendy
Janse, boswachter van de Grevelingen, het woord.
“Zo’n 13.000 jaar geleden leefden er al flamingo’s in het
gebied waar nu Nederland ligt, hoewel Nederland als zo
danig nog niet herkenbaar was. Toen bestond het voorna
melijk uit moeras waardoor de vele takken van Rijn, Maas
en Schelde stroomden en uitmondden in de zee. Zeewater
kon bij stormvloed tot ver in dit moerachtige gebied door
dringen. Een groot estuarium eigenlijk. Er woonden nau
welijks mensen. Met de Romeinse tijd kwamen ook de
eerste nederzettingen en de snel groeiende bevolking tij
dens de Romeinse tijd heeft er waarschijnlijk toe geleid
dat de flamingo hier verdween.
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Pas in het begin van de 20e eeuw zien we de flamingo
weer terug. In 1906 zijn er officiële meldingen bekend van
flamingo’s in Nederland. Sinds 1989 komen de eerste
meldingen van flamingo’s in Battenoord binnen.

De ene flamingo doet nog even een tukkie, de ander maakt zich nog mooier

Momenteel overwinteren er in het Grevelingenmeer 3
soorten flamingo’s, namelijk Chileense, Grote en Caribi
sche Flamingo’s. Een deel van hen is afkomstig van de
flamingobroedkolonie in Zwillbrocker Venn. Het ligt vlak
over de grens in Duitsland bij Eibergen en Groenlo. Het
Zwillbrocker Venn is een natuurgebied dat is ontstaan
door ontbossing en door het afgraven van turf. Daardoor
liep het vol met water. De Duitse regering heeft besloten
dit hoogveen te behouden door een hoge waterstand te
creëren. Daardoor ontstond er een 35 hectare groot meer
met een gemiddelde diepte van 50 tot 70 centimeter. Deze
plas trekt veel stelt- en watervogels. Ook herbergt er zich
een grote kolonie kokmeeuwen wat tot gevolg heeft dat
het water grote hoeveelheden nitraten en fosfaten bevat.

In de nazomer zijn ze vooral te vinden rond het IJssel
meer en Lauwersmeer, maar in de winter zie je ze voor
namelijk in het deltagebied van Zeeland. De laatste jaren
met name in het Grevelingenmeer. De reden dat de fla
mingo’s uit Duitsland ’s winters het Grevelingenmeer op
zoeken is dat ze voor het vinden van voedsel afhankelijk
zijn van open water waar ze in kunnen staan. Het Greve
lingenmeer bevat zout water en vriest daarom niet dicht.
Ook bevat het Grevelingenmeer veel voedsel en is er wei
nig concurrentie. En last but not least, wat iedereen wel
licht wel weet; het eten van algen, wieren, garnaaltjes en
kleine kreeftachtigen zorgt voor die mooie roze kleur bij
de flamingo’s. ”
En dan is het zover. In een heuse optocht lopen we achter
elkaar aan naar de dijk. Zouden ze er zijn? Eenmaal op de
dijk weten we niet wat we zien. Adembenemend is het.
Nog geen 50 meter verderop staat een grote groep fla
mingo’s wiens felle kleur mooi afsteekt bij de zilveren
kleur van het water en de lucht. Eerst wat onwennig staan
we op de dijk, maar al snel wagen enkelen van ons zich
een beetje dichterbij het water. Ook de flamingo’s komen
voorzichtig tevoorschijn. Langzaamaan steken sommigen
hun nek uit en stappen majestueus door het water op
zoek naar voedsel. Opgevolgd door het poetsen en schik
ken van hun veren om daarna de nek sierlijk te draaien en
op één poot de zo bekende pose aan te nemen.

De bekende pose

Tijd voor een hapje!

Dit zorgt ervoor dat er nauwelijks vis leeft wat ideaal is
voor de flamingo’s omdat ze dan geen voedselconcurren
ten hebben. Flamingo’s broeden daar sinds 1982. De fla
mingo’s arriveren in februari – maart aan en vertrekken
alweer in juli / augustus zo gauw de jongen kunnen vlie
gen. Dan vertrekken ze weer naar Nederland. Ze trekken,
afhankelijk van de voedselbeschikbaarheid ter plaatse,
van de ene plek naar de andere.

IVN Walcheren

Ondertussen ontpopt onze dochter zich tot heuse een fo
tograaf en onze zoon zich tot een vogelaar in spe. Mama,
papa. “Ik zie ook een lepelaar, kokmeeuwen, wilde een
den, aalscholver, zilverreiger, bergeenden, rotgan
zen……….... “
Met een voldaan gevoel nemen we afscheid en gaan weer
naar huis, een mooie en bijzondere ervaring rijker.
Foto's met dank aan Amber van de Voort
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Het gaat waarschijnlijk veel eerder om de dikrand tondel
zwam (Ganoderma australe), een buisjeszwam. Hij is vrij
algemeen en "huist" op stammen van diverse loofbomen
en in elk geval voor deze boom (mede) funest. De meel
bes was aan de voet beschadigd, waarschijnlijk eens ge
raakt door een maaimachine. Het was niet de enige be
dreiging want hoog in de boom vertoonde zich ook al een
andere paddenstoel. De boom is inmiddels gekapt. Tja.
Met dank aan sparringpartner Henk Remijn.

Een boswandeling
Op vrijdag 1 november verzorgde Johan Antheunisse,
IVN-natuurgids, met een klas van de hierna genoemde
school een natuurwandeling. Een berichtje met een terug
blik:
Beste Johan,
Afgelopen vrijdag hadden wij de super leuke boswande
ling. Twee leerlingen uit mijn klas hebben hier een klein
stukje over geschreven:
"Vrijdag 1\11\2019. Groep 6A en 6B gingen naar het bos.
Dikrand tondelzwam, foto Henk Sijsenar

Nieuwe beproevingen aan de
Seissingel
Henk Sijsenaar
De Seissingel in Middelburg is een bomenlaan, een prach
tig stukje Middelburg. Aan de waterkant de Middelburgse
linden, aan de "land"-zijde staan meelbessen. Enkele
jaren geleden al eens bedreigd door bijlen en boomzagen
vanwege vermeende slechte staat. Er waren inderdaad
exemplaren die hun beste tijd achter zich hadden; ze zijn
gekapt. Maar gelukkig zijn er nog over gebleven.
Zo'n 5 jaar geleden ontdekte ik aan een meelbes voor
huize De Sprenck paddenstoelen; onze kenner op dit ge
bied, Henk Remijn, determineerde één van hen als de
ruige weerschijnzwam (Inonotus hispidus). De boom
heeft het niet gered en is gekapt.
Zijn buurman was toen nog in goede doen maar had het
in juli/augustus van dit jaar moeilijker want bij deze boom
ontdekte ik belagers. Henk Remijn was weer bereid om
het nodige onderzoekswerk te doen. Aanvankelijk leek het
er op dat deze exemplaren behoren tot de zeldzame hars
lakzwam.
Maar dat bleek kennelijk niet het geval, ze groeiden niet
meer.
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Met meester Johan samen leerden we veel interessante dingen
zoals over paddenstoelen, insecten, blaadjes en bomen. De
meester vertelde van alles en nog wat en ook nog eens heel dui
delijk. We leerden bijvoorbeeld hoe je een brandnetel vast kon
houden. We moesten ook mooie blaadjes of andere mooie din
gen verzamelen.
Meester Johan had ook een spiegeltje bij waarmee we onder de
paddenstoelen konden kijken. Bij de terugweg kwam hij op be
zoek in de klas. Hij gaf ook nog een boekje waar informatie op
stond van insecten. We maakten ook een herfsttafel. Hij gaf ons
een stukje hout daar kon je bladeren in doen. Het leek op een
echt bos!!!".
Geschreven door: Adeaze en Alina uit groep 6a
Met vriendelijke groet,
Esmay van Kerkvoort
Leerkracht Samenwerkingsschool De Stroming
Keetenstraat 4, Middelburg

Herfst op school
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De grote kaardenbol en het
gebruik ervan in het verleden
Henk Sijsenaar
Tijdens rondleidingen in het duingebied van de Manteling
kom je vrijwel altijd de beschermde, grote kaardenbol
(Dipsacus fullonum, ook wel D. sylvestris) tegen. Prettig,
want er is aardig wat over te vertellen want het is geen
"dertien in een dozijn" plant.
Het is een plant vol stekels met de bloeitijd in augustus;
het bloemhoofd (de bloemen, want het is een composiet)
is eivormig, de bloei begint halverwege en dijt uit naar
boven en naar onder in prachtig lila.
De 2de inheemse naam is wilde kaardenbol.
Het is een beschermde plant maar (niet alleen) op Wal
cheren kom je hem vaker tegen, misschien ook wel uit
tuinen ontsnapt. Wie weet.

Kaardenkam van gewei, 300-100 voor Chr. omgeving Vlaardingen; foto 2

De uitvinding van de stoommachine maakte het mogelijk
om machines te ontwikkelen Machinaal gebeurt dit met
een snel ronddraaiende cilinder voorzien van stalen pun
ten of zelfs een naaldenbed.
En dat luidde het einde in van de kleine industrieën en
daarmee was het met de functie van de kaardenbol ge
daan.

Kaardenkam, reproductie uit Californië, USA; foto 3

Kaardebol in de landschapstuin van Terra Maris, foto 1

Het stekelige maakt hem niet aantrekkelijk maar hij heeft
ook andere, leuke eigenschappen; de oksels van de lan
cetvormige bladeren vormen reservoirtjes van regenwater
waaruit onder andere insecten hun dorst kunnen lessen.
Aan dat vocht werd vroeger geneeskundige kracht toege
kend.

Er van afgezien of de mensen die er zich mee bezig hiel
den een andere, schamele broodwinning konden vinden
moet het kaarden en kammen geen pretje zijn geweest.
Geen goeie ouwe tijd dus.

In het verleden werd de bloem in de huisindustrie wel ge
bruikt om de schapenwol te kaarden, dat is het ontwarren
van de vezels,de eerste behandeling om de wolhaartjes in
één richting te kammen.
Duik je in de Nederlandse geschiedenis dan meldt www.ge
schiedenisvanvlaardingen.nl
zich met o.a. wolkammen van geweien uit 300 tot 100 voor Chr.
In Museum Vlaardingen staan enkele topvondsten tentoonge
steld. De afbeelding is geleend van deze site.
Later werden dat kammen met stalen punten. In de 18de
eeuw geschiedde het kaarden en kammen vooral in kleine
bedrijfjes die in handen waren van wolkammersbazen.
Zeeuws Erfgoed, het magazine van Erfgoed Zeeland (het vroe
gere SCEZ) van juni '19 toont een kaardenkam, zoals het Missi
on museum in Santa Barbara, Californië USA die heeft gerecon
strueerd. De foto is van Guy Edwardes.

IVN Walcheren

Kaardenbol, in de oksels blijft wat regenwater achter
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