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Voorwoord van de voorzitter

Beste leden,

Nu de nieuwe maatregelen voor de coronapas net zijn ingegaan lijkt het erop dat we de goede kant
opgaan en heb ik goede hoop dat we langzaam maar zeker weer terug kunnen naar “normaal”.

Een van de eerste besluiten is om de Snuffelavonden weer terug op de agenda te zetten. Wat we
echter nog niet weten is of wij als gebruiker van het MEC-lokaal ook een “relatie” met de horeca in het
gebouw hebben en daarmee verplichtingen krijgen opgelegd. Het bestuur hoopt binnenkort op meer
informatie hieromtrent en zal dit dan zeker met u delen. Houd er in ieder geval wel rekening mee dat wij
ook met de coronapas geconfronteerd worden.

Ook een stap in de richting van het “oude pad” is dat er weer een wandeling is geweest. Hiervan kunt u
een verslag vinden in deze NHT. Of de wandelingen ook weer toegankelijk gaan worden voor niet-leden
komt binnenkort op de agenda; de eerste tijd worden ze nog intern aangekondigd.

Achter de schermen wordt ook nog gewerkt aan toekomstige inventarisaties in nog onontdekte (privé)
gebieden. Het is altijd leuk om nieuwe plekken te mogen bezoeken.

Ik wil u ook graag deelgenoot maken van een nieuw idee, dat is nog echt in de ontwikkelfase. En een
garantie dat het ook daadwerkelijk vorm krijgt is er niet, maar ik zou al wel een peiling onder de leden,
middels dit voorwoord, willen houden of het een haalbaar idee is...: de oprichting van een nieuwe
werkgroep voor níet één specifieke soortgroep. We willen hiermee leden de gelegenheid geven om alle
aspecten van de natuur te laten inventariseren en kennis te laten delen. We hopen dat er leden zijn die
(mede) zin hebben om de schouders onder zo’n Algemene Natuur Werkgroep willen zetten. Ik zie graag
uw reactie tegemoet op voorzitter@roosendaal.knnv.nl.

Kortom, we kunnen weer vooruit gaan kijken en ik hoop dat er weer veel mogelijk wordt.

Ik wens u een fijne herfst toe en tot binnenkort.

Linda van Meer

Zonnedauw,
Hanneke

O
osterlee
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In de NHT van april werd de nieuwe Veldgids
Zeewieren van Luna van der Loos e.a. besproken door
Vera Vandenbulcke. Deze aanwinst komt erg goed van
pas nu ik wat vaker bij laagwater zeewier ga
verzamelen. Niet om op te eten maar voor de collectie
van mijn zoon Pai en zijn partner Anne. Ze maken er de
mooiste cyanotypieën van; waarover later meer.

Net als alle zeewierliefhebbers ben ik ook begonnen op
het strand. Sommigen van jullie weten het nog wel, het
was tijdens het Pinksterkamp op Texel in 2019. Zie foto
voor zeesla, een groenwier. Op het strand liggen alleen
losgeslagen wieren, soms nog in goede staat trouwens.
Een meercellig zeewier heeft namelijk een hechtplaats
nodig als steen, hout, schelp, of een ander wier. Die
laatste wieren noemen ze epifytisch.

Alle zeewieren zijn sporenplanten. Meestal
heeft zowel het diploïde als het haploïde
stadium een meercellige habitus. Soms zijn
de stadia nauwelijks van elkaar te
onderscheiden. Zoals vaker zijn er weer de
nodige uitzonderingen en kunnen levenscycli
ingewikkeld zijn. Eenvoudige vegetatieve
vermeerdering komt echter ook voor.

Op een wierenzoektocht is het aan te raden bij
eb (liefst springtij) de waterlijn op te zoeken. De
Oosterschelde is hiervoor een heuse hotspot.
Zodra je van het vaste land over de zeewering
naar het water wilt, zul je vaak moeten glibberen
over de bruinwieren zoals zee-eik en blaaswier
die aan de basaltblokken zijn vastgehecht. Ze
gebruiken naast chlorofyl ook het pigment

Microscopisch kleine, eencellige soorten kunnen ook zwevend
in het zeewater leven en zich voortplanten, maar dat is een hele
andere tak van sport waarbij het gaat om duizenden soorten.
Rechts zie je een eencellig kiezelwier kleiner dan een
millimeter.

Zeewieren worden onderverdeeld naar de pigmenten waarmee
ze fotosynthese uitvoeren. Groenwieren gebruiken net als onze
land- en zoetwaterplanten voornamelijk het pigment chlorofyl.
Zeesla en de darmwieren die je op het strand vindt, behoren tot
deze groep.

Zeewier Auteur: Guus Dekkers

Zeesla
Diatomeën kiezelwier

Riemwier (cyanotypie)

Blaaswier
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Vervolg: Zeewier

Tot slot zijn er de roodwieren die behalve chlorofyl ook de pigmenten phycocyanine en
phycoerythrine bevatten. Dit zijn meestal geen robuuste soorten en ze leven in de luwte
van de grotere soorten of rond en onder de laagwaterlijn. Het is in Nederland tevens de
grootste groep van meercellige zeewieren. Hierboven zijn afgebeeld het iriserend
kraakbeenwier en een hoorntjeswier.

fucoxanthine voor de fotosynthese en krijgen daarvan
de bruingroene kleur. Een ander opvallend bruinwier is
het sierlijke Japans bessenwier (foto rechts).

Dit oorspronkelijk Oost-Aziatische zeewier geeft tevens
aan dat de wierengemeenschap in Nederland - maar
natuurlijk niet alleen hier - aan sterke migratie
onderhevig is. De laatste jaren zijn er tientallen nieuwe
soorten aangetroffen.

Soms met natuurlijke stromingen vanuit het zuiden oprukkende soorten maar vaker nog
exotische uit andere werelddelen; meegekomen met schepen of zeeteeltproducten als
oesters en mosselen. Die dynamiek maakt het onderzoeken van zeewier lastig maar ook
blijvend boeiend. Behalve de opvallende stevige soorten zijn er ook veel bruinwieren die
draadvormig, slavormig, boomvormig of pluizig zijn; te veel om op te noemen.

R
ood

hoorntje

Iriserend
kraakbeenw

ier

Rond die laagwaterlijn is de biodiversiteit erg groot en bij springtij (eb) op en rond een
oesterbank kun je in de Oosterschelde tot wel 20 verschillende soorten vinden. In een wit
bakje of een doorschijnend cuvet laten ze zich goed bekijken.

Japans
bessenw

ier
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Vervolg: Zeewier

Mijn favoriete soorten zijn toch wel de
roodwieren. Dit komt uiteraard door
hun kleur en verscheidenheid maar ook
door de sierlijkheid van hun
vertakkingen. Op de foto rechts het
pluimvederwier.

De sierlijkheid van wieren inspireert niet alleen wetenschappers maar ook kunstenaars.
Naast tekenen en schilderen is het fotograferen van zeewieren een gewaardeerde
kunstvorm. Het maken van contactafdrukken op papier dat gevoelig is voor uv-straling is
een van de oudste vormen van fotografie. De zogenaamde cyanotypieën die dan
gemaakt worden, blijven wit waar het zeewier het licht tegenhoudt en blauw waar het
uv-licht wel kan komen. Pai Dekkers en Anne Leijdekkers zijn op deze manier bezig alle
(macro) zeewieren van Nederland op de gevoelige plaat vast te leggen.
Zie hieronder rechts de cyanotypie van het saucijsjewier en links die van het
stippeltjeswier. Het hele procedé en de achtergrond van hun project wordt uitvoerig
uitgelegd op hun website: https://www.dekkersleijdekkers.com. Je kunt er hun collectie
bewonderen. Ook het gefotografeerde en goed gedocumenteerde herbarium is de
moeite van het bekijken waard.

P
luim

vederw
ier

Saucijsjeswier (cyanotypie)Stippeltjeswier (cyanotypie)

Links de slijmerige drakentong uit het herbarium.
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Omdat hun werk ook een stevige wetenschappelijke basis heeft, zijn ze benaderd
door het Natuurhistorisch (museum) in Rotterdam om er een tentoonstelling van te
maken. Het Natuurhistorisch heeft ze ook bijzondere exemplaren uit de collectie
uitgeleend om fotografisch te vereeuwigen. Begin 2022 hopen Pai en Anne de
tentoonstelling te kunnen openen.

Guus Dekkers, september 2021

Leuk, mooi en interessant om te lezen:
Miek Zwamborn, 2018, Wieren,
uitgeverij van Oorschot, Amsterdam

Foto's van de levende wieren zijn gemaakt door
Guus Dekkers.
De cyanotypieën en de foto van het herbarium-
exemplaar slijmerige drakentong zijn gemaakt
door Pai Dekkers en Anne Leijdekkers

Vervolg: Zeewier
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Kom mee wandelen in de mooiste natuurgebieden van Brabant!
De wandelingen duren tot ca. 12.00 uur. Trek aangepaste kleding aan zoals wandelschoenen en
regenkleding. Neem eventueel mee: loepje, pen & notitieboekje, verrekijker, veldgids, proviand

en drinken. (Iedereen gaat mee op eigen risico.)
Ook op onze Facebookpagina kunt u informatie vinden over onze wandelingen.

Snuffelavond op dinsdag 5 oktober!
En daarna elke twee weken, als het even kan.
(Voor actuele informatie houdt u de mailbox in de
gaten.)

In 2021 staan geen lezingen gepland. Mogelijk gaan deze er wel weer komen,
begin 2022. Houdt u de website en uw e-mail box in de gaten.

Excursie's
Houd u de website en uw mailbox in de gaten voor
de meest actuele informatie

Datum: Zondag 3 oktober 2021
Gebied: Molenplaat
Thema: Vogeltrek
Tijd vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: Parkeerplaats Splitsing Noordlandseweg -
Plaatkade (fietspad); vóór de slagboom (coördinaten:
51°29'36.5"N 4°15'07.9"E of 51.493477, 4.252195)
Uw gids: Guus Dekkers

Datum: Zondag 17 oktober 2021
Gebied: Landgoed Valkenberg
Thema: Herfst
Tijd vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: Gilze, Kruising Valkenburgseweg en
Valkenberg
Uw gids: Ad Hellemons

Datum: Zondag 14 november 2021
Gebied: Wouwse Plantage
Thema: Bomen
Tijd vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Viersprong: Zurenhoek – Zoomvlietweg –
Altijd Kwijt – Nieuwe Dreef
Uw gids: Guus Dekkers

Datum: Zondag 28 november 2021
Gebied: Rucphense bossen
Thema: Winterwandeling
Tijd vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Schijf, parkeerplaats aan het Meerven, inrit
vanaf de Schijfse Vaartkant
Uw gids: Ad Hellemons

Datum: Zondag 26 december 2021
Gebied: Stappersven
Thema: Nat en droog, ven en duin
Tijd vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Zuidelijke parkeerplaats Verbindingsweg
Kalmthoutse Heide
Uw gids: Guus Dekkers
Aanmelden: dekkers.guus11@gmail.com

Excursie's in coronatijd
- Excursies alleen voor KNNV-leden en
aanmelden verplicht. Er geldt een maximum
aantal deelnemers.
Aanmelden uiterlijk vrijdagavond vóór de
excursie bij Geert Engelen
excursiecommissie@roosendaal.knnv.nl
- Er wordt niet gecarpooled; de wandelingen
starten bij het beginpunt van de excursie.
- Blijf thuis bij corona-gerelateerde gezond-
heidsklachten.

Vink - Frank Visch

Libel-
Linda

van
M
eer
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Bericht van Floron

Zoek van Kerst tot 3 januari naar bloeiende planten

FLORON organiseert deze winter voor de achtste maal de Eindejaars Plantenjacht

in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden in de winter. Van Kerst tot 3

januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende

planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei

staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. Jij kunt ook meedoen!

Doe mee! De regels zijn eenvoudig:
� Kies een moment van zaterdag 25 december (Eerste Kerstdag) t/m

maandag 3 januari, met goed weer voor een wandeling.

� Noteer gedurende één uur alle wilde en verwilderde planten die in

bloei staan (geen tuinplanten). Je hoeft geen aantallen te noteren.

Gebruik de zoekkaart op onze site om planten op naam te brengen.

� Geef de resultaten door aan FLORON. Laat ook zien wat je

gevonden hebt op Twitter met #plantenjacht. En deel je mooiste

foto's op onze Facebook-pagina of die van jezelf. Zo maak je andere

natuurliefhebbers enthousiast om ook mee te doen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.floron.nl/plantenjacht

Oproep voor vrijwilligers voor MEC Roosendaal
Sinds de samenwerking met het MEC is er een afspraak over het
verlenen van hand- en spandiensten aan hen. In deze samen-
werking ligt ook de afspraak om het MEC-lokaal één maal per
maand, samen met IVN vrijwilligers schoon te maken.

Sinds kort zijn er een paar handen te weinig... Vandaar deze roep
om versterking van de “poetsploeg”.

Wie wil zich één dinsdag-ochtend per maand inzetten namens de
KNNV Roosendaal voor een schoon MEC-lokaal?

Stuur een mailtje naar Hans van Nassau van.nassau@home.nl

Alvast bedankt.
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Paddenstoelen kijken in augustus en september 2021

Marike de Haan - Zaalberg

van water en mineralen uit de bodem.
De zwam krijgt van de boom suikers en eiwitten terug. Er is sprake van samen-
werking, een symbiose. De soort stond bij Woensdrecht bij moseiken in een
wegberm. Ook kwam ik hem tegen bij zomereik ten zuidoosten van Moerstraten.

Hier groeide ook de groene knolamaniet – Amanita phalloides die op dat moment
op meer plaatsen opdook. Ook dit is een ectomycorrhiza vormende soort die zeer
algemeen is. Hij leeft in symbiose met verschillende eiken (Quercus spec.). De
soort is dodelijk giftig en wat hem extra gevaarlijk maakt is dat er een witte
variant van voorkomt, de groene knolamaniet var. alba.

Op 1 september ging ik samen met een andere natuurgids voorwandelen in
Kortenhoeff in verband met een excursie op 4 september. Er was in augustus wel
wat regen gevallen en er stond een aantal paddenstoelen in het gebied. Veel
slakken waren ook actief geweest en de meeste paddenstoelen vertoonden
vraatsporen.

De voor mij eerste vliegenzwam- Amanita muscaria van deze herfst stond vlak
langs het pad. De vliegenzwam leeft in symbiose met verschillende loofbomen
(berk, eik, beuk linde) en naaldbomen (den, spar). Het fopelfenbankje – Lenzites
betulinus had verse vruchtlichamen op liggende dode berkenstammen. Deze
soort is een van de opruimers van berkenhout evenals de berkenzwam-
Piptoporus betulinus, die hier en daar met nieuwe vruchtlichamen aanwezig was
en de echte tonderzwam - Fomes fomentarius.

De laatste twee soorten zijn necrotrofe parasieten, dat wil zeggen ze gaan
groeien op een nog levende, maar wel verzwakte boom en veranderen na het
doodgaan van de berk in een sapotrofe soort. De berkenzwam maakt ieder
najaar nieuwe vruchtlichamen, de echte tonderzwam is een meerjarige soort met
jaarringen.

Rode boleet – Xerocomellus rubellus bij Woensdrecht

Tijdens het veldwerk voor de
plantenwerkgroep kwam ik in
wegbermen op twee plaatsen de
rode boleet- Xerocomellus rubellus
tegen. Het is een soort die
ectomycorrhiza vormend is bij
verschillende loofbomen en
struiken. Met het mycelium, dat
groeit om het wortelstelsel van de
boom of struik, helpt de zwam de
boom of struik bij het verzamelen
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Vervolg paddenstoelen kijken in augustus en september 2021

De echte tonderzwam werd vroeger gebruikt in tondeldozen. Hiervoor werden
de zwammen verzameld waarvan alleen het middendeel eruit werd gehaald
en op speciale wijze geprepareerd en gedroogd. Bij de 5000 jaar oude Ötzi,
de ijsmummie die in 1991 werd gevonden in de Italiaanse Ötztaler Alpen,
werden onder meer stukjes echte tonderzwam gevonden. Met vuurstenen kon
hij hiermee een vuurtje maken. Tegenwoordig worden echte tonderzwammen
ook verwerkt in bepaalde medicijnen.

Terug naar Kortenhoeff waar de doolhofzwam – Daedalea quercina op
verschillende plaatsen op eikenstobben en ook op een steunbalk van de
voormalige geitenstal groeide. De zwam is op deze plekken al een aantal
jaren met zijn opruim- of verteringsproces bezig.

Gele aardappelbovisten – Sclerodema citrinum waren ruim vertegenwoordigd.
Deze zeer algemene soort leeft in symbiose met verschillende loofbomen en
struiken.

Bij de singel met zwarte elzen, een restant van het fruitteeltbedrijf dat hier
heeft gezeten, was elzenvlag – Taphrina alni gemeld en na wat gezoek
vonden we verschillende elzenvlaggen op de vrouwelijke vruchtlichamen. Ze
waren al aan het indrogen. Bijna aan het eind van de rondwandeling vonden
we mooie verse gewone elfenbankjes – Trametes versicolor en zowaar één
koningsmantel- Tricholomopsis rutilans. Deze fraaie soort is een sapotrofe
soort, een opruimer dus, van naaldbomen en -struiken.

Koningsmantel- Tricholomopsis rutilans

Een dag eerder had ik van Truus Vrolijk gehoord dat er koperrode
spijkerzwammen, smakelijke russula’s en melkboleten in het terrein van
Evides, de Kooiheide bij Huijbergen stonden. Ik vertelde dat ik daar nog even
naar wilde gaan zoeken. Mijn gezelschap wilde die soorten ook wel zien en
samen fietsten we naar de ingang van het terrein aan de Bergse Baan.

We zochten eerst een pad af waar geen bijzonderheden stonden. Toch maar
even bellen. Met wat extra informatie kwamen we uit bij het goede pad en
jawel, daar stonden ze, een aantal koperrode spijkerzwammen. Twee keer

eerder had ik deze soort
gezien, op Vlieland en een
keer bij Venlo. In West-
Brabant zijn maar weinig
mogelijkheden om deze
soort te zien.
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Vervolg paddenstoelen kijken in augustus en september 2021

Bij deze groeiplaats stonden melkboleten in de buurt en waarschijnlijk
parasiteert de Koperrode spijkerzwam op het mycelium van deze soort. Ook
melkboleet – Suillus granulatus staat op de rode lijst als bedreigd (BE). De
zwam is eveneens een ectomycorrhiza vormende soort en ook hier is er een
sprake van een symbiose met dennen. De soort is matig algemeen in
naaldbos op humusarm zand. Veel groeiplaatsen zijn er niet in onze
omgeving.

Koperrode spijkerzwam –
Chroogomphus rutilus staat op de
rode lijst als bedreigd (BE). De
zwam vormt een ectomycorrhiza
met den, zowel grove als zwarte
den en andere dennen met twee
naalden. Maar er is meer aan de
hand onder de grond. De
koperrode spijkerzwam
parasiteert waarschijnlijk op het
mycelium van boleten en mogelijk
ook op dat van vezeltruffels. Koperrode spijkerzwam – Chroogomphus rutilus

Smakelijke melkzwam- Lactarius deliciosus

Melkboleet – Suillus granulatus

Als je dan vlakbij ook nog
smakelijke melkzwam- Lactarius
deliciosus vindt dan heb je met
dank aan Truus een aantal mooie
en bijzondere soorten bij elkaar.
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Vervolg paddenstoelen kijken in augustus en september 2021

Op 24 september vond ik na lang zoeken eindelijk een kostgangerboleet –
Pseudoboletus parasiticus. Het is een jaar waarin veel gele aardappelbovisten
zijn verschenen en ik had er al veel bekeken. Bij Mattemburgh is een bekende
groeiplaats en daar in de buurt vond ik deze biotrofe parasiet. Biotroof wil
zeggen dat de soort een levend organisme nodig heeft om te groeien en hij
parasiteert op de gele aardappelbovist.

September heeft veel mooi nazomer weer opgeleverd en ik heb er ook echt
van genoten, maar voor de natuur en in het bijzonder voor de paddenstoelen
is het echt veel te droog geweest. We wachten af hoe de rest van het najaar
gaat verlopen.

Met dank aan Truus Vrolijk voor de groeiplaatsen in de Kooiheide, Frans
Tijink voor het meezoeken en Fred Severin voor de informatie over de
groeiplaats van de elzenvlag en hulp bij het zoeken naar de koperrode
spijkerzwam e.a.

Foto’s: Marike de Haan

Bronnen:
NDFF Verspreidingsatlas Paddenstoelen, digitaal.
Gerhart, Ewald; De grote Paddenstoelen Gids, 1999, 2006.
Keizer Gerrit J.; Paddenstoelen encyclopedie, 1997.

___________________

Kostgangerboleet- Pseudoboletus parasiticus
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Om te onderzoeken hoe natuurvervaging wordt ervaren en wat er tegen te doen,
neemt hij een aantal acties:
- Hij gaat de straat op en spreekt duizenden mensen met als korte

samenvatting dat in ieder mensenleven natuur een rol speelt, dat iedereen
de natuur op zijn eigen manier ervaart en waardeert. Wat hij niet opmerkt, is
dat voor het merendeel van die mensen ook sterk vervaagde natuur als
berm of park als natuur wordt gewaardeerd. Voor de meeste mensen is
groen met een zingende vogel natuur genoeg.

- Hij bestudeert de publieke discussies over de wolf, het beheer van de
Oostvaardersplassen, boeren en stikstof en ziet daar vooral polarisatie en
emotie.

- Hij neemt mensen mee naar buiten (het bos). Daar zijn de discussies
veel milder dan binnenshuis en die discussies binnenshuis nog veel milder
dan die op sociale media. Buiten wordt ook een andere taal gesproken; is de
beleving en de ervaring meteen de hoofdzaak geworden.

Op de drie verschillende schalen van natuurvervaging ziet Van Slobbe de
volgende ontwikkelingen:
- Op het niveau van natuurgebieden is een sterke lobby richting robuuste

natuur waarbij ruimte kan zijn voor dynamische processen waarbij soorten
kunnen verdwijnen en andere kunnen verschijnen. Belangrijk is wel dat
hiervoor ruimte wordt vrijgemaakt. Andere ontwikkelingen zijn het verbod op
het gebruik van neonicotinoïden en een verbeterde stikstofwetgeving.

Natuurvervaging door Thomas
van Slobbe

Actueel (2021) essay geschreven nadat de
natuurbeweging door Marc van Tweel wordt
verweten intellectueel lui te zijn.

Thomas heeft een punt: er zijn vele
"onnatuurlijke" door mensen uitgevoerde
krachten die dramatisch ingrijpen op de
oorspronkelijke, natuurlijke toestand om ons
heen. Krachten die in het verleden als
vanzelfsprekend (synoniem van natuurlijk)
werden beschouwd. Hij is verontrust over
de maakbaarheid van de natuur op
moleculair niveau maar ook door actief
natuurbeheer en op veel grotere schaal
zoals bij macro-beïnvloeding van het
klimaat het geval is.

Boekbespreking

door Guus Dekkers
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Vervolg Natuurvervaging

- Met betrekking tot het klimaat ziet hij ook positieve acties van natuur-
beheerders door bomen te planten, niet alleen inheemse maar ook Zuid-
Europese. Grondwaterverhoging in veenweidegebieden is een andere
klimaatbevorderende maatregel. Geo-engineering bijvoorbeeld door het
bemesten van zeeën of het creëren van kunstmatige bewolking boven de
oceaan wordt door internationale natuurorganisaties afgekeurd als risicovol
en symptoombestrijding.

- Op moleculair niveau zijn de grootste zorgen ten aanzien van natuur-
vervaging (een van de weinige steekhoudende argumenten van wappies).
Ook deze technieken worden door veel organisaties veroordeeld maar
sijpelen gestaag door in alle hoeken en gaten van de samenleving. Dit
wordt vooral veroorzaakt door de goede bedoelingen van de technieken
zoals verrijkte rijst om kinderblindheid tegen te gaan, landbouwproductie te
verhogen en ziekten te voorkomen.

Belangrijke nog onbeantwoorde vragen zijn:
- "Natuurvervaging, wie gaat daarover? Waar? Wanneer?
- Als de natuur ons door de vingers glipt, wat kun je dan nog doen?
- Hoe kun je iets beschermen dat vervaagt?
- En… wat bescherm je dan nog?"
Zal over 30 jaar het woord 'natuurlijk' uit het woordenboek verdwenen zijn? Een
ding weet Thomas van Slobbe zeker: "De natuur zal… anders zijn".

Guus Dekkers, september 2021

PS Persoonlijk sta ik wat laconieker en mogelijk zelfs puristischer tegenover het
gebruik van het woord 'natuur'. Voor mij zijn het de processen of wetten die
altijd gelden zoals populatiedynamiek en evolutie. Dat deze processen onze
huidige en tijdelijke 'natuur' hebben gemaakt waardeer ik ten zeerste en de
teloorgang ervan betreur ik. De processen op zich kunnen echter niet
aangetast worden er zal altijd populatiedynamiek en evolutie zijn en zoals
het hoort: richtingloos.

Foto Toine KalisLibellen - Hanneke Oosterlee



16NHT oktober 2021 KNNV Roosendaal

Toine
K
alis

Heide FOTOWERKGROEP

Dopheide - Linda van MeerGewone vliegendoder - Guus Dekkers

Floor Koopman



17NHT oktober 2021 KNNV Roosendaal

Frank Visch

Spin
-
Linda

van
M
eer

Lieveling
-
G
uusD

ekkers

Johan de Graaf - Vuilboom
K
alm
thoutse

heide
-H
anneke

O
osterlee

Vervolg Heide Fotowerkgroep

Toine
K
alis



18NHT oktober 2021 KNNV Roosendaal

Frank
V
isch

Johan
de
G
raaf-B

raam

H
anneke

O
osterlee

Vervolg Heide Fotowerkgroep



19NHT oktober 2021 KNNV Roosendaal

Op het open terrein rondom het Driebloksven in de Abdijbossen (gemeente
Woensdrecht) monitoren wij vanaf 2017 jaarlijks de ontwikkeling van de
loopkeverpopulatie. Waarschijnlijk als gevolg van onderhoudswerkzaamheden in de
omringende bossen was er in 2018-2019 een explosieve toename van rode
bosmieren (Formica polyctena/rufa) te zien. Die ontwikkeling leidde in 2019 tot
sterke afname van de loopkevers in dit gebied. Die situatie heeft zich inmiddels
hersteld. De aanwezigheid van grote aantallen bosmieren trok op zijn beurt weer
bijzondere kevers aan, die van de aanwezigheid van bosmieren profiteren: het
bosmierlieveheersbeestje (Coccinella magnifica), de mierzakkever (Clytra
quadripunctata) en de gedeukte gouden tor (Protaetia metallica).1

De Abdijbossen, tot voor kort ook bekend als Vluchtheuvel (een aanduiding die op
https://waarneming.nl nog steeds in zwang is) maken deel uit van het Natura 2000-
gebied ‘Brabantse Wal’. Het gebied maakt bovendien deel uit van het ‘Grenspark
Kalmthoutse Heide’.

Tot omstreeks 1850 bestaat het gebied uit heidevelden met stuifduinen, vennen en
her en der een akkertje. Sommige vennen worden als visvijver geëxploiteerd, door
middel van slootjes staan ze met elkaar in verbinding. In de tweede helft van de
negentiende eeuw wordt de streek gefaseerd beplant met naaldbomen: de
Abdijbossen.

____________________

1 Foto’s bij dit artikel zijn gemaakt door de beide auteurs

Vera Vandenbulcke
Gerrit Groeneweg

Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven
(EVIDES waterwingebied Ossendrecht):

slachtoffers en profiteurs

Afb.1
HetDriebloksven,O

ssendrecht,27
juli2018
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In 2014 herstellen Evides en de Bosgroep Zuid in de Abijbossen een drietal
vennen, waaronder het Driebloksven. De bomen worden gerooid en de
strooisellaag verwijderd. Daardoor komt de minerale bodem vrij te liggen en zou
er een geschikte uitgangssituatie voor planten en insecten van vochtige en
droge heide ontstaan. Alleen enkele bomen midden op het terrein, twee
reuzenlevensbomen (Thuja plicata), en enkele moeraseiken (Quercus palustris),
zijn gehandhaafd als herinnering aan de kwekerij van de voormalige gemeente
Ossendrecht, die hier ooit was gelegen.
Het ruim een hectare metende open terrein rondom het Driebloksven loopt
vanuit het midden licht omhoog naar een zandpad en een bosrand met onder
andere ruwe berk (Betula pendula), zwarte den (Pinus nigra), grove den (Pinus
sylvestris), Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), zomereik (Quercus
robur), Amerikaanse eik (Quercus rubra), sporkenhout (Rhamnus frangula),
wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia) en gewone braam (Rubus fruticosus).
Het Driebloksven wordt gevoed door regenwater. In sommige jaren planten
bruine kikkers, rugstreeppadden en kleine watersalamanders zich hier voort. In
de zomer staat het ven vaak geheel of vrijwel geheel droog. Alleen aan de
oostzijde is sprake van weinig uittredende kwel. De bodem bestaat er uit
duinvaaggrond met leemarm tot lemig fijn zand.

Vier jaar later, in de loop van 2018 dunt de Bosgroep Zuid-Nederland het
voornamelijk uit naaldhout bestaande bos ten noorden en ten westen van het
ven uit.
De daarbij vrijkomende boomstronken zijn langs de noordzijde van het open
terrein van het Driebloksven gelegd, als begrenzing tussen dat terrein en het
pad dat daar langs loopt. Tussen en onder die stronken ontstaan in de loop van
2018-2019 talloze nesten van de rode bosmier (Formica polyctena/rufa)
ontstaan (afb. 2).

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
slachtoffers en profiteurs

Afb. 2 Wal van boomstronken met mierennesten als
begrenzing van het open terrein rondom het Driebloksven.
Ossendrecht 12 april 2020
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Dat kunnen nieuw gestichte nesten zijn, maar dat ligt niet voor de hand. De
bevruchte koningin van de rode bosmier (mierenspecialist Peter Boer spreekt in
dat stadium liever van “mierenprinses”) slaagt er zelden in een nieuw nest te
beginnen. Ze kan dat namelijk niet op eigen houtje, maar heeft een ‘gastgezin’
nodig. In dit geval het nest van een renmier (Serviformica). Zij probeert daar
binnen te dringen - wat zelden lukt - en hoopt er de renmierkoningin te doden.
Vervolgens legt zij er haar eitjes en laat haar eigen nageslacht door de
achterblijvende renmieren verzorgen.2 We gaan er echter vanuit dat de
mierennesten rondom het Driebloksven ‘dependances’ zijn van een of meer
reeds bestaande nesten. Verschillende nesten kunnen op die manier samen
een kolonie vormen.

De vraag die wij ons stelden was of een dergelijk massaal optreden van
(verstoorde) rode bosmieren van invloed kan zijn op de loopkeverpopulatie ter
plaatse.
Sommige loopkevers, bijvoorbeeld basterdzandloopkevers, eten met graagte af
en toe een mier. Maar anderzijds nuttigen mieren met plezier een scala aan
andere insecten, waaronder loopkevers. We zien de bosmieren rondom het
Driebloksven dan ook regelmatig met keveronderdelen rondzeulen.

Opzet van het onderzoek, werkwijze

Het interessante van het Driebloksven is, dat dit een terrein in ontwikkeling is,
met een biotoop dat de komende jaren wijzigingen zal ondergaan. De drogere
delen zijn op dit moment schaars begroeid met voornamelijk verspreid staande
kleine pollen pijpenstrootje (Molinia caerulea) en enkele kleine plukjes
struikheide (Caluna vulgaris). Op termijn zal dat ongetwijfeld veranderen.
De vraag is hoe de neerslag van die wijzigingen terug te vinden zijn in
wijzigingen van de loopkeverpopulaties ter plaatse. Om die ontwikkeling in
beeld te krijgen wordt er door ons gedurende een reeks van jaren (minimaal vijf)
volgens een gestandaardiseerde methode gemonitord.

Die monitoring voeren wij er elk jaar in de maanden april-mei uit met behulp van
pot- of bodemvallen. Als potval gebruiken wij een vijftal plastic bekers (12 cm
hoog, grootste diameter 9 cm, inhoud circa 0,5 l), die tot de bovenrand worden
ingegraven. We hebben ze op één lijn geplaatst op het droge terreingedeelte ,
halverwege tussen de bosrand en het midden van het ven, met een onderlinge
afstand tussen de vallen van circa 1 m. De argeloos voorbij wandelende kever
valt in de beker en is, door de gladde wand ervan, niet in staat daar weer uit
omhoog te kruipen. De potvallen worden vervolgens elke tien à veertien dagen
leeggemaakt.
Het voordeel van potvallen is dat de gegevens op een gestandaardiseerde
manier verzameld worden. Er is geen invloed van de waarnemer op de
resultaten: betrouwbaarheid en kwaliteit, zintuigen van de waarnemer,
weersgesteldheid en tijdstip van de dag zijn factoren die geen rol spelen. Er
wordt met andere woorden gestandaardiseerd bemonsterd gedurende een
aaneengesloten periode van twee maanden, 24/24 en 7/7.

____________________
2 Boer 2015, 24

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
slachtoffers en profiteurs
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De inhoud van de potvallen is per lediging verzameld, direct daarna met
leidingwater gespoeld en ontdaan van bladeren, takjes, zand en andere
verontreiniging. Vervolgens zijn de monsters op 70% ethylalcohol bewaard
(voorzien van een label met datum) in afwachting van verwerking ervan in de
wintermaanden. Uiteindelijk worden alle loopkevers- en wantsen uit de potvallen
door ons op naam gebracht, geteld en geregistreerd.

In de maanden april-mei 2020 zijn op die manier bij het Driebloksven 26
verschillen soorten loopkevers verzameld, waarbij vooral de heidekortnek
(Nebria salina) oververtegenwoordigd is. Het aantal soorten loopkevers bedroeg
22 in 2017, 30 in 2018, 23 in 2019 en 26 in 2020. Het aantal soorten lijkt
nauwelijks te zijn beïnvloed door de massale aanwezigheid van de bosmieren.
Een ander beeld geeft de volgende tabel te zien, wanneer we over de jaren
2017-2020 kijken naar de aantallen individuen bij de 15 meest voorkomende
soorten.4

____________________
3 Voor de determinatie van de loopkevers is gebruik gemaakt van Muilwijk et al. 2015
4 Voor het volledige verslag van het onderzoek bij het Driebloksven: zie Vandenbulcke
& Groeneweg 2020

Door gedurende een aantal jaren dezelfde
locaties op gelijke wijze te monsteren ontstaat
een representatief beeld van het verloop van
verschillende populaties in een bepaald
gebied. Uit de daarbij waargenomen soorten
kan ook inzicht worden verkregen in de aard
en de ontwikkeling van de biotoop van het
gebied.
Het geeft overigens geen beeld van de
werkelijk ter plaatse voorkomend soorten en
aantallen. De vangsten in de potvallen
betreffen uitsluitend dieren die op de bodem
rondkruipen. De potvallen geven evenmin
een indicatie over de aantallen dieren in dat
gebied. Een grote hoeveelheid vangsten van
een dier van dezelfde soort kan weliswaar
een aanwijzing vormen voor relatief grote
hoeveelheden van die soort, maar zal zeker
ook afhankelijk zijn van grotere activiteit van
die soort. Weersinvloeden blijven uiteraard
van invloed op de activiteiten van de dieren
en daarmee op de vangstresultaten.3

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
slachtoffers en profiteurs

Afb. 3 Rode bosmier (Formica polyctena/
rufa) op berk (Betula pendula). Driebloksven,
Ossendrecht, 12 april 2020
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Het in de tabel van figuur 4 gepresenteerde resultaat van vier achtereen-
volgende jaren monitoring van de loopkeverpopulatie bij het Driebloksven geeft
een opvallend beeld te zien.
In de maanden april-mei 2017, het eerste jaar van de gestandaardiseerde
monitoring, zijn de 15 meest voorkomende soorten met 134 exemplaren
vertegenwoordigd.
Het daarop volgende jaar wijken die totalen nauwelijks van die uit het eerste
jaar: 138 stuks.
Het derde jaar (2019) laat een dramatische terugval zien, waarbij de meest
voorkomende soorten met slechts 47 exemplaren aanwezig zijn. Alleen de
veelkleurige kielspriet (Poecilus versicolor) heeft zich dan nog enigszins weten
te handhaven.

We hadden de loopkeverpopulatie er goed in beeld, tot in 2018 de bosgroep
Zuid het voornamelijk uit naaldhout bestaande bos ten noorden en westen van
het Driebloksven uitdunde. Vanaf dat moment verschenen er tal van nesten van
rode bosmieren (Formica sp.) langs de noordrand van het ven. Het daarop
volgende jaar krioelde het overal op het open terrein rondom het ven van de
bosmieren, die alles opvraten wat hen op de weg kwam. Het aantal loopkevers
bleek in 2019 dan ook heel sterk te zijn afgenomen.

Uit de cijfers van 2020 blijkt dat de loopkevers zich inmiddels hebben hersteld.
Dat wordt ook bevestigd door de voorlopige cijfers van de resultaten over
2021.5

____________________
5 De in 2021 verzamelde gegevens wachten nog op verwerking en komen rond de jaarwisseling
2021/’22 beschikbaar.

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
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Afb. 4 Toelichting: in 2018 zijn 51 dagen lang loopkevers verzameld; in 2017, 2018,
2019 en 2020 gedurende respectievelijk 75, 51, 58 en 80 dagen. Om de totalen te
kunnen vergelijken zijn die aantallen over 2017, 2019 en 2020 gecorrigeerd naar het
aantal dagen 2018

Naam 2017 2018 2019 2020 

Cicindela hybrida  basterdzandloopkever  17  12  2  19  
Cicindela campestris  groene zandloopkever  32  61    9  
Nebria salina  heidekortnek  12  14  6  151  
Poecilus versicolor   veelkleurige kielspriet  4  43  27  30  
Amara lunicollis  gewone glimmer  25    1    
Amara aenea  bronzen glimmer  10    9  9  
Amara spreta  platte glimmer  29  5    9  
Harpalus rufipes  roodpoothalmkruiper  4  1  1    
Harpalus affinis  behaarde kruiper        6  
Harpalus distinguendus  groene kruiper        3  
Harpalus smaragdinus  smaragdkruiper        2  
Harpalus latus  breedkopkruiper        44  
Harpalus autumnalis  sobere kustkruiper        1  
Harpalus tardus  zandkruiper  1  2  1  3  
Harpalus anxius  variabele kruiper         3  

Totale aantallen individuen van de vijftien meest 
voorkomende soorten 

 
134 

 
138 

 
47 

 
289 
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De mieren zijn niet meer massaal uitgezwermd over het hele terrein, maar zijn nu
vooral te vinden bij de bladluiskolonies op jonge berken- en dennenboompjes langs
de rand van het terrein.

Bosmierlieveheersbeestjes

Het zijn niet alleen de mieren die van de loopkevers (als bron van eiwitrijk voedsel)
profiteren, ook het omgekeerde doet zich voor: sommige kevers profiteren van de
rode bosmieren.6 Eén daarvan is het zeldzame bosmierlieveheersbeestje
(Coccinella magnifica).
Een locatie met zoveel rode bosmiernesten leek ons een uitgelezen keuze om eens
te letten op de mogelijke aanwezigheid van het bosmierlieveheersbeestje. En jawel,
ze waren er inderdaad overal in de buurt van de mierennesten te vinden.

Het voedsel van mieren bestaat vooral uit insectenlarven, vruchten, allerlei soorten
aas en suiker.
Dat mieren verzot zijn op zoetigheid is algemeen bekend. Ze halen die suikers
misschien uit uw keuken, maar meestal als nectar uit bloemen, of als extraflorale
nectariën in de vorm van uitscheidingen van blad-, schild- en wolluizen. Met veel
zorg bewaken en verzorgen mieren vaak ‘hun kudde’ luizen en degenen die ‘hun’
bladluizen komen roven, zoals lieveheersbeestjes worden dan ook fanatiek
geweerd.

Veel soorten lieveheersbeestjes leven uitsluitend van blad-, wol- of schildluizen,
zowel de volwassen kevers als hun larven. Zij treffen dan ook een rijkelijk voorziene
dis aan bij de door mieren verzorgde ‘kudde’s, waar ze de luizen met huid en haar
verslinden, levend en wel. Uiteraard tot grote woede van de mieren, die de alles
zullen tewerkstellen om de kevers te verdrijven.
Op de Brabantse wal leven circa veertig soorten lieveheersbeestjes, die bijna
allemaal van blad-, schild- en wolluizen leven. Uiteindelijk zijn er slechts twee
soorten die weten stand te houden tegen het defensieve gedrag van de mieren: het
behaard lieveheersbeestje (Platynaspis luteorubra) en het
bosmierlieveheersbeestje. Beide soorten komen voor op de Brabantse Wal, maar
zijn elders in ons land (vrij) zeldzaam.7

Vermoedelijk door zijn geur is het bosmierlieveheersbeestje het enige
lieveheersbeestje dat door de bosmieren met rust wordt gelaten. Behalve dat het
daardoor geen hinder ondervindt van de mieren, heeft het evenmin last van
concurrentie van andere lieveheersbeestjes, die wel door de mieren worden
verjaagd.8
Hoe en waar het bosmierlieveheersbeestje overwintert is niet bekend, maar
waarschijnlijk verborgen in het mierennest.

____________________
6Cooter & Barclay 2018
7Groeneweg & Vandenbulcke 2021, 11
8 Cuppen et al. 2017, 169

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
slachtoffers en profiteurs
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Mierzakkever

Een andere leuke waarneming bij het Driebloksven is de mierzakkever (Clytra
quadripunctata). De Mierzakkever lijkt wel wat op het bosmierlieveheersbeestje,
maar is opvallend langwerpig (afb. 6, volgende pag.). Het is dan ook niet een soort
lieveheersbeestje, maar een bladhaantje. Het is een broedparasiet van rode
bosmieren. Ook deze kever is in ons land vrij zeldzaam. Het vrouwtje gaat voor de
eileg in een plant boven het mierennest zitten en draait het eitje met haar
achterpoten terwijl ze dat insmeert met haar uitwerpselen.
Wanneer het eitje voldoende verpakt is, laat ze het op de mierenheuvel vallen.
Soms ook brengt zij het eitje persoonlijk naar het mierennest. De kever zelf laat zich
daarna oppikken door voorbij komende mieren die haar naar het nest meenemen
en tot bouwmateriaal verwerken. In het nest komt het eitje uit en de opgroeiende
larve verhult zich in een zak van aarde en haar eigen uitwerpselen, waarin zij
permanent verblijft en dat zij steeds met zich meesleept. Het kokertje 'groeit' met
de larve mee.

De larve van de mierzakkever voedt zich daar met het mierenbroed en trekt zich
terug in haar koker wanneer mieren haar aanvallen. Het volwassen dier is
vegetariër en eet bij voorkeur jonge essen- en wilgenblaadjes.10

____________________
9 Cuppen et al. 2015, 20 en 46
10 https://waarneming.nl/species/19413/; Cooter & Barclay 2018, 250; http://
www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=619&menuentry=groepen

Het Bosmierlieveheersbeestje (afb. 5)
komt in ons land voornamelijk op de
binnenlandse zandgronden voor en lijkt
veel op het overal algemeen voorkomende
zevenstippelig lieveheersbeestje.
Opvallend zijn de wat grotere stippen op
de dekschilden van het
bosmierlieveheersbeestje en de
aanwezigheid van vier in plaats van twee
kleine witte vlekjes op de onderkant.9
Het bosmierlieveheersbeestje is ons land
een zeldzame soort, die na 2000 verder in
aantal is achteruitgegaan.
Deze kever komt uitsluitend voor op
plaatsen met hoge dichtheden bosmieren.
Zo’n plek is het Driebloksven in de
Abdijbossen bij Ossendrecht.

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
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Afb. 5 Bosmierlieveheersbeestje (Coccinella
magnifica), Driebloksven, Ossendrecht, 5 juni 2021
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De gedeukte gouden tor is een opvallende verschijning, niet alleen door zijn
formaat (circa 2 cm), maar ook door zijn metaal-groene glans. De larve van deze
kever is doorgaans te gast in nesten van rode bosmier en leeft daar van het afval
dat de mieren achterlaten. Het mierennest zorgt voor voedsel en een constante,
wat hogere temperatuur. Het volwassen dier leeft van pollen en nectar. De
volwassen kever is daarom veel op bloemen te vinden, ook de kevers die wij zagen:
één exemplaar op akkerdistel (Circium arvense) in het Landgoed Lievensberg
(Bergen op Zoom) en vijf stuks op Jacobskruiskruid (Jacobaea vulgaris) aan de
Noorddreef bij het Driebloksven.

Een bijzondere morfologische eigenschap van deze keversoort is dat de
dekvleugels vergroeid zijn. Tijdens het vliegen gaan ze niet uiteen, maar worden de
dekvleugels een klein beetje opgeheven zodat de vliezige ondervleugels gewoon
zijdelings onder de uitsparingen in de dekschilden naar buiten worden
doorgeschoven.

____________________
11 https://waarneming.nl/species/19322/maps/?
start_date=2021-01-13&interval=15552000&end_date=2021-07-12&map_type=grid10k

Gedeukte Gouden Tor

De derde soort kever die bij het Driebloksven
van de rode bosmier profiteert is de gedeukte
gouden tor (Protaetia metallica).
In ons land is het een vrij algemene
verschijning ten oosten van de lijn Sluis-
Utrecht-Groningen.11

Vervolg Kevers en rode bosmieren rondom het Driebloksven (EVIDES waterwingebied Ossendrecht):
slachtoffers en profiteurs

Afb. 7 Gedeukte gouden tor (Protaetia
metallica), Noorddreef Ossendrecht, 6 juli 2021

Afb.6 Mierzakkever (Clytra
quadripunctata), Driebloksven,
Ossendrecht, 3 juni 2021
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Bezoek aan de Matjens Annemarie Weldring

Na een lange periode van (vrijwel) geen activiteiten in clubverband (i.v.m. corona-
beperkingen) gaan we op zondag 19 september eindelijk weer met een groepje de
natuur in. Nog wel alleen voor leden en met aanmelding. Natuurreservaat De Matjens,
ten zuiden van Nieuwmoer, Belgie. Vertrek vanaf 'Hanneke Wiewauw', wat een
onverharde weg blijkt te zijn. Marike de Haan, onze gids, vertelt wat over het gebied.

De naam Nieuwmoer geeft aan dat hier een voormalig veengebied is, waar ooit turf
werd gestoken, welke met bootjes afgevoerd werd. Tijdens WO I heeft hier langs de
Nederlands-Belgische grens een zogenaamde 'dodendraad' gelopen: een hek met
stroomdraden. Het moest voorkomen dat Belgische mannen naar het neutrale
Nederland vluchtten. Mensen die probeerden te ontsnappen bekochten het vaak met
de dood: hetzij door de stroomdraden, hetzij door kogels van Duitse militairen.

De populier laat een karakteristiek ruisen horen; de
bladeren met lange, soepele stelen zijn bewegelijk in
de wind. Het is sowieso uitzonderlijk stil in het gebied,
ik laaf me eraan steeds als we een stukje lopen.

We passeren een slootje waar een olie-achtig laagje duidt op kwelwater. Enkele
Vlasbekjes kleuren geel aan de overkant. Marike wijst ons op Glanshaver. We
bewonderen de Wilde bertram, een composiet met witte bloemen, die van natte,
schrale gronden houdt.

We zijn weer Nederland in gelopen; het maisveld achter de grenspaal ligt in België.
Daar heet het gebied overigens De Maatjes.

Foto's zonder vermelding zijn van de auteur;
de andere foto's (met vermelding) zijn van Linda van Meer

Bij een grote Zwarte populier staan we stil. Op de
Zwarte els eronder zit een elzenhaantje. De elzen-
propjes zijn nog groen. Een Heggenduizend-knoop
slingert zich over de struik naar boven.

We staan stil bij wat Blauwe knopen, ook een plant van
schrale bodems. Ze worden goed bezocht door
hommels. We zien ze vaker op onze route, zoals tien-
tallen op een stukje veld dat met maaien bewust
ongemoeid is gelaten. Mans de Jong zou hier zijn hart
kunnen ophalen; de bloem uit zijn jeugd waar hij lyrisch
over schreef en welke groeit in zijn Heemtuin Rucphen.

Blauwe knoop, Linda van Meer

Bijeen
grenspaal

Heggenduizendknoop
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Vervolg Bezoek aan De Matjens

Japanse duizendknoop staat langs het pad. Staatsbosbeheer heeft al verwoede
pogingen gedaan ervan af te komen. Voor beheerders zijn er verschillende methoden
om deze invasieve soort te bestrijden: stroom, meters diep uitgraven, chemische
bestrijding; nieuwste methode is met stoom. We kijken naar de bladvoet; die is zonder
uitzondering recht, daaruit blijkt dat er geen andere duizendknoopsoort bij staat.

Langs een sloot staat veel Liesgras. De Grote waterweegbree staat in het water
(enkeling in bloei). Een rietstengel met een smalle, langwerpige vergroeiing bevat een
Rietsigaargalvlieg. Door het beestje treedt geen bloei op van de stengel.

De kleine vuurvlinder, opvallend van kleur, zien we diverse malen.
De Gewone brunel bloeit nog. Marike laat ons raden naar de naam
van een bloeiende plant. Theeboompje, een niet invasieve exoot.

Links: We stappen door een hoog poortje (waarna een
groepje nieuwsgierige koeien ons komt begroeten).

Rechts: Ongemaaid stukje veld met o.m. blauwe knoop

Satijnen knoopjesgallen en
lensgallen, Linda van Meer

Larven van bladwespen, Linda van Meer

Echte koekoeksbloem
Linda van Meer

In een vennetje steken de gele bloemen boven het water
uit: een Blaasjeskruid, een vleesetend plantje dat onder
water met speciale plantdelen (blaasjes) kleine
waterdiertjes vangt. Vertering daarvan zorgt voor de
nodige voeding.

Een enorm grasveld is gelardeerd met Gewoon bigge-
kruid. De hele route zien we langpootmuggen boven het
gras.

Een mooie excursie. Met dank aan Marike en degenen
die meeliepen.
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Deze dagen komt het klimaat steeds meer in onze
gesprekken voor. We geloven wel of niet dat er iets aan
de hand is, we maken ons zorgen over de energiekosten,
we vragen ons soms af of het allemaal nog wel goed gaat
komen. Het is een moeilijk onderwerp geworden,
mensen voelen zich aangevallen of verliezen de moed,
het bemoeilijkt onze contacten soms.

De stem van de Noordzee

Boekrecensie
door Vera Vandenbulcke

Wat is natuur, hoe omgaan met natuur, is natuur maakbaar of niet; al deze vragen
weerspiegelen aannames waar we zelf al lang niet meer bij stil staan. Van waar komt de
tweedeling natuur - maatschappij? Is er een wezenlijk verschil tussen mensen en dieren?
Waarom kunnen we planten ongestoord opeten en zoogdieren niet? Komen vissen niet op
een nog naardere manier om het leven dan een koe? Onze houding tegenover dieren,
planten, water, bodem en alles wat ons verder nog omringt, berust op onderliggende
gewoonte-ideeën, die ons redelijk probleemloos door de dag helpen. Nu blijkt dat er een
voor ons minder prettige klimaatverandering aankomt, terwijl we het allemaal zo goed
wisten? Zijn er andere ideeën die ons kunnen helpen om het roer om te gooien en terug te
gaan naar een fijnere aarde voor alles wat er zich op bevindt?

Tijd dus om eens in de boeken te duiken (lezen onder een parasol bij de Bergse Diepsluis
is geen straf): wat kunnen eigentijdse denkers ons vertellen.
Om te beginnen waren de meeste auteurs het met elkaar over eens dat wetenschap een
juist beeld geeft, maar slechts een klein deel van de realiteit belicht.
Wetenschappelijk onderzoek kost geld. Dit beperkt de vrijheid van onderzoek, wie
betaalt, bepaalt. Kijk maar bij insecten: over zogenaamde plaagdieren of over dieren die
nut kunnen hebben in de biologische landbouw is heel veel te vernemen. Over hun brave
familieleden vaak veel minder. Maar wij baseren ons altijd op de wetenschap om onze
positie in de wereld te bepalen, terwijl die informatie zich heel vaak beperkt tot hoe de
natuur te gebruiken. En dat is niet altijd even gunstig voor een evenwichtige
leefomgeving.

Langs de andere kant leert die wetenschap ons ook dat de grens tussen mensen en dieren
onder druk komt te staan. Wij eigenen ons gemakkelijk het alleenrecht op taal en
communicatie toe, maar nu blijkt steeds meer dat allerlei dieren en planten op hun eigen
manier contact leggen en dat nogal wat van ons gedrag niet zo beredeneerd en vrij is als
wij zelf denken.

Ook de traditionele wetenschap ontmoet al heel wat jaren kritiek op haar methode, die de
enige geldige manier van inzicht verzamelen zou zijn. Toch wordt door een groep denkers
betoogd dat er meer manieren zijn om tot werkbare oplossingen te komen.
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En nogal wat auteurs nemen een idee van Bruno Latour. Latour stelt dat niet alleen de
mensen handelingsbekwaam zijn in het zelfregulerende mechanisme dat de wereld is. Hij
stelde 'Het Parlement der dingen' voor, een nieuwe manier om niet-menselijke wezens en
entiteiten te kunnen representeren in de besluitvorming rond hoe nu verder met de wereld.
Hierbij kunnen wetenschappers, die vrij van economische belangen kunnen optreden, de
niet-menselijke kant van de wereld vertegenwoordigen.

Aan dieren hebben we al in enige mate rechten gegeven, omdat we ervan doordrongen
zijn dat ze kunnen lijden. Echt handelingsbekwaam zoals wijzelf vinden we hen nog niet.
Toch doen dieren, planten, water, wind en bodem hun eigen ding, neem bijvoorbeeld een
vulkaan, virus, een stoepplantje. We zien nu door de klimaat-opwarming dat onze
menselijke gedragingen het systeem beïnvloeden en we merken dat de andere
levensvormen en entiteiten op hun eigen wijze reageren. En nu is het ineens niet meer wat
wij wilden.

Dit mag allemaal een beetje wazig klinken en daarom beveel ik u beleefd De stem van de
Noordzee aan. Hierin brengen vier denkers u elk een verhaal dat kan helpen om uzelf
beter door deze klimaatcrisis te brengen. Hoe omgaan met de dagelijkse stortvloed van
ecologische feiten en feitjes die ons niet bepaald blij en vol vertrouwen in de toekomst
maken. Als onderwerp nemen ze de Noordzee, een groot wezen dat we allemaal al eens
gezien hebben en dat ons vaak mysterieus, poëtisch, schilderachtig of verfrissend
voorkomt.

Toch heeft die zee ons meer gevormd dan we denken. De strijd tegen het water, de
visserij, het strandplezier; allemaal de Noordzee. Maar we lozen er ook alles in wat we
kwijt moeten, we vissen ze leeg, harken de bodem om, we nemen wat we nodig hebben
en behandelen de zee respectloos. Nederlanders liggen mee aan de basis van zeerecht,
maar de zee heeft zelf geen rechten. Het is een schijnbaar eindeloze bron van
mogelijkheden, maar we geven niks terug. Kunnen we nog langer het onderscheid blijven
maken mens -natuur, cultuur - natuur, of gaan we nu op zoek naar manieren om met de
rest van de wereld op gelijke voet te gaan leven?

De stem van de Noordzee. Laura Burgers, Eva Meijer, Evangelie Nowak & Ambassade van de
Noordzee. Boom uitgevers, 2020. 126 p. ISBN 978 90 2443 3315

De mens kan heel wat teweeg brengen
waarbij dieren en planten het onderspit
moesten delven, denk aan mijnbouw,
bosbouw, toerisme.

Maar hadden wij onlangs niet te maken
met een oneindig klein wezentje dat
toch maar zijn ding deed? We zitten nu
nog met de problemen van ettelijke
coronagolven. We zijn dus niet alleen.

Vervolg Recensie De stem van de Noordzee
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Op zondag 3 oktober regent het pijpenstelen, hoogstwaarschijnlijk reden voor een
opkomst van slechts drie personen. ‘Excursies gaan altijd door,’ herinner ik mij en
met goede regenkleding aan, wat kan me gebeuren?

Aan het begin horen we al meteen vanuit een wilg een cetti’s zanger. De gids,
Guus Dekkers, vertelt dat dit vogeltje in de jaren ’70 bijna uit ons land was
verdwenen, maar helemaal terug is en het vrij goed doet. Met wat koude winters
zal hij waarschijnlijk weer in aantal afnemen. Zijn zang is prachtig en voortaan zal ik
dit ritmische en explosieve riedeltje vast herkennen.

Vanuit een bomenrand klinkt druk gekwetter van spreeuwen. Deze vogelsoort is
gisteren het meest geteld op Euro Birdwatch. Mijn veronderstelling dat het nu dus
na een slechte periode weer veel beter gaat met de spreeuw in Nederland moet ik
toch bijstellen: met ‘onze’ spreeuwen gaat het ronduit slecht. ‘Onze’ spreeuwen
zijn degenen die hier broeden. De vele spreeuwen die we nu zien zijn
overwinteraars en doortrekkers. Een deel van de spreeuwen die in ons land
broeden trekt in de winter weg.

Waardoor blijven sommigen hier en trekken anderen weg, vraag ik mij af. Guus
antwoordt dat dit genetisch bepaald is. En epigenetisch. Het kan dus zijn dat
spreeuwen door hun genen normaal naar Engeland vliegen om te overwinteren,
maar door externe factoren uitwijken naar een ander gebied. De kans dat hun
nakomelingen (die hun ouders en de andere route niet kennen) in het andere
gebied zullen overwinteren is dan groter dan op grond van hun genen verwacht
zou worden.

In de verte zien we langgerekte wolken spreeuwen die snelle figuren maken.

Wandeling op de Molenplaat

door Annemarie Weldring
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Vervolg Wandelen op de Molenplaat

Prachtig dit weidse landschap, met hoeveel tinten groen en bruin?

De planten worden niet vergeten, er staat ook nog wel wat in bloei, zoals volop
rode kornoelje met witte bloesem en donkerrood verkleurd blad; rode klaver,
witte honingklaver. De meelbes met oranje bessen is een cultivar.

Met onze verrekijkers bekijken we wat eenden in een sloot: krakeenden.

In een elektriciteitsmast zitten zes aalscholvers. In de plas worden futen, een
knobbelzwaan met jong en enkele meerkoeten gespot.

Vogels die we verder nog zagen en/of hoorden: grote zilverreiger, eksters,
gaaien, houtduiven, meeuwen, een lijsterachtige (door afstand en regen lastig
om kleur en andere details te zien), pimpel- en koolmezen, winterkoning.

Ik hoor dat de zilvermeeuw bij ons veel voorkomt, maar dat de soort wereldwijd
bedreigd is. In Nederland komen steeds meer andere meeuwen voor als de
pontische meeuw, geelpootmeeuw en de kleine mantelmeeuw. Deze soorten
lijken enigszins op elkaar. Hierdoor is het tellen van meeuwen wat lastiger, of
uitdagender, geworden.

Ondanks het weer en het kleine groepje een hele mooie wandeling.

Alle foto's zijn gemaakt door de auteur
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Wat is en wat doet de KNNV afdeling Roosendaal?
De KNNV Roosendaal, vereniging voor veldbiologie, is opgericht op 28 april 1945. De Koninklijke
Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) is een vereniging voor actieve natuurliefhebbers en -
beschermers.

Onze doelen
De natuur is alles wat leeft, groeit en bloeit. De KNNV is een vereniging die actief in en met de natuur bezig
wil zijn: met natuurbeleving, -studie en -bescherming. Door anderen mee te nemen op onze voortdurende
ontdekkingstocht, willen we liefde voor de natuur opwekken en de kennis erover vermeerderen.


