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Kopij
Sturen naar redactieadres tot 3 weken voor verschijningsdatum.
Verschijningsdata: ca. 1 jan. - 1 april - 1 juli - 1 okt. De redactie
behoudt het recht om redactionele aanpassingen te doen.
Advertenties
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Donateurs
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penningmeester@roosendaal.knnv.nl, of uw donatie
overmaken op IBAN NL64 INGB 0005 2527 76, t.n.v. KNNV
afd. Roosendaal.
Website
www.knnv.nl/roosendaal

Facebook:
- KNNV afdeling Roosendaal
- paddenstoelenwerkgroep KNNV Roosendaal
- zoogdierenwerkgroep KNNV Roosendaal
- planten- en mossenwerkgroep KNNV Roosendaal (voor leden)
Contact
KNNV afdeling Roosendaal
Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal
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€ 10,-. Leden en jeugdleden ontvangen het landelijke blad Natura
(4 keer per jaar) en de NHT. Voor alle info kijkt u op de website.

Kopij
- Lever de kopij op tijd in bij
redactie@roosendaal.knnv.nl
- Mail foto's in origineel bestand (min. 1 mb)

COPYRIGHT foto's
Bij foto's wordt steeds de naam van de
fotograaf vermeld. Wanneer een foto niet
door de auteur zelf is gemaakt is schriftelijk
toestemming nodig van de maker ervan.
Zonder deze toestemming kan een foto niet
in de NHT worden geplaatst.

NHT's op website
De NHT wordt een maand na uitgave op de
website geplaatst. Houd hiermee rekening bij
het aanleveren van uw kopij. Raadpleeg bij
twijfel de coördinator van uw werkgroep.
De webversie van de NHT is ontdaan van
persoons-informatie.

Zwarte els Halsters Laag, Guus Dekkers
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Visdonk, Hanneke Oosterlee
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Voorwoord van de voorzitter

Gele trilzwam, Hanneke Oosterlee

De redactie wenst u een prettige
jaarwisseling en een groen 2022
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Auteur: Guus Dekkers

De titel is sarcastisch bedoeld maar geeft wel enige frustratie aan. Tot vier keer
toe moeten we als fotowerkgroep een wandeling afbreken vanwege de regen en
dan hebben we al twee museumbezoeken ingelast in verband met het weer. Toch
komt er nu weer een stokpaardje van me bovendrijven: er is geen slecht weer
alleen slechte kleding en daarom moet een excursie altijd doorgaan. Maar, een
onderwatercamera zou wel fijn geweest zijn.

Genoeg gezeurd, de heenweg en de terugweg zijn zonnig. Het gezelschap is
enthousiast. Het eiland is prachtig. Het onderkomen comfortabel en het eten
heerlijk. Meteen vanaf de pont bespreken Hanneke, Aat en Guus de
garnalenvisser, ontmoeten we Floor en Lenie en bezoeken we de waddenkust. We
stoppen bij enkele van de vele vogeluitkijkpunten op de achter de dijk liggende
wetlands. In zeeland zou je het inlagen noemen. Kluten gefotografeerd door Floor.

Zaterdag gaan we mee met de fotogenieke garnalenboot, de eeuwenoude haven
en het stadje van Oudeschild, de netten, de techniek, de meeuwen en natuurlijk de
vangst, allemaal even mooi. Vangst en bijvangst worden getoond en besproken
door de garnalenvisser. Het rijke leven op de zeebodem van mosdiertjes en
zeesterren tot krabben en zeenaalden. Ondertussen vertelt de schipper smakelijke
verhaaltjes. Weerzinwekkend zijn de verhouding tussen bijvangst en vangst, de
mechanische verwerking (scheiding) van vangst en bijvangst en het overboord
schuiven van die laatste. De kakelverse garnalen en de gekookte krabbenpoten
zijn lekker. Voor een aantal mensen waarschijnlijk de laatste keer dat ze die
gegeten hebben. Foto van garnalenkotter met meeuwen door Guus.

Mooi tegenlicht. We rijden door naar ons
onderkomen Prins Hendrik, een combinatie
van hotel en bungalow park. We worden
ontvangen door Toine en Ellie en even later
komen Johan en An. Het gezelschap is
compleet. We lopen vanaf ons plekje met
zijn allen naar Utopia, een afgelegen wetland
met duizenden watervogels en we pikken
daar een straaltje zonsondergang mee.

Onderwaterfotografie op Texel
Fotowerkgroep KNNV Roosendaal, 29 oktober - 1 november 2021

Molen gefotografeerd door Toine
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Vervolg: Onderwaterfotografie op Texel, Fotowerkgroep 29 oktober - 1 november

De volgende dag verlaten de meesten moe maar voldaan het eiland met in hun
zakken gigabytes aan foto's. Dat wordt nog weken nagenieten. Hanneke, Aat en
Guus maken tegen beter weten in toch nog een boswandeling rond de Bleekerij.
Tot op het bot doorweekt bereiken ze de auto, eigen schuld, dan toch maar
huiswaarts.

Guus Dekkers, november 2021

Museum Kaap Skil blijkt ook een fotogenieke plek te zijn. Het prachtige panorama
van Oudeschild in de hoogtijdagen van de VOC, de archeologische vondsten, de
leuk ingerichte en tot in de kleinste details gevulde huisjes en winkeltjes, de
juttersverzamelingen, oude boten en de molen maken een afwisselend en zeer
uitgebreid plaatje van het havenleven. Voor het eten gaan we nog gauw even naar
de vuurtoren, met het laatste licht van de dag ook altijd de moeite waard.

Zondagochtend is het mooi weer. We zien de zon opkomen boven de Schorren
(foto Hanneke), Utopia wordt nu ook mooi belicht en de kleuren van de smienten,
pijlstaarten, wintertalingen en slobeenden spatten van de sensoren. Dan is er het
verplichte bezoek aan de Slufter. Ook die ligt prachtig onder de gesluierde zon,
een fijne wandeling met aardige strandvondsten als riemwier, zeeraket en bonte
strandloper.

's Middags wordt Ecomare
bezocht. De oorspronkelijke
zeehondenopvang is een
interessant museum geworden
waar alles prima verzorgd is
zowel de dieren als de
tentoonstellingen. We sluiten de
excursie af met een gezamenlijke
maaltijd in het hotel, gezellig en
lekker.
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Excursies
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.

Indien er gecarpooled kan worden (coronaregels leidend) verzamelen we op de Parkeerplaats bij
de Brasserie Lodge Visdonk, Rozenvendreef 2, Roosendaal

Excursie's
Excursies gaan voorlopig niet door.
Houdt u de website en uw mailbox in de gaten voor
de meest actuele informatie

Datum: Zondag 26 december 2021 Vervallen
Gebied: Stappersven, Kalmthoutse Heide
Thema: Kerstwandeling (nat & droog, ven & duin)
Vertrek ter plaatse: ca. 9.30 uur
Verzamelen: Zuidelijke parkeerplaats Verbindingsweg
Kalmthoutse Heide
Uw gids: Guus Dekkers,
Aanmelden: dekkers.guus@gmail.com

Datum: Zondag 23 januari 2022
Gebied: Molenbeekpad
Thema: Diersporen (m.n. zoogdieren)
Lodge: n.v.t.
Vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: bij het voetgangerslicht waar de Willem
Dreesweg het Molenbeekpad kruist. (eventueel parkeren
bij de kinderboerderij).
Uw gids: Joke Stoop

Datum: Zondag 6 februari 2022
Gebied: Kleine Meer
Thema: Natuurontwikkeling
Lodge: 9.00 uur (meereisbijdrage € 2,50)
Vertrek ter plaatse: ca. 9.30 uur
Verzamelen: Abdijlaan 40 Huijbergen, Werkschuur
Natuurmonumenten
Uw gids: Guus Dekkers

Datum: Zondag 20 februari 2022
Gebied: Walse Duinen en Ecologische zone
Blikloop
Thema: Winterwandeling, wat kun je allemaal in de
natuur zien
Tijd vanaf Lodge: 9.00 uur (meereisbijdrage € 1,50)
Tijd vertrek ter plaatse: 9.30 uur
Verzamelen: Bergsebaan Huijbergen, vanaf de Weg
naar Wouw-Bergsestraat, Bergsebaan ongeveer 1,3
km inrijden - s.v.p. specifieker
Uw gids: Petra van der Wiel

Carpoolen in coronatijd?
- Carpoolen niet toegestaan: de wandelingen
starten bij het beginpunt van de excursie.
- Carpoolen mogelijk: u kunt verzamelen bij de
Lodge op de aangegeven tijd.
Blijft u thuis bij corona gerelateerde gezond-
heidsklachten. Voorlopig is carpoolen niet
toegestaan. Houd uw mailbox in de gaten.

Datum: Zondag 6 maart 2022
Gebied: Oude Buissche Heide
Thema: Voorjaar
Lodge: 9.00 uur (meereisbijdrage € 1,50
Vertrek ter plaatse: ca. 9.30 uur
Verzamelen: Roosendaalsebaan 11, Achtmaal,
nabij de Angorahoeve
Uw gids: Marike de Haan

Datum: Zondag 27 maart 2022
Gebied: Dintelse Gorzen
Thema: Beheer van het gebied
Lodge: 8.30 uur (meereisbijdrage € 3,-)
Vertrek ter plaatse: 9.00 uur
Verzamelen: Vlietdijk Dinteloord, doorrijden tot
op de Parkeerplaats
Uw gids: Joke Stoop

Datum: Zondag 10 april 2022
Gebied: Noordpolder bij Ossendrecht
Thema: Op de grens van hoog naar laag
Lodge: 8.30 uur (meereisbijdrage € 2,-)
Vertrek ter plaatse: ca. 9.00 uur
Verzamelen: De Maareberg 6, Calven
Uw gids: Marike de Haan
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Lezingen
Alle lezingen vinden plaats in het MEC T-huis Visdonk,
Dennescheerdersdreef 11, Roosendaal. Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur
Voorlopig (zeker t/m 14 januari) kunnen de lezingen niet doorgaan. Houdt u
de website en mailbox in de gaten voor de meest actuele informatie.

Lezing: 11 januari 2022 Vervalt
Spreker: Willy de Vries
Onderwerp: De koekoek
Gepensioneerd ondernemer Willy de Vries fotografeert al 50 jaar, de laatste 20 jaar
hoofdzakelijk vogels. Hij heeft een bijzondere obsessie voor de koekoek, Cuculus canorus.
Er zijn weinig vogels die zo tot de verbeelding spreken. Veel kennen het feit dat de
koekoek haar ei legt in het nest van een veel kleinere vogel en daarna maakt dat zij
wegkomt. Door de spreker wordt onder meer verteld over het parasitair gedrag, de
verschillende rassen en de voortplanting. De koekoek is zonder twijfel een bijzonder
interessante vogel.Tijdens de presentatie worden unieke foto’s en filmfragmenten getoond.

Lezing: 15 februari 2022 (onder voorbehoud)
Spreker: Ignace Ledegem
Onderwerp: Ontwikkelingen in het Grenspark Kalmthoutse Heide
Al eerder heeft Ignace Ledegen ons bijgepraat over het project Life Helvex waarbij het
streven is om natuurwaarden te vergroten. Ook deze keer zal hij zijn verhaal doen over het
uitgestrekte Grenspark Kalmthoutse Heide gelegen in het Belgische Vlaanderen en
Nederland. Hoe gaat het met de flora en fauna? En als we in de toekomst kijken, wat zal er
dan nog meer veranderd zijn? Ignace vertelt met passie en nadien zal iedereen
enthousiast zijn en bewondering uitspreken over het werk wat inmiddels verzet is. Zijn
foto’s bevestigen het.

Lezing: 8 maart 2022 (onder voorbehoud)
Spreker: Joke Stoop
Titel: Natuurlijk tuinieren om diversiteitsverlies tegen te gaan
Ook wij kunnen invloed hebben op de biodiversiteit, de verscheidenheid aan
levensvormen, in onze eigen omgeving. Of het een tuin betreft in de stad, een dorp of een
kleine tuin op het balkon, wij kunnen er met elkaar voor zorgen dat een groene
leefomgeving gecreëerd wordt en achteruitgang van de natuur voorkomen wordt.
Er worden allerlei tips gegeven, zoals het ophangen van een nestkastje, fabriceren van
een bijenhotel en zo meer. En de actie tegelwippen, tegels vervangen door groen, zal ook
niet onbekend zijn.
Een door Joke Stoop eerder gevolgde lezing maakte haar enthousiast over dit onderwerp
en om die reden draagt ze het graag op deze avond uit. Lieveheersbeestjes hebben een
voorkeur om juist in haar tuin (zie foto) te overwinteren.

Snuffelavond
Vanwege de beperkende maatregelen zijn er
de komende tijd geen Snuffelavonden. Bij
veranderingen krijgen de leden een mail
toegestuurd.

Foto
Joke

S
toop
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Wanneer?
Van Eerste Kerstdag tot 
3 januari

Waar?
Overal in Nederland

Hoe doe ik mee?
1) Kies een moment met goed weer voor een wandeling
2) Noteer een uur lang alle wilde en verwilderde planten die in bloei staan
3) Geef je resultaten door via plantenjacht.nl
4) Deel je belevenissen op de Facebook-pagina van FLORON

Facebook
Deel je ijsbloemen op 
FLORONNederland

Twitter
@FLORONNederland #plantenjacht

Ook in de laatste dagen van het jaar 
bloeien buiten wilde planten. 
Zoek je mee?

Zoek mee naar bloeiende planten in de winter

 
 
 

 

Een week in de wereld 
van de insecten 
 

Datum 3 juli t/m 9 juli 2022 
Plaats Stayokay in Gorssel (Gelderland) 
Informatie secretaris@arc.knnv.nl o.v.v. studiereis 

Insecten 
 
De dagen zijn gevuld met excursies in verschillende 
biotopen en instructies over verschillende 
vangmethoden. Verschillende groepen insecten komen 
voorbij en de eerste stappen bij het determineren 
worden gezet. 
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Landschapspark Landeweel in Wouw

In 2019 heb ik een jaar rond alle paddenstoelen gedetermineerd in Landeweel. Ik
kwam toen uit op 93 verschillende soorten. Deze heb ik via een Paka bestand
doorgegeven aan de NMV (Nederlandse Mycologische Vereniging) en kwamen zo
in de landelijke database.

In 2020 kwamen daar voor dit park zes nieuwe soorten bij; het seizoen was erg
droog en ik ben niet veel ter plaatse geweest. Wel vond ik op 28 februari 2020 een
tak met zwarte schijfjes. Deze schijfjes, bleek later, waren van Biscogniauxia
marginata, nieuw voor Nederland en de waarneming moest dus nog worden
goedgekeurd door de NMV.

In maart 2021 is Biscogniauxia marginata officieel opgenomen in de Nederlandse
paddenstoelenlijst als nieuw voor Nederland.

En op 21 mei ontdekte ik de Harde voorjaarssatijnzwam (Entoloma clypeatum); dit
was de kers op de taart. Deze satijnzwam was nummer 100 voor het park, en
zeldzaam in onze regio. Inmiddels staat de teller nu op 111 verschillende soorten.

Voor u allen een goed en gezond 2022, met heel veel mooie natuurmomenten.

Truus Vrolijk,
december 2021

Foto's zijn gemaakt door de auteur

Biscogniauxia marginata

Harde voorjaarssatijnzwam
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Boekbespreking
door Guus Dekkers

Rob Bijlsma 2021, Kerken van goud, dominees van hout
Over de verwording van de Nederlandse Natuurbescherming, Atlas
Contact

Verpaupering
Als je eerst zaken volledig uit de hand laat lopen is het makkelijk om een positief
resultaat te krijgen. Bestuurders en natuurbeheerders maken daar goede sier mee. Sier
maken met nieuwe natuur projecten is sowieso een troef van natuurbeheerders terwijl
iedere ecoloog weet dat een - landschappelijk aantrekkelijke - pioniersvegetatie slechts
tijdelijk is. Bijlsma hekelt dan ook de term doeltype, het idee dat we - inclusief
natuurbeheerders - ook maar iets weten van wat er leeft, laat staan wat belangrijk is en
wat er steeds weer vernield wordt bij 'natuurbouw'. Hij geeft aan dat het steeds maar
gaat om werkverschaffing, werkverschaffing en nog eens werkverschaffing in onze
populairste bezigheid: tuinieren.

Boeren
Een van de stellingen van Bijlsma is dat natuurbeschermers boeren zijn. Hij geeft
schrijnende voorbeelden van ondernemerschap, subsidieverslaving, productie draaien,
kaalslag, grafherrie, ruilverkaveling en een verdienmodel dat de natuur allesbehalve
ontziet. Net als bij boeren is er bij veel natuurbeheerders geen "onbekommerde" (term
van Jac P. Thijsse) natuur meer te vinden.

Met hemelse herrie doelt Bijlsma op het feit dat alomtegenwoordige vliegtuigen
storender zijn in natuurgebieden dan elders en voor vogelaars in het bijzonder. Hierop
sluit aan de paragraaf over gestreepte luchten. Corona leverde begin 2020 een
perfecte vergelijking met andere jaren. Dat contrails toevallig wel het vinden van
wespendieven vergemakkelijkt, vindt Bijlsma geen reden om vliegverkeer te stimuleren.
In de stilte gehoord? Komt hij terug op geluidsoverlast en de coronatijd. Zijn eigen -
altijd met cijfers onderbouwd - onderzoek bevestigd de door velen opgemerkte stilte.
Reeën doen het goed in de mensenwereld. Toch kan het veel beter. Bijlsma laat zien
dat bij de sluiting van natuurgebieden tijdens de mond-en-klauwzeer epidemie van
2001 reeën al na een paar dagen veel beter verspreid over het gebied foerageren en
ook een grote interesse voor gemaaide bermen tonen. Behalve voor reeën geldt
verstoring ook voor alle andere onderzochte zoogdieren en pleit hij voor significant
grotere rustgebieden, alleen toegankelijk voor toezichthouders en onderzoekers (?!).

In het voorwoord spreekt Bijlsma me meteen aan met
zijn herinneringen aan Wageningen en de gedreven en
idealistische onderzoekers waar hij mee opgegroeid is.
Omdat daar ook de wieg van mijn eigen
wetenschappelijk voorkeur en natuurbeleving heeft
gestaan, kan ik het verdere verloop van zijn polemiek
dan ook prima plaatsen. In mijn eigen stukjes probeer
ik altijd positieve geluiden te laten horen. Ik denk dat
dat een stimulans is om de natuur goedgezind te
worden. Zelf heb ik er een hekel aan om te lezen over
achteruitgang, verspilling en verloedering van de
natuur. Deze gelegenheid wil ik echter aangrijpen om
ook een keer onverholen kritiek te laten horen al is het
dan uit de mond van een ander.
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Vervolg: boekbespreking Kerken van goud, dominees van hout, over de verwording van de
Nederlandse Natuurbescherming

Over het bos en bomen
Horizontale bossen zijn een modeverschijnsel sinds de regulier bosbouw ter ziele is gegaan.
Daar bovenop worden exoten als lariks en douglas - de beste nestplaatsen voor roofvogels -
ook nog eens selectief gekapt. De sterk dalende roofvogelstand wordt gebagatelliseerd door
natuurbeheerders met argumenten als biodiversiteit en beleving. Tegelijk met de
roofvogelstand daalt ook de prooivogelstand dramatisch. Hij telt de boskap op bij de
achteruitgang op het omringende boerenland en er blijft erg weinig over.

is. Hij kan met debeste wil van de wereld niet aantonen
dat het geldbeluste korte termijn denken van natuurbeheerders ook maar iets opbrengt voor
primaire (spechten) en dus ook niet voor secundaire (kauwen) holenbroeders.

Oeps … Ips!
In dit hoofdstuk dat zelfs interessant is voor een entomoloog doet Bijlsma uit de doeken hoe
de letterzetters (Ips spec.) van fijnspar en lariks in de hand worden gewerkt door het
moderne bosbeheer. Het ruimen van complete (aangetaste) bosvakken inclusief de
resistente bomen, ringen van gezonde lariksen die kever en de schimmelige bondgenoten
extra kansen geven, het slepen met bomen en houtsnippers over grote afstanden helpen
allemaal niet. Maar misschien moeten al die exoten toch maar verdwijnen. Het komt
natuurlijk omdat ze hier toch niet thuishoren die rechte bosbomen; alleen 'oorspronkelijke'
biodiversiteit telt mee.

Lekker kwelen kiepen
De hoogste concentraties aan vogeltjes in het vroege voorjaar vind je in een lariksbos. Niet
alleen in mastjaren wanneer het er wemelt van de sijsjes en vinken maar ook wanneer
insecteneters als pimpelmezen er voedsel vinden. De alom tegenwoordige rups van de
larikskokermot wordt vakkundig door de meesjes uit het kokertje gepeld en opgegeten.
Jammer dat de lariks een exoot is en 'moet' worden uitgeroeid.

Gedragscode bosbeheer
Het gebrek aan kennis, evaluatie, inzet en
zorgvuldigheid met betrekking tot de gedragscode
bosbeheer wordt uitvoerig belicht en gestaafd met
keiharde metingen aan het vernietigen van
roofvogelnesten. Het gebrek aan sancties, ontheffende
omstandigheden (de economie en gevaar voor
uitsterven van een bepaalde soort) maakt de
gedragscode een juridische vrijbrief voor het jaarrond
(en dag en nacht) uitvoeren van ingrijpende
boswerkzaamheden inclusief kaalkap. Zo een peperdure
harvester mag nooit stilstaan.

Dode bomen
Het door subsidies ingegeven ringen van bomen - want
dood hout doet leven - ondergaat een grondig
vergelijkend onderzoek.Bijlsma vindt dat levensduur en
kwaliteit (voor insecten en vogels) van op natuurlijke
wijze gestorven bomen veel en veel langer en veel beter
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Vervolg boekbespreking Kerken van goud, dominees van hout, over de verwording van de
Nederlandse Natuurbescherming

Hoezo weg met die exoten?
We weten al lang dat Amerikaanse vogelkers een waardevolle bosboom kan zijn en
het grote onzin is dat deze nog steeds met zaag en gif bestreden wordt door
natuurbeheerders. Bijlsma toont ook nog eens haarfijn aan dat bestrijding geen
enkele zin heeft omdat de vruchten een belangrijke aanvulling zijn in het dieet van
lijsterachtigen en spreeuwen. Zij zullen de vruchten voor eeuwig blijven verspreiden.
Behalve als vruchtboom is het ook een waardevolle waardplant voor insecten waar
inmiddels al evenveel soorten van leven als van de inheemse vogelkers. Als de
bomen ook nog eens tot volle wasdom mogen groeien zou dat zelfs een stimulans
zijn voor de zeldzame fluiter die nu ook al interesse voor kleinere exemplaren van de
Amerikaanse vogelkers toont.

Aziatische duizendknopen is een andere groep met slachtoffers van
natuurbeheerders. Groeiend op verstoorde plaatsen langs wegen, langs sloten of op
dijken zijn ze niet alleen een fijn habitat voor broedende vogels ze leveren ook nog
eens maandenlang prima nectar voor enorme aantallen insecten als zweefvliegen en
bijen. Die laatsten maken er ook nog eens prima honing van. Eat it, if you can't beat it.

Stop met roofdieren de zwarte piet toe te spelen!
De schuld leggen bij roofdieren (zelfs niet bij de miljoenen huishoudende huiskatten)
als het gaat om de achteruitgang van bepaalde soorten is volkomen onterecht en
resulteert in schijnmaatregelen die nog voortvloeien uit een tijd dat boeren en
buitenlui iedere predator als een persoonlijke concurrent ervaarden. De vele
belangengroeperingen en beheersmaatregelen voor specifieke soorten of groepen, of
het nu planten, vlinders, vogels of zoogdieren zijn, houden geen rekening (kunnen dat
ook niet) met de rest van het biotoop. Voordeel voor het een is automatisch nadeel
voor het ander. Het ongemoeid laten van predatoren (exoot of niet) zorgt voor een
nieuw natuurlijk evenwicht met de nadruk op natuurlijk. We moeten ons richten op
gebiedsbescherming tegen de kwalijke invloeden van de menselijke hebberigheid en
onachtzaamheid, niet vechten tegen de natuurlijke processen.

Aan het uitsterven van korhoenders wijdt Bijlsma een drieluik. Eerst op de Sallandse
Heuvelrug waar nu alleen nog een paar Zweedse korhoenders rondlopen na vele
mislukte pogingen, ingrepen (vernieling) in het landschap en zelfs het wegvangen van
roofvogels. Totale kosten onbekend maar dat het in de miljoenen loopt, leidt geen
twijfel. Dan op de Hoge Veluwe, uiterst geschikt en voldoende groot geacht maar met
de vele gekweekte en uitgezette korhoenders uiteindelijk toch niet gelukt. Van de
meer dan 40 pogingen in heel Europa is er niet een gelukt. Bijlsma is niet verbaasd.
Zelfs uit oude geschriften en literatuur uit de vorige eeuw blijkt al dat het gewoonweg
niet lukt de soort te herintroduceren. Het korhoen is hier aan het uitsterven en dat
hoort er gewoon bij net als het verdwijnen van kuifleeuwerik, grauwe gors, ortolaan,
griel, kemphaan en klapekster. De natuur is dynamisch en kan nu eenmaal niet
beheerd worden als iets statisch en onveranderlijks. Er komt ook weer van alles voor
terug. Besteed je geld en aandacht aan een schoon en onverstoord milieu en de
natuur zal gedijen.

In het hoofdstuk "Rapportjes bakken als panacee" komt Bijlsma met een voorstel om
natuurbeschermers af te rekenen op hun resultaten. Stop de subsidies; dat geeft
ruimte aan zaken die er toe doen, jeugdige bevlogenheid en urgent veldwerk. Hij
hekelt het hele rapportencircus rondom de weidevogelbescherming. We weten allang
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wat er werkelijk aan de hand is. Maar er worden nog ontelbare rapporten geschreven
naar de wens van de opdrachtgever en vaak met de bedoeling nog meer te vernielen
en nog meer geld los te peuteren voor het in stand houden van de gouden kerken
van natuurbeheerders en ecologische adviesbureaus.

verleden allemaal heeft afgespeeld in een gebied. Wederom trekt Bijlsma de troef
van het intrekken van de subsidie. Dat zal het kaf van het koren scheiden en echte
natuurliefhebbers een kans geven.

Met de elfde plaag bedoelt Bijlsma de verhonderdvoudiging van natuurbezoek door
mensen in de laatste 50 jaar. Dat alles gestimuleerd en gefaciliteerd door onze
natuurbeheerders. Zij moeten namelijk hun subsidies verantwoorden en die moeten
besteed worden aan het welzijn van mensen en in veel mindere mate aan het welzijn
van de natuur. Wandelroutes, fietspaden, moutainbiketrails, ruiterpaden,
bezoekerscentra en ga zo maar door, allemaal niet voor de natuur. Volgens Bijlsma
kunnen mensen zich tegenwoordig best wel redden met hun luxeproblemen; het is
de natuur die beschermd moet worden.

In het spoor van de mensen volgen ook de honden (al dan niet loslopend) en hun
drollen. Ook blikjes en ander zwerfvuil verveelvoudigen in de afgelopen 30 jaar. Alles
nauwkeurig opgetekend en geturfd door Bijlsma. Ook de doodgefietste hazelwormen
(162), mestkevers (5881), padden, hagedissen etc. verveelvoudigen in die tijd. De
aanleg van parkeerterreinen en betonnen fietspaden corresponderen op het jaar af
met de grootste stijgingen in mortaliteit en verstoring. Een aparte categorie in
verstoring is de nestfotografie. Ondanks alarmroepen van voederende draaihalzen
blijven 'natuur'fotografen hun nabije positie behouden om het plaatje van hún leven
te schieten. En dat is natuurlijk maar 1 voorbeeld. Uitgebreid gaat Bijlsma in op de
vluchtafstand (duizenden notities) van vogels. Menselijk bezoek aan het leefgebied
van vogels is beslist geen sinecure voor deze gevoelige dieren.

Het abdominale profiel van de boswachter is een hilarisch hoofdstuk waarin het buikje
(abdomen) van de boswachter tegen de tijd wordt afgezet. Dit vertoont hetzelfde
patroon als dat van de gemiddelde Nederlander richting overgewicht. Nog leuker is de
staafgrafiek waarin het aantal zichtwaarnemingen van een boswachter wordt afgezet
tegen de afstand tot de auto waarmee die de natuur is ingereden, ronduit gênant.

Tot slot een letterlijk citaat: "… de onwaarschijnlijke hoeveelheid geld die in Nederland
aan absurde beheersmaatregelen wordt weggegooid staat in geen verhouding tot de
zin ervan. … grosso modo volstaat het om een hek te plaatsen en mensen te weren.

In "Tere zieltjes" krijgen de
natuurvernielers zelf het voor hun
kiezen. Niet alleen negeren ze
eventuele kritiek er is ook een heel
pr-apparaat om kritiek te
ontkrachten op alle mogelijke
manieren. Door de snelle wisseling
van posities is het ook nog lastig
om medewerkers op hun beleid
aan te spreken. Ze weten vaak niet
uit eigen ervaring wat er zich in het

Glyphosaat door de takken heen, foto Guus Dekkers
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Hoe het anders kan:
Er is hoop op verbetering. Bijlsma heeft vooral vertrouwen in de natuur zelf, de
veerkrachtigheid er van, het aanpassingsvermogen. Waar hij ook enthousiast van
wordt, zijn de amateurs (liefhebbers) die in staat zijn om over enorme tijdreeksen
geheel vrij van restricties data te verzamelen over de meest uiteenlopende
onderwerpen. Uiteraard zijn er meer beginners dan doorgewinterde
wetenschapsbeoefenaars en is het onderzoek anders dan in vorige eeuwen en is het
lastiger voor de amateur om bij te blijven met de wetenschappelijke literatuur. Maar het
groeiende aantal liefhebbers maakt veel goed. Over de massa aan data verzameld in
het kader van citizen science is hij kritisch; er komt nogal wat statistisch gemanipuleer
bij kijken om er bruikbare informatie van te maken.

Het welgemeende advies aan de natuurbeheerders is om meer wetenschappelijke
studies te lezen en met wetenschappers in gesprek te gaan. Op het gebied van
natuurbescherming is er een waardevolle website: www.conservationevidence.com en
het gelijknamige online tijdschrift. Ook geeft Bijlsma een drietal tips voor de
natuurbeheerder mee: 1. Niet alles wat je ziet is waar. 2. Zoek alternatieve
verklaringen. 3. Kijk verder dan het eigen gebied. Dit geldt niet alleen voor wat je in je
eigen gebieden ziet maar ook voor aangeleverde rapporten en zelfs voor
wetenschappelijke artikelen. Uiteindelijk toont Bijlsma zijn begrip voor de moeilijkheden
waar natuurbeheerders mee te maken hebben en uit hij ook zijn liefde voor hen die
toch vanuit hun liefde voor de natuur aan het vak begonnen zijn.

Het uiteindelijke voorstel valt niet samen te vatten maar adviezen en ideeën uit alle
voorgaande hoofdstukken worden er in genoemd en een bladzijde later volgen de
voordelen ervan. Je zult het zelf moeten lezen. Ik durf het eerlijk gezegd ook niet op te
schrijven, het nijgt naar extremisme, hoe waar, eerlijk en logisch het ook is. De
beoogde utopie is die van kerken van hout en dominees van goud en een natuur die
daar eeuwig mee gediend is.

Bijlsma geeft het zelf toe: "Ik mis de diplomatieke tact om onwelgevallige
boodschappen klantvriendelijk aan de man te brengen" en zijn harde betoog wringt
inderdaad behoorlijk. Toch maakt zijn aanklacht tegen de verkwanseling van de natuur
veel indruk, niet alleen door zijn kennis, ontelbare persoonlijke ervaringen en
onderzoeken maar ook door de overweldigende hoeveelheid literatuur en documentatie
die hij aanhaalt. Het boek is sowieso interessant voor elke vogelaar maar het zou
verplichte kost moeten zijn voor iedere bestuurder en (aspirant) natuurbeheerder. Het tij
moet echt gekeerd worden, de subsidies, donaties, contributies, etc. aan natuur
besteed.

Guus Dekkers, oktober 2021

N.b. Op de volgende pagina vindt u meer foto's behorende bij dit artikel.

Die natuur zoekt het zelf wel uit. Wat
wij daarvan vinden doet niet ter zake.
Sterker: elk idee hoe natuur zou
moeten zijn is onzin. Het zou wel heel
raar zijn als die natuur de afgelopen
vijf miljard jaren verkeerde dingen
heeft gedaan, en dat ze pas de
afgelopen vijftig jaar (..) weer
enigszins door toedoen van
beheerders wordt rechtgebreid …".

Natuurbeheer Wouwse Plantage, foto Guus Dekkers
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Van boven naar beneden:

Markiezaat
Doel (België)
Maasvlakte

Van boven naar beneden:

Wouwse Plantage
Wouwse Plantage
Wouwse Plantage

Foto's Guus Dekkers
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Beheerwerkgroep KNNV Roosendaal

Op Landgoed Visdonk, ten zuiden van Roosendaal, is de beheerwerkgroep dit
najaar druk bezig met achterstallig werk. Door de corona konden we afgelopen twee
seizoenen nauwelijks werken, wat nu een hoop extra werk geeft. Vooral op de
heidevelden groeien de dennen, berken en wilgen uitbundig. Met wortel en al
moeten ze verwijderd worden, anders groeien ze weer aan.

Landgoed Visdonk heeft heel wat verspreid liggende heidevelden. Een aantal ervan
zijn nog niet zolang geleden ‘aangelegd’. Juist in deze nieuwe heidevelden komt
veel opschot voor.

Wie een keer mee wil helpen is welkom op maandagmorgen tussen 8.45 en 11.30
uur.

_________________________

Foto's
gem

aaktdoorAndré
G
iele

Kortenhoeff, foto Guus Dekkers
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Van de elf in Nederland voorkomende soorten graafwantsen komt meer dan de
helft voor op de Brabantse Wal. Daaronder zijn er enkele, die als zeer zeldzaam
bekend staan. Zoals de grote borstelige graafwants (Microporus nigrita), die in
ons land uitgestorven leek te zijn, Ochetostethus nanus waarvoor de Brabantse
Wal de derde vindplaats is in ons land en de ballotegraafwants (Triomegas
sexmaculatus), die tot dan toe buiten Zeeland en Limburg onbekend was.

Wantsen zijn insecten waarvan de voorvleugels deels verhard zijn en gedeeltelijk over
elkaar liggen. Ze lijken oppervlakkig op kevers, maar kevers hebben nooit voorvleugels
die deels vliezig zijn. De voorvleugels van kevers liggen niet over elkaar, maar sluiten
midden op de rug keurig aaneen. Tenslotte hebben kevers bijtende monddelen, nooit
een zuigsnuit, zoals wantsen.
Binnen de onderorde wantsen vormen de graafwantsen een afzonderlijke familie. De
meeste graafwantsen zijn min of meer ovaal van vorm, stevig gebouwd en zwart of
donker van kleur, sommige met een crèmekleurige tekening en/of metaalglans. Om
goed te kunnen graven hebben ze borstelige poten.
Veel graafwantsen leiden een ondergronds bestaan, tot enkele centimeters diep, waar
ze aan plantenwortels zuigen. De larven leven steeds ondergronds of in de humuslaag.
Van sommige soorten zijn de volwasssen dieren vaak bovengronds te vinden, andere
soorten zien het daglicht alleen op warme dagen in de paringstijd. Graafwantsen kunnen
vliegen. Een aantal soorten kent broedzorg.1

1. Kleefkruidgraafwants (Legnotus limbosus)

Kenmerken:
3,5 – 4,3 mm, zwart, met uitzondering van het vliezige deel van de voorvleugels en een
smalle witte zoom langs bijna de zijkant.

____________________
1 Voor biotoop, soortbeschrijving en verspreidingsgegevens is – voor zover niet anders is aangegeven -
in dit artikel gebruik gemaakt van Aukema e.a. 2016; Aukema & Hermes 2020; idem 2021 en
www.waarneming.nl

2 Stichel 1957-1962, Vol. 4, 678; Wachmann et al 2008, 16

Zeldzame graafwantsen (Cydnidae) op en langs de Brabantse Wal

Afb. 1 Kleefkruidgraafwants (Legnotus limbosus)
Leemputten, Huijbergen, 10 mei 2020

Vera Vandenbulcke
Gerrit Groeneweg

Voorkomen:

De kleefkruidgraafwants leeft in warme,
min of meer open, droge en zandige
biotopen op en onder kleefkruid.
Volwassen dieren zijn ook bekend van
herik, bosandoorn, gamander, tijm,
clematis, dovenetel, en wilde averuit.2
Vooral in het voorjaar is de volwassen
wants vaak bovengronds te zien.



18NHT januari 2022 KNNV Roosendaal

Bijzonderheden:
Op de Brabantse Wal troffen wij kleefkruidgraafwantsen aan bij Bergen op Zoom,
Halsteren, Huijbergen en Ossendrecht. Maar ook elders op de West-Brabantse
zandgronden zijn kleefkruidgraafwantsen gevonden. Buiten de zandgronden komt
het dier normaliter niet voor. Toch is er een waarneming van deze wants van de
kleigrond, namelijk een vondst in de kern van Dinteloord, maar dat lijkt een
“dwaalgast” te zijn.

2. Grote borstelige graafwants (Microporus nigrita)

Kenmerken:
4,1 – 5,2 mm, zwart, korte doorntjes langs de hele voorrand van de kop.

Voorkomen:
Van voor 2000 zijn van dit insect in ons land slechts 31 waarnemingen bekend.
Ná 1980 werd het dier nog twee keer gezien: in 1985 in Limburg en in 2015 op
een industrieterrein in Boxmeer. Daarna lijkt het dier uit ons land te zijn
verdwenen.
Totdat wij deze soort in onze bodemvallen aantroffen! We zagen hem twee keer
langs de A4/A58 bij Bergen op Zoom (19 juli 2019 en 5 september 2021) en
twee keer op Visdonk, Roosendaal/Rucphen (5 juni 2020 en 30 maart 2021).
Inmiddels is ook hij ook in Elst (Gld.) weer opgedoken (4 september 2021).
Even bestond de vrees dat deze wants in ons land zou zijn uitgestorven.
Gelukkig is dat niet het geval, maar het blijft opvallend dat vier van de vijf
waarnemingen van na 2000 uit westelijk Noord-Brabant komen!

Bijzonderheden:
De grote borstelige graafwants leeft tot centimeters diep in de bodem van het
sap uit de wortels van planten op warme droge zandgronden met spaarzame
begroeiing. Bij warm weer en in de paringstijd is dit dier ’s nachts ook
bovengronds actief.

Over de waardplanten is onvoldoende bekend.3 Buntgras lijkt evenwel de
voornaamste waardplant te zijn.4 In Saksen (D.) bewoont deze
borstelgraafwants droge graslanden, ook daar zuigt hij aan de wortels van
grassen. De typische habitat daar is open graslanden met buntgras en
zandzegge.5 Lupoli en Dusoulier tenslotte noemen ook voor

Vervolg Zeldzame graafwantsen (Cydnidae) op en langs de Brabantse Wal
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Frankrijk buntgras als waardplant.6
Volgens Münch komen volwassen dieren
in Saksen op warme lentedagen naar de
oppervlakte om er een partner te vinden.
Uit onze waarnemingen blijkt dat de wants
ook op andere (warme) dagen boven-
gronds vertoeft. Volwassen dieren zijn in
ons land dan ook bovengronds waarge-
nomen vanaf april tot halverwege oktober.7

____________________
3Aukema & Hermes 2020, 47. Münch 2012;
4Stichel 1957-1962,
5 Michael Münch 2012: https://www.insekten-sachsen.de/Pages/TaxonomyBrowser.aspx?id=453843
(laatste aanpassing door auteur op 30 juli 2012; geraadpleegd 24 oktober 2021)

6 Lupoli & Dusoulier 2015, 75
7 Münch 2012; Aukema & Hermes 2020, 47
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Ossendrecht is daarmee de derde
vindplaats van deze soort in ons land.
In België is deze graafwants de laatste
jaren al vaker waargenomen. De
dichtstbijzijnde vindplaats daar is
Destelbergen bij Gent (2019).

3. Ochetostethus nanus (nog geen Nederlandse naam)

Kenmerken:
3 - 4,4 mm, geheel zwart met uitzondering van het vliezige deel van de
voorvleugels, dat is wit doorschijnend met zwarte aders. Het beestje is
langwerpig ovaal met vrijwel evenwijdige zijden. De punt van het driehoekje
tussen de vleugels (= schildje of scutellum) is relatief smal. De kop is hoekig en
aan de voorzijde nauwelijks ingesprongen, alleen de poten zijn met doornen
bezet.8 Onderscheid tussen O. nanus en andere soorten uit de familie
Ochetostethus kan alleen worden vastgesteld op basis van de vorm van de
genitaliën van de mannelijke wants. Vooralsnog is er geen reden te
veronderstellen dat hier te lande andere soorten voorkomen.

Voorkomen:
Tot 2017 was deze soort niet bekend uit Nederland. De wants kwam uitsluitend
voor op het Iberisch schiereiland, de westelijke helft van Frankrijk en het
aansluitende deel van België. Daar leeft hij op en onder lage planten en is te
vinden onder bladrozetten, stenen en plantenresten.
Over de biologie van deze wants is weinig bekend. In België trof men de soort
aan in een ruderale vegetatie met mossen, vooral krulmos en purpersteeltje,
terwijl op een andere plaats drie exemplaren in kalkgrasland werden gevonden,
waar wimperparelgras een mogelijke waardplant zou kunnen zijn.9 Andere
wetenschappers noemen fakkel- en buntgras als waardplant.10 In Frankrijk werd
de soort aangetroffen bij lipbloemigen en anjer en in de Franse duinen onder
pollen viltig brandkruid.11

Bijzonderheden:
Op 7 juli dit jaar vingen we deze kleine zwarte graafwants met ons sleepnet in
de Abdijbossen bij Ossendrecht. Over de determinatie ervan waren we niet
helemaal zeker, omdat de kenmerken van het beestje op een paar punten
afweek van de ons toen bekende graafwantsen. Wantsenspecialist Berend
Aukema hield er rekening mee dat het mogelijk Ochetostethus nanus zou
kunnen zijn, een zuidelijke soort die in 2017 bij Middelharnis voor het eerst in
ons land werd aangetroffen.12

_________________
Afb. 3 Ochetostethus nanus.
Abdijbossen Ossendrecht, 7 juli 2021

8 Lupoli & Dusoulier 2015, 105-106
9Aukema e.a. 2007, 89
10 Stichel 1957-1962, 682
11 Lupoli & Dusoulier 2015, 105
12 Aukema e.a. 2017, 51-52

Twee jaar later, in 2019, is het
beestje ook op twee plaatsen in
Zeeuws-Vlaanderen gezien: 1
exemplaar bij Terneuzen en 2
exemplaren (in copula) op het
Land van Saeftinghe.

Na onderzoek heeft Aukema ons
deze maand definitief kunnen
bevestigen, dat ook onze vangst
inderdaad de nieuwkomer betreft.
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Opvallend is dat de laatste jaren in Limburg, langs de kust èn op de Brabantse
Wal regelmatig wantsen worden gesignaleerd, die we vroeger alleen uit Zuid-
en Midden-Europa kenden. Dat geldt ook voor deze soort. Met andere woorden
de noordgrens van het verspreidingsgebied van zuidelijke soorten is opgescho-
ven en is in Nederland komen te liggen.

4. Vergeet-mij-nietgraafwants (Sehirus luctuosus)

Kenmerken:
6,2 – 8,3 mm, zwart met uitzondering van het vliezige deel van de voorvleugels;
geen haren of doorns op de voorrand van de kop; het scutellum reikt tot ¾ van
het achterlijf.

Voorkomen:
Deze graafwants is in ons land vrij algemeen in droge en warme biotopen, in de
duinen en op de binnenlandse zandgronden, maar niet in Drenthe, Groningen of
Flevoland.

Het dier leeft van ruwbladigen en is vaak te vinden onder vergeet-me-nietjes en
bladrozetten van slangenkruid en ossentong, maar ook onder bladrozetten van
andere planten. Bovengronds is het volwassen dier ook gezien op veldsalie,
koningskaars, wilde averuit, framboos, rogge en hoornbloem.13 De wants kan
ondergrond schade veroorzaken aan aardappelen en bieten en bovengronds
aan de vruchten van framboos, bosbes en kersen.14

Bijzonderheden:
Tot 2018 was deze soort nog maar één keer in westelijk Noord-Brabant
gezien.15

5. Dovenetelgraafwants (Triomegas bicolor)

Kenmerken:
5,5 – 7,5 mm, zwart met blauw-groene metaalglans en uitgebreide roomwitte
tekening; ook het vliezige deel van de voorvleugels (= membraam) is
roomkleurig.

_________________
13 Stichel 1957-1962, 669; Wachmann e.a. 2008, 18
14 Lis et al 2000, 414
15 Aukema & Hermes 2020, 53

Afb. 4 Vergeet-mij-nietgraafwants
(Sehirus luctuosus) (Boswachtersdreef

Roosendaal, 1 augustus 2020)

Vervolg Zeldzame graafwantsen (Cydnidae) op en langs de Brabantse Wal

Inmiddels is een tweede vondst bekend: wij
hebben deze graafwants op 1 augustus
2020 in een van onze bodemvallen op
Visdonk aangetroffen. De bewuste val
stond opgesteld in de licht glooiende
overgangszone tussen voedselarme,
schaars begroeide zandgrond en het
aangrenzende voedselrijke, dicht met
kruidige gewassen begroeide terreindeel.
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Voorkomen:
Deze soort is in algemeen en is vrijwel overal in ons land te vinden. Hij komt
voor op lipbloemigen zoals de dovenetel. Vooral in deels beschaduwde
biotopen, zoals bosranden, houtwallen, parken en tuinen. In de periode maart-
juli is de volwassen dovenetelgraafwants vaak bovengronds op zijn waardplant
te vinden. De larve leeft aan de wortels van vooral de witte dovenetel, maar is
ook bekend van de paarse dovenetel, bos- en moerasandoorn en stinkende
ballote. Volwassen dieren kunnen schade veroorzaken aan fruit. Vooral op
warmere dagen zijn ze te vinden op de vruchten van mei- en sleedoorn,
framboos en clematis.16

Bijzonderheden:
Terwijl er voor 2000 nog maar een waarneming uit westelijk Noord-Brabant
bekend was, wordt hij vanaf 2000 vaker waargenomen. Wij vonden deze
opvallende graafwants op witte dovennetel op twee plaatsen te Bergen op
Zoom (Kraaijenberg en Groot Molenbeek), Rucphen (Visdonk) en Wouw (De
Donken). Het vrouwtje van deze graafwants bewaakt zowel de eieren als de
larven.

6. Ballotegraafwants (Triomegas sexmaculatus)

Kenmerken:
6,0 – 8,0 mm, zwart met blauw-groene metaalglans, roomwitte tekening; de
witte rand langs het halsschild loopt naar achteren tot ver voorbij de helft; het
membraam is zwart.

Voorkomen:
De ballotegraafwants is een zeldzame zuidelijke soort, die sinds 2002 ook uit
Nederland bekend is en sindsdien op een aantal locaties in het zuiden van
Nederland gevonden is. De eerste vondst op Nederlands grondgebied was juist
over de Belgische grens, in Cadzand op 31 augustus 2002. Cadzand was op
dat moment de meest noordelijke vindplaats in Europa.17

Later volgden meer waarnemingen in ons land. Tot 2019 bleven de op
waarneming.nl gevalideerde meldingen van deze soort beperkt tot zeventien
uurhokken in of langs de provincies Zeeland en Limburg.
De wants is gebonden aan de in ons land minder algemene stinkende ballote
en aan de tamelijk zeldzame malrove. Evenals sommige andere graafwantsen
kunnen ook hier de volwassen dieren op warme dagen bovengronds op
fruitbomen te vinden zijn.18

_________________
16 Stichel 1957-1962, 671; Lis et al 2000, 415; Southwood & Leston 1959, 24
17 Aukema 2003, 13-14
18 Lis et al 2000, 415

Afb. 5 Dovenetelgraafwants
(Tritomegas bicolor),

Heimolen, Bergen op Zoom,
29 maart 2017
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Vervolg Zeldzame graafwantsen (Cydnidae) op en langs de Brabantse Wal

Bijzonderheden:
We hebben te maken met een zuidelijk soort, waarvan het verspreidingsgebied zich
noordwaarts uitbreidt. Voor ons was dit aanleiding om de stinkende ballote in onze
omgeving te controleren. In de zomer van 2020 werd ons speurwerk beloond. Op
stinkende ballote, onderaan de Kraaijenberg (Bergen op Zoom) zaten twee
ballotegraafwantsen.
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In memoriam
Kees Konings

Kees was meer dan 60 jaar lid van onze vereniging en erelid.

Tijdens zijn werkende leven waren het vooral de tweewekelijkse

excursies, Vlaamse Ardennendag en de Pinksterkampen waar hij

bij betrokken was. Om de Pinksterkampen goed voor te bereiden

was hij met zijn vrouw Corry en de andere organisatoren vaak al

vanaf Hemelvaart ter plekke. Als de omgeving werd verkend om de

mooiste en interessantste plekjes te zoeken, dan ging Kees al

snel zijn eigen weg, nergens meer te bekennen, achtergebleven

om foto's te maken. Hij spendeerde veel tijd aan het perfecte

plaatje, soms ten koste van het geduld van de anderen. Als

iemand er iets van zei, was zijn antwoord: ik maak geen kiekjes

maar foto's. En dat kon hij, prachtig!

Kees was een stille genieter, maar hij kon ook op zijn

praatstoel zitten. Na zijn pensionering deed hij de IVN

natuurgidsencursus, waar hij volledig in opging en waarna hij

actief ging gidsen. Hij ging altijd goed voorbereid en met

originele hulpmiddelen ter educatie op pad.

Wat hij nooit liet schieten was de Jeugdnatuurgroep van het

IVN. Kinderen wat bijbrengen over de natuur leek wel een

roeping voor hem. Later werd hij lid van de fotowerkgroep

waarin hij tot op hoge leeftijd actief meedraaide.
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www.natuurtijdschriften.nl door Vera Vandenbulcke

Natuurtijdschriften: toegang tot tijdschriften over de Nederlandse natuur

De dagen zijn nog kort, maar buiten wandelen is een goede manier om de lente
af te wachten in hopelijk redelijke omstandigheden. Er is ook in de winter heel
veel te zien, ook al is het misschien wat bescheidener. Links en rechts zitten...
tada! beestjes op u te wachten, de planten maken zich op voor een gloedvolle
zomer en vogels zijn er in alle maten en gewichten. Om van zwammen maar te
zwijgen. Dus, sjaal om en naar buiten. Daarna weer naar binnen en peinzen
over al dat moois, met iets lekkers erbij. En lezen op www.natuurtijdschriften.nl.

Nederland is rijk aan tijdschriften met betrouwbare informatie over de
Nederlandse biodiversiteit en geodiversiteit. Een groot aantal artikelen is gratis
te downloaden op dit platform. Natuurtijdschriften is een samenwerking van
Naturalis Biodiversity Center met meer dan 30 partnerorganisaties. In totaal
vind je hier bijna 70.000 artikelen uit meer dan 70 verschillende tijdschriften.
Zoek op onderwerp of auteur. Het wijst zichzelf.

Pseudoschorpioen, tada! Op www.natuurtijdschriften.nl treft u vijf artikelen aan
over deze kleine rakker, die wij op platanen vinden.
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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.
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