
NATUURVERENIGING WALCHEREN KNNV 
55e JAARGANG VOORJAAR 2021 nummer 

DE COMPOSIET
https://walcheren.knnv.nl

1



Bestuur KNNV afdeling Walcheren:
Voorzitter: Vacant

Secretaris: Peter Sneltjes,  
Middelburgseweg 19, 4364TB Grijpskerke, tel. 06 36105645,  
email: secretaris@walcheren.knnv.nl

Penningmeester en Ledenadministratie: Hans-Peter Pieterse, 
Fazantenhof 144, 4332XT Middelburg, tel. 06 28 67 83 57,  
email: ledenadministratie@walcheren.knnv.nl

Media: Gerard Brand,  
Schuitvlotstraat 24a, 4331 SZ Middelburg, tel. 0118633931,  
email: webmaster@walcheren.knnv.nl

De ‘Composiet’ is een uitgave van de Natuurvereniging Walcheren, afdeling van de 
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en verschijnt 4x per jaar.

Natuurbeschermings coördinator: Hans Eckhardt,  
tel. 06 81 66 44 84, email jeckh@zeelandnet.nl

Vrij wandelen: Hilary Jellema Brazier, tel. 0118 75 05 66 

Plantenwerkgroep: Gerard Brand, tel. 0118 63 39 31

Strandwacht Neeltje Jans: Elly Jacobusse tel. 06 29 83 58 16

Werkgroep Amfibieën en Reptielen: Peter Sneltjes, tel. 06 36105645

Website www.knnv.nl/walcheren

 COLOFON

Inhoudsopgave      Pagina

Colofon     2

Bestuursmededelingen   3

Zomaar . . Toortsen bij de vleet  4-5

Gras is altijd boeiend    6-8

Nachtvlinders     9-11

Het nieuwe Zwin    12-14

Begraasd grasland    15-18

Molenwaterpark    18

Activiteiten     19

Fotoverantwoording

Adri Joosse: Achterpagina (Sneeuwgors)

André Hannewijk / B.Walhout: Pagina 15 t/m 18

Arjen van Gilst: Pagina 9 t/m 11

Hannie Joziasse: Voorpagina (Kompassla)

Hans Eckhardt: Pagina 4 en 5

Hilda van Langevelde: Pagina 12 t/m 14

Johan Antheunisse: Pagina 6 t/m 8

Peter Sneltjes: Pagina 18

De golfbaan die natuurbehoud 
hoog in het vaandel heeft staan!
www.domburgschegolfclub.nl

Nieuwe leden: Irene Maréchal-van de Voort, Middelburg, C. Dentz, Aagtekerke.

CONTRIBUTIE 2021
Hiermee vestig ik uw aandacht op het voldoen van de contributie voor het nieuwe jaar. 
De contributie bedraagt € 29,= voor leden, € 13,= voor huisgenoot-leden (in combinatie met een gewoon lidmaat-
schap) en minimaal € 13,= voor donateurs.
De contributie in 2021 is verhoogd van € 28 naar € 29 voor leden en van € 12,50 naar € 13 voor huisgenoot-leden en 
donateurs. Deze verhoging is een gevolg van de verhoogde afdracht aan de landelijke KNNV moeder organisatie.
Meer achtergrond informatie kunt u vinden in de vorige Composiet (Herfstnummer 3 – 2020).  
Het bankrekeningnummer is NL81 TRIO 0379 3040 82  t.n.v. Kon. Nl. Natuur. Walcher

Hans-Peter Pieterse. Penningmeester/ledenadministratie.

Kopij zomernummer graag vóór 1 mei 2021 opsturen naar: m.g.wesseling@zeelandnet.nl



Bestuursmededelingen

1. Algemene ledenvergadering (ZOOM) op 9 december 2012
Deze digitale ledenvergadering werd “bijgewoond” door ongeveer 10 leden. Door de Corona werden alleen de huis-
houdelijke zaken besproken zoals:
- Financieel overzicht 2020 vs 2019 en begroting   - Benoeming nieuwe kascommissie 
- Benoeming nieuwe penningmeester   - Kascontrole en  kascommissie 
- Contributieverhoging     - Ontwikkelingen omtrent de Composiet.
Het financieel overzicht en de verklaring van de kascommissie voor goedkeuring en decharge zullen op de website 
geplaatst worden. Degenen die geen internetverbinding hebben kunnen voor informatie contact opnemen met de 
secretaris.

2. Voorstellen nieuwe penningmeester
Mijn naam is Hans-Peter Pieterse. Van professie ben ik techneut. Ik gids al zo’n kleine tien jaar als natuurgids op 
Walcheren. Ik heb jaren op een boerderij gewoond en ben graag in de natuur actief. Vind het een uitdaging om 
voor de KNNV bezig te zijn om meer te weten te komen over de natuur.

3. Van de redacteur: Bedankt!
Zoals ik vorig jaar al in de Composiet heb aangekondigd, is dit mijn laatste bijdrage aan het samenstellen van dit 
blad. Ik heb dit werk gedurende meer dan 10 jaar met veel plezier gedaan, maar nu wil ik nieuwe inspiratie opdoen 
door me in te zetten voor onderzoek in werkgroepverband. Door te stoppen schep ik hiervoor de nodige ruimte.
Het maken van de Composiet is zeker niet de verdienste geweest van mij alleen! Daarom wil ik nu met dit bericht 
alle mensen hartelijk bedanken die hier de afgelopen jaren aan hebben meegewerkt!.

Het zou te moeilijk zijn om iedereen persoonlijk te bedanken, maar een aantal wil ik wel hierbij toch gaan noe-
men. Daarbij denk ik in eerste instantie aan Gerard Brand. Die heeft mij vanaf het begin enorm geholpen met het 
omzetten van mijn Worddocument in een “drukkersproef” versie en daarbij de inlevering aan de drukkerij ook 
verzorgd. Zonder zijn hulp zou ik dit niet voor elkaar hebben gekregen!

Vervolgens wil ik de mensen bedanken die de Composiet al die jaren hebben rondgebracht op Walcheren. Door hun 
steun is het financieel mogelijk geweest om de Composiet in deze kleurenversie te laten drukken. De verzendkos-
ten zijn daardoor tot een minimum beperkt. Na al die jaren wil ik ze graag uit de anonimiteit halen:
Middelburg    Elly Barentsen; Ko Adriaanse; Ria Goedbloed; Betty Groenenberg; Els Kuiper
Vlissingen,Koudekerke en Ritthem Tamme Seijnstra
Oostkapelle    Jo Clarijs
Buitengebieden Walcheren  Christien Labruyere.

Ook wil ik speciaal de mensen bedanken die spontaan en op verzoek -verrassend bereidwillig- kopij hebben ingele-
verd! Een aantal wil ik speciaal noemen omdat ze bijna voor elk nummer kopij hadden:
Richard Struijk :“Wat altijd weer boeit . . . .”
Henk Mandemaker :“Waarnemingen in het Zandvoort”
Hans Eckhardt  :“Zomaar . . . .”
Hannie Joziasse :Foto’s voor de voorpagina
Adri Joosse  :Foto’s voor de achterpagina

Tenslotte wil ik het bestuur bedanken dat ik als redacteur bij alle bestuursvergaderingen aanwezig mocht zijn. Dat 
heeft mij goed geholpen met ideeën voor het verzamelen van kopij.

EN NU: Het contract met de drukker is per 1 april beëindigd omdat er begin januari nog geen nieuwe redacteur 
was. Momenteel is die er gelukkig wel. Marijke Wesseling en Frans D’huij gaan voor één jaar de redactie en orga-
nisatie van de bezorging overnemen! Gerard heeft al aangegeven ook met hen samen te willen werken voor een 
“drukkersproef” resultaat, we kunnen er voorals nog weer een jaar tegenaan.

Jos de Jong

4. Namens ons allemaal
Jos, bedankt voor ca. 10 jaar Composiet, sinds de 46e jaargang (2012) in kleur.
Ik heb een flauw idee hoeveel tijd in ieder nummer ging zitten. Kopij verzamelen, contact houden met auteurs en 
fotografen, een indeling bedenken en zichtbaar maken, op papier en in Word, en tot besluit je ontwerp aan mij 
toevertrouwen om het drukklaar te maken. Was dat gebeurd, dan nog het tijdrovende proces van het pagina voor 
pagina uploaden naar de internetdrukker Editoo. En het juiste adressenbestand meesturen ! Het bezorgen moest 
dan nog beginnen . . .  Bedankt en tot op excursie !

Gerard Brand



Zomaar . . . . toortsen bij de vleet

De Coronatijd had door zijn ruime hoeveelheid thuisuren een gunstig effect op het bijwerken van het fotoarchief. Ik 
had de afgelopen zomer best wel veel planten gefotografeerd. Meestal gebeurt dat tijdens excursies van de plan-
tenwerkgroep, maar die heb ik, voor zover ze al doorgang vonden, afgelopen seizoen even aan me voorbij laten 
gaan. Ik was dus veel solo op stap, maar dat geeft soms ook verrassende resultaten: terugkijkend op afgelopen 
zomer viel mij op dat ik aardig wat toortsen op de foto had, vooral de grotere soorten. 

Het voordeel van toortsen (het geslacht Ver-
bascum) is dat ze doorgaans erg goed opval-
len. Dat begon al tijdens een fietstochtje dat 
mij via het Middelburgse industrieterrein 
Arnestein naar fort Rammekens voerde. Langs 
het fietspad op het zuidwest-puntje van het 
industrieterrein bloeide in de berm  hoog 
boven de omringende flora uit een prachtige 
Keizerskaars (Verbascum phlomoides) en 
een flink aantal kilometers verderop langs 
het fietspad ter hoogte van het schor bij fort 
Rammekens nog een prachtig exemplaar. 
Doorfietsend langs de zeedijk van Ritthem 
weer Keizerskaars, nu, in tegenstelling tot de 
eerste twee, een hele hoge en ook een uit de 
kluiten gewassen Koningskaars (Verbascum 
thapsus). Het verschil tussen Keizerskaars 
en Koningskaars is gelukkig vrij eenvoudig. 
De grootte van de heldergele bloemen, bij 
Keizerskaars fors en bij Koningskaars relatief 
klein, springt als kenmerk goed in het oog. 

De echte florist kijkt natuurlijk naar stempels en meeldraden, of naar bladeren en bladstand, maar zelfs zonder die 
details kun je deze soorten als het ware langsfietsend determineren. Dat wil zeggen, als we even geen rekening 
houden met de derde grote toorts, de Stalkaars, waarover later.

Bloem KoningskaarsBloem Keizerskaars

Koningskaars, RitthemKeizerskaars, Arnestein



Koningskaars en Keizerskaars waren ook op de Neeltje Jans volop aanwezig. Ter 
hoogte van de Dijkgraaf A.M.Gelukweg stond het talud van de N-57 vol met tien-
tallen forse Koningskaarsen, terwijl verderop langs deze weg, soms in groepen, 
soms alleenstaand, vele fraaie Keizerskaarsen bloeiden. De Neeltje Jans bleek dus 
een interessant toortsengebied, waar – iets verderop - langs de Faelweg boven-
dien ook nog eens vele exemplaren van de Melige toorts (Verbascum lychnitis) 
groeiden, een tamelijk hoge toorts die met zijn saaie kleuren veel minder opvalt 
dan de drie eerder genoemde geelbloeidene kaarsen. De Nederlandse soortnaam 
slaat voornamelijk op de bladeren, bloemstelen en kelken die er een beetje wit-
viltig (= melig) uit zien.

De derde grote geelbloeiende toorts, de Stalkaars (Verbascum densiflorum) 
kwam ik tegen op een braakliggend veldje van het industrieterrein Ramsburg, 
aan de noordkant van Middelburg. Het was een exemplaar dat hoog boven mij uit 
reikte en daarmee een eindje door de twee meter heen schoot. Nu is het verschil 
tussen Stalkaars en Keizerskaars wat lastiger dan het onderscheid met de Ko-
ningskaars, dus dat is altijd even goed opletten. De grote bloemen lijken namelijk 
sprekend op elkaar, maar de bladeren vertonen wel wat verschillen. Zelf let ik 
eigenlijk het eerst op de bladrand. Als het blad grove tanden vertoont, dan kom 
je al gauw op de Stalkaars uit; de bladranden van de Keizerskaars zijn golvend en 

hooguit licht gekarteld. Wil je vervolgens meer zekerheid dan kijk je hoe het blad afloopt. Bij de Keizerskaars is dat 
nauwelijks het geval, terwijl het blad van de Stalkaars veel verder afloopt.

Ramsburg had nog een tweede verrassing uit de toortsenfamilie, maar dan komen we wel op een wat kleinere soort 
uit, namelijk Mottenkruid (Verbascum blattaria), in dit geval de witbloeiende vorm. Maar toch: toorts nummer 
vijf.Al met al kan ik dus met veel plezier terug kijken op een veelzijdig en uitbundig toortsenjaar. 

Waar ik ook met veel plezier op kan terug kijken is op het redacteurschap van Jos de Jong, die ons veel en graag 
gelezen blad de Composiet (net als de toortsen) in al zijn kleur tot grote hoogten heeft gebracht. Ik wil hem op 
deze plek hartelijk bedanken voor al zijn inspanningen voor ons blad en onze vereniging; het was bovendien een 
genoegen om als scribent met Jos als redacteur samen te werken. Ik hoop dat hij (of wij) in staat zijn om een op-
volger te vinden waaraan Jos het stokje (als het ware als een olympische toorts) kan overdragen*.

Hans Eckhardt
*noot redactie: Het stokje is intussen in andere handen. U, lezers, heeft daarover een Zeekraal ontvangen ! 

Zomaar . . . . toortsen bij de vleet (vervolg)

MottenkruidBladrand Keizerskaars

Bladrand Stalkaars

Stalkaars

Melige toorts



Gras is altijd boeiend

Beste leden,
Johan Antheunisse heeft in het voorjaar van 2020  een mooie en leerzame cursus over grassen gegeven in het Hof 
van Buren te Middelburg. Helaas heeft hij door COVID 19 deze cursus niet kunnen afmaken en voorlopig is, op korte 
termijn, daar ook geen zicht op. Op verzoek van ons heeft hij ter afronding van de cursus dit artikel geschreven 
voor de Composiet. Veel leesplezier!

De redactie

Gras timmert behoorlijk aan de weg de laatste jaren. Voor mijn gevoel waren het in de zestiger jaren hoofdzake-
lijk de kruipgrassen zoals het Straatgras die de boventoon voerden; tegenwoordig kun je tussen het plaveisel in het 
stedelijk gebied heel wat meer soorten tegenkomen.

Gras kennen we allemaal wel 
en Straatgras, Poa annua , was 
voor mij zo’n beetje het eerste 
gras wat ik heb leren kennen. 
Ik moest namelijk wel eens het 
straatje schoonmaken toen ik 
nog ‘jong’ was en dat deed 
ik dan met een oud aardap-
pelschilmesje. In die tijd was 
het schoonmaken van je eigen 
straatje nog heel gewoon. Langs 
de gevels, bij bomen of op 
achteraf plekjes vond je vaak 
ook het Kruipertje, Hordeum 
murinum. Het is een hoger gras 
met een bloei-aar met lange 
naalden, lijkt wat op gerst en 
is ook een gerstsoort. Gewoon 
straatgras heeft er inmiddels 
meer ‘straatgrasjes’ bij gekre-
gen, zoals het Stijf straatliefde-
gras, Eragrostis multicaulis, en 
het klein liefdegras, Eragrostis 
minor. Waar gewoon Straatgras 

onder alle omstandigheden altijd doorgroeit, zelfs in 
de winter, houden de andere straatgrassen van meer 
warmte. Ook van het Kruipertje is inmiddels een rode 
ondersoort bekend, Hordeum murinum subsp. Lepo-
rinum. Deze zijn meer roodbruin gekleurd en zien er 
wat mooier uit.

Zelfs in brandgangen en achteraf straatjes kom je de 
fraaiste grassen tegen, zoals Kransgras, Polypogon 
viridis, een warmte minnend gras welke uit het Mid-
dellandse zeegebied afkomstig is en vaak op warme, 
halfschaduwplaatsen te zien is. Het heeft een ken-
merkende smalle, driehoekige, pluimvormige bloei-
wijze. Het is volgens mij één van de mooiste grassen 
en het spreekt meer tot de verbeelding.

In diezelfde omgeving is meestal wel Langbaardgras, Vulpia myuros, te vinden. Het ziet er altijd een beetje 
slaphangend uit, net of het altijd last van de droogte heeft. Wanneer de temperatuur in de zomermaanden nog 
wat meer oploopt komt ook het Harig vingergras, Digitaria sanguinalis, en het minder bekende Glad vingergras, 
Digitaria ischaemum, snel tevoorschijn. Eerdergenoemde grassoorten zijn evenals de Europese hanenpoot, Echi-
nochloa crus-galli, die op sommige plaatsen erg aanwezig is, zogenaamde C4 planten. Deze hebben het vermogen 
om door de fotosynthese meer energie te kunnen benutten en daardoor sneller te gaan groeien, zeker bij 30 graden 
of meer. In sommige brandgangen in de Magistraatwijk van Middelburg-Zuid zijn al deze grassen volop te vinden en 
worden door de bewoners niet of nauwelijks verwijderd.

Ontwikkeling Kransgras

Stijf liefdegrasKruipertje



Dat is wel anders in sommige delen van de binnenstad van Middelburg. Vooral 
op de Loskade, waar je de ene week rondstruint en volop jonge grasstengels 
waarneemt en de andere week een zwart geblakerde of verschroeide aarde 
te zien is. Jammer dat er bij de bestrijders nooit eens een kenner wordt uit-
genodigd die kan wijzen op de bijzonderheid van sommige planten om ze zo 
te sparen.
Gelukkig kunnen grassen weer snel opnieuw aangroeien. Dat heb ik onder 
andere gezien na het afbranden bij Plat beemdgras, Poa compressa. Deze 
grassoort kwam weer snel  terug  ondanks dat deze het afmaaien slecht 
verdraagt. Het is een meerjarig, blauwachtig grasje met een sterk afgeplatte 
bloeistengel. 
Ook gewoon Straatgras is een beemdgras, maar dit is éénjarig. Langs de kaai-
en zijn nog wel meer bijzondere grassen te vinden zoals het Stijf hardgras, 
Catapodium rigidum. Dit is een niet zo’n lastige grassoort om te herkennen, 
omdat ze wat stug aanvoelen en soms later in het jaar wat rood aanlopen. 
Deze grassoort is aan een opmars bezig om een echt stadsgras te worden. Dat 
is vooral te zien wanneer de parkeerplaatsen langs de kaaien onbezet zijn. 
Dan valt het pas op hoe groot de aanwezigheid van Stijf hardgras is. 

Langs de kust groeit nog zo’n taai verwant familielid: het Laksteeltje, Catapodium marinum, die op de Westka-
pelsedijk nabij het Vroon te zien is. 
Aan de kust zijn trouwens wel meer taaie rakkers onder de grassen te vinden wat te denken van Biestarwegras, 
Elytricia juncea, welke o.a. te zien is aan de zeezijde van de Veersedam. Met deze grassoort begint de duinaan-
groei die later wordt overgenomen door Helm, Ammophyla arenaria, en Zandhaver, Leymus arenarius,  een 
prachtig fors blauwachtig gras. Zo heeft ieder gebied zijn eigen specifieke grassoorten.

Gras is altijd boeiend (vervolg)

LaksteeltjeStijf hardgras

Plat beemdgrasHarig vingergrasTongetje Harig vingergras

Langbaardgras



Op de Schotsman is veel Reukgras, Anthoxanthum 
odoratum, te vinden, maar ook Kamgras, Cinosuris 
cristatus, en Witbol, Holcus lanatus. Dit zijn alle drie 
grassen van de schalere gronden en kunnen een indica-
tie zijn voor een goed natuurbeheer. 
Tot slot nog de grassen die voorkomen in de bermen 
van allerlei wegen. Ze zien er meestal veel forser uit, 
maar hebben soms ook veel gelijkenis onderling en dat 
maakt de herkenning soms wel eens lastig. 

Een aantal van bovengenoemde grassen zijn vrij een-
voudig te herkennen, maar over het algemeen wordt 
het door ‘floristen’ als moeilijk ervaren en worden 
grassen een beetje als onbekend en onbemind wegge-
zet. Gras werkt daar op het eerste gezicht ook zelf niet 
aan mee, want ze hebben nu éénmaal geen kleurrijke 
bloemen. Alhoewel…wanneer de bloei-
wijze met een loep bekeken wordt, kom 
je gauw tot andere gedachten.
Gras moet je vaak bekijken betasten en 
voelen of het stug, zacht, scherp, fijn, 
grof, gevouwen of vlak en wel of niet 
behaard is. Verder is het ‘tongetje’, de 
overgang van bladsteel naar bladschijf 
een kenmerk en wanneer je je hierin 
verdiept, wordt het steeds spannender 
om meer van grassen te willen weten. 
De bloeiaar of halm speelt daarin ook 
nog een grote rol hoe deze eruit ziet. 
Kortom gras blijft altijd boeiend en we 
kunnen zeker niet zonder.

Johan Antheunisse                                                                                                                           

Gras is altijd boeiend (vervolg)

KamgrasBloeiend Reukgras

Gestreepte witbol

Biestarwegras

Zandhaver



Nachtvlinderonderzoek in een tuin in Grijpskerke

Eerder berichtte ik over de vondst 
van de zeldzame vlieg, de Duistere 
villa (Villa longicornis), in de duinen 
van Klein Valkenisse. Deze soort 
heeft een gastheerrelatie met 
nachtvlinders, waardoor ik online 
op zoek ging naar de nachtvlinder-
soorten die daar in de buurt ge-
registreerd waren. Korte tijd later 
ontving ik een uitnodiging van Tobi 
Koppejan, om een avond/nacht 
nachtvlinders te gaan kijken bij het 
Groot Vroon te Dishoek. Tobi kijkt 
al sinds 2012 naar nachtvlinders op 
Walcheren en heeft er sindsdien 
ruim 680 soorten gezien. 
We spraken af op het Groot Vroon 
op 14 juni 2020. Die avond bestond 
de opstelling uit een val met een 
felle ‘HPL lamp’ erboven en een 
gespannen laken ervoor.

Er bestaan verschillende lampty-
pes, die geschikt zijn om nacht-
vlinders te lokken.
1. Menglichtlampen (ML) en kwikdamplampen (HPL) (bij-
voorbeeld Philips ML 160 W of Philips HPL 125 W) geven 
het meeste licht. Deze lampen worden niet meer ge-
maakt en zijn nog maar in zeer beperkte mate te koop.
2. Andere lampen die veel worden gebruikt bij nacht-
vlinderonderzoek zijn Actinic- en andere Blacklight 
lampen. Deze lage wattage lampen kunnen deels ande-
re soorten en lagere aantallen vlinders aantrekken dan 
de bovengenoemde lampen, maar hebben als voordeel 
dat zij weinig voor de mens zichtbaar licht geven. Deze 
golflengte uit het lichtspectrum is wel de kleur die de 
meeste nachtvlinders aantrekt (De Vlinderstichting).

De voorbereiding
Na een inwijding in de wereld van de nachtvlinders, 
raakte ik geïntrigeerd. Kort daarna kocht ik online een 
nachtvlinderval om te kijken wat er ’s nachts in eigen 
tuin te zien zou zijn. In navolging van menig vogelaar 
maakte ik de stap halverwege het seizoen van 2020.

Via ’nachtvlindermonitoring.nl’ van Stichting Koeke-
loere** is de val online gekocht. Er is gekozen voor: 
“Nachtvlinderval kunststof met afsluitbare deksel. 
Afmeting 40*30*32 cm. Fitting E27-220V. Staande lamp. 
Inclusief Actinic Blacklight lamp 20W”.

Er is mede voor dit type lamp gekozen, omdat de op-
stelling in een woonwijk met buren staat.
Als accessoire heb ik ook een regenscherm gekocht, 
zodat de val kan blijven staan bij kleine regenbuien. 
Afhankelijk van de weersverwachting wordt deze beves-
tigd op de vooravond. In de val is plaats voor zes grote 
eierdozen, waarin de nachtvlinders beschutting kunnen 
zoeken.
**Sinds kerst 2020 levert Stichting Koekeloere niet meer, maar 
een alternatief is te vinden bij Veldshop.nl.

De installatie
Er is een vaste opstelling gecreëerd op 26 juni om te 
kijken wat er ’s nacht in Grijpskerke leeft aan nachtvlin-
ders. Bij geschikt weer brandt de 20 Watt Actinic Black-
light lamp de hele nacht. ’s Morgens vond er een check 
plaats van de nachtvlinderval. Vele nachten is de omge-
ving van de val bekeken op willekeurige momenten. Er 
bleek dat niet iedere soort die ’s nachts rondvliegt ook 
’s morgens in de val terecht gekomen was. Op aanraden 
van Tobi heb ik bij de opstelling op 4 augustus ook een 
laken aangebracht. Sommige soorten komen namelijk 
niet in de val.

Het onderzoek
De meeste avonden brandde de lamp, behalve bij een 
voorspelling van perioden met regen of windkracht 6 
Beaufort of harder. Bij een lage temperatuur, minder 
dan 10° C, brandde de lamp ook niet. Uiteindelijk wa-
ren er 92 nachten dat de lamp wel heeft gebrand. Rond 
zonsondergang ging de stekker in het stopcontact. Tot 
en met middernacht vonden er enkele checks plaats om 
te kijken wat er bij de val rondhing of al in de val zat. 
Het is meerdere malen voorgekomen dat insecten ont-
snapt zijn, maar wel tijdens deze checks geregistreerd 
zijn (Gebrande spanner).

Cipresspanner
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Soms zaten nachtvlinders tijdelijk op de muur (Grauwe 
monnik), of kwamen even langs (Gewone coronamot). 
Afhankelijk van de vliegintensiteit tot middernacht, 
vonden er – meestal korte - checks plaats gedurende de 
nachtelijke uren.
Wanneer het weer lichter was in de ochtend en er geen 
activiteit meer bij de val was, ging de lamp uit. Dan 
volgde het belangrijkste deel van iedere sessie, het 
daadwerkelijk checken en fotograferen van de nacht-
vangst. Altijd wierp ik eerst een blik op de val. Als de 
plexiglasplaten uit de val geschoven waren, bekeek 
ik één voor één de eierdozen. Ik fotografeerde zoveel 
mogelijk vlinders – of andere insecten - die in de dozen 
zaten. Onbekende of verdachte gevallen identificeerde 
ik met de soortherkenningsapplicatie. Zo werkte ik eier-
doos voor eierdoos af en tot slot was er nog de controle 
van de binnen- en buitenzijde van de bak.

De determinatie
Vandaag de dag is deze wonderlijke nachtelijke we-
reld toegankelijker door sprongen in techniek. Vroeger 
moest men het doen met – soms gedateerde – boeken. 
Tegenwoordig bestaan er digitale middelen waarmee 
zeer snel de - vermoedelijke -  identiteit van een vlin-
der te achterhalen is. Daarvan is zeer gretig gebruik 
gemaakt. Door een digitale foto in een applicatie te 
laden, krijgt men direct soortsuggesties.
De eerste drie weken zijn de foto’s gemaakt met de 
mobiele telefoon, een Samsung A51. Hierna konden 
deze meteen geladen worden in de applicatie ‘Obsiden-
tify’ voor de soortbepaling. Dit is een handige methode, 
die veel gebruikt is. Vanwege enigszins tegenvallende 
kwaliteit van de foto’s, is gezocht naar een alternatief. 
Sinds de nacht van 19 juli zijn de foto’s gemaakt met de 
macrofunctie van de Lumix DC-TZ90 met de verhouding 
4:3. Vervolgens is het scherm hiervan gefotografeerd 
met de mobiel en in de app geladen ter herkenning. 
Deze methode is iets omslachtiger, maar geeft een con-
stantere kwaliteit van de te publiceren foto’s.

Voor het uploaden is de nieuwe versie gebruikt van 
https://waarneming.nl/. Hierin zit herkenningssoftware 
ingebouwd, waarmee de gefotografeerde vlinder vaak 
herkend is. Er is een zekerheidspercentage gepresen-
teerd. Bij enige onzekerheid zijn meerdere soorten 
gesuggereerd. Vaak is dan de meest waarschijnlijke 
gevolgd en als onzeker geregistreerd. Soms zit deze 
soortherkenningsmodule er ook naast, zoals op 4 augus-
tus bij de 96% suggestie van een zeer zeldzame soort in 
plaats van een zeer algemene (Gamma-uil).

De resultaten
Alle waarnemingen zijn gebundeld in een lijvig docu-
ment, dat beschikbaar is op de site van de Vlinder en 
Libellenwerkgroep Zeeland: https://www.vlinlibzeeland.
nl/nachtvlinderwaarnemingen-in-op-walcheren-2020/. 
Hierin is getracht de waarnemingen in een breder Wal-
chers en Zeeuws kader te plaatsen. 
Naast de op ‘waarneming.nl’ gepubliceerde foto’s, zijn 
statistieken en kaartjes aan de site ontleend en per 
soort gepresenteerd. Daarnaast is per soort de beschik-
bare informatie over de waardplanten vernoemd. Er 
blijkt dat er in een achtertuin in een dorp op Walcheren 
heel wat te ontdekken valt - groot en klein - aan nach-
telijke biodiversiteit.

In de maand juli waren zo’n twintig soorten per nacht 
aanwezig. Het aantal verschillende soorten liep op naar 
vijftig aan eind van de eerste week van augustus. De 
tweede week van augustus was het meest soortenrijk, 
met soms meer dan zestig soorten per nacht. Hierna 
liep het aantal soorten terug, maar bleven er af en toe 
nieuwe soorten bij komen. Na het versturen van het 
verslag naar de Vlinder en Libellen Werkgroep, deed ik 
de meest bijzondere waarneming: Cipresspanner (Thera 
cupressata). Dit betrof het 6e geval voor Nederland, het 
5e voor Zeeland, maar het 1e voor Walcheren.

De soorten

1 Macro’s
Er zijn ruim 160 soorten macronachtvlinders uit ruim 100 geslachten, verdeeld over negen families gezien. Hieruit 
waren de uilen (73), spanners (52) en spinneruilen (16) het meest soortenrijk.

Enkele lokale bijzonderheden waren: 
Witte eenstaart (Cilix glaucata), Beukeneenstaart (Watsonalla cultraria), Schaduwsnuituil (Herminia tarsicrinalis), 
Bosrankdwergspanner (Eupithecia haworthiata), Egale bosrankspanner (Horisme tersata), Bont schaapje (Acronicta 
aceris), Witbandsilene-uil (Hadena compta), Zwart weeskind (Mormo maura), Goudvenstertje (Plusia festucae), Vari-
abele eikenuil (Nycteola revayana), Wilgentandvlinder (Notodonta tritophus) en Windepijlstaart (Agrius convolvuli). 

Landelijke bijzonderheden waren: Bruine sikkeluil (Laspeyria flexula), Cipresdwergspanner (Eupithecia phoeniceata), 
Cipresspanner (Thera cupressata), Vlasbekuiltje (Calophasia lunula), Kadeni-stofuil (Caradrina kadenii), Astermon-
nik (Cucullia asteris), Variabele worteluil (Euxoa cursoria), Katoendaguil (Helicoverpa armigera) en Zuidelijke grasuil 
(Mythimna vitellina).
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2.Micro’s
Van de micronachtvlinders zijn 125 soorten en zeven verzamelsoorten onderscheiden uit 87 geslachten, verdeeld 
over 19 families. Hiervan zijn de meeste soorten gezien van de grasmotten (33), bladrollers (28) en lichtmotten (21). 
Enkele soorten zijn gekwalificeerd als zeldzaam: Zwaveldominomot (Oegoconia caradjai), Satijnlichtmot (Palpita vi-
trealis), Wondklaverpalpmot (Aproaerema anthyllidella), Geelpalpmot (Eccopisa effractella), Heemstzaadmot (Pexi-
copia malvella), Bietzandvleugeltje (Scrobipalpa ocellatella), Zeekraalzandvleugeltje (Scrobipalpa salinella), Grauwe 
steltmot (Caloptilia cuculipennella), Gehaakte steltmot (Caloptilia semifascia), Levervlekmot (Ancylosis oblitella), 
Sobere restjesmot (Ephestia unicolorella subsp. woodiella), Kraagvleugelmot (Nephopterix angustella), Prachtmot 
(Oncocera semirubella), Geel kijkgaatje (Monopis obviella), Dubbelkelkbladroller (Cochylis molliculana), Strandkruid-
bladroller (Lobesia littoralis) en het Dof smalsnuitje (Phtheochroa inopiana).

Tenslotte
Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt, kunt u het verslag downloaden en doornemen. Daarnaast zijn er verschillende 
boeken en sites beschikbaar met zeer veel informatie over de nachtvlinders. Het is een zeer fascinerende wereld, 
waarin nog het een en ander te ontdekken valt. Mocht u een tuin hebben – of zelfs een balkon –, is het niet on-
denkbaar dat er daar ook allerlei nachtvlinders voorkomen. Nog geen jaar geleden had ik immers ook geen weet 
van al die nachtelijke biodiversiteit in eigen tuin. 

Arjen van Gilst
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‘t Zwin in verandering, groter, veiliger en waardevoller

We gaan even buiten Walcheren 
en wel naar de “overkant”. Al ruim 
20 jaar ben ik voor Stichting Het 
Zeeuwse Landschap (HZL) natuurgids 
in Het Zwin, gelegen nabij Cadzand 
in Zeeuws Vlaanderen. Het is al 
weer jaren geleden, dat ik een leuke 
groep enthousiaste Walcherse KNNV-
ers begeleidde voor een dynamische 
Zwin excursie. Opnieuw neem ik 
jullie mee naar het Zwin, dit keer in 
een artikel over het grotere ver-
nieuwde Zwin.

De Zwingeul, een slufter, is een 
grensoverschrijdend getijde gebied 
met schorren en slikken, waarvan 
het grootste deel is gelegen in Bel-
gië. Er groeien zoutminnende plan-
ten, zgn. halofyten, zoals ondermeer 
Lamsoor, Loogkruid, Melkkruid, 

Schorrekruid, Schijnspurrie, Zeealsum, Zeekool, Zeekraal, Zeepostelein, Zeeraket, Zeevenkel, Zoutmelde, Zulte.

Strandvlakte met Lamsoor Detail Lamsoor

Bloeiend Melkkruid met ZeeposteleinDetail Zeepostelein



Het gebied is zeer in trek bij broed- en trekvogels, het ligt in de tre-
kroute noord-zuid. We zien er veel steltlopers: bijvoorbeeld Kemp-
haan, Kluut, Lepelaar, diverse soorten Plevieren, Scholekster, Ture-
luur, Wulp, Kleine zilverreiger, maar ook diverse soorten Meeuwen, 
Eenden en Ganzen.

Door verzanding van de geul dreigde het gebied in de toekomst dicht te groeien tot een moeras. En dat zou funest 
zijn voor bovengenoemde planten en vogels. Er werd een plan gemaakt voor herstel en uitbreiding door verschillen-
de Vlaamse en Nederlandse partners. In 2016 is gestart met een zeer ingrijpende operatie.Het grensoverschrijdend 
natuurgebied is met 120 ha. vergroot tot ca 333 ha., waarvan 80% op Belgisch en 20% op Nederlands grondgebied  
ligt. Het Nederlandse deel is onder beheer van Het Zeeuwse Landschap gebleven.

Door ontpoldering van een deel van de Willem-Leopoldpolder, tot nabij Retranchement en verbreding en verdieping 
van de Zwingeul, kan er 
meer water in- en uitstro-
men en is de dynamiek her-
steld, waardoor ook zand 
niet blijft liggen.
De bestaande internatio-
nale dijk werd doorgesto-
ken en verlegd. Er werd 
rond het vernieuwde Zwin 
een 3,8 km lange nieuwe 
dijk gelegd, op veilige 
Delta hoogte van 6 à 7 m. 
Daarop is een wandel- en 
fietspad gerealiseerd. Het 
4 meter brede fietspad 
werd in maart 2019 offi-
cieel geopend. Het is een 
toeristische verbinding 
tussen Zeeland en Belgisch 
West-Vlaanderen. Nu is het 
mogelijk om over de dijk 
naar Knokke te fietsen. 
Een fraaie route met een 
weergaloos uitzicht over 
het polderlandschap en het getijde gebied. Een fietsroute die erg in trek is, vooral ook bij onze zuiderburen. Er zijn 
uitkijkpunten en rustplaatsen met banken gecreëerd en er is een (laarzen)pad over vlonders aangelegd.
Men heeft gekozen voor duurzaam natuurbeheer. De schorren en slikken zijn waar nodig hersteld. Er zijn nieuwe 
struiken aangeplant. Voor de vogels zijn broedeilanden aangelegd en poelen gegraven voor de boomkikkers. Scha-
pen en koeien worden voor begrazing ingezet.

Het Zwin in verandering, groter, veiliger en waardevoller (vervolg)

Kluut

Dijk met Zeevenkel

Geul met verzanding



Tot aan de nieuwe palenrij met touwen, waar het beschermde gebied begint, is een deel van de geul op eigen 
risico te betreden. Door de verbreding en verdieping van de geul stroomt het water met meer kracht in en uit. De 
geul is geen officiële zwemwaterlocatie. Het is er nu gevaarlijker, door de sterkere stroming, om bij opkomend tij 
de geul in te gaan. Ter plaatse staan borden die wijzen op het gevaar dat dit voor zwemmers en recreanten met 
zich meebrengt!

Met opkomend tij is het altijd 
fascinerend om het water zo snel 
te zien binnenstromen. Het is heel 
anders dan de branding aan het 
strand, het water schuift als het 
ware het gebied in en in een mum 
van tijd verandert het gebied in 
één grote watervlakte.

Fietsen of wandelen buiten het be-
schermende natuurgebied is altijd 
mogelijk. Maar het schor- en slik-
kengebied is niet vrij toegankelijk. 
Normaliter worden er regelmatig 
excursies gegeven door natuurgid-
sen van HZL, ook is het mogelijk 
om excursies voor een groep aan te vragen. Maar in verband met de coronapandemie is alles tot nader order gean-
nuleerd. Tezijnertijd is informatie over excursies weer op de HZL website te vinden.
Wie weet gaan we nog eens wandelend of fietsend met een groep KNNV-ers erheen, ik ben er zeker voor te vinden!

Hilda van Langevelde

Het Zwin in verandering, groter, veiliger en waardevoller (vervolg)

Palen met touw in volgelopen Zwingeul

Waarschuwingsbord voor sterke stroming



‘Het ene grasland is het andere niet’

In Walcheren liggen verspreid een groot aantal gras-
landen die door Staatsbosbeheer worden beheerd (207 
hectare). Het merendeel van deze graslanden wordt 
verpacht aan lokale veehouders en voor een ander deel 
worden ze beheerd door Staatsbosbeheer Zeeland-Zuid 
zelf. Het beheer bestaat voor een groot deel uit begra-
zing, andere graslanden worden gemaaid of er wordt 
een combinatie van deze twee beheermaatregelen 
toegepast namelijk; maaien met nabegrazing.

SNL natuurbeheer typen

Welke beheertypen zijn er in SBB Zeeland Zuid ?
De meeste van de graslanden in beheer bij de be-
heereenheid Zeeland-Zuid van Staatsbosbeheer vallen 
onder de  Subsidie Natuur en Landschap (SNL). Binnen 
dit subsidiestelsel zijn ze opgedeeld in verschillende 
ǹatuurbeheer-typeǹ . Meest voorkomende beheertype 

voor de graslanden qua oppervlakte in Zeeland en ook 
in Walcheren is N12.02 kruiden- en faunarijk grasland 
(187 hectare). Ze zijn in Walcheren te vinden in het 
Noordervroon, rond Biggekerke, Zoutelande en Veere. 
Verder liggen er kleine stukjes van het beheertype 
N10.02 Vochtig hooiland (15 hectare) en het beheerty-
pe N12.04 Zilt- en overstromingsgrasland (5 hectare), 
zoals in Fort den Haak, een stukje bij Polredijk Veere en 
Klein Valkenisse. Het beheertype N08.02 is geen gras-
landtype, maar een beheertype wat wel deels wordt 
begraasd in de Manteling bij Oostkapelle (43 hectare). 
En als laatste het graslandtype N12.01 Bloemdijken, 
te vinden rond Nieuw en Sint Joostland, waaronder de 
Boomdijk. 

Alle beheertypen staan op een beheertypenkaart die is 
samengesteld door de terreinbeheerder in samenspraak 
met de provincie. Deze wordt vastgesteld door de 
provincie Zeeland. De typen komen ruwweg tot stand 

door een combinatie van specifieke kenmerken van het 
gebied, abiotische kenmerken en het voorkomen van 
bepaalde flora- en faunasoorten. 
Voor elk beheertype zijn landelijke beheervergoedingen 
vastgesteld. Hiervan moeten de terreinbeheerders het 
beheer jaarlijks uit(laten)voeren. Verantwoording dient 
jaarlijks te worden afgelegd aan de provincie Zeeland.

Voor alle verschillende beheertypen zijn flora en fauna 
doelsoorten benoemd. 
Voor graslanden gaat het hierbij om flora, dagvlinder- 
en sprinkhaansoorten soms aangevuld met broedvogel-
soorten en rode lijst soorten uit de flora en fauna. Een 
grasland scoort naast het behalen van de benoemde 
doelsoorten verder op structuur, ruimtelijke condities 
en abiotische factoren. Al deze factoren worden gewo-
gen en middels een rekentool rolt er uiteindelijk een 
score uit die weergeeft of een beheertype slecht, matig 
of goed scoort. 

Beoordeling beheertypen
Één keer in de 6 jaar worden aan de hand van flora- en 
fauna inventarisatiegegevens en de andere factoren 
hierboven genoemd, alle beheertypen beoordeeld. Bij 
een slechte score en een evaluatie ervan kan het zijn 
dat het beheer bijgesteld moet worden. Bijsturen kan 
door aan bepaalde `beheer̀  knoppen te draaien. Zo 
kan bij sterke verruiging een jaarlijkse extra maaibeurt 
nodig zijn waarna met nabegrazing of extra begrazing 
(inzet van meer stuks vee) de v̀erruiging̀  sneller kan 
worden teruggedrongen. Ook de graasdruk (tijdelijk) 
opvoeren in plaats van extra maaien is zo een mogelijk-
heid.
Ook kan het zijn dat een gebied overbegraasd is. Plan-
ten komen nog nauwelijks tot bloei en er vindt geen 
zaadzetting meer plaats. De graasdruk verlagen, grazers 
eerder uit de weide halen of naar andere graspercelen 
verplaatsen (verweiden) zijn dan opties.

Begrazing van de Staatsbosbeheer graslanden in Walcheren
André Hannewijk en Benjamin Walhout, Staatsbosbeheer Zeeland-Zuid.
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Om bij te sturen moeten we niet wachten tot die zes 
jaar voorbij zijn. Als we tussendoor zien dat er bijge-
stuurd moet worden, dan kan dat altijd in overleg met 
de pachter. Zeker de laatste jaren met de droogte 
moet je soms tijdig bijsturen en schakelen. Zo moesten 
verschillende pachters afgelopen jaren zelfs bijvoeren 
omdat er door de langdurige droogte nog nauwelijks 
gras beschikbaar was. 
 
Welke soort grazers?
Ook het soort grazer heeft effect op het grasland. Zo 
grazen paarden op een andere manier dan bijvoorbeeld 
schapen of runderen. Ook binnen de soortengroepen 
kan het zo zijn dat bepaalde soorten weer anders gra-
zen dan andere soorten. Keuze van je soort grazer en 
aantal is dan ook belangrijk. Ook een waterstuw is een 
`beheerknop̀  waarmee gestuurd kan worden. Zo is wa-
ter vasthouden, door een stuw wat hoger in te stellen, 
de laatste jaren ook een belangrijke geworden. Vaak 
gaat dit in overleg met de waterbeheerder, het Water-
schap, anders kunnen we dit zelf regelen.
Op een groot aantal factoren hebben beheerders geen 
invloed. Zo is de grondsoort; klei, zand, kalkhoudend of 
kalkarm, hoogteligging en een andere factor waaronder 
bijvoorbeeld stikstofdepositie, van invloed op het wel 
of niet halen van bepaalde doelsoorten en daarmee ook 
uiteindelijk je kwaliteitsscore van je grasland (beheer-
type).

Resultaten natuurbeheer
Over het algemeen scoren de fauna- en kruidenrijke 
graslanden qua doelsoorten nog wel redelijk; vaak 
matig tot goed. Zeker als het graslanden betreft die al 
meer dan tien jaar in natuurbeheer zijn. 

Verschralen
Echter, veel graslanden die in beheer zijn, zijn soms nog 

maar r̀ecent̀  ingericht als natuurgebied. De uitgangs-
positie in deze gebieden is vaak voormalig bemeste 
landbouwgrond op relatief zware kleigrond. Dat bete-
kent dat je de eerste jaren intensief moet verschralen 
(intensief maaien of begrazen) om de voedingsstoffen 
uit de grond te krijgen.
Als dan de eerste flora doelsoorten verschijnen en je 
gaat door met hetzelfde beheer dan komen er uit de 
beperkte doelsoortenlijst misschien nog een aantal 
florasoorten bij maar op een gegeven moment is het 
optimum voor het grasland met je intensief beheer wel 
bereikt en zal je niet verder komen. Je mag dan hopen 
dat de graslanden nog enkele doelsoorten dagvlinders 
uit de omgeving aantrekken. Je totaalscore zal niet heel 
veel hoger worden omdat de ruimtelijke- en abiotisch 
factoren niet of nauwelijks veranderen. 
Je moet dan berusten in een grasland met een aantal 
flora- en fauna doelsoorten en een lijst van misschien 
25-30 andere algemene flora kruiden (geen doelsoorten) 
en een bepaalde structuur in je graslanden bestaande 
uit hoge en lage grassen, misschien greppels, wat strui-
ken en opgaand struweel. Dit geheel kan dan de nodige 
insecten en vogels aantrekken. Daarna is het zorg dit zo 
te behouden.

In zandige gebieden is bij een inrichting je uitgangssitu-
atie vaak iets gunstiger. In de kuststrook of bijvoorbeeld 
in Zeeuws-Vlaanderen is dat regelmatig het geval. Het 
kost dan ook vaak minder tijd om het grasland te ver-
schralen en doelsoorten en andere kruiden vestigen 
zich vrij snel. Ook kan in zulke gebieden het ambitie-
niveau van je grasland wat hoger liggen, bijvoorbeeld 
langs zandige kreken kan al redelijk snel beheertype 
‘Vochtig Hooiland’ worden 
gehaald, of in de duinen open delen beheertype ‘Open 
Duin’. Om dit open en t̀op̀  te houden is maaien en/of 
begrazing de voorgeschreven beheermaatregel.
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Begrazen
Begrazing is ook vaak de beheermaatregel die wordt 
toegepast in de zilte graslanden zoals in de inlagen 
langs de kuststroken en holle-bollige graslanden van de 
Kapelse Moer, beheertype N12.04 Zilt- en overstromings-
grasland. Maaien is hier meestal niet mogelijk (teveel 
hoogtevariatie en te nat) en dan is begrazing hier de 
meest voor de hand liggende beheermaatregel. Begra-
zing is bij dit type ook essentieel om de vegetatie goed 
kort te houden en verruiging te voorkomen. De doel-
soorten flora zijn te vinden in de zoute soortenlijsten 
aangevuld met broedvogelsoorten zoals Tureluur, Kluut, 
Graspieper en Slobeend.
Grasland met beheertype Bloemdijk werden vroeger 
begraasd door rondtrekkende schaapskuddes of runde-
ren begeleidt door een `koeienwachter̀ . Later werd dit 
soort vee nog binnen rasters op een dijkhelling gehou-
den. Van  deze onrendabele vorm van beheer wordt 
steeds meer afgestapt. Soms honderden meters rasters 
met bijbehorende weidepalen voor het uit rasteren van 
slechts een smalle strook grasland van hooguit 12 meter 
breed en honderden meters lang (hoge kosten aanschaf- 
en onderhoud raster) Maar toch is begrazing op dijken 
van levensbelang voor verschillende dijkplanten. Denk 
hier bijvoorbeeld aan de Wollige distel, Kattendoorn, 
Echte kruisdistel. We zetten nog altijd in om een be-
paald aandeel aan dijken te laten begrazen

Verpachting en verhuur

Voor het begrazingsbeheer worden, zoals al aangege-
ven, veel graslanden verpacht of verhuurd. Hierbij zijn 
verschillende vormen van pacht/huur gangbaar, waarbij 
we wel of niet harde regels kunnen afspreken over het 
uit te
voeren beheer. De afspraken voor het beheer liggen 
vast in de afgesloten pacht-/huurcontracten. 

Contractvormen
Bij pacht zijn er verschillende contractvormen, zo is er 
reguliere/meerjarige pacht, dit is een pachtvorm die 
wij van oudsher nog op veel plekken hebben en die veel 
beperkingen kent voor de verpachter. Contracten kun-
nen niet zomaar door de verpachter opgezegd worden 
en kennen amper verboden en/of verplichtingen ten op-
zichte van het beheer. De contractvorm die wij momen-
teel gebruiken is geliberaliseerde pacht, deze contract-
vorm kan jaarlijks beëindigd worden en biedt ruimte 
voor verboden en verplichtingen ten opzichte van het 
beheer. Zo kan de verpachter optimaal sturen en weet 
de pachter wat er van hem/haar verwacht wordt.
In de pachtcontracten zijn verschillende regels opgeno-
men. Zo mag er in het beheergebied geen chemische 
bestrijding worden toegepast en bemest. De laatste 
jaren is hier ook een verbod op het gebruik van



’Het ene grasland is het andere niet’ (vervolg)
ontwormingsmiddelen bij vee in opgenomen. Verder is 
de pachter verantwoordelijk voor de rasters, water en 
gesteldheid van het vee. Het aantal stuks vee wat mag 
worden ingeschaard kan verschillen van grasland tot 
grasland. 

Over het algemeen wordt in de periode van april tot 
half juli uitgegaan van 0,5 tot 1 GVE/ha. (=0,5 of 1 
Grootvee eenheid per hectare). Na half juli mag het 
aantal stuks vee omhoog en uiteindelijk in het najaar 
naar 2 GVE/ha.,want het gras mag uiteindelijk kort de 
winter in. In november gaat het vee terug naar stal, 
tenzij er is gekozen voor een jaarrondbegrazing. Bij 
jaarrondbegrazing blijft het vee het hele winterseizoen 
buiten. Voorbeelden zijn Herefords (Margarethapolder 
of Oranjezon bij het Zeeuwse Landschap), maar ook 
Zeeuwse Witrikken (Manteling en Fort den Haak), Gallo-
ways (Biggekerke, Goudplaat, Lemmerplaat) of Schotse 
Hooglanders (Schotsman, Zilveren Schor). 

Cursus voor pachters
Sinds 2 jaar is het voor pachters/huurders verplicht 
om een cursus graslandbeheer tevolgen, willen ze  bij 
Staatsbosbeheer kunnen blijven pachten. In deze cursus 
krijgen pachters informatie over het uit te voeren be-
heer, de natuurdoelen en hoe deze doelen te behalen. 
Daarnaast een stukje plantenkennis en inzicht in welk 
stadium een grasland zich bevindt. Dat dit soort cursus-
sen belangrijk zijn blijkt wel uit de bijeenkomsten. In 
het verleden was niet altijd even duidelijk dat de boer 
feitelijk aan de lat stond om mee te helpen onze na-
tuurdoelstelling te halen. Door de cursussen wordt voor 
de boer natuurbeheer en het behalen van natuurdoe-
len steeds duidelijker. Ook vanuit de beheerderkant is 
steeds meer duidelijk geworden tegen welke regels de 

veetelers/pachters aan lopen. Dan blijkt ook dat het in 
de theorie makkelijk lijkt, maar in de praktijk een stuk 
moeilijker om als pachter aan bepaalde door de rege-
ring opgelegde regels te kunnen voldoen. Er komt meer 
begrip voor elkaar, en door naar elkaar te luisteren en 
mee te denken kom je vaak tot een gezamenlijke oplos-
singen.

Omschakeling naar duurzame veehouderij
Wij merken de laatste jaren ook een omslag binnen de 
veehouderij. Veel boeren willen overschakelen naar een 
meer duurzame, minder intensieve manier van werken. 
Omvormen van het bedrijf vergt echter tijd. Tegelij-
kertijd moeten boeren een gezonde boterham kunnen 
verdienen. Staatsbosbeheer wil vanuit zijn maatschap-
pelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond 
aan agrariërs een aanjagende rol spelen. Daarom zijn 
wij het programma Natuurinclusieve landbouw ge-
start. Samen met boeren onderzoeken we hoe natuurin-
clusieve landbouw kan zorgen voor meer biodiversiteit, 
minder CO2-uitstoot en een beter beheer van onze 
natuurgebieden. 
In Zeeland-Zuid lopen er op moment van schrijven 2 van 
dit soort samenwerkingen, waarbij de pachter een groot 
stuk grond kan pachten en vastigheid krijgt voor meer-
dere jaren (tot 12 jaar). Dit helpt hem om bijvoorbeeld 
te investeren. Daartegenover gaat de boer op zijn eigen 
bedrijf naar mogelijkheden zoeken om extensiever en 
met meer oog voor natuur en biodiversiteit te werken.

Note: Voor de verschillende natuurbeheertypen en bijbeho-
rende doelsoorten: Hieronder een link naar de Index Natuur en 
Landschap van BIJ12.
www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/natuurtypen/

Het park Molenwater is nu gereed. Afgelopen oktober is ook het 
laatste stukje van het park aangelegd. Het beschermd gebied was 
het enige stukje in het park dat nog een beetje deed denken aan het 
oude Miniatuur Walcheren. Oorspronkelijk was het idee om het hele 
beschermd gebied inclusief de Noordvest weg te halen en er een 
grasveld van te maken. De rugstreeppadden kunnen hun eieren in de 
drie schalen afzetten. Maar ook in 2020 bleek dat de Noordvest een 
belangrijke functie heeft als voortplantingslocatie. Bij de Gemeente 
Middelburg hebben we een verzoek neergelegd om de Noordvest te 
behouden. Tot onze verassing kregen we het bericht dat de Gemeen-
te Middelburg de opdracht heeft gegeven aan Bosch en Slabbers land-
schapsarchitecten, die ook het huidige park hebben ontworpen, om 
een ontwerp van het beschermd gebied te maken waarbij zowel de 
Noordvest als de hagen eromheen en natuurlijk de betonnen platen 

waaronder de rugstreeppadden overwinteren, te behouden. Het ontwerp heeft een beetje weg van een papegaai-
enkop. Het bestaat uit allemaal brokken puin waaronder schuilmogelijkheid is. Het resultaat ziet u op de foto.
Tijdens de uitvoering van het ontwerp hebben Catharina en ondergetekende erbij gestaan om eventueel aanwezige 
rugstreeppadden en andere amfibieën in veiligheid te brengen. Het resultaat was ruim 10 bruine kikkers, diverse 
gewone padden, kleine watersalamanders en een rugstreeppad.
Het komend jaar zullen we ons vooral richten op waar de rugstreeppadden hun eieren afzetten en natuurlijk wat de 
populatiegrootte in 2021 zal zijn.

Peter Sneltjes

Park Molenwater: Stand van zaken



ACTIVITEITEN

Omdat het momenteel door Corona nog niet duidelijk is hoelang de beperkingen daarvan nog gelden voor activitei-
ten zoals excursies, wandelingen en cursussen, kunnen wij in dit nummer helaas geen concrete meldingen hierover 
doen. Wel zijn voor een aantal activiteiten al plannen gemaakt die hieronder vermeld zijn, maar het is onzeker of 
deze kunnen worden gerealiseerd.

1. Excursies plantenwerkgroep(PWG):
Er is een excursieschema opgesteld voor 2021: Wekelijks e excursies op dinsdag, afwisselend ‘s-middags en ‘s-
avonds. Binnenkort zal dat schema aan de leden van de PWG worden toegestuurd en op de website worden ge-
plaatst. Via WhatsApp worden de PWG leden nader geinformeerd of deze excursies doorgang kunnen vinden. Niet- 
leden van de PWG kunnen voor deelname contact opnemen met de coördinator, Gerard Brand (zie Colofon)

2. Excursies van de Strandwerkgroep Neeltje Jans:
Onze afdeling wil in verband met de Corona regels hier nog geen directe medewerking aan verlenen, maar heeft 
wel een jaarschema voor excursies ontvangen van de strandwerkgroep. Dit zal wel op de website geplaatst worden. 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Elly Jacobusse (zie Colofon).

3. Maandagmiddagwandelingen:
Hilary heeft een schema opgesteld voor de komende maanden:

Maandag 12 april 14.00 uur (de eerste maandag van de maand is Pasen) 
Westhove, Betaald parkeren. Wandeling richting Domburg.

Maandag 3 mei 14.00 uur 
Oranjezon, Betaald parkeren Koningin Emmaweg 

Maandag 7 juni 14.00 uur 
De duinen tussen Dishoek en Klein Valkenisse, Betaald parkeren einde van de Strandweg (Pompstation) 

Als de gezamenlijke wandelingen niet mogen doorgaan kunnen mensen wel apart wandelen.
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