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Van de voorzitter. 

“Wij erven de Aarde niet van onze voorouders;  

  Wij lenen haar van onze kinderen” 

Dit is een Indiaans gezegde dat te lezen staat in het bezoekerscentrum bij het Verdronken Land van 
Saeftinghe. Dit zette mij wel aan het denken. 

Een half jaar geleden dacht ik: Wat doe ik in deze uithoek van Nederland, het Oost-  Zeeuws-
Vlaanderen. Maar natuurlijk voor mij (als scheepsbouwkundige) is de Westerschelde een zeer 
interessante vaarroute tussen de Noordzee en Antwerpen. Ik heb genoten van de vele, zeer grote 
zeeschepen en sleephopperzuigers die langskwamen.  

Maar is dit gebied ook interessant voor de KNNV’ers? 

Het weer zat absoluut niet mee. Gelukkig voornamelijk ’s nachts veel regen, maar ook een zeer harde 
wind. De weinige tentjes stonden niet onder de bomen en overleefden zo de takjes die wel op de 
sleurhutten terechtkwamen. De sfeer was geweldig en dankzij onze uitstekende excursieleidster 
waren alle interessante gebieden goed per fiets bereikbaar. 

Sommige routes leidden langs de Westerschelde, waar dan ook op de schorren  en slikken vele 
zoutminnende planten en watervogels te zien waren. 

De routes in het land gingen veelal over slingerende dijken die in de 13e eeuw aangelegd werden door 
de monniken. De plaats Kloosterzande spreekt dan ook voor zich.   

Dat er in de omtrek van de camping in Vogelwaarde  ook vele soorten vogels te zien zouden zijn, heeft 
zijn naam waargemaakt. 

Bij ons bezoek aan het Verdronken Land van Saeftinghe hebben we de zomertortel mooi kunnen 
bewonderen en fotograferen. Voor mij was dit de eerste keer dat ik hem heb gezien en mooi kunnen 
fotograferen.  

            

Dat ook nog de Hedwige polder door Nederland vrijgegeven moet worden aan de natuur was voor mij 
een raadsel. De Westerschelde wordt uitgebaggerd voor België en wij offeren daar ons akkerland voor 
op? De campingbeheerder gaf mij het verlossende antwoord. 

Er is een heel oud verdrag tussen België en Nederland dat zegt dat schepen die Nederland aandoen, 
ook België moeten kunnen aandoen. Daarom wordt de Westerschelde uitgediept voor de 
bereikbaarheid van Antwerpen. Maar daarmee loopt Antwerpen ook het gevaar dat bij springtij de 



4 
 

kades onder water komen te staan. Vandaar het overloopgebied Hedwige-Prosper dat aan de natuur 
wordt teruggegeven. Dit gebied wordt voor ons en onze kinderen dus nog veel interessanter. 

Over het ontstaan van dit deel van Nederland hebben we kunnen lezen in het eerder genoemde 
bezoekerscentrum en  in werkelijkheid kunnen bewonderen bij de “Meester van der Heyden” groeve in 
Nieuw-Namen. Sommigen van ons hebben hier ook naar fossielen gezocht. 

Ook de historische vestingstad  Hulst was een bezoek zeker waard.  De schrijver van het boek 
“Reinaert de Vos” heeft zijn jeugd daar doorgebracht en een aantal monumenten laten dit dan ook 
duidelijk zien. De wandeling over de stadswallen en een bezoek aan de Basiliek, de “Mooiste Kerk van 
Nederland”, gaven een goede indruk over het verleden.  

Het zwerven door deze uithoek van het land is door mij en alle anderen zeer goed bevallen. Onze 
admin met al zijn assistenten had weer een voortreffelijke maaltijd ter afsluiting verzorgd. Het weer zat 
niet mee, maar de natuur en cultuur, samen met de rust in dit gebied tijdens de zomervakantie, 
maakten deze week heel bijzonder en zeker voor herhaling vatbaar.  
KNNV, admin en onze excursieleidster:  

BEDANKT! 

 

De voorzitter van dit kamp, Ruud Luttmer   
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Excursieprogramma. 

Op verzoek van de samensteller van de verslagen van Kamp Vogelwaarde geef ik een indruk van de 
excursies zoals ik deze heb voorbereid. Een impressie achteraf dus. 

Wat ik voor ogen had, was in de eerste plaats de omgeving van de kampeerboerderij verkennen en 
stapsgewijs wat verder weg te gaan.  

Op een weekend in mei ben ik naar Zeeuws Vlaanderen gegaan om een indruk te krijgen en het nodige 
voorwerk te doen. Van te voren heb ik informatie verzameld over wat de moeite waard van bezoeken is 
en waar de vogel- en plantenliefhebbers aan hun trekken zouden komen. 

Als eerste zijn we naar De Vogel gegaan, een oude kreek op korte afstand van de kampeerplaats.  
We zijn helemaal rondom de Vogel gefietst. Vele waarnemingen en een mooie indruk van de omgeving.  

De volgende dag hebben we de route “Hof te Zande” gefietst. Deze route konden we vlakbij de 
camping oppakken. Het ging hierbij om een indruk te krijgen van de landschapskenmerken: 
de oude zandruggen die in het veld zichtbaar zijn; de vele nutteloze dijken die laten zien hoe er telkens 
een stukje land veroverd werd op de Schelde. De kreken kwamen vroeger wel tot aan de Groeve van 
Nieuw- Namen en tot aan Philippine. Nu zie je, als je naar de dijk gaat, een klein kanaal. Dit is wat er 
over is van de brede kreek die het Hellegat heette. De polders rondom Kloosterzande zijn de oudste 
van Zeeuws Vlaanderen. Een kleine rondleiding in het gemaal gaf een goede indruk hoe frequent de 
polder bemalen moet worden. 

 De derde dag was het plan naar de Platen van Hulst te gaan, maar de getijdentabel gaf aan dat we 
daar beter later in de week naar toe konden gaan vanwege de eb die dan later in de morgen plaats zou 
vinden. Helaas is dit er vanwege het slechte weer niet van gekomen.  

In plaats daarvan hebben we de groeve van Nieuw- Namen met het oudste strand (!) bezocht.  
Het was een mooie fietstocht. Verbazingwekkend was het dat er een kompleet hekwerk was geplaatst 
in de groeve en er geen rondleidingen meer worden gegeven.  
Wel staan er borden die informatie geven over de geschiedenis en de archeologische vondsten die er 
gedaan zijn. 

Daar er slecht weer voorspeld was, zijn we woensdag naar Hulst gegaan, ieder voor zich of met een 
groepje. De kerk bezoeken en de wallen, want Hulst is een oude vestingstad. 

Het echte slechte weer kwam donderdag pas. Een hele dag storm en regen. Wel een wandeling naar 
de dijk door enkelen. Eén deelnemer ging naar Saeftinge en kwam gelukkig ook weer terug. 

Vrijdag zijn we  met de hele groep naar het Verdronken Land van Saeftinge gefietst. 

Om een indruk te krijgen, hebben we “het laarzenpad” gelopen. En ook zijn we naar de Hedwigepolder 
gegaan om eens te kijken naar het land wat wellicht ontpolderd wordt. 

 

Zaterdag, de laatste dag, zijn we naar de Braakman gefietst. Een prachtige omgeving vlakbij de 
industrie van Terneuzen. Ook hier veel waarnemingen en een mooie wandeling met een vogelkijkpunt. 
Gelukkig was ik hier geweest tijdens mijn verkenningstocht en kon ik de mensen naar een mooi stukje  
brengen. 

Diana van Putten, 
excursieleidster.  
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Fietsroutekaarten. 

 
Fietstocht van 10 juli rond het Vogelmeer. 
 

 

Fietstocht van 11 juli : Hof te Zande route. 
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Fietstocht van 12 juli naar Nieuw- Namen 
 

 
Fietstocht van 15 juli naar het Verdronken Land van Saeftinge 
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Sfeerverslag van 10 juli. 
Excursie rond Vogelmeer. 

Om 9.30 stond de KNNV-groep  klaar voor de eerste fietsexcursie, 20 deelnemers. De groep was 
getooid in lichtgevende veiligheidshesjes. Deze hesjes bewezen toch wel hun nut op de vrij smalle 
dijkjes, met de vele wielrenners. Het was een kruipexcursie op de fiets, er werd veel gestopt voor 
vogels en planten. Jos belandde tijdens het fotograferen in de bramenstruiken, maar werd er door de 
behulpzame Theo  uitgered. 

 

We hebben de koffie genuttigd met uitzicht op kluten, die 3 jongen bleken te hebben. Het werd steeds 
moeilijker om de groep bij elkaar te houden; de plantenmensen bleven zo nu en dan achter. De 
vogelaars konden goed zien waar de plantenmensen bleven, de lichtgevende hesjes bewezen weer 
hun nut. Op de lunchplek kwam de groep weer bij elkaar en daar genoten we van de bruine Kiekendief 
die zich liet zien. 

Na de lunch bleek het nog maar een klein stukje te zijn naar de camping. Om 14.15 uur waren we 
terug. Ongeveer 15 km. gefietst, langs plaatsjes met mooie namen: Vogelfort, Vogelzicht, Lamswaarde 
en Hengstdijk. Het leverden 62 vogelsoorten op. Joris hield de vlinders bij; enkele deelnemers zagen 
de koninginnepage. Ellen heeft de plantenlijst bij gehouden. 

Al met al was het een geslaagde excursie met heerlijk weer.            Loes van der Poel. 
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Sfeerverslag van 11 juli. 

Hof te Zande route, 20 deelnemers onder leiding  
 van Jan Westhuis 
 
 
 Op de tweede excursiedag fietsen we route 19, de "Hof te Zande" route die vlakbij het kamp loopt. 
 We komen snel aan de dijk waar we bij het gemaal naar boven gaan. Het is nog niet helemaal hoog 
water en voor de vogelaars onder ons is er een hoop te zien en te beleven. Onverwacht kunnen we het 
gemaal bezoeken en een rondleiding krijgen van de heer De Breuker, de machinist. Hij beheert  10.000 
hectare polder met een peil van NAP-2.20. Als de 2 machines draaien gaat er 760 kuub water per 
minuut de Westerschelde in. Het is een interessant verhaal van een bevlogen man. 
 
 
 

 
 
 
 
 We volgen de geplande route naar Ossenisse en Zeedorp. Daar gaan we weer de dijk op. Voor 
bijzonderheden:  zie de vogellijst van Paul van der Poel. Nu nemen we de fietsen over de dijk mee en 
gaan verder op het buitendijkse fietspad en genieten van het uitzicht. Voor de voorzitter is het een 
goede dag want er gaan heel wat schepen voorbij. 
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 Vòòr Perkpolder gaan we weer het binnenland in en zien 2 hele grote amateur zendmasten.  
In Kloosterzande doen we boodschappen. Via punt  11 en 19 van de fietsknooppunten gaan we door 
een prachtig landschap terug naar de camping. 
 
 Voor de landschapskenmerken zien we in het begin van de tocht een veld met duidelijke glooiingen 
die duiden op zandruggen. Verder vallen de vele dijken op die nu geen functie meer hebben. Vroeger 
werd elk nieuw stukje land omdijkt. De polders rondom Kloosterzande zijn de oudste  
 van Zeeuws Vlaanderen, dankzij de kloosterlingen van de 11e en 12e eeuw. 
 
 Diana van Putten 
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Sfeerverslag van 12 juli. 

Excursiegebied Nieuw-Namen/ VanderHeijdengroeve 

 

Ondanks het vooruitzicht een flinke 40 km in straffe NO wind naar Nieuw Namen te gaan, laten de 
meeste kampeerders zich niet weerhouden deze tocht per fiets te maken. 

Arien Lam, fysisch geograaf, zal ons rondleiden en e.e.a. vertellen. 

Behalve van het Zeeuwse landschap met z’n (nog lage) maïsvelden, aardappel- en graanakkers en niet 
te vergeten bruine bonenvelden, genieten we van de merkwaardige namen op de straatnaamborden 
zoals: Schuddebeurs, , Roversberg, Hoefkensdijk en Vitshoekdijk.  

  
Enige hilariteit ontstaat als we trachten droog langs een bevloeiingsinstallatie te komen die over de 
weg zwiept.  
De groeve oogt wat teleurstellend door de “prachtig” aangelegde vlonderpaden en de beperkte 
toegankelijkheid, maar de toelichting door Arien maakt veel goed. 
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De “Meester van der Heijdengroeve”  was oorspronkelijk een zandafgraving die in de 17e eeuw  5 
meter boven het land uitstak. In het Plioceen 2,5miljoen jaar geleden en in de ijstijd tijdens  het 
Pleistoceen trokken de zeeën zich terug en overal kwamen zandbodems bloot te liggen. Deze 
zogeheten dekzanden werden  over het land geblazen en kwamen op de stranden uit het Pleistoceen 
terecht. Door dit fenomeen ontstond bv. Twente. 

In deze groeve, die uniek is in Europa, zijn de afzettingen duidelijk te zien. De samengeperste lagen 
zand en schelpen zijn door oxydatie van ijzer rood gekleurd.  

 Jarenlang werd in de groeve bouw-, sloop- en huishoudafval gestort tot Staatsbosbeheer dit gebied in 
1963 aankocht, maar niet voor 1983 begon met een grootscheepse schoonmaak en het natuurgebied 
eromheen inrichtte. Nu huizen er o.a. sperwers, ransuilen en bonte spechten. 

Mooi op tijd terug op de camping vòòr het slechte weer met regen en harde wind losbarstte. 

Jeanet Punselie 
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Samenvatting presentatie door Arien Lam. 

(Zoals gegeven aan de groep bij de van der Heijdengroeve) 

 
 

 
De Meester van der Heijdengroeve te Nieuw-Namen, die vorig jaar door  
Staatsbosbeheer is overgenomen en in 2011 opnieuw is ingericht, is een van de  
weinige plekken in Nederland waar de overgang tussen Plioceen en Pleistoceen te  
zien is. 
We zien gelobde structuren van zand, schelpen zijn goed zichtbaar in het wandje  
van ongeveer anderhalve meter hoog. Ook de kinderen weten: zand met schelpen,  
dat noem je strand. Er is ook bioturbatie te zien (overblijfsel van gangen waar  
dieren doorheen gekropen zijn), misschien wel van zeeëgels maar we hebben ze  
niet gezien. Het zand is verkit maar nog niet echt massief stenig. Dekzeilen  
liggen klaar boven de dagzoom, misschien om het wandje te beschermen in de  
winter? 
Bijzonder om te bedenken dat we hier kijken naar een strand waar nog nooit een   
mens op heeft gestaan: het is 3 miljoen jaar oud, en de eerste  mensachtige die  
Afrika verliet deed dat twee miljoen jaar later!  
 
Bovenop het strandzand ligt een veel jongere (Pleistocene) laag zand, die in een  
ijstijd uit zee is gewaaid het huidige land op. Niet veel aan te zien. 
Aan de andere kant van het terrein is een grote zandbak waarin jong en oud  
fossiele schelpen zoekt en vindt. Het verschil tussen fossiele schelpen en  
actuele is de doorschijnendheid. Nieuwe schelpen laten iets licht door, fossiele  
schelpen helemaal niet. 
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Sfeerverslag 13 juli. 

Bezoek aan Hulst. Verslag van Els Löhr. 

Regenjassen aan, geen natuurexcursie vandaag voor ons. Het giet en het waait, een prima dag voor 
een culturele trip.  

Hulst blijkt een leuk stadje te zijn, omgeven door vestingwallen. Nadat Frederik Hendrik de 
Spanjaarden eruit had gegooid, zijn de oude Spaanse vestingwerken vervangen door de huidige. Ze 
zijn mooi gerestaureerd en al wandelend heb je een aardig uitzicht rondom. Via de Gentse Poort de 
stad binnenkomend, worden we gelijk geconfronteerd met het eerste Reynaert beeld. Hulst heeft zich 
deze lepe vos toegeëigend. 

In het voormalige gerechtsgebouw van het Hulster Ambacht, nu VVV-gebouw, treffen we een aantal 
KNNV’ers. Samen zien we een interessante film over de historie van het stadje.  

               

Op de bovenste verdieping is een houten gevangenis: de boevenkooi. Achter een openstaande deur 
zien we mensen bezig met dozen vol scherven. We mogen binnen komen. Hier worden de vondsten 
gesorteerd en waar mogelijk aan elkaar gelijmd, die gevonden zijn op het terrein van het project 
Nieuwe Bierkaai. Bij de Vismarkt zijn huizen afgebroken en het tracé wordt momenteel afgegraven om 
de oude haven weer in ere te herstellen. In de regen zien we mannen harken, scheppen en schrapen. 
Verschillende verkleuringen van de ondergrond zijn met witte lijnen omgeven. 

 

De hulsterse zak is geen inwoner van Hulst, maar een oude handelsmaat voor zout. Het veen was 
doordrenkt van zeezout en de zoutziederij maakte Hulst rijk. “Gelukkig is het land waar ‘t kind zijn 
moer verbrandt”, een versregel van Vondel over het winnen van zout uit veen. 

Er zijn veel monumentale huizen, bewijzen van een rijk verleden. De hooggotische basiliek 
St.Willibrordus begon als katholiek godshuis, werd na de Beeldenstorm sober protestants, totdat op 
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last van Napoleon een muur dwars door de kerk werd gebouwd zodat beide geloven onder één dak 
konden worden beleden. Sinds 1929 is de basiliek weer geheel in R.K. handen. Curieus is de nieuwe 
torenspits. De religieuze bedoelingen van de architect vinden we allen mooier dan de spits zelf (die 
Prediker is genoemd). 

In het Refugium van de Abdij van Duinen is het streekmuseum ondergebracht. Een Refugium (er zijn er 
meerdere) is een vluchthuis voor kloosterlingen binnen de veilige wallen van Hulst. De kloosterorden 
kregen nl. de schorren ten geschenke van de Graven van Vlaanderen om ze in te polderen. Buitendijks 
bouwden ze dan zgn. uithoven. Ingeval van watersnood zochten ze onderdak binnen de wallen.  

Hulst is een rondwandeling waard. We eten er een broodje en besluiten om nog even te kijken bij het 
Bos van Clinge.  

 

Dit is een waterwingebied. Ellen en ik lopen snel een rondje en noteren een hele waslijst aan leuke 
planten. De ondergrond bestaat uit zand, we zien o.a. geel walstro, valse salie, zandblauwtje en blauw 
glidkruid. Een mooie aanvulling op het toch wel tamelijk soortenarme plantenkleed van het akkerland 
op de zeer vruchtbare Zeeuwse klei. Met uitzondering van de bloemdijken dan, en het schor met zijn 
specifieke zoutplanten. 
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Sfeerverslag 15 juli. 

Excursie naar het Verdronken Land van Saeftinghe. 

Na een natte woensdag en een volledig verregende donderdag scheen op vrijdag gelukkig de zon 
weer. Wat een verschil met de natte dag daarvoor. Gewoon weer in korte broek. 

Omdat het toch wel twintig kilometer is, mocht Joris op een fietszitje mee, waardoor hij ons onderweg 
kon wijzen op een bruine kiekendief. 

Nadat Ruud op het bezoekerscentrum op de simulator een schip had binnengeloodst en anderen het 
boerenzwaluw nest hadden gefotografeerd ging de groep de schorren op. 

           

Ook Hans Löhr kon het gebied in evenals de twee kinderen Rebecca en Joris die zich vermaakten door 
onder het bruggetje te kijken. 

Ondanks dat er weinig bloeiende planten waren, hadden vijf zwartsprietdikkopjes genoeg aan  één 
bloem van de speerdistel.  

 

Tijdens onze middagmaaltijd kregen we eerst de zomertortel te horen en even later op de afrastering 
op de dijk met kijker en telescoop goed te zien. 
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We waren toch in de buurt dus fietsten we even door naar de Hertogin Hedwigepolder: we wilden wel 
eens zien hoe dat omstreden gebied er uit ziet. 

Ik dacht even op Tiengemeten te rijden, maar dan vijftien jaar geleden. 

Om 16.00 uur waren we weer op het kampterrein, inmiddels hadden we er zeven en een half uur en 46 
kilometer opzitten. 

Jan Westhuis 
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Sfeerverslag 16 juli. 
Excursie Braakman. 

 
Natuurgebied “De Braakman” ten westen van Terneuzen was deze dag ons doel. 
De deelnemers gingen behoorlijk gesplitst op weg: een deel ging tezamen met de fiets, een enkeling 
had zijn eigen fietsroute en zo ging het ook met een aantal autorijders: hetzij rechtstreeks, hetzij via 
een omweg. Maar uiteindelijk kwamen we elkaar allemaal weer tegen in de Braakman. 

Omdat het natuurgebied tegen het industriegebied (Dow Chemicals) en vlakbij de havens van 
Terneuzen ligt, waren de verwachtingen niet hoog gespannen. Maar er waren slechts een paar 
stappen het gebied in nodig  om de stemming te doen omslaan. Sterker: dat gebeurde al toen wij ons 
verzamelden en er een ijsvogeltje met een mooie bocht om ons heen scheerde! 

 

 

De Braakman zelf is een, door een aantal stormvloeden tussen 1375 en 1424, ontstane zeearm. 
Sinds 1952 is door bedijking en het ontstaan van de Braakmanpolder, het gebied als economisch 
welvarende streek (met havens van bv. Axel en sas van Gent en een bloeiende visserij-industrie in 
Philippine) verdwenen en is het huidige natuurgebied ontstaan. 

Ook deze dag zat het weer niet mee: harde wind en regenbuien, maar toch is dit gebied mij bijgebleven 
als een van de meest interessante en (landschappelijk) mooiste plekken waar wij geweest zijn. 

             
De flora-samenstelling was geheel anders dan we tot nu toe gezien hadden (zie ook het verslag van 
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Theo) en ook werden er een aantal nieuwe vogelsoorten gezien. De ijsvogel is al genoemd, maar ook 
twee koppels patrijzen met jongen kunnen worden vermeld. Op en rond de plassen zagen we 
bijvoorbeeld lepelaars (geringd), zwarte-  en groenpootruiters, tureluurs, kleine zilverreigers, kluten, 
verschillende eendensoorten etc. 

               

Kortom: een prachtige wandeling met voor iedereen wat wils en een mooie afsluiting van het excursie-
aanbod van deze week.  
 
Thijs Krösschell 

                    

“Observatie”. 

   

Bij deze opname wordt de aandacht naar het drietal vrouwen getrokken. 
Zij hebben zich in het centrum van de waarneming geposteerd. 
Leest de middelste vrouw misschien voor uit haar dagboek?  
Ze wordt geflankeerd door twee toehoorders.  
Deze worden deelgenoot gemaakt van de voorgelezen tekst. 
De stemming is – op het oog – ontspannen. 

Toelichting van de observeerder 
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Wat deze opname niet in beeld brengt is een dood spitsmuisje dat aan de 
voeten ligt van de vrouwen. Dit muisje is, duidelijk hoorbaar, het onderwerp van gesprek.  
 De middelste vrouw leest en bladert in de zoogdierengids (uitgave KNNV). 

De opname toont ook het begin van de kring. Kampeerstoelen worden neergezet. 
De ‘chocbijeenkomst’ van natuurkamp Vogelwaarde (Zeeuws Vlaanderen) staat op punt van beginnen. 
Kort na deze opname rust de pan met chocolademelk op de plek waar 
zoëven nog het spitsmuisje lag. 
Wat was nou zo boeiend aan het tafereeltje? 
Niet de wetenschappelijke naam van de muis; wel de opvallende  
wisselingen van decor die binnen enkele minuten op één vierkante meter 
gestalte kregen. 

 
Theo Leussink 
(met dank aan Jan Hitzert die bereid was deze opname te maken)  

Het onnavolgbare pad naar de bitterling. 
(verslag naar aanleiding van de excursie op 16 juli naar de Braakman) 
 
De lezer wordt hier een summiere blik gegund in de keuken van een plantenliefhebber: een kijkje bij 
z’n determineren met weerbarstigheden en verrassingen. Als geschikte dag voor een kijkje achter de 
schermen is gekozen voor zaterdag 16 juli 2011. 

Een grote excursiegroep strijkt ‘s ochtends neer in het natuurgebied ‘De Braakman’ nabij Terneuzen. 
De groep waaiert daarna uit over het gebied. 

Het is een vertrouwd beeld dat plantenmensen in tegenstelling tot vogelaars doorgaans een kruipend 
tempo aanhouden. Als plakker hang ik deze ochtend ergens in de achterhoede.  
De overige  plantenliefhebbers zijn wat vlotter, misschien kordater, na een tiental minuten buiten zicht. 

De bermen links en rechts tonen vooral duinvegetatie. Er is variatie zichtbaar bij de teunisbloemen; 
twee soorten worden onderscheiden. Vraagtekens plaats ik nog bij het duizendguldenkruid. Nieuwe 
planten duiken op. Namen worden genoteerd. 
 
 Voor de derde keer sla ik mijn boek dicht. De eerste regenbuien van de dag zijn de voorbode van een 
regenfront. Na het sleutelen vind ik een droge  plek onder een struik.  Ik kijk naar de vegetatie om me 
heen. Naast me groeien de overrijpe aren van de ruige zegge (Carex hirta) Enkele armoedige 
bloeistengels van de heen (Bolboschoenus maritimus) zijn binnen handbereik. 

Het plantenboek kan weer open. In een haakse bocht van het pad zie ik planten bloeien in een 
ongekende vorm en kleur. De bloem is geel met blauwgetinte bladeren en vergroeide bladparen. 
Meestal volgt dan een herinnering aan een foto of prachtige aquarel uit de oecologische flora. 

 Het blijft leeg in mijn hoofd; er is geen richtingwijzer naar een plantenfamilie of geslacht.  
 De fascinatie voor deze plant is er niet minder om.  
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Zonder details gezien te hebben zoek ik als eerste bij de composietenfamilie en kijk vluchtig naar de  
tekeningen. Deze ongewone benadering van determineren biedt geen aanknopingspunt. 

Toch wil ik graag bij het uitwisselen van de aantekeningen deze vondst bij naam kunnen  
noemen. Immers, enkele plantenliefhebbers zijn me voorgegaan op het pad en hebben ongetwijfeld 
hun waarnemingen gedaan.  

Vergrootglaasje en leesbril worden ingezet; de composietenfamilie valt snel af. 
Ik zal naar de hoofdsleutel van de flora gaan en een poging doen de naam te achterhalen.  
Vooralsnog loopt dit uit op dood spoor. Het is vooral de onervarenheid bij het gebruik van deze 
basissleutel die me parten speelt. Tot nu kon ik volstaan met een rechtstreekse gang naar familie- en 

geslachtssleutel.  

De ”Heukels” ligt losjes in mijn handen. Ik kijk nu eens niet 
naar de bloem maar naar de kaft van m’n flora. Ik zie het 
boek opengaan op de plek van de boekenlegger. De legger 
heb ik kort hiervoor geplaatst bij het determineren van het 
strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale).  

 Het is de gentiaanfamilie die nu voor me ligt. Na het 
openvallen van het boek  valt mijn oog op een tekening die 
de gezochte plant toont met de vergroeide bladeren. Door al 
dit vallen dat ik toeval noem  komt er abrupt een einde aan 
de ongewone gang door de Heukels.   
De bitterling (Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata) is 
gesignaleerd. 

Bij het uitwisselen van de waarnemingen met de overige 
plantenliefhebbers was er eenduidigheid toen twee lijstjes 
melding maakten van de zomerbitterling! 
 
Theo Leussi nk (de opnamen zijn gemaakt door Nicoline de 
Leeuw) 
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De culinaire kant van het kamp. 

Voordat een kampeerkamp begint, ontvangt de deelnemer standaard een convocatie waarin wordt 
meegedeeld dat het kamp een zelfverzorgingskamp is en dat : “u  zorgt voor uw eigen verblijf en eten”.  
Doorgewinterde kampdeelnemers weten inmiddels wel beter… 

Ook in dit kamp was het niet alle dagen een kwestie van zelfvoorziening. Dankzij de initiatieven van Jan 
Westhuis konden we twee avonden genieten van een gezamenlijke maaltijd. 

Op de een na laatste avond, met zowaar vriendelijk weer zodat we met zijn allen buiten konden zitten, 
werd een pannenkoekenbijeenkomst georganiseerd. Voor iedereen, maar vooral ook voor de jongste 
twee deelnemers, Rebecca (3 ½ ) en Joris (7) een feest! 

 

Jan had voor een grote hoeveelheid beslag gezorgd en daarmee, plus een grote hoeveelheid extra 
ingrediënten ( voor puur vegetarische- en vruchtenpannenkoeken tot voor extra dikke en vette 
spekpannenkoeken), werd er door iedereen vrolijk op los gekokkereld. 

 

Een oergezellige avond buiten, die voor een aantal van ons tot haast middernacht doorging.  
De nachtbrakers onder ons kregen daarbij nog  een lang en interessant college over de technische en 
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natuurkundige kanten van de zeevaart  door Ruud Luttmer voorgeschoteld.  

           

                  

                  

De volgende en tevens laatste avond van het kamp was het noodweer. 
Gelukkig beschikt de camping over een grote recreatieschuur, waarin we met zijn allen van 
een waar culinair eetfestijn konden genieten. 
Heerlijke meloen (met of zonder ham), feestelijke salade (gemaakt olv. Diana), Chinees op zijn 
Hollands (van Jan Westhuis) en als nagerecht gemengde vruchtensalade en yoghurt met 
honing. 
Niet nodig te zeggen dat het kampbestuur een warm applaus kreeg voor de organisatie van 
dit gemoedelijke en gezellige kamp. 

                          
 
Ik hoop op nog vele “zelfvoorzienende” kampeerkampen de komende jaren!  
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Thijs Krösschell. 

 

 

 

 

Plantenlijst 
(Ellen Luttmer) 

Het gebied was een agrarisch gebied met veel akkerbouw. Daarom was het aantal 
plantensoorten beperkt. De bloemdijken leverden een gevarieerd aantal planten. De 
soortenrijkdom bij het Clinge bos en de Braakman was veel groter. Door het slechte weer ging 
de excursie naar de zandplaten in de Westerschelde niet door, waardoor we de specifieke 
zoutplanten alleen bij het Verdronken Land van Saeftinge hebben aangetroffen. 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Familienaam 
   
Lathyrus tuberosus Aardaker Fabaceae 
Sonchus arvensis Akkermelkdistel s.l. Asteraceae 
Viola arvensis Akkerviooltje Violaceae 
Convolvulus arvensis Akkerwinde Convolvulaceae 
Quercus rubra Amerikaanse eik Fagaceae 
Prunus serotina Amerikaanse vogelkers Rosaceae 
Silene latifolia (subsp. alba) Avondkoekoeksbloem Caryophyllaceae 
Knautia arvensis Beemdkroon Dipsacaceae 
Borago officinalis Bernagie Boraginaceae 
Senecio inaequidens Bezemkruiskruid Asteraceae 
Artemisia vulgaris Bijvoet Asteraceae 
Solanum dulcamara Bitterzoet Solanaceae 
Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Ranunculaceae 
Silene vulgaris Blaassilene Caryophyllaceae 
Scutellaria galericulata Blauw glidkruid Lamiaceae 
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Asteraceae 
Rubus Braam (G) Rosaceae 
Epipactis helleborine Brede wespenorchis Orchidaceae 
Campanula latifolia Breed klokje Campanulaceae 
Cytisus scoparius Brem Fabaceae 
Conyza canadensis Canadese fijnstraal Asteraceae 
Cichorium Cichorei (G) Asteraceae 
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Fabaceae 
Rubus caesius Dauwbraam Rosaceae 
Datura stramonium Doornappel Solanaceae 
Hippophae rhamnoides Duindoorn Elaeagnaceae 
Calamagrostis epigejos Duinriet Poaceae 
Rosa pimpinellifolia Duinroosje Rosaceae 
Matricaria recutita Echte kamille Asteraceae 
Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn Rosaceae 
Rosa rubiginosa Egelantier Rosaceae 
Picea abies Fijnspar Pinaceae 
Galium parisiense Frans walstro Rubiaceae 
Geum urbanum Geel nagelkruid Rosaceae 
Galium verum Geel walstro Rubiaceae 
Viburnum opulus Gelderse roos Caprifoliaceae 
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgenster Asteraceae 
Agrimonia eupatoria Gewone agrimonie Rosaceae 
Heracleum sphondylium Gewone berenklauw Apiaceae 
Rubus fruticosus Gewone braam Rosaceae 
Prunella vulgaris Gewone brunel Lamiaceae 
Fumaria officinalis Gewone duivenkervel Fumariaceae 
Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn Aceraceae 
Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel Lamiaceae 
Sisymbrium officinale Gewone raket Brassicaceae 
Sambucus nigra Gewone vlier Caprifoliaceae 
Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde Chenopodiaceae 
Achillea millefolium Gewoon duizendblad Asteraceae 
Stellaria graminea Grasmuur Caryophyllaceae 
Populus x canescens Grauwe abeel Salicaceae 
Juncus bufonius Greppelrus Juncaceae 
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Malvaceae 
Veronica persica Grote ereprijs Scrophulariaceae 
Dipsacus fullonum Grote kaardebol Dipsacaceae 
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Lythrum salicaria Grote kattenstaart Lythraceae 
Papaver rhoeas Grote klaproos Papaveraceae 
Typha latifolia Grote lisdodde Typhaceae 
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Scrophulariaceae 
Oenothera erythrosepala Grote teunisbloem Onagraceae 
Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree Alismataceae 
Lysimachia vulgaris Grote wederik Primulaceae 
Plantago major subsp. major Grote weegbree s.s. Plantaginaceae 
Calystegia sepium Haagwinde Convolvulaceae 
Cynodon dactylon Handjesgras Poaceae 
Echinochloa crus-galli Hanenpoot Poaceae 
Galinsoga quadriradiata Harig knopkruid Asteraceae 
Epilobium hirsutum Harig wilgenroosje Onagraceae 
Leonurus cardiaca Hartgespan Lamiaceae 
Corylus avellana Hazelaar Betulaceae 
Trifolium arvense Hazenpootje Fabaceae 
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes Asteraceae 
Bolboschoenus maritimus Heen Cyperaceae 
Capsella Herderstasje (G) Brassicaceae 
Glechoma hederacea Hondsdraf Lamiaceae 
Medicago lupulina Hopklaver Fabaceae 
Ilex aquifolium Hulst Aquifoliaceae 
Verbena officinalis IJzerhard Verbenaceae 
Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. Asteraceae 
Lonicera Kamperfoelie (G) Caprifoliaceae 
Hypericum dubium Kantig hertshooi Clusiaceae 
Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn Fabaceae 
Galium aparine Kleefkruid Rubiaceae 
Scutellaria minor Klein glidkruid Lamiaceae 
Senecio vulgaris Klein kruiskruid Asteraceae 
Crepis capillaris Klein streepzaad Asteraceae 
Vinca minor Kleine maagdenpalm Apocynaceae 
Amaranthus blitum Kleine majer Amaranthaceae 
Coronopus didymus Kleine varkenskers Brassicaceae 
Parentucellia viscosa Kleverige ogentroost Scrophulariaceae 
Centaurea jacea Knoopkruid Asteraceae 
Lactuca serriola Kompassla Asteraceae 
Eupatorium cannabinum Koninginnenkruid Asteraceae 
Salicornia europaea Kortarige zeekraal Chenopodiaceae 
Allium vineale Kraailook Liliaceae 
Euphorbia helioscopia Kroontjeskruid Euphorbiaceae 
Ajuga reptans Kruipend zenegroen Lamiaceae 
Hordeum murinum Kruipertje Poaceae 
Salix repens Kruipwilg Salicaceae 
Limonium vulgare Lamsoor Plumbaginaceae 
Ligustrum Liguster (G) Oleaceae 
Medicago sativa Luzerne Fabaceae 
Bellis perennis Madeliefje Asteraceae 
Leucanthemum Margriet (G) Asteraceae 
Glaux maritima Melkkruid Primulaceae 
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek Scrophulariaceae 
Sedum acre Muurpeper Crassulaceae 
Lamium purpureum Paarse dovenetel s.s. Lamiaceae 
Pastinaca Pastinaak (G) Apiaceae 
Daucus carota Peen Apiaceae 
Persicaria maculosa Perzikkruid Polygonaceae 
Populus tremula Ratelpopulier Salicaceae 
Erodium Reigersbek (G) Geraniaceae 
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille Asteraceae 
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Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien Balsaminaceae 
Vicia hirsuta Ringelwikke Fabaceae 
Geranium robertianum Robertskruid Geraniaceae 
Robinia pseudoacacia Robinia Fabaceae 
Trifolium pratense Rode klaver Fabaceae 
Odontites vernus subsp. serotinus Rode ogentroost Scrophulariaceae 
Lotus Rolklaver (G) Fabaceae 
Anagallis arvensis subsp. arvensis Rood guichelheil Primulaceae 
Carex hirta Ruige zegge Cyperaceae 
Schoenoplectus tabernaemontani Ruwe bies Cyperaceae 
Senecio ovatus Schaduwkruiskruid Asteraceae 
Rumex acetosella Schapenzuring Polygonaceae 
Ranunculus acris Scherpe boterbloem Ranunculaceae 
Matricaria discoidea Schijfkamille Asteraceae 
Suaeda maritima Schorrenkruid Chenopodiaceae 
Triglochin maritima Schorrenzoutgras Juncaginaceae 
Hypericum perforatum Sint-Janskruid Clusiaceae 
Prunus spinosa Sleedoorn Rosaceae 
Plantago lanceolata Smalle weegbree Plantaginaceae 
Symphytum Smeerwortel (G) Boraginaceae 
Acer campestre Spaanse aak Aceraceae 
Cirsium vulgare Speerdistel Asteraceae 
Atriplex prostrata Spiesmelde Chenopodiaceae 
Oxalis fontana Stijve klaverzuring Oxalidaceae 
Chelidonium majus Stinkende gouwe Papaveraceae 
Centaurium littorale Strandduizendguldenkruid Gentianaceae 
Elytrigia atherica Strandkweek Poaceae 
Atriplex littoralis Strandmelde Chenopodiaceae 
Castanea sativa Tamme kastanje Fagaceae 

Teucrium scorodonia Valse salie 
Lamiaceae 
 

                                        
 

 
 
Polygonum Varkensgras (G)  Polygonaceae 
Lathyrus pratensis Veldlathyrus Fabaceae 
Rumex acetosa Veldzuring Polygonaceae 
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand Asteraceae 
Linaria vulgaris Vlasbekje Scrophulariaceae 
Vicia cracca Vogelwikke Fabaceae 
Origanum vulgare Wilde marjolein Lamiaceae 
Chamerion angustifolium Wilgenroosje Onagraceae 
Lamium album Witte dovenetel Lamiaceae 
Melilotus albus Witte honingklaver Fabaceae 
Trifolium repens Witte klaver Fabaceae 
Nymphaea alba Witte waterlelie Nymphaeaceae 
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Lycopus europaeus Wolfspoot Lamiaceae 
Betula pubescens Zachte berk Betulaceae 
Jasione montana Zandblauwtje Campanulaceae 
Oenothera ammophila Zandteunisbloem Onagraceae 
Crambe maritima Zeekool Brassicaceae 
Elytrigia atherica Zeekweek Poaceae 
Sonchus arvensis var. maritimus Zeemelkdistel Asteraceae 
Cakile Zeeraket (G) Brassicaceae 
Plantago maritima Zeeweegbree Plantaginaceae 
Aegopodium podagraria Zevenblad Apiaceae 
Potentilla anserina Zilverschoon Rosaceae 
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata Zomerbitterling Gentianaceae 
Quercus robur Zomereik Fagaceae 
Juncus articulatus Zomprus Juncaceae 
Fallopia convolvulus Zwaluwtong Polygonaceae 
Solanum nigrum subsp. nigrum Zwarte nachtschade s.s. Solanaceae 
Populus nigra Zwarte populier Salicaceae 
Verbascum nigrum Zwarte toorts Scrophulariaceae 

Sorbus intermedia Zweedse lijsterbes 
Rosaceae 
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Vogellijst. 
(Paul van der Poel). 

 zo 10-7 
ma 11-

7 di 12-7 wo 13-7 do 14-7 vr 15-7 za 16-7 
Dodaars       x 
Fuut x x      
Aalscholver x x  x  x x 
Kleine zilverreiger  juv    x x 
Blauwe reiger x x x x  x x 
Lepelaar  2 juv    x x 
Knobbelzwaan      x x 
Grauwe gans x x    x x 
Canadese gans x x    x x 
Nijlgans x      x 
Bergeend x x    x x 
Krakeend      x  
Smient  ♂      
Tafeleend       x 
Wilde eend x x x x  x x 
Kuifeend x      x 
Middelste zaagbek  ♀      
Bruine kiekendief ♀ x  x  x x 
Buizerd x x x x  x x 
Torenvalk  x x x  x x 
Boomvalk    x    
Patrijs       x 
Fazant x  x   x x 
Waterhoen x x x   x x 
Meerkoet x x x x  x x 
Scholekster x x  x  x x 
Kluut x     x x 
Zilverplevier  x      
Bontbekplevier    x    
Kievit x x x x  x x 
Drieteenstrandloper  x      
Grutto  2     x 
Rosse grutto  5     x 
Regenwulp  1    x x 
Wulp x x    x x 
Zwarte ruiter x     x  
Tureluur  x  x  x x 
Groenpootruiter 20 x     x 
Bosruiter  x    x  
Oeverloper  x  x   x 
Kokmeeuw x x x x  x x 
Stormmeeuw  x  x  x x 
Kleine 
mantelmeeuw   x x   x 
Zilvermeeuw x x x x  x x 
Grote mantelmeeuw  x      
Visdief  x     x 
Holenduif x x x x  x x 
Houtduif x x x x  x x 
Turkse tortel x x x x  x x 
Zomertortel  x 2   x  
Ransuil   x     
Gierzwaluw x x x x  x x 
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IJsvogel    x   x 
Groene specht x x x x  x x 
Grote bonte specht x x x x  x x 
Veldleeuwerik x x x   x x 
Oeverzwaluw       x 
Boerenzwaluw x x x x  x x 
Huiszwaluw x  x x  x x 
Graspieper x x x x  x x 
Gele kwikstaart x x x   x  
Witte kwikstaart x x x x  x x 
Winterkoning x x x x  x x 
Heggenmus x x x   x x 
Roodborst   x x  x  
Gekraagde 
roodstaart x x      
Roodborsttapuit x x x   x x 
Merel x x x x  x x 
Zanglijster x x x     
Rietzanger x       
Bosrietzanger x x x   x  
Kleine karekiet x x x   x x 
Grasmus x x x   x  
Tuinfluiter x x    x x 
Zwartkop x x x x  x x 
Tjiftjaf x x x x  x x 
Grauwe 
vliegenvanger x       
Goudhaantje    x    
Kuifmees    x    
Staartmees       x 
Pimpelmees x x x x  x x 
Koolmees  x x x   x 
Boomklever    x    
Boomkruiper x   x  x x 
Vlaamse gaai x x x x  x x 
Ekster x x x x  x x 
Kauw x x x x  x x 
Zwarte kraai x x x x  x x 
Spreeuw x x x x  x x 
Huismus x x x x  x x 
Ringmus x x x   x x 
Vink x x x x  x x 
Groenling  x x x   x x 
Putter x x    x x 
Kneu x x    x  
Rietgors x x    x x 
               

95 62 71 47 46 0 65 70 
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Dagvlinders. 
(Ellen Luttmer) 

Nederlandse naam     Wetenschappelijke naam. 

Klein koolwitje      Pieris rapae 

Groot koolwitje      Pieris brassicae 

Atalanta      Vanessa atalanta 

Bruin zandoogje     Maniola jurtina 

Dagpauwoog      Aglais io 

Zwartsprietdikkopje     Thymelicus lineola 

Nachtvlinders. 

Populierenpijlstaart     Laothoe populi 

(rups van de) Sint-Jacobsvlinder   Tyria jacobaeae 

 

 


