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Iet   Bakx, Erik van Dijk, Betty van Leeuwen, Elly   Meindert-Belgraver, Nelle   Nannenga, Diana van Putten, Yolanda   Thije,  
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Groepsfoto  (Elly Meindert) 
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Voorwoord van de voorzitter 
Betty van Leeuwen 

Het kamp in Ellemeet was een klein, maar gezellig kampje met slechts 12 deelnemers.  

Deze voorzitter moest op een laat moment waarnemen voor de beoogd voorzitter die (plus zijn vrouw) helaas wegens ziekenhuisopname niet 

kon komen, en zo waren er al eerder uitvallers  geweest. Jan Westhuis was als bewoner van het nabije Voorne excursieregelaar, en Yolanda ten 

Tije was admin. We stonden als KNNV met ons twaalven in een ovaal op een groot en beschut veld met voor ieder een kraantje en elektra. Het 

(elektrisch) bereiden van de choc voor het gezelschapje was een peulenschil en het opzetten van de voor mij nieuwe soort convo-tent die het 

karakter heeft van een partytent, was eveneens eenvoudig. De pret werd nog verhoogd door een ruime sortering aan koekjes.    

De sfeer en de kwaliteit van het kamp waren goed.  

De royale en groene camping met de mooiste verende grasmat ooit, ligt achter een boerderij, noemt zich landgoedcamping, en was prettig om 

te verblijven. Het nog jonge landgoed werd opgevrolijkt door randen met ingezaaide bloemen, en puttertjes zongen in de boompjes. De 

logiesprijs was fors, maar daar had je ook wat voor, behalve warm afwaswater dat € 0,20 per keer kostte, met een muntenautomaatje boven 

iedere kraan. “Ons bint zunig” grapte het kamp. Het weer zat erg mee. Veel zon en warm, één kort buitje en een keer een fikse wind 

voorafgaand aan een niet gevallen bui. Dat betekende wel extra lijnen inslaan, de convo laten zakken, choc afgelasten, en een gescheurd 

Ingezaaide bloembedden op de camping  (Erik van Dijk) 
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voorzeil bij iemand. In zuid Nederland was het intussen code oranje en Maastricht en Nijmegen waren al bijna verdronken. Het bestuur was het 

niet geheel eens over de aard van de noodtoestand in Zeeland afhankelijk van het gebruikte merk buienradar, maar de buien lieten inderdaad 

Ellemeet links liggen, zodat alles voor de KNNV toch goed afliep.   

De meeste excursiedoelen konden op de fiets makkelijk bereikt worden. De polders van plan Tureluur uitgestrekte nieuwe natuur achter de 

Oosterscheldedijk, de duinen en binnenduinrand bij Haamstede, Renesse en Westerschouwen, en de Brouwersdam. Al fietsend konden we ons 

laven aan de geur van de overal aanwezige bloeiende Luzerne. Zelfs de gelijknamige vlinder werd gespot. Voordeel van een klein kamp is dat 

aan meeste excursies door iedereen werd deelgenomen. Eén dag pakten we de auto om het ringdorpje Dreischor te bekijken, waarbij we alle 

vogels en planten bij de slikken van Bommenede en het natuurgebied Dijkwater ook werden aangedaan.  

Dat op het rustige boerenland midden in de nacht nog luidruchtig raaigras t.b.v. zaad geoogst zou worden vlak naast de camping hadden we 

niet verwacht, maar we namen we voor lief.   

Al met al heeft iedereen genoten van het mooie weer, en het Zeeuwse land met al zijn vogels planten en vlinders. Enkele deelnemers genoten 

zelfs na de choc nog verder van het veelbelovende damesvoetbal op het wereldkampioenschap, en sommigen bleven nog een paar dagen. Zo 

goed was het bevallen. 

  

Een inhalige  zilvermeeuw op de camping (Yolanda ten Thije) Plan Tureluur  (Erik van Dijk) 
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Excursieoverzicht 
Jan Westhuis 

  Leiding Vervoer Deelnemers Afstand 
zondag 16 juli  Via strand en Renesse naar Nieuw-Haamstede vliegveldje Yolanda ten Thije Fiets 12 24 
maandag 17 juli  Via Serooskerke naar de Inlagen en Plan Tureluur Wim van Zuilen Fiets 12 23 
dinsdag 18 juli Langs Plompetoren  naar Burghsluis  en Burgh-Haamstede Betty van Leeuwen Fiets 13 27 
woensdag 19 juli Dreischor per auto Corrie Westhuis Auto   7 53 
donderdag juli naar Brouwershaven stad Erik van Dijk Fiets  9 25 
vrijdag 21  naar Zeepeduinen Gerda Tuitert Fiets 13 27 
 
Dinsdag 

 
Pannekoeken 

    

Vrijdag Gezamelijke maaltijd     
 

 

  

  

Plantenbakken in Burg-Haamstede  

(Rieke van Zuilen) 

Brouwershaven, een zilvermeeuw op  het 

standbeeld van Jacob Cats (Erik van Dijk) 
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Schouwen-Duiveland 

Yolanda ten Thije 

De Zuidkust van Schouwen-Duiveland  is een luilekkerland voor vogelaars. Jan Westhuis leidde ons dan ook maar wat  graag door het gebied.  

Alle excursies waren op de fiets en er werd dan ook voornamelijk naar vogels gekeken. Op de voedselrijke zandplaten en slikken komen 

duizenden kustvogels voor en landinwaarts in de inlagen zijn verschillende vogelsoorten te vinden.  Eind vijftiende eeuw lag de zeedijk van 

Schouwen nog ruim drie kilometer verderop in de Oosterschelde. De bewoners van de dorpen probeerden het water tegen te houden met 

dijken. En wanneer men een dijkdoorbraak vreesde, werd verder landinwaarts een reservedijk aangelegd. Tussen de twee dijken ontstond een 

inlaag. Tegenwoordig zijn de inlagen aangewezen als natuurgebied en zijn het laaggelegen, natte moerasgebieden waar kustvogels en 

weidevogels voedsel zoeken, broeden en uitrusten. 

Schouwen-Duiveland dankt  haar bijzondere status aan het  natuurontwikkelingsplan “Plan Tureluur” uit 1991.  Met dit 

natuurontwikkelingsproject uit 1991 wordt het vroegere landschap teruggebracht, maar dan  met behoud van de belangrijke dijken en de 

Oosterscheldekering die het achterland  beschermen. Het doel is om typische Zeeuwse planten en dieren terug te brengen die verloren zijn 

gegaan door de komst van de stormvloedkering. De tureluur staat  symbool voor dit project. 

Ten westen van Burgh-Haamstede liggen de Zeepeduinen, een prachtig duingebied waar Erik iets meer overschrijft 

Aan de Oosterschelde, ten zuiden van Burgh-Haamstede staat midden in de  prachtige natuur,  de Plompe Toren. De toren was honderden 

jaren geleden het middelpunt van het welvarende vissersdorp Koudekerke. Volgens een sage vingen de vissers  op een dag een zeemeermin. 

 Ze  smeekte hen om haar weer vrij te laten, maar de vissers weigerden en de  zeemeermin stierf. Innig bedroefd sprak de weduwnaar  het 

volgende rijmpje:   

Schouwen, Schouwen,  

‘t sal je rouwen  

dat je genomen eit m’n vrouwe!  

‘t Rieke Schouwen zal vergaen,  

alleen de toren zal bluven staen! 

De zeemeerman zwemt weg en keert nooit terug. Winden en 

stormen drijven het zand en wier op en de mensen vluchten uit hun huizen. De huizen storten in, maar de toren wordt gespaard. 

Plompe toren  (Erik van Dijk) 

https://www.natuurmonumenten.nl/plan-tureluur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterschelde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgh-Haamstede
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Zeepeduinen, ontwikkelingen in beheer 

Erik van Dijk 

Net als in zo veel duinen elders in Nederland werden de Zeepeduinen eind 19e en begin 20e eeuw vol geplant met 

ondermeer Corsicaanse en Oostenrijkse dennen die het zo goed bleken te doen in ons duingebied. Idee erachter was het 

bedwingen van soms zeer grootschalige zandverstuivingen in de duinen die soms hele dorpen verzwolgen (bijv. Berkheide 

bij Katwijk). Die zandverstuivingen traden vooral op in periodes van grote droogte maar werden sterk in de hand gewerkt 

door (over)begrazing met geiten, schapen, koeien en paarden vanuit de zeedorpen en het sprokkelen van hout. Het hout 

van de aangeplante dennen leek voorbestemd als stuthout voor de gangen in de Zuid-Limburgse mijnen omdat van het 

dennenhout bekend was dat het uren voor een instorting begon te kraken zodat de mijnwerkers tijdig konden 

Zeepeduinen  (Elly Meindert) 
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wegvluchten. Door sluiting van de mijnen in de jaren '70 is het echter nooit van dat gebruik gekomen. 

In dezelfde jaren '70 van de vorige eeuw kwam er het besef dat de omvangrijke dennenbossen wel erg negatief uitpakten 

voor de biodiversiteit van de ooit zo rijke duinen. De natuurlijke gradient van hoge dynamiek van verstuivingen vlakbij de 

zeereep richting stabieler achterland werd doorbroken (van kalkrijk met zoutinvloed naar kalkarm met weinig salt-spray), 

er was aanvankelijk nauwelijks ondergroei in de bossen en last-but-not-least bleken de dennenbossen de waterstand met 

meters te verlagen. Vooral het feit dat dennen hun bladeren (naalden) niet verliezen in het najaar en dus blijven 

verdampen in  de winter veroorzaakt een veel sterker (verlagend) effect op de waterstand in het hele duingebied dan van 

open duin en struweel en ook van natuurlijke 

loofbossen (eik, berk, abeel). Die 

waterstandverlaging door dennenbossen waardoor 

de vochtige duinvalleien droogvielen en de rijke 

vochtminnende vegetatie verdween, was plaatselijk 

veel groter dan de toen eveneens in de duinen 

plaatshebbende wateronttrekking voor de publieke 

watervoorziening. 

De in 1978 opgerichte Stichting Duinbehoud 

bepleitte het terugdringen van intensieve vormen 

van waterwinning om het natuurlijke milieu te 

sparen, maar ook het weer dynamisch maken van 

het duinmilieu om de uitstuiving van vochtige 

duinvalleien weer mogelijk te maken. Vanaf die 

periode gingen de meeste duinbeheerders in Damhert in de Zeepeduinen  (Yolanda ten Thije) 
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Nederland veel van de aangeplante dennenbossen omvormen tot open duin of natuurlijker duinstruweel of loofbos. In 

Zeeland was de Provinciale Planologische Dienst en met name de uitermate enthousiaste en (pro-)actieve John 

Beijersbergen van deze dienst actief. Eerst met voor die tijd revolutionaire planvorming voor de verdroogde  en verarmde 

Zeepeduinen: zeer grootschalige kap van de dennenbossen in het centrale deel van het duingebied, afplaggen en 

verdiepen van duinvalleien en daaropvolgende begrazing met koeien en paarden. De inzet van grazend vee werd 

noodzakelijk geacht omdat de eertijds zo hoge konijnenstand in het duingebied door diverse ziekten (mixomatose e.a.) 

compleet was ingestort in en na de jaren '50 waardoor struweel- en bosvorming de overhand kreeg op de open lage 

kruidenvegeaties. John Beijersbergen nam na groen licht van de politiek ook actief de uitvoering van de grootscheepse 

maatregelen ter hand en begeleidde zelfs de mensen die op de dragline de uitdieping en afplagging van duinvalleien 

uitvoerden. De huidige beheerder (Natuurmonumenten) stelde enkele paden in het duingebied open voor het publiek 

maar grote delen zijn niet toegankelijk om de natuur ongestoord zijn gang te laten gaan. 

Tijdens onze excursie op 21 juli j.l. konden we de spectaculaire resultaten van het nieuwe duinbeheer aanschouwen:  veel 

teruggekeerde planten van het vochtige, matig voedselrijke milieu rond de nieuwe duinplassen, veel soorten libellen, 

zeldzame sprinkanen, vlinders en vogels van het open duinmilieu (o.a. blauwvleugelsprinkaan, duinparelmoervlinder, 

tapuit, grauwe klauwier).  

Recentelijk kwam in het nieuws dat Natuurmonumenten opnieuw grootschalig gaat ingrijpen in het beheer van de 

Zeepeduinen. Er worden binnenkort twee grote windgaten in de zeereep gegraven zodat de al op gang gekomen 

verstuiving nog verder wordt versterkt. Dit zou een remedie zijn tegen de te hoge stikstofdepositie (landbouw en 

scheepvaart!) die de successie in de duinen richting ruigte, struweel en bos nog steeds te veel versnelt. 
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Vogellijst 
Jan Westhuis 

 
  

 

   
Excursie 16-7 17-7 18-7 19-7 20-7 21-7 

dodaars       1     

fuut   1   1     

geoorde fuut       1     

aalscholver   1 1 1     

kleine zilverreiger   1   1     

blauwe reiger   1 1   1 1 

lepelaar   1   1     

knobbelzwaan       1     

grauwe gans 1 1 1 1     

canadese gans     1 1     

brandgans   1 1 1     

nijlgans   1 1 1     

bergeend   1 1       

wilde eend     1 1 1 1 

kuifeend   1         

bruine kiekendief   1   1 1   

sperwer 1       1   

buizerd 1 1 1 1 1 1 

torenvalk   1 1 1     

fazant   1         

waterhoen     1       Kokmeeuw  (Erik van Dijk) 

Tureluurs en een groenpootruiter(Erik van Dijk) 
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meerkoet 1 1   1 1   

scholekster 1 1 1 1     

kluut     1       

kievit   1   1     

bonte strandloper   1         

kemphaan     1       

grutto     1       

regenwulp   1         

dunbekwulp 1           

wulp   1 1 1   1 

zwarte ruiter     1       

tureluur   1 1 1     

groenpootruiter     1 1     

oeverloper       1     

kokmeeuw 1 1 1 1 1 1 

stormmeeuw       1     

kleine mantelmeeuw   1         

zilvermeeuw 1 1   1 1   

grote stern   1   1     

visdief 1 1 1 1     

houtduif 1 1   1     

turkse tortel       1     

gierzwaluw 1   1 1 1   

groene specht     1   1   

grote bonte specht   1         Kievit  (Erik van Dijk) 
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veldleeuwerik     1 1     

boerenzwaluw 1 1 1 1 1   

huiszwaluw   1   1 1   

graspieper 1 1   1     

witte kwikstaart 1 1 1 1 1 1 

roodborsttapuit 1           

merel 1 1     1   

zanglijster 1 1         

rietzanger       1     

kleine karekiet     1 1     

zwartkop     1   1   

tjiftjaf   1 1   1   

grauwe klauwier     1       

gaai         1   

ekster 1 1 1 1 1 1 

kauw 1 1     1   

zwarte kraai 1 1 1 1 1   

spreeuw 1 1 1 1 1 1 

huismus 1 1   1 1 1 

groenling 1 1     1   

putter 1 1   1 1   

kneu 1 1 1 1     

rietgors   1   1     
 

  

Kneu  (Erik van Dijk) 

Graspieper (Elly Meindert) 
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Plantenlijst 

Erik van Dijk 

17 juli  
Plan Tureluur  
(noordkust Oosterschelde) 
 Betty van Leeuwen) 

18 juli 

Randsloot vliegveld 

Haamstede 

(Erik van Dijk) 

19 juli 

Bommenede en Dijkwater 

Betty van Leeuwen) 

21 juli 

Zeepeduinen 

Yolanda ten Thije) 

kaasjeskruid fraai duizendguldenkruid zeekraal jacobskruiskruid 

vogelwikke moerasrolklaver zeemelde fraai duizendguldenkruid 

wilde peen gewone rolklaver zee-aster geel walstro 

reseda egelboterbloem heelblaadjes vlasbekje 

jacobskruiskruid grote boterbloem kruisdistel rondbladig wintergroen 

schermhavikskruid moerasvergeetmeniet moerasmelkdistel krielparnassia 

eikvaren watercrassula    valeriaan blauw glidkruid 

knikkende distel kruisdistel jacobskruiskruid amerikaanse vogelkers 

speerdistel zeepostelein strandduizendguldenkruid wolfspoot 
kruisdistel helm melkkruid watermunt 

dubbelkelk kruipwilg zeebies muizenoortje 

 echte koekoeksbloem  waterpunge 

pitrus egelboterbloem 

herfstleeuwentand geel waterkers 

witte klaver waterpeper 
rode klaver pastinaak 

aardbeiklaver heggerank 

hazenpootje bitterzoet 
penningkruid cichorei 
bastaardwederik bezemkruiskruid 

greppelrus dubbelkelk 

spurrie kaardebol 
stijve ogentroost duizendblad 

Kruisdistel (Erik van Dijk) Knikkende distel (Erik van Dijk) 
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18 juli 

Randsloot vliegveld 

Haamstede 

(Erik van Dijk) 

 21 juli 

Zeepeduinen 

Yolanda ten Thije) 

hertshoornweegbree  avondkoekoeksbloem 

smalbladige weegbree  blauwe knoop 

watermunt  ruwe bies 

hengel  kattendoorn 

zachte witbol  muurleeuwebek 

reukgras  eikvaren 

grote ratelaar   

kattenstaart   

kraailook   

grote lisdodde   

rietorchis   

duindoorn   

vlasbekje   

echt walstro   

gele morgenster   

 

* N.B. Het betreft geen totale lijst van waarnemingen, maar in het algemeen alleen aandachtsoorten! 

           Op 20 juli (Brouwersdam) is geen plantenlijst bijgehouden.  

  

Fraai duizendguldenkruid 

(Yolanda ten Thije) 

 

l (Erik van Dijk) 

Dubbelkelk  (Erik van Dijk) Vlasbekje (Erik van Dijk) 

Heelblaadjes  (Erik van Dijk) Glidkruid  (Erik van Dijk) 
Kleverige ogentroost  

(Erik van Dijk) 

Speerdistel 

 (Erik van Dijk) 
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Geleedpotigen (Arthropada)   
Gerda Tuitert 

 

      
Dagvlinders 

       Datum   16-07-2017 17 -07-2017 18 -07-2017 19 -07-2017 20-07-2017 21-07-2017 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam              

Aglais urticae kleine vos   x         

Celastrina argiolus boomblauwtje x           

Coenonympha pamphilus hooibeestje x   x x   x 

Colias croceus oranje luzernevlinder   x x     x 

Gonepteryx rhamni citroenvlinder           x 

Lycaena phlaeas kleine vuurvlinder x x x     x 

Maniola jurtina bruin zandoogje           x 

Pararge aegeria  bont zandoogje         x x 

Pieris napi klein geaderd witje x           

Polyommatus icarus icarusblauwtje x x   x   x 

Pyronia tithonus oranje zandoogje x x x x x x 

Thymelicus lineola zwartsprietdikkopje x x   x     

Thymelicus sylvestris geelsprietdikkopje   x         

Vanessa atalanta atalanta x x   x x x 

Vanessa cardui distelvlinder   x         

  
 

         

Oranje zandoogje en bont zandoogje  (Yolanda ten Thije) 
Zwartsprietdikkopje  (Yolanda ten Thije) 
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Nachtvlinders 
 

      Datum 

 

16-07-2017 17 -07-2017 18 -07-2017 19 -07-2017 20-07-2017 21-07-2017 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam              

Pyrausta aurata muntvlindertje           x 

Tyria jacobaeae sint-jacobsvlinder rups         Vlinder en pop  

Zygaena filipendulae sint-jansvlinder           x 

Lythria cruentaria zuringspanner 

  

x 

   Noctua spec. breedband huismoeder 

   

x 

    

         

Breedband huismoeder (Yolanda ten Thije) 

Pop sint- jansvlinder  

(Yolanda ten Thije) Zuringspanner  (Elly 

Meindert) 
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Libellen 
               Anax imperator grote keizerlibel     x     x 

Enallagma cyathigerum watersnuffel x           

Ischnura elegans lantaarntje           x 

Orthetrum cancellatum gewone oeverlibel x         x 

  

 
      

   

Grote keizerlibel  (Erik van Dijk) 
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Overige 
geleedpotigen 

 

      

Bombus lapidarius steenhommel x           

Bombus lucorum veldhommel x           

Cicindela hybrida bastaardzandloopkever           x 

Oedipoda caerulescens blauwvleugelsprinkhaan           x 

Polyphylla fullo julikever           x 

Rhagonycha fulva kleine rode weekschildkever x           

 

  

Blauwvleugelsprinkhaan (Yolanda ten Thije) Bastaardzandloopkever  (Elly Meindert) 


