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De man komt dan ook voortdurend met
voorstellen die te mooi zijn om te laten liggen. Nu wil hij de moeflon – een bergschaap
uit Corsica en Sardinië – inheems laten verklaren in Nederland, om vervolgens die inheemse status te kunnen gebruiken om de wolf te
weren uit zijn wildpark. Het pleidooi ligt al
klaar: de wolf – die volgens de baron een invasieve exoot is – wordt dan een bedreiging
voor de sterk bedreigde inheemse moeflon.
Hier is over nagedacht. Als nieuwe soort
voor Nederland is de moeflon inderdaad erg
zeldzaam. Want alleen Het Nationale Park De
Hoge Veluwe heeft ooit het onzalige idee
gehad om ze uit te zetten als jachtwild voor
het vertier van de happy few. Sindsdien zijn
ze er op blijven schieten. Geen wonder dat ze
zeldzaam zijn, toch?
Wellicht omdat die rotsschapen – met dubbele s – zo perfect geïntegreerd zijn op de
zandgrond van de Veluwe groeien hun hoeven almaar door en lopen ze op den duur
op hoge hakken. Maar ook daarvoor heeft
de baron een oplossing: de meeste moeflons lopen vroegtijdig tegen een kogel aan
en belanden in de barbecuepakketten of in
de blikken stoofpotje in de parkwinkel. Weg
hoefproblemen. Maar o wee als de wolf ook
zijn deel van het stoofpotje komt opeisen!
Dan is het park letterlijk te klein.
Leuk weetje: een écht inheemse moeflon die
achterna wordt gezeten door een roofdier,
rent zo hard hij kan de rotsen op, om vervolgens even te stoppen en achterom te kijken

of de aanvaller nog volgt. Wat denk je dat er
gebeurt als een wolf in de vlakke Veluwe achter zo’n voorgeprogrammeerd rotsschaap
aanzit?
Volgens De Hoge Veluwe moet de wolf
verdwijnen, want de perfect ingeburgerde
moeflons zouden onmisbaar zijn voor het
beheer van het park. Een beheer dat al decennialang alleen maar op jacht is gericht,
heeft ervoor gezorgd dat veel heideterreinen
in De Hoge Veluwe verworden zijn tot een
troosteloze vlakte van pijpenstrootje. Moeflons eten van dat dominante gras, maar een
pak andere grazers doen dat ook, en zelfs
veel beter. Of hoe slagen anders alle andere
terreinbeheerders in Nederland erin om wél
gevarieerde heidevelden te behouden zonder Corsicaanse schapen los te laten?
Een tikkeltje hilarisch wordt het nu de baron
op zoek is naar een onderduikadres voor zijn
moeflons. Een plek waar de nog levende
stoofpotjes naartoe kunnen geëvacueerd
worden tot de wolf helemaal verwijderd is.
Bedoelt hij dan verwijderd uit zijn park, of
verwijderd uit heel Nederland? Geen van beide zijn realistisch, tenzij je het advies van de
baron volgt en de wolf vogelvrij verklaart, tegen alle Europese en nationale wetgeving in.
Al is de baron geen wolvenvriend, toch heeft
Landschap vzw geprobeerd om mee te denken. Als goede zuiderbuur hebben wij de militaire domeinen in Belgisch Limburg aanbevolen als tijdelijke opvang voor de moeflons van
De Hoge Veluwe. Er is daar veel pijpenstrootje
dat moet begraasd worden én er kan harde
garantie worden gegeven dat de opvang maar
tijdelijk zal zijn. Het is nu spannend afwachten
of ons voorstel als beste uit de bus zal komen.
Aagje De Doncker & Jan Loos
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Van aardster tot zwavelkopje
Paddenstoelen zijn niet alleen voer voor
slakken, muizen, eekhoorns en reeën, ze
zijn vooral ook voer voor specialisten. Je
vindt ze in allerlei vormen en kleuren, in
allerhande biotopen, in alle seizoenen.
Ontelbare soorten, zo lijkt het wel. Toch
gaan we de uitdaging aan: een spoedcursus
‘Wegwijs in het schimmelrijk’.

24 Bever met wateroverlast
Kunnen bevers last hebben van overstromingen? En kunnen bevers eigenlijk
verdrinken? Onze centerfold spreekt boekdelen!

26 De jungle van Zeeland
In de noordoostelijke punt van het Zeeuwse
schiereiland Tholen wacht een verborgen
wildernis op avontuurlijke wandelaars. De
Slikken van de Heen liggen buitendijks aan het
Krammer-Volkerak, een voormalige zeearm.
Een boeiende mix van grote grazers – wisenten, konikpaarden en rode geuzen – staat
garant voor een spannende ontdekkingstocht.
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Hazenpootje
Foto: Hans Debruyne

Helden van het bos

Paddenstoelen
De ene dag zijn er geen, de dag nadien ineens heel veel. Vaak hebben
ze schitterende kleuren, maar ook de meest bizarre vormen. Ze zijn
mysterieus, soms giftig, sommige zelfs mobiel! Zwammen, schimmels,
paddenstoelen, hoe zit dat nu eigenlijk?

GEEN DIER EN OOK GEEN PLANT
Hoewel we paddenstoelen op de groenteafdeling in de supermarkt kunnen
vinden, zijn het geen planten. Maar ook
geen dieren. Een paddenstoel is het
vruchtlichaam van een schimmel. Meestal leeft die schimmel onzichtbaar onder
de grond of onder boomschors. ‘Zwam’
en ‘schimmel’ zijn overigens synoniemen.
Het netwerk van schimmeldraden
krijgt bovengrondse vruchten, dat zijn
de paddenstoelen. Een paddenstoel
kan je dus vergelijken met de vrucht
van een boom of struik. Alleen is de
boom in het geval van de paddenstoel
niet zichtbaar.

HET BEGINT MET SPOREN
Veel paddenstoelen bestaan uit vier
delen: de hoed, de steel, de ring en de
beurs. Niet alle paddenstoelen hebben
al deze onderdelen. Stuifzwammen,
bijvoorbeeld, hebben de vorm van een
bol en missen de steel.
Een ‘klassieke’ paddenstoel draagt onder zijn hoed sporen. Het zijn als het
ware de zaden van de paddenstoel. Als
de sporen van de paddenstoel op een
nieuwe plek terechtkomen, groeien
uit de sporen lange witte draden, de
zwamdraden. Heel veel zwamdraden
samen noemen we een zwamvlok of
het mycelium.

Hoe de paddenstoel zijn sporen bewaart en verspreidt, verschilt van soort
tot soort. De drie belangrijkste groepen
zijn plaatjeszwammen, buisjeszwammen en buikzwammen.
Een plaatjeszwam bewaart zijn sporen
op de lamellen in zijn hoed. De buisjeszwam bewaart ze in hele kleine buisjes
en laat ze daaruit vallen. Een buikzwam
heeft geen zichtbare steel of hoed en
vormt sporen in de ‘buik’ van de paddenstoel. Als de sporen rijp zijn, barst
de zwam open.
De sporen van alle soorten zwammen
worden verspreid door wind, regen en
dieren die van de paddenstoelen eten
of de sporen in hun vacht of onder hun
poten meenemen.

GROEIEN DOOR TE ZWELLEN
Aan de zwamdraden vormen zich kleine
bolletjes. Na een tijdje komen de bolletjes boven de grond, vouwen zich open
en de paddenstoel komt tevoorschijn.
De meeste planten en dieren groeien
door middel van celdeling. Een ouder
exemplaar heeft meer cellen dan een
jonger exemplaar, zo ook bij mensen.
Bij paddenstoelen werkt dat anders.
Paddenstoelen groeien door middel
van celvergroting. Het vruchtlichaam
groeit doordat de buisvormige cellen
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zich verlengen of vertakken. Als een
paddenstoel uit de grond komt, zuigen
de buizen zich vol water. Zo wordt de
paddenstoel steeds groter.

VAN SUPERHELDEN TOT MOORDENAARS
Als je schimmels zou indelen volgens de
manier waarop ze aan hun voedsel komen, eindig je met grofweg drie groepen:
symbionten, saprofieten en parasieten.

ALLEEN IN DE HERFST?
Het is een wijdverspreid misverstand dat
paddenstoelen gebonden zijn aan de
herfst. In feite hebben paddenstoelen
twee dingen nodig: warmte en vocht.
Wanneer vind je die combinatie het
vaakst terug in de natuur? Juist: in de
herfst. De grond is dan nog relatief warm
en het is vaak vochtig omdat er veel
neerslag valt. Dat maakt het najaar tot de
ideale paddenstoelentijd, maar als het
warm en vochtig is in andere periodes,
kunnen paddenstoelen evengoed in de
andere maanden verschijnen.
Als de warme vochtige periode voorbij
is en de paddenstoelen niet meer zichtbaar zijn, blijft de zwamvlok aanwezig
in de bodem. Schimmels zijn er dus het
hele jaar, maar paddenstoelen vind je
vooral in de herfst.

De zogenaamde symbionten leven in
symbiose met hun gastheer. De zwamvlok is vaak vergroeid met de wortels
van de boom of plant. De boom levert
suikers voor de zwam en de zwam levert water en mineralen voor de boom.
Kortom, ze helpen elkaar. Voorbeelden
zijn eekhoorntjesbrood onder eiken,
beuken, dennen en fijnsparren en de
vliegenzwam bij berken en dennen.
Saprofieten zijn zowat de helden onder de zwammen. Ze ruimen rottend
organisch materiaal en dood hout op
en zetten dat om in voedsel voor planten en allerhande bodemorganismen.
Voorbeelden zijn de grote parasolzwam en het kleverig koraalzwammetje, maar ook de gewone weidechampignon. Zonder deze bodemschimmels

Mycena
Foto: Bjorn van Lieshout

Detail van vliegenzwam
Foto: Karin de Jonge
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Porseleinzwam
Foto: Alex Plantinga
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en hun paddenstoelen zou het maar
een rommeltje zijn in het bos; dat zou
omkomen in zijn eigen afval en kieming van kruiden en jonge bomen zou
haast onmogelijk worden.
Voor de saprofieten heeft de herfst de
beste troeven: vallende bladeren en
afstervende planten zorgen dan voor
veel organisch materiaal. Een zwamvlok
moet wel wat te eten hebben natuurlijk!
Zo sympathiek de saprofieten, zo eng
lijken op het eerst zicht de parasieten:
zij leven echt ten koste van hun gastheer. Diverse soorten zwammen strijken neer op zwakke of beschadigde
bomen die al in minder goede conditie
zijn. Ze vormen hun zwamvlok in het
nog levende hout dat daardoor verder
verzwakt en uiteindelijk sterft. Voorbeelden zijn de tonderzwam, de berkenzwam en de dennenmoorder.
Maar geen nood! Dood hout brengt
leven in het bos. Dode bomen doen

dienst als spechtenhotel of als penthouse voor insecten die net onder de
schors leven. En daar smullen dan weer
tal van vogels en zoogdieren van. Uiteindelijk zijn de parasieten dus net zo
onmisbaar als de andere groepen van
schimmels en leveren ook zij een schitterende bijdrage aan de biodiversiteit
in het bos.
Schimmels zijn nog om andere redenen onmisbaar in de natuur. Hun kleverige draden houden gronddeeltjes
samen. Zo zorgen ze ervoor dat bij heftige regenval de bodem niet zomaar
wegspoelt.
Als mens hebben we ook een rechtstreeks belang bij schimmels omdat
die op grote schaal gebruikt worden in
onze voeding én toepassing vinden in
de farmacie. De penseelschimmel kan
bijvoorbeeld penicilline voortbrengen,
een antibioticum dat schadelijke bacteriën in ons lichaam bestrijdt.

Onderzijde van een buisjeszwam
Foto: Danny Laps

Groot, groter, grootst
Foto: Eric Inghelbrecht

Porseleinzwam
Foto: Johan van der Wielen

Plaatjeszwam
Foto: Tom Van den Bergh
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Hazenpootjes en porseleinzwammen zijn met stip
de meest gefotografeerde
paddenstoelen.

PADDENSTOELEN SPOTTEN
Paddenstoelen vind je werkelijk overal in
België en Nederland, in allerlei biotopen:
van de Waddeneilanden en de duinen
aan de Noordzee over de Limburgse
heide tot in de uitgestrekte wouden van
de Ardennen. De meeste soorten vind je
doorgaans in oude gemengde bossen.
Omdat paddenstoelen vaak heel duidelijke vormen en kleuren hebben, zou je
denken dat ze gemakkelijk op naam te
brengen zijn met een goede paddenstoelengids onder de arm. Niets is echter minder waar! Paddenstoelen zijn
zo veelvormig en hun kleuren kunnen
zo uiteenlopend zijn dat er tussen vrijwel alle soorten overlap kan bestaan.
Hierdoor kunnen zeer op elkaar gelijkende paddenstoelen in werkelijkheid
verschillende soorten zijn. Omgekeerd
kunnen op het oog zeer verschillende
paddenstoelen toch tot dezelfde soort
behoren.
Paddenstoelen in het veld benoemen
is daardoor alleen weggelegd voor zeer
ervaren mycologen. En dan nog zullen
zij vaak voorzichtig en terughoudend
zijn in het benoemen, juist omdat de ervaring hen heeft geleerd hoe makkelijk
je je kunt vergissen. Echt determineren
tot op de soort doe je vaak niet in het
veld, maar thuis met een microscoop…

Verder kan ook de Compact Gids Paddenstoelen (Kosmos Uitgevers) een
handig hulpmiddel zijn. Dit natuurgidsje bevat mooie, natuurgetrouwe tekeningen en nuttige informatie over kenmerken, verspreiding en leefomgeving.
Recent bracht de KNNV de Basisgids
Paddenstoelen uit. Een honderdtal
meest algemene paddenstoelsoorten
is erin opgenomen met meerdere goede foto's per soort, zodat de variatie in
uiterlijke kenmerken wordt getoond.
Het boek verwijst regelmatig naar de
Veldgidsen I en II (samen 940 paddenstoelsoorten) en hanteert de in Nederland en Vlaanderen gangbare wetenschappelijke namen en natuurlijk de
officiële Nederlandse namen.

PADDENSTOELEN VOOR BEGINNERS

IEDEREEN PADDENSTOELENSPOTTER!
Werkelijk iedereen kan paddenstoelen
spotten. Je beslist zelf hoe ver je daarin
gaat: wil je alleen de grote soortgroepen
en families uit elkaar kunnen houden of
wil je ze ‘determineren’ tot op de soort?
Voor kinderen bestaan leuke zoekkaarten – dat houdt hun interesse scherp.

Daarnaast heb je een spiegeltje nodig
dat niet vertekent; daarmee kan je de
onderkant van de paddenstoel bekijken
zonder hem te plukken of beschadigen.

Foto: Hans Schot

Een andere sterkhouder is de ANWB
Paddenstoelengids. In deze veldgids
vind je de meest voorkomende soorten. Met groot formaat foto’s en heldere tekeningen worden alle kenmerken
in beeld gebracht, waardoor je ze gemakkelijk kunt herkennen. Er is bijzondere aandacht voor de boomsoorten
waarmee sommige paddenstoelen samenleven, waardoor je ze ook sneller
kan vinden.

Als beginnend paddenstoelenspotter
heb je eigenlijk niet zo heel veel nodig:
een loepje, een spiegeltje en een goede paddenstoelengids.
Een loepje – vergrotingsfactor 10 of 20 –
vind je in de winkel van Natuurkijkers.be.

Hazenpootje

bers ‘den baksteen’ genoemd, naar het
formaat ervan.

Een goede paddenstoelengids is echt
wel een must. De Grote Paddenstoelengids (Kosmos Uitgevers) geldt al jaren als een vaste waarde. Dit handige
boek vol foto’s van in totaal 1 000 soorten wordt door paddenstoelenliefheb-

Als de kinderen een paddenstoel vinden
waarvan is gegeten, laat ze dan tandafdrukken zoeken en raden welk dier van
de paddenstoel gegeten heeft. Of maak
hen attent op de zachte, fluwelen bovenkant van een elfenbankje. Met een
spiegeltje kunnen enthousiaste kids
de onderkant van de hoed bestuderen:
heeft deze paddenstoel buisjes of lamellen? Meteen kan je dan een aantal
soorten uitsluiten in jouw veldgids.

LANDSCHAP
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Groene knolamaniet
Foto: Pieter Bruin

Vliegenzwam

Is de drempel te hoog om er zelf aan te
beginnen, probeer dan eens een geleide wandeling met een kenner; er zal een
hele nieuwe wereld voor je opengaan!

Foto: Laura van der Burgt

Anijstrechterzwam
Foto: Tiffany Heymans

Giftig groentje
De groene knolamaniet is één van de
meest giftige paddenstoelen ter wereld. En
vergis je niet: deze soort komt wel degelijk bij
ons voor! Het eten van amper 30 tot 50 gram
van deze paddenstoel kan al dodelijk zijn. De
eerste symptomen zijn vaak buitengewoon
hevige darmkrampen, braken en diarree. De
klachten treden pas zes tot twaalf uur na consumptie op, soms maar na 24 uur, veel te laat
dus om nog de maag leeg te pompen. Een
tegengif bestaat niet.
Wereldwijd vallen de meeste slachtoffers
doordat de groene knolamaniet alle mogelijke
kleurvarianten heeft, waaronder ook wit, waardoor hij verward wordt met champignons.
Vraatsporen van dieren op de paddenstoel
mogen geen geruststelling zijn. Voor slakken en konijnen, bijvoorbeeld, is de groene
knolamaniet niet zo gevaarlijk. Het is dus niet
omdat er van sommige exemplaren gegeten
is door dieren, dat ze eetbaar zijn voor mensen.
Doorheen de geschiedenis is de groene
knolamaniet gebruikt om koningen en keizers te vergiftigen. De beroemdste moord
is ongetwijfeld die op de Romeinse keizer
Claudius door zijn echtgenote Agrippina, die
daarmee bereikte dat haar zoon, de beruchte
keizer Nero, aan de macht kwam. Maar ook
keizer Karel VI van Duitsland en tsaar Alexander van Rusland overleefden hun bordje
knolamaniet niet.

PADDO’S OP JE BORD?
Wil je paddenstoelen gebruiken voor
consumptie, dan geven we je één goede raad: pluk als leek geen paddenstoelen in het wild. Niet alleen vervullen
paddenstoelen een onmisbare rol in
de natuur, ze zijn ook niet allemaal onschuldig! Nogal wat soorten zijn giftig,
sommige zelfs dodelijk. Voor een leek
zijn ongevaarlijke en gevaarlijke soms
nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

Wil je toch paddo’s smullen? Koop ze dan
in de winkel of kweek ze in je tuin, op je
balkon of gewoon in huis. Van exotische
shii-takes tot inheemse oesterzwammen
en champignons, je kan ze risicoloos
kweken op een stammetje, op een ingepakte baal stro of in speciale bakken.
Sommige soorten, zoals eekhoorntjesbrood en hanenkam (cantharel), laten
zich niet kweken en komen altijd uit de
natuur, ook als je ze vers koopt bij de
groenteboer of in gedroogde vorm in
de winkel. Deze soorten leven in symbiose met bomen en kunnen daardoor
uitsluitend in het wild gedijen.

LANDSCHAP
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33 OM TE ZIEN
Wil je jezelf of je kids motiveren voor
een stevige paddenstoelenwandeling,
probeer dan onderweg deze 33 soorten of families te vinden!

2

1 Russula’s komen voor in de meest
uiteenlopende kleuren. De namen
spreken boekdelen: regenboogrussula, zwartpurperen russula, gele berkenrussula, geelwitte russula, smakelijke russula, braakrussula…

Boleten zijn buisjeszwammen met
vaak een dikke steel en een grove hoed.
Denk aan kastanjeboleet, koeienboleet,
eekhoorntjesbrood of fluweelboleet.
2

3

4

3 Bij parasolzwammen verwacht je logischerwijze een parasolachtige hoed
op een lange steel. Er bestaan tientallen soorten. De grote parasolzwam is
er één die je niet snel voorbijloopt. Met
een steel van dertig centimeter en een
hoed met bijna dezelfde diameter is hij
de reus onder onze inheemse paddenstoelen. Je herkent hem ook makkelijk
aan de witte loszittende kraag aan de
lange donkere steel en de donkerbruine schubben op de lichte hoed. Boven
op de hoed zit een bultje.

Tonderzwammen zijn te vinden als
bankjes op bomen en afgebroken takken. Ze kunnen veel kleuren en vormen aannemen. Denk aan gewoon
elfenbankje, berkenzwam, echte
tonderzwam, doolhofzwam of dennenmoorder.
4
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Stuifzwammen zien eruit als bolletjes zonder steel. Ze barsten open
als de sporen klaar zijn om verspreid
te worden. Voorbeelden zijn reuzenbovist, gele aardappelbovist en parelstuifzwam.
5
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De vliegenzwam is ongetwijfeld één
van de meest bekende paddenstoelen.
De witte stippen op de donkerrode
of oranje hoed zijn restanten van het
omhulsel waarin de paddenstoel opgesloten zat voordat hij uit de grond
omhoog kwam. De soort is giftig, maar
niet extreem giftig.
6

Met zijn kleine oranjerode geweiachtige vorm is het kleverig koraalzwammetje een wat exotische verschijning.
Het is een heel bijzondere maar algemeen voorkomende paddenstoel.
7

7
8 Sommige slijmzwammen zoals heksenboter bewegen zich tergend langzaam voort over een stam en zijn dus
mobiel. De ene dag vind je ze op een
bepaalde plek, de daaropvolgende dag
een (heel) klein stukje verder.

Wie kent niet de Phallus impudicus uit
het Vrolijk Lentelied van Jan De Wilde?
De grote stinkzwam komt uit een duivelsei tevoorschijn. Daaruit strekt zich
in enkele uren de tien tot twintig centimeter lange holle steel. De hoed van
de paddenstoel is dan met een slijmerige sporenlaag bedekt die een zeer penetrante aasgeur verspreidt. De stank
trekt vliegen en kevers aan die voor de
verspreiding van de sporen zorgen.
9
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In de Lage Landen komen ruim honderd soorten inktzwammen voor. De
vijf tot vijftien centimeter hoge hoed
van de geschubde inktzwam is ei- tot
klokvormig, wit met een lichtbruin centrum en bedekt met grote, omgekrulde
schubben. De hoed scheurt later vanaf
de rand in en vervloeit tot zwart. Moeilijker te vinden want veel zeldzamer is
de spechtinktzwam.
10

1 Braakrussula
Pieter Bruin

2 Eekhoorntjesbrood
5 Reuzenbovist
8 Heksenboter
9 Grote stinkzwam
Danny Laps

3 Grote parasolzwam
Sam Mannaerts

4 Tonderzwam
Hans Schot

6 Vliegenzwam
Henri Overtoom

7 Kleverig koraalzwammetje
Hans Debruyne

10 Geschubde inktzwammen
in verval
Swa Bouvé
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Een wel heel fotogenieke soort is
de porseleinzwam. De geheel witte,
doorschijnende hoed is glad en slijmerig waardoor die glimt als porselein. De
diameter van de hoed kan oplopen tot
tien centimeter. Porseleinzwammen
groeien doorgaans op dode takken en
stammen van beukenbomen, zelden
op eiken. Als saprofiet helpt deze soort
dood hout afbreken.
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12 Nog populairder bij fotografen is het
hazenpootje. De jonge zwam ziet eruit
als een harig pootje dat omhoog steekt
uit de grond. Al snel groeit dit uit tot
een lange steel met daarbovenop een
fragiel hoedje dat getekend is met dunne lijntjes. In het begin is de hoed nog
klokvormig, maar al snel krullen de randen omhoog en begint de hoed aan de
rand te vervloeien. Daarmee verraadt
deze soort zijn verwantschap met de
inktzwammen. Het hazenpootje leeft
op houtresten.

12

13

Wasplaten worden ook wel de orchideeën onder de paddenstoelen
genoemd omdat ze zulke prachtige
kleuren en vormen hebben. De namen
spreken tot de verbeelding: gewoon
vuurzwammetje, geurende wasplaat, papegaaizwammetje… Van de
zwartwordende wasplaat verwacht je
terecht dat hij zwart wordt, maar aanvankelijk is deze soort wel oranjerood.
En wat te denken van de puntmutswasplaat? Die is inderdaad voorzien
van een heuse kaboutermuts. Verder
is hij knallend geeloranje van kleur en
superslijmerig. De meeste wasplaten
zijn enkel te vinden in schrale, droge,
ongestoorde graslanden. Omdat hun
habitat zeldzaam is, zijn de wasplaten
dat ook.
13
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Aardsterren zijn buikzwammen die
hun sporen binnen in een bolvormig
vruchtlichaam dragen. Als ze rijp zijn,
springt de buitenlaag van het vruchtlichaam open en buigen de slippen zich
stervormig. De sporenmassa zit in het
midden van de ster in een perkamentachtig bolletje. Via een gewimperde
opening bovenaan het vruchtlichaam
worden de sporen losgelaten. De
meest voorkomende is de gekraagde
aardster.
14

Judasoren zijn gelatineuze, schelpvormige paddenstoelen die groeien
aan dode takken die nog aan de boom
vastzitten. Met wat verbeelding kan je
er een mensenoor in herkennen. De
bij ons meest voorkomende soort, het
echt judasoor, vind je op dode delen
van vlierstruiken.
15
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Naar een inktviszwam is het echt
zoeken. Deze soort ontwikkelt zich uit
een 'liggend ei' waaruit lage slanke armen groeien. Als lid van de stinkzwammenfamilie verspreidt de inktviszwam
een kadavergeur. Van oorsprong is hij
afkomstig uit Australië en Tasmanië.
Zijn sporen zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog meegelift met Australische
soldaten die in Vlaanderen vochten
aan de IJzer. In 1921 werd hier de eerste inktviszwam gevonden. Hij is nog
steeds zeldzaam maar door de klimaatopwarming duikt hij steeds vaker op.
16

Maak het jezelf eens extra moeilijk
en ga op zoek naar de tengere beukentaailing. Het hoedje meet amper
drie tot vijf millimeter in diameter, het
fragiele steeltje is amper tien millimeter lang. Dit minuscule natuurwondertje leeft op dood organisch materiaal.
Doorgaans kiest de beukentaailing een
takje of een blad om zich te ontplooien.
17
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Danny Laps
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Iets makkelijker is het vinden van
een paardenhaartaailing. Deze vrij
algemene soort komt voor in dennenbossen en groeit op dennennaalden,
schors, takjes en andere plantenresten.
De kleine vliezige hoed, vleeskleurig
tot lichtbruin, heeft een diameter van
maximaal één centimeter. Het zwarte
of bruine steeltje is draaddun en maar
twee tot zes centimeter lang.
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20

19 Een groep van slijmerige of droog
schubbige, wittige of gele tot oranjebruingele plaatjeszwammen, in bundels op hout, tussen veenmos of op
brandplekken? Dat zijn wellicht schubbige bundelzwammen.

21

Door de groeiwijze in dichte bundels en de felgele kopjes valt de gewone zwavelkop al van ver op. Deze
soort groeit op rottend hout: een oude
stronk of een omgevallen stam.
20

Rodekoolzwammetje of amethistzwam? Beide namen zijn al zo lang in
gebruik dat ze allebei werden behouden als Nederlandse soortnamen. Dit
zwammetje tref je meestal in kleine
groepjes aan als begeleider van vooral
eik en beuk. De hoed is donkerpaars bij
vochtig weer en wordt bleker lichtpaars
bij droogte. Een opvallend kenmerk
zijn de wijd uiteenstaande plaatjes.
21
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22 Elfenschermpje en heksenschermpje zijn beide mycena’s, een soortgroep
van opruimers van dood plantaardig
materiaal. Beide soorten ruiken naar rapen, maar ze zijn giftig. Elfenschermpje
heeft een paarse hoed én een paarse
steel, heksenschermpje heeft een roze
hoed maar een witte steel. Handig memomiddel: elfen dragen korte rokjes en
hebben daardoor zongebruinde benen,
heksen daarentegen dragen lange rokken, hun benen blijven wit…

23
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Met hun geplooide steel en hoed lijken kluifzwammen wel op afgekloven
botten. Vooral de witte kluifzwam en
de zwarte kluifzwam zijn vrij algemeen. Het kleurverschil is meestal heel
duidelijk, maar er worden ook wel erg
licht gekleurde zwarte kluifzwammen
gevonden. Witte kluifzwammen kunnen op hun beurt dan weer wat grauw
uitvallen. Dan ligt verwarring op de loer
en is het even opletten geblazen: bij de
zwarte kluifzwam is de hoed (deels) vergroeid met de steel, bij de witte nooit.
23

De cantharel - ook hanenkam of
dooierzwam genoemd - is een eetbare
wilde paddenstoel die niet kan worden
geteeld. Hij groeit in loof- en naaldbossen op een humusarme, zure grond. De
steel van de paddenstoel gaat over in
een trechtervormige hoed die drie tot
tien centimeter breed kan worden. De
kleur varieert van gebroken wit over
dooiergeel tot oranje.
24

Het mosklokje is de benaming van
een geslacht van miniatuurpaddenstoeltjes die alleen door kenners goed
uit elkaar te houden zijn. Ondanks hun
heldere oranjebruine kleur zie je deze
algemeen voorkomende lilliputters al
snel over het hoofd.
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In de Lage Landen komen meer dan
honderd soorten franjehoeden voor.
De meeste soorten zijn klein, dunvlezig,
fragiel en onopvallend vanwege hun ingetogen kleuren. Donkere tot roodbruine, bruine, grijze en bleke kleuren voeren de boventoon. Het overgrote deel
is enkel met de microscoop op naam
te brengen. Eéntje heet dubbelgangerfranjehoed vanwege zijn enorme gelijkenis met een andere soort, de sierlijke
franjehoed. Kortom: specialistenwerk!
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Honingzwammen zijn paddenstoelen die parasiteren op bomen. Doorgaans kunnen ze zich vestigen waar
boomwortels beschadigd worden,
bijvoorbeeld door bosexploitatie. Met
hun myceliumdraden vreten ze zich
een weg door het hout. Doorheen de
jaren consumeert de zwam een groot
gedeelte van het binnenwerk van de
boom. Het gevolg is dat de boom verzwakt op bepaalde plekken, tot een
herfstige rukwind de boom helemaal
velt. Van de honingzwammen zijn in de
Lage Landen de echte honingzwam en
de sombere honingzwam zeer algemeen. De twee algemeen voorkomende soorten zijn in grote bundels te vinden aan de voet van bomen, soms ook
aan de stam. Ze hebben vlokken op de
hoed en steel. De steel heeft een brede
ring die naar beneden wijst.
27
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De echte kopergroenzwam behoort
tot het geslacht kaalkopjes. Hij heeft
een blauwgroene, vochtig glanzende hoed. De echte kopergroenzwam
groeit in loof- en naaldbossen, zowel
op de grond als op dood hout en ruw
strooisel. Om het moeilijk te maken,
bestaat er ook een valse kopergroenzwam, die – hoe kan het ook anders
– sprekend op de echte kopergroenzwam lijkt.
28
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De duinveldridderzwam behoort
samen met de duinstinkzwam, de duinfranjehoed, de zeeduinchampignon, de
helmharpoenzwam en het zandtulpje
tot de "Grote Zes" van de zeereep. Deze
soorten groeien in het zand van de
zeereepduinen, tot bijna op het strand,
en zijn gebonden aan het voorkomen
van helmgras.
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De ietwat knotsvormige geweizwam
is te vinden op dode takken en stronken van loofbomen. Ze kan tot zeven
centimeter hoog worden, met bovenaan vertakkingen die aan een hertengewei doen denken. In hun jeugd zijn
die bedekt met een wit poeder. Dit zijn
de sporen die in de ongeslachtelijke
fase worden voortgebracht. Later in
het najaar gaan ze over tot de geslachtelijke fase. De kleur verandert dan
naar zwart.
30
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De rode kelkzwam zie je verschijnen
vanaf eind november. De beste kansen
heb je in februari op bemoste dode takken en stronken van loofhout.
31

Ook de gele trilzwam is een echte
winterpaddenstoel. Hij ziet eruit als
een glibberige, vochtige slijmbal op
een dode tak. Een klodder gele of oranje gelatine die kleur brengt in de kale
winterbomen. Soms lijkt de trilzwam
stuk te vriezen; hij ziet er dan helemaal
verschrompeld uit. Maar zodra de temperatuur boven nul komt, kan hij zo
weer opzwellen tot zijn oorspronkelijke vorm en krijgt het propje ‘hersenen’
opnieuw kleur. Een taaie rakker!
32
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33 Ga next level en duik in de microkosmos. Het langstelig kroeskopje is
een slijmzwammetje met een steeltje
zo dun als een haar en een hoedje zo
groot als een speldenkop. Hoogte drie
tot vijf millimeter. Veel succes!
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27 Honingzwam
Danny Laps

28 Kopergroenzwam
Jowan Iven

29 Duinveldridderzwam
Martine Decoussemaeker

30 Geweizwam
Rudi Verschoren

31 Rode kelkzwam
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32 Gele trilzwam
Jessica Hyde

33 Langstelig kroeskopje
Robert Rodenburg
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BEVER IN DE PROBLEMEN
Bevers zijn geniale waterbouwkundige ingenieurs. En toch kunnen ook zij
verrast worden door snel stijgende waterstanden. Gebeurt dat tussen mei en
augustus, dan is het zelfs mogelijk dat
jonge bevertjes verdrinken omdat de ouders niet alle jongen tijdig kunnen evacueren uit de woonkamer in de burcht.
Die woonkamer – een droge leefruimte
in het hol of de takkenburcht – ligt altijd
ietsje hoger dan de hoogste waterstand
die redelijkerwijze verwacht mag worden. Gaat het water abnormaal stijgen,
dan kunnen dus ook bevers in de problemen komen.

Bij hoogwater in de winter is het alle hens aan
dek om de burcht te versterken en te verhogen, maar verdrinkingsgevaar is er dan niet
omdat alle bevers al groot en ervaren zijn en
prima kunnen zwemmen.
Marijn Heuts – Lowland Photographer of
the Year 2019 – registreerde met een drone
hoe winterhoogwater langs de Maas in Stevensweert een beverfamilie in de problemen
brengt.
Langs de Rijn en de Waal kan het waterpeil
zodanig hard schommelen dat bevers er
een speciale hoogwaterburcht bouwen als
noodonderkomen. Zo kunnen ze verhuizen
als de rivier weer eens haar grillen heeft.
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ZEELAND

Dwalen tussen grote grazers

tekst
foto’s

Slikken van de Heen

tekening
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Zomerse uitjes Zeeland voeren steevast richting het pittoreske
provinciehoofdstadje Middelburg en het met plezierbootjes omzoomde
Veerse Meer. Wie zich evenwel de moeite getroost om tot de kop van het
schiereiland Sint Philipsland te trekken, ontwaart er een verrassende
zoetwaterwildernis. Op amper een boogscheut van Bergen op Zoom
is het heerlijk buitendijks struinen met zicht op konikpaarden, rode
geuzen en wisenten!

ZEEUWSE MILLEFEUILLE
Zeeland. De Nederlandse provincie
heeft haar naam allerminst gestolen.
In een zee aan water schitteren talloze
schiereilanden, slechts aan elkaar geregen door bruggen, dammen en tunnels. Schouwen-Duiveland, Noord- en
Zuid-Beveland, Tholen, Sint Philipsland
en Walcheren: ooit waren ze zelfs eilanden. Alleen Zeeuws-Vlaanderen, het
meest zuidelijke provincietipje, wordt
niet aan minstens drie kanten omsloten door water.

Overzicht
Foto: Mark Kieviet

Kieviten, grutto's en scholeksters
Foto: Peter Verwoerd

De millefeuille van schiereilanden en
(voormalige) Noordzee-armen wordt
van noord naar zuid opgebouwd door
het Haringvliet (tussen Zuid-Holland
en zijn schiereiland Goeree-Overflakkee), door het Grevelingenmeer, het
Krammerak en het Volkerak (tussen
het Zuid-Hollandse schiereiland Goeree-Overflakkee en de Zeeuwse eilanden Schouwen-Duiveland en Sint
Philipsland), door de Oosterschelde
met het Mastgat, de Krabbenkreek en
het Markiezaatmeer (tussen Schouwen-Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland, Tholen en Sint Philipsland), door
het Veerse Meer (tussen Noord- en
Zuid-Beveland en Walcheren) en door
de Westerschelde (tussen Walcheren,

Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen).
Voor de volledigheid vermelden we ook
nog even het rechtlijnige Schelde-Rijnkanaal dat de schiereilanden Zuid-Beveland, Tholen en Sint Philipsland
dwarst en zowat de grens vormt met
het vasteland van Noord-Brabant.

DWEILEN MET DE KRAAN OPEN
Al sinds de middeleeuwen voert Zeeland een hevige en onafgebroken strijd
om het hoofd boven water te houden.
Met uitzondering van de enkele duinengordels bevindt de gehele provincie
zich immers onder of net op zeeniveau.
Talloze watersnoodrampen hertekenden het Zeeuwse landschap voorgoed.
Eén van de meest beruchte was zonder
twijfel de Sint-Elisabethsvloed in de nacht
van 18 op 19 november 1421. Niet minder
dan zestien dorpen werden in één nacht
van de kaart geveegd, terwijl het gebied
werd herschapen tot een immense binnenzee van maar liefst 30 000 hectare.
Overigens was de vloed niet eens zo dramatisch hoog, de gevolgen waren dat wel
omwille van de eeuwenlange twisten tussen de Hoeken en de Kabeljauwen – zeg
maar de elite van het Graafschap Holland
– waardoor het onderhoud van de dijken
danig achterophinkte. Op de grens van
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Zuid-Holland en Noord-Brabant ontstond
trouwens als gevolg hiervan het grootste
zoetwatergetijdengebied van Europa: De
Biesbosch, vandaag Nationaal Park.
Ook de Sint-Felixvloed van 4 op 5 november 1530 beukte stevig in op Zeeland en zorgde voor het ontstaan van
het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Dat andere Verdronken Land –
van het vandaag alom bekende en immense brakwaterschor van Saeftinghe
– ontstond overigens in 1583. Niet door
storm, maar door strategische boertigheid. In het heetst van de Tachtigjarige
Oorlog staken Nederlandse soldaten
immers de laatst bewaard gebleven
dijken door, zodat Saeftinghe helemaal
onder water verdween.
Slikken en rietkraag
Foto: Hans Debruyne

Groenpootruiter
Foto: Hugo Willocx

Sfeer
Foto: Hans Debruyne

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 sloegen springtij en een fikse
noordwesterstorm de handen in elkaar
om de Noordzee op te stuwen tot recordhoogte. Tijdens de Sint-Ignatiusvloed verloren 1 800 mensen het leven,
meer dan 100 000 anderen werden dak-

loos. Hoe hallucinant krachtig de storm
die nacht was, merkten ze zelfs tot op
de 250 kilometer verder gelegen Hoge
Venen waar inwoners van het gehucht
Reinartzhof dagenlang ingesloten geraakten door een forse sneeuwlaag van
twee meter hoog, achtergelaten door
dezelfde noordwester.

ZODEN AAN DE DIJK
De watersnoodramp van 1953 was
letterlijk en figuurlijk de druppel: de
meest kwetsbare provincies zouden
voortaan gewapend worden tegen
hoogwater. Amper twintig dagen na
de ramp was de Deltacommissie, die de
plannen voor de ambitieuze Deltawerken op tafel moest leggen, al een feit.
Dik een halve eeuw later wordt het ingenieuze verdedigingssysteem van waterkeringen en dammen tussen de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden eindelijk
voltooid. De Deltawerken hebben bijna
twintig grote bouwprojecten op de teller
staan. De Veerse Gatdam, de Zandkreekdam, de Brouwersdam, de Oesterdam, de
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Grevelingendam, de Philipsdam, de Haringvlietdam en de Maeslantkering behoren tot de meest bekende.
Het absolute paradepaardje van de
Deltawerken is ongetwijfeld de imposante Oosterscheldekering tussen
Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland. De afsluitbare stormvloedkering
overspant maar liefst negen kilometer
lang de Oosterschelde met halverwege
het kunstmatige eiland Neeltje Jans.
Zo geïsoleerd ze voorheen waren, zo
makkelijk zijn de Zeeuwse eilanden
voortaan bereikbaar dankzij de aanleg van talloze wegen op de dammen
en sluizen en door andere grote infrastructuurwerken zoals de Zeelandbrug
(tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland) en de Westerscheldetunnel (tussen Zeeuws-Vlaanderen

en Zuid-Beveland). Dankzij de Deltawerken nam het toerisme dan wel een
hoge vlucht, het aan banden leggen
van de getijdenwerking had catastrofale gevolgen voor de zoutminnende
natuurgebieden van Zeeland.

BUITENDIJKS UITWAAIEN
In het noordoostelijke tipje van het
schiereiland Sint Philipsland, waar de
voormalige Noordzee-armen Volkerak
en Krammer in elkaar overgaan, vind
je net buiten de Philipsdam een flinke
brok wildernisnatuur.
Water bij de vleet, want sinds 1975
wordt het gebied ook nog eens doorsneden door het Schelde-Rijnkanaal.
Het westelijke deel ligt in de Zeeuwse gemeente Tholen en staat bekend
als de Slikken van de Heen, één van
de paradepaardjes van Stichting Het

Kleine karekiet
Foto: Patrick Palmen

Putters
Foto: Wouter Cardoen

Koppeltje krakeend
Foto: Hugo Willocx
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Zeeuwse Landschap. In de Noord-Brabantse gemeente Steenbergen neemt
Natuurmonumenten het weliswaar ontoegankelijke gedeelte, dat naadloos
aansluit op andere natuurgebieden
als de Steenbergse Vliet en de Dintelse
Gorzen, voor haar rekening.

VAN ZOUT NAAR ZOET
Eeuwenlang waren de Slikken van de
Heen de speelbal van de zee. In 1987
riep de Philipsdam de zoutwatergetijden
een halt toe. Daardoor vielen aanzienlijke lappen van het getijdenlandschap
niet alleen voorgoed droog, dag na dag
spoelde regenwater ook het resterende
zout uit de bodem. Een ontzilting die het
landschap drastisch hertekende.
Zo verdwenen de zandplaten, slikken
en schorren van weleer definitief uit
beeld en werden ze herschapen tot een
afwisselend zoetwatergebied dat voormalige getijdenkreken, ‘bosschages’ of
bosjes en grasvlaktes aan elkaar rijgt.

WORK IN PROGRESS
In een land dat zich beroept op dijken
om zich te wapenen tegen de zee, zijn
de Slikken van de Heen natuurlijk lang
niet het enige natuurgebied dat ontzilt werd. Gebieden die weliswaar stuk
voor stuk de getijden ontberen, maar
gelukkig wel nog kunnen rekenen op
hun oude zeebodem. Net die bodem
maakt de drooggevallen getijdengebieden immers tot de meest voedselrijke natuurgebieden van Nederland. Ook
de subtiele hoogteverschillen in het
gebied tekenen dankzij de afwisseling
tussen natte en drogere zones voor de
stevige soortenrijkdom in de Slikken
van de Heen.

Mannetje bruine kiekendief
Foto: Rogier Nieuwendijk

Vrouwtje grote zaagbek
Foto: Wouter Cardoen

Mannetje pijlstaart
Foto: Hugo Willocx

Klapekster
Foto: Yves Adams

Hoewel het gebied nog volop in ontwikkeling is, nemen de natuurwaarden
er al een hoge vlucht. Zo bespeur je er
in de natte valleien pareltjes als parnassia, bitterling, gewone agrimonie
en moeraswespenorchis. Zoutminnende planten als zeekraal, melkkruid en
zilte schijnspurrie duiken dan weer op
in de natte graslanden. Op de hogergelegen delen vind je halfopen bosjes en
ruige graslanden boordevol duinriet en

adelaarsvaren. De eeuwenoude kreken
worden omzoomd met zeebies of heen,
een grassig gewas met ondergrondse
knollen die grauwe ganzen als een delicatesse beschouwen en waaraan het
gebied zijn naam te danken heeft.
De kans dat een ree ineens jouw pad
kruist, is er groot. De eerder schuwe
vossen en boommarters verkiezen om
onder de radar te blijven.

VOGELS BIJ DE VLEET
Het is heerlijk vogels spotten in de
Slikken van de Heen! De wandelroutes
voeren je niet alleen langs een vogelkijkscherm maar ook langs een uit de
kluiten gewassen, twintig meter hoge
kijktoren. De klim meer dan waard, want
het panoramische zicht op de voormalige schorren is ronduit adembenemend.
Bovendien stikt het in deze zoetwaterwildernis het jaar rond van de vogels!
Tjiftjaf, fitis, graspieper, veldleeuwerik,
goudhaantje, boomkruiper, sprinkhaanzanger, bosrietzanger, Cetti’s zanger,
gele kwikstaart, kneu, putter, roodborsttapuit en paapje: het zijn slechts enkele
van de talloze zangvogels die in de lente
zorgen voor de soundtrack van de Slikken van de Heen.
Tijdens het voorjaar en de zomer vormen de ondiepe kreken het speelterrein
van groepjes lepelaars, grote zilverreigers en roerdompen. Tijdens de wintermaanden kan je dan weer moeiteloos wintertaling, pijlstaart, krakeend,
slobeend, brilduiker, grote zaagbek,
geoorde fuut, tafeleend, smient, kleine
zwaan, bergeend en fuut spotten. Op de
slikranden langs de kreken zoeken steltlopers als tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, witgatje, oeverloper en kluut
hun kostje bij elkaar.
Ransuil, velduil, smelleken, slechtvalk,
blauwe en bruine kiekendief, buizerd,
sperwer en havik jagen spectaculair
boven de rietkragen of in het halfopen
bos. In de meer grazige delen vind je
in de winter onder meer koperwieken,
kramsvogels, beflijsters en grote lijsters.
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Klapekster, lugubere zangvogel
De prachtige klapekster mag officieel dan wel tot de zangvogels gerekend worden, toch gedraagt hij zich als een volbloed
roofvogel. Zijn opvallende zwarte oogband zorgt meteen voor een treffende gelijkenis met Zorro, terwijl zijn vervaarlijk
uitziende haaksnavel – het handelsmerk van alle klauwieren – al doet vermoeden dat hij zijn prooien niet bepaald met
fluwelen handschoenen behandelt.
Tijdens de wintermaanden vormen de ruige, halfopen landschappen in de Slikken van de Heen het uitgelezen jachtterrein
van de klapekster. Vanuit de boomtoppen ligt hij op de loer, altijd speurend naar klein gespuis als muizen en kleine vogels
die hij met een efficiënte nekbeet om het leven brengt.
Correctie: andere kleine vogels. Want de klapekster heeft dan wel de ambitie van een roofvogel, zelf komt hij niet boven
een merel uit. Een fysieke beperking die hij evenwel met de nodige spitsvondigheid weet te omzeilen. Zo slaagt hij er niet
in om met zijn frêle pootjes zijn buit uit elkaar te rijten, laat staan zijn vangst in één keer naar binnen te spelen. Moedig
als hij is, maakt de klapekster van de nood dan maar een deugd door het gescoorde kadaver genadeloos op doornen van
struiken of prikkeldraad te spietsen. Stukken makkelijker te verorberen, zo’n saté van muis! De klapekster heeft zijn Latijnse benaming Lanius excubitor – Lanius betekent ‘slachter’ – dan ook niet gestolen.
De Jack The Ripper onder de zangvogels bewonderen? Kom hem tijdens het winterhalfjaar spotten in de Slikken van de Heen!
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De optelsom van uiterwaarden, forse
nestbomen en een jaarrond rijkelijk buffet van vis en watervogels maakt de Slikken van de Heen tot het broedparadijs
van één van de meest tot de verbeelding sprekende roofvogels van de Lage
Landen: de ontzagwekkende zeearend!
Ook tijdens de wintermaanden maak
je een stevige kans om hem te kunnen
bewonderen. Anders dan de visarend is
de zeearend immers een standvogel; hij
trekt dus niet weg om in warmere oorden te overwinteren.

men met de runderen ook restanten van
ontwormingsmiddelen het gebied inslopen. De doodsteek voor het bodemleven, in het bijzonder voor insecten en
paddenstoelen.
Vandaag zorgt jaarrond natuurlijke begrazing door de stichting FREE Nature
ervoor dat het halfopen karakter van het
natuurgebied bewaard blijft. Een uitstekende zaak, zeker als je bedenkt dat
meer dan de helft van onze unieke fauna
en flora gebonden is aan open en halfopen landschappen.

SAMEN STERK
De voorbije jaren verruigden de Slikken
van de Heen aan een sneltempo. Duinriet en adelaarsvaren rukten op, net als
de woekerende exoten reuzenberenklauw, dijkviltbraam en late guldenroede. De openheid van het gebied nam
daardoor zienderogen af, terwijl soortenrijke graslandvegetaties zwaar onder
druk kwamen te staan. Begrazing bleek
al snel de enige oplossing.
Een experiment met runderen van naburige landbouwers werd echter snel
naar de prullenbak verwezen omdat sa-

Konikpaarden, rode geuzen en wisenten: allemaal leven ze in groepsverband.
Sociale kuddes met een gezonde mix
van diverse leeftijden en familieverbanden zodat de jongere dieren van de
oudere leren hoe het juiste voedsel te
vinden. Tegelijk beschermen de sterke
de zwakkere tegen aanvallen van predatoren. Een wereld van verschil met
het ‘boerenvee’ waarbij een groep dieren vaak eenzelfde geslacht en leeftijd
heeft én ook nog eens ’s winters op
stal gaat. Bovendien tonen konikpaarden, rode geuzen en wisenten ook een

Velduil
Foto: Hugo Willocx

Kieviten
Foto: Hugo Willocx

Grazende konikpaarden
Foto: Esther Linnartz
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Stierkalf van rode geus
Foto: Wouter Vos

Rode geus
Foto: Aloyss

resoluut ander graasgedrag dat het
landschap niet alleen drastisch hertekent, maar ineens ook de natuurwaarden van het gebied opkrikt. Kortom, de
‘som der soorten’ oogt niet alleen mooi,
ze geeft de Slikken van de Heen grazenderwijs ook een facelift van jewelste.
Overigens kan je nergens in de Lage
Landen zoveel soorten grote grazers
bij elkaar bewonderen! Nochtans is het
heel natuurlijk. Zo bevolkten eeuwen
geleden ook al runderen, paarden en
wisenten samen onze laagvlaktes.

KONIKPAARD – DE KLASSIEKER
Het zachtaardige konikpaard is sinds zijn
introductie in 1982 een graag geziene
grazer in de Lage Landen. Alleen al in
Nederland tellen de natuurgebieden dik
2 000 konikpaarden. Het ras is nauw verwant aan de laatste in het wild levende
oerpaarden van Polen die in 1780 weggevangen werden uit het nationale park
van Bialowieza en in wildparken ondergebracht. Begin 19de eeuw werden ze
gekruist met boerenpaarden om tot een
betrouwbaar werkpaard te komen.

Sinds 2013 worden konikpaarden ook
ingeschakeld in de Slikken van de Heen.
Ze doen er zich niet alleen tegoed aan
twijgjes, brandnetels en de bast van
omgevallen wilgen, ze grazen de vegetatie ook stukken korter bij de grond af
dan de runderen. Anders dan runderen
zijn ze ook verzot op het woekerende
duinriet, zodat de grasvlaktes ineens
opener en bloemrijker worden doordat
ook andere plantensoorten er kunnen
gedijen. Waar hoeven van konikpaarden
de grond opentrappen, geven ze alle
groeikansen aan zeldzame planten als
de zomerbitterling. Doorgaans hangen
hun vacht en manen boordevol zaden,
een welkome hulp voor de verspreiding
van kruiden!
Onder het motto ‘Poep moet leven’ (we
verzinnen dit niet) wordt trouwens ook
de mest van de Zeeuwse grazers – en
die van de konikpaarden in het bijzonder – onder de loep genomen. De schone mest – vrij van medicijnresten – zorgt
er namelijk voor dat er niet alleen heel
veel maar vooral ook enkele zeer zeldzame paddenstoelen uit opschieten, zoals
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de geringde inktzwam, het keutelkaalkopje en de valse witte mestinktzwam.
Kortom: een vlaai of vijg op het wandelpad? Misschien toch even van heel
dichtbij bekijken!

Sinds 2019 geven deze hoogpotige en
dieprode runderen niet alleen kleur aan
de Slikken van de Heen, ze zijn ook stukken sneller dan andere grazers. Dankzij
hun zevenmijlslaarzen hertekenen ze het
natuurgebied tot in de verste uithoeken.

RODE GEUS – DE NIEUWKOMER

WISENT – DE KOLOS

Zonder enige twijfel ‘the new kid in town’
want een spiksplinternieuw runderras!
De robuuste kruising van Nederlandse
brandrode runderen en Franse Saler runderen is op maat van het Nederlandse
klimaat, met een korte zomervacht en
een wat dikkere wintervacht.

Amper een handvol natuurgebieden in
de Lage Landen kan uitpakken met een
kudde in het wild levende wisenten:
het Kraansvlak, de Maashorst, de Midden-Veluwe en sinds 2020 ook de Slikken van de Heen!

Op het menu van deze fotogenieke
rode geuzen staan gras, brandnetels,
bramen, bast, twijgjes en reuzenberenklauw. Met hun hoorns weten ze de bosjes als geen ander te snoeien. Zo breken
ze vakkundig takken en twijgen af om
ze vervolgens op te eten.

Een goede zaak want de wisent of Europese bizon was aan het begin van de
vorige eeuw quasi uitgestorven. Gelukkig sloegen de eigenaars van de overgebleven 49 wisenten de handen in elkaar
om de soort er weer bovenop te helpen
met een kweekprogramma. Niet zonder
succes want al in 1954 werden de eerste
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Wisenten steken over

wisenten weer vrijgelaten in verschillende natuurgebieden.

Foto: Esther Linnartz

Wisent
Foto: Hans Koster

Wisent
Foto: Stefan Stefanov

Vandaag zit de populatie wisenten aan
7 500 stuks. Dat mag misschien veel lijken, de soort is nog altijd stukken zeldzamer dan bijvoorbeeld de neushoorn
in Afrika. Natuurorganisaties in heel
Europa werken dan ook intens samen
om de soort te behouden en er geschikt
leefgebied voor te vinden. De elf wisenten in de Slikken van de Heen maken
deel uit van dit Europese project. Ze ko-

men uit het Kraansvlak, de Maashorst en
Natuurpark Lelystad. Ondertussen werden er in de kudde ook al enkele kalfjes
geboren.
Wisenten behoren tot de grootste landzoogdieren van Europa. Zo kan een stier
al snel een hoogte van 2 meter en een
gewicht van 850 kilogram bereiken. Anders dan in de Maashorst, op de Veluwe
of in het Kraansvlak vinden de wisenten
hier een bijzonder rijke bodem. Het was
dan ook even spannend afwachten om
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te zien welke voorkeuren ze zouden
ontwikkelen en wat het effect ervan zou
zijn op het landschap.
Hun lunchpakket bestaat niet alleen uit
gras, bramen en brandnetels, ze zijn ook
verzot op woekerende planten als dijkviltbraam en adelaarsvaren die de andere grazers liever links laten liggen. Bovendien blijken de wisenten het heerlijk
te vinden om te rollen in de velden van
adelaarsvaren. Aangezien de plant bijzonder snel afbreekt, zorgt de betreding
ervoor dat de adelaarsvaren baan moet
ruimen. Zo ontstaan unieke kansen voor
andere soorten als gewone agrimonie
en grote keverochis.
Verder zijn wisenten ook erg bedreven
in het schillen van forse boomstammen
en het slopen van kleine boompjes. Wisenten houden het landschap niet al-

leen open, ze creëren ook voortdurend
nieuwe biotopen. Zo nemen wisenten
uitgebreide zandbaden om hun vacht
te verzorgen. De kale plekken die op die
manier ontstaan, zijn cruciaal voor talloze pionierplanten en insecten als zandbijen en graafwespen. Idem trouwens
voor de ‘stierenkuilen’ die ze tijdens de
bronst maken.

IMPOSANTE WATERRAT
De komst van de wisenten naar de Slikken van de Heen leverde inmiddels al
een schat aan informatie op. Niet alleen
over het samenleven met andere soorten
grazers, maar ook over de bizons zelf.
Zo blijkt de wisent, die altijd bestempeld
werd als een bosrandbewoner, in Zeeland
een grote voorliefde voor water te tonen.
Op warme dagen zie je ze vaak pootjebaden en ze waden ook naar een bebost
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Trio van wisent

eiland op de kop van het natuurgebied. Ook
alle kalfjes werden op dit eiland geboren.

Foto: Nico van Kappel

Winter
Foto: Het Zeeuwse Landschap

Konikpaard versierd met zaden
Foto: Twan Teunissen

Kijktoren
Foto: Het Zeeuwse Landschap

Wisent steekt over (p. 44)

Hun geheel eigen manier van leven en grazen blijkt bovendien nu al een belangrijke
aanvulling te zijn op het patroon van de
andere grazers waardoor nieuwe planten
en insecten ineens alle kansen krijgen.
Kortom, een pak kennis die cruciaal is voor
de verdere verspreiding van wisenten in de
Europese wildernisgebieden!

Foto: Esther Linnartz

DOOD DOET LEVEN!
Sterft een wisent in de Slikken van de Heen,
dan blijft het kadaver in de natuur liggen.
Wilde grazers achterlaten op de plek waar
ze geleefd hebben en gestorven zijn, is immers van grote waarde voor de natuurlijke
kringloop van leven en dood. Bijzonder veel
soorten profiteren van een groot dood dier.
Toen een wisentkoe stierf in de Slikken van
de Heen, werd vlakbij een camera opgesteld. Uiteraard waren insecten zoals verschillende soorten vliegen en aaskevers er

als eerste bij. Maar ook vogels kwamen zich
tegoed doen aan de maden of kwamen
plukken van de vacht opeisen om hun nest
te bekleden. Vlinders als de atalanta zogen
dan weer de mineralen uit het kadaver. Ook
boommarters, vossen en zelfs een wolf passeerden de revue. Jawel, een wolf! Uitgerekend toen de wisentkoe gestorven was, liep
voor het eerst sinds eeuwen weer een zwervende wolf door West-Brabant en Zeeland.
Die zwom zelfs het Schelde-Rijnkanaal over
om aan de overkant de enorme brok aas te
gaan vinden in de Slikken van de Heen.
Terwijl reeën en konikpaarden angstvallig
wegrenden, snuffelden rode geuzen en
wisenten nieuwsgierig aan het kadaver.
Sterker nog: de wisenten likten zelfs aan
de vacht van het dier. Als enige kwamen ze
nog verschillende keren langs, wellicht om
afscheid te nemen van hun kuddegenoot…

STRUINNATUUR
In welk seizoen je de Slikken van de Heen
ook bezoekt, door de overvloed aan vogels
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en grote grazers kom je altijd ogen te kort! Er
zijn twee wandelroutes die je langs de uitkijktoren of het vogelobservatiescherm nabij een
voormalige getijdenkreek voeren. De avontuurlijke wandelpaden over oneffen terrein
trekken ook door oude, natte kreken van het
natuurgebied. Zeker tijdens de herfst- en wintermaanden zijn laarzen dus een goed idee.
Ineens een konikpaard of rode geus pal op
het wandelpad? In de Slikken van de Heen
kan het! Zorg er dan voor dat je altijd 50
meter afstand houdt en probeer de kudde
in geen geval te doorkruisen maar loop er
in een grote boog omheen. Uiteraard zijn
voederen of aaien helemaal uit den boze.
Van alle grazers zijn de wisenten het
minst makkelijk te spotten. Aan het Schelde-Rijnkanaal kan je door enkele poortjes
de dijk bereiken. Wandel je deze dijk af
tot het meest noordoostelijke punt, dan
maak je een stevige kans om de wisenten
te bespeuren terwijl ze het water doorwaden richting één van de eilandjes.
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Op stap!
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Slikken van de Heen
START
Aan het infobord in de meest zuidwestelijke punt van het gebied, Campweg z/n, NL-4675 Sint Philipsland. Parkeren onderaan de dijk, beperkt
aantal plaatsen. Geen horeca of toiletten in de buurt.

AFSTANDEN
Bewegwijzerde routes voeren je langs respectievelijk kijkwand of -toren:
• 2,5 km – rood – Verrekijkerroute
• 3,5 km – blauw – Torenroute
Je kan de beide routes combineren. Voor extra wandelplezier en vergezichten: volg de dijk van het Schelde-Rijnkanaal tot op de noordoostelijke punt.

TOEGANKELIJKHEID
Stevige stapschoenen of laarzen. Enkel kinderwagens met grote wielen.
Overal grote grazers; daarom zijn honden niet toegelaten, zelfs niet aangelijnd.

PERSONEN MET EEN HANDICAP
Het terrein zelf is ontoegankelijk voor rolstoelen. Alleen de kilometerlange verharde wandeldijk langs het Schelde-Rijnkanaal leent zich daartoe. Op de punt geniet je van een prachtig zicht op de uiterwaarden én
maak je een kans om wisenten te spotten.

U begint
hier
Verrekijkerroute 2,5 km
Torenroute

3,5 km
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