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Van de Voorzitter
Peter Geene
 
Vreemde tijden waaieren over de wereld en vele
mensen lijden er onder, terwijl ik de voordelen pluk
van de stilte en rust in mijn agenda en de schone
blauwe lucht in mijn longen, want ik ben een positivist
pur sang. Ik ben meer op solo-excursies geweest dan
ooit. En uit de vele invoeringen op Waarneming.nl (5
miljoen) tot nu toe blijkt dat ik niet de enige was. Vele
thuiswerkers werden tegelijk ook parttimeveldwerkers.
Wel is er mede door dat intensieve zoeken waarschijn
lijk  een nieuwe soort gevonden en wel te Dishoek in
een bekende tuin: het Coronatipje (zie foto Jan)…
Soms proberen we (tevergeefs) om leed en verdriet
met humor te overdekken.
Maar in dit nummer ook voldoende serieuze zaken:
o.a. over het uitsluipen der libellen en een uitgebreide
beschrijving van het ontstaan van de Veerse Vlinde
ridylle en de spin-off ervan. En ons actieve lid in
Groede, Huib van Iwaarden haalde de PZC met een
Zwartvlekspikkelspanner, super zeldzaam! Gefelici
teerd hiermee. Zo hebben we regelmatig goede be
richten vanuit onze werkgroep, naast de slechte be
richten over de achteruitgang van alle bestuivers. Wat
bijv. de stand van de bijen in onze provincie betreft,
worden er vier hoofdoorzaken beschreven in het on
derzoek naar ‘de bijenfauna van Zeeland, 2018’ (L.
Calle) : “…stikstofdepositie, het gebruik van bestrij
dingsmiddelen, klimaatverandering en het verdwij
nen van bloemrijk en kleinschalig landschap.” De
aanbevelingen ter verbetering komen grotendeels
overeen met die wij als werkgroep adviseren voor
vlinders. Ik heb er een zwaar hoofd in dat de lobby’s
van de agrarische industrie en de producenten van
de spuitmiddelen kunnen worden getackeld, maar
het algemene grote publiek doet inmiddels ook wel
een goede duit in het bestuiverszakje met alle bloe
menranden en -weitjes die momenteel letterlijk uit de
grond rijzen! Ook hierin ben ik wel wat positivistisch.
In ieder geval kunnen wij als werkgroep ons best doen
met de aanleg van Idylles door heel Zeeland: meld u
aan, meld u aan.
Het ga u wel en graag weer eens tot ziens op onze
werkgroepbijeenkomst op 16 september , die vanwe
ge de 1 .50 m in 'De Vroone' te Kapelle zal worden
gehouden.

'Coronatipje'                               Foto: Jan Goedbloed
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Vlinders in De Mirakel
Niek Oele
 
(Dit artikel verscheen eerder in ietwat gewijzigde vorm
in ‘t Heelblaadje van de KNNV, afd. Bevelanden, 37e
jaargang, nummer 2020-2)
 
Inleiding
Op een van de vlindervergaderingen in het jaar 2019
liet de voorzitter zich ontvallen dat de Vlinderstichting
op zoek was naar vlindertellers in onze provincie. Na
een poosje aarzelen, want dat kan ik wel, heb ik
contact opgenomen met De Vlinderstichting. Daar
reageerde men enthousiast, want zoveel tellers voor
het Landelijk meetnet vlinders waren er niet in Zee
land. Al vrij snel reisde er een medewerker af naar
Goes. Ondertussen had ik al nagedacht over een
locatie, zo mogelijk dicht bij mij in de buurt. Mijn oog
viel op het stadspark De Mirakel, een stadspark vlak
bij mijn huis, ideaal om de tellingen van dagvlinders
uit te kunnen voeren.

 
De telroute in De Mirakel
De Mirakel is een stadspark met een oppervlakte van
5,5 ha, aan de rand van Goes-oost, direct ten oosten
van de Oranjeweg. Zo rond 2012 is het in gebruik
genomen. Het park heeft een aantal kruidenrijke

Bruin blauwtje                                           Foto: Niek Oele

Distelvlinder                                           Foto: Niek Oele

weides, waterpartijen en wat bossen en struwelen.
Samen met Jens Bokelaar van De Vlinderstichting heb
ik eind april daar mijn telroute uitgezet. Om betrouw
bare uitspraken te kunnen doen, gebeurt het tellen
via een gestandaardiseerde methode. De route is
verdeeld in 19 secties van 50m, dus bij elkaar een
kleine kilometer. Het is de bedoeling dat er van april
tot en met september wekelijks wordt geteld; vaker

 

Figuur 1 
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gemiddeld aantal vlinders per telling 

mag ook. Er wordt alleen geteld bij lekker vlinderweer
(vanaf 17° C en maximaal windkracht 5 Beaufort) in
een strook van vijf meter breed. Aanzienlijke wijzigin
gen in beheer, milieuomstandigheden of biotoop
moeten aangegeven worden. Je kunt daarbij denken
aan een ander maaibeleid, veranderde grondwater
stand of het kappen van bomen.
Per sectie van 50m worden de soorten en aantallen
vlinders genoteerd en doorgegeven aan het landelijk
meetnet van De Vlinderstichting. Bij mijn tellingen in
De Mirakel heb ik niet alleen de dagvlinders geteld,
maar ook de dagactieve nachtvlinders, maar ik be
perk me hier tot wat opmerkingen over de dagvlin
ders.
 
De tellingen 
In 2019 heb ik De Mirakel 25 keer bezocht. Mijn eerste
telling was op 15 mei en de laatste telling was op 22
september. In de bovenstaande tabel, figuur 1, heb
ik het gemiddelde aantal waargenomen vlinders per
maand aangegeven, met een scheiding in de
maand juli, iets waar ik later nog op terug kom.
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Toen ik in mei begon met de tellingen, werd ik niet erg
vrolijk van de aantallen vlinders: drie tellingen in mei
en gemiddeld twee vlinders; ik zag een paar Citroen
vlinders en Klein koolwitjes.
In de maand juni (5 bezoeken) meldden zich meer
soorten: Bruin zandoogjes, Distelvlinders, een paar
Atalanta’s en Hooibeestjes.
Maar in de maand juli barstte het los, wat ook te zien
is in de grafiek (figuur 1). In die maand heb ik een
scheiding aangebracht tussen 17 en 18 juli. De eerste
vier tellingen in die maand leverden een gemiddelde
op van 80 vlinders, met een toppunt op 17 juli, toen
ik 113 vlinders kon noteren. Bij mijn volgende telling,
op 22 juli, waren er slechts 40 vlinders. Vanwaar die
enorme terugval? De verklaring was niet moeilijk te
vinden. Tussen 17 en 22 juli werden alle velden en

Oranje zandoogje                                       Foto: Niek Oele

Soorten Aantal

Bruin zandoogje 307

Distelvlinder 82

Klein koolwitje 79

Oranje zandoogje 60

Icarusblauwtje 51

Groot koolwitje 39

Bruin blauwtje 26

Zwartsprietdikkopje 20

Atalanta 17

Hooibeestje 8

Dagpauwoog 7

Oranje luzernevlinder 6

Klein geaderd witje 5

Citroenvlinder 3

Bont zandoogje 2

Groot dikkopje 2

Route Meetnet dagvlinders Mirakel

bermen in De Mirakel, in opdracht van de gemeente
Goes, gemaaid. Een soort als het Bruin zandoogje,
een vlinder die het moet hebben van kruidenrijke
graslanden, kende tussen 17 en 22 juli, een terugval
van 62 naar 12 getelde exemplaren.
Ik heb contact opgenomen met de gemeente Goes
en ben een gesprek aangegaan met de verantwoor
delijke opzichter van De Mirakel. Hij was zeer belang
stellend en samen hebben we nog een telrondje
gedaan. Hij zou proberen om een volgend jaar in De
Mirakel een ander maaibeleid uit te laten voeren; dat
zal bestaan uit maatwerk, waarin precies zal worden
aangegeven wat wel en niet gemaaid zal gaan
worden. Ik ben benieuwd wat dit jaar, 2020, gaat
brengen.
 
Vlindersoorten 
Het is ondoenlijk om alle in De Mirakel waargenomen
vlindersoorten te bespreken. Ik beperk me tot een
paar soorten.

 
De Distelvlinder.
De Distelvlinder is een trekvlinder, die vorig jaar vanuit
Afrika via het Midden-Oosten en Oost-Europa, en
uiteindelijk via Scandinavië bij ons arriveerde. Nor
maal gesproken nemen de vlinders een ietwat ande
re route: vanuit Afrika (de Sahel) steken ze de Middel
landse Zee over en komen vervolgens via Zuid-Europa
in onze streken terecht. Je moet dan wel bedenken
dat de vlinders die hier arriveren, de ‘kleinkinderen’
zijn van de vlinders die uit Afrika vertrokken.
In juni hadden we een invasie van Distelvlinders en
De Vlinderstichting meldde in een Nieuwsbrief dat de
aantallen in de derde week van juni piekten; dat klopt
mooi met mijn waarnemingen. Ik telde op 22 juni 15
Distelvlinders in De Mirakel, die er overigens nogal
eens gerafeld uitzagen na deze flinke reis. Tijdens mijn
18 tellingen in de maanden juni, juli en augustus telde
ik in totaal 81 exemplaren, dat is een gemiddelde van
5 Distelvlinders per telling in mijn telgebied.
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Het Bruin blauwtje. 
Het Bruin blauwtje staat op de Rode Lijst met de status
‘gevoelig’. Het is een vrij schaarse standvlinder die in
grote delen van Nederland voorkomt. Alleen in de
drie noordelijke provincies komt hij minder voor. De
vlinder houdt van droge, open, kruidenrijke en
schrale graslanden. Die kruidenrijke graslanden zijn
in De Mirakel te vinden. In de maanden juni, juli en
augustus heb ik in totaal 26 keer een Bruin blauwtje
kunnen noteren. De meeste vond ik in augustus, toen
ik gemiddeld drie exemplaren per telling op kon
schrijven.
 
Het Oranje zandoogje. 
Op de Rode Lijst van 2019 staat nu ook het Oranje
zandoogje. Ook deze vlinder heeft status ‘gevoelig’
meegekregen. Het is een standvlinder die voorkomt
in twee gescheiden gebieden in ons land: het noord
oosten en het zuiden. De vliegtijd is vooral in juli en
augustus. Het oranje zandoogje vliegt vooral bij ruige,
kruidenrijke plaatsen in de halfschaduw, vaak in de
buurt van struiken, struweel of bos. In de maanden
juli en augustus noteerde ik 60 keer deze vlinder,
vooral in juli, toen ik gemiddeld aan acht exemplaren
per telling kwam.
 
Wat slotopmerkingen
In De Mirakel heb ik in totaal zestien verschillende
vlindersoorten waargenomen (zie figuur 5); twee
ervan staan op de Rode Lijst met de status ‘gevoelig’.
Naar mijn idee geeft het een aardig beeld van wat je
in zo’n stadspark kunt verwachten. Spectaculaire
soorten heb ik bijna niet gezien, al moet ik hier wel
even kwijt dat er in het gebied ook nog een Koningin
nenpage vloog, maar helaas net buiten mijn telroute,
dus die heb ik braaf niet genoteerd.
Wat verder opviel, was dat ik tijdens al mijn tellingen
niet een exemplaar van de Kleine vos heb gezien. In
de Nieuwsbrief Vlinders Meetnet Vlinders van juli
meldde De Vlinderstichting dat de aantallen in 2019
wel heel erg laag leken. In het noorden van het land
werden nog redelijke aantallen gemeld, in de rest van
het land waren er bijna geen te vinden.
En ook hier blijkt weer dat de vlinders in De Mirakel
mooi de landelijke trend volgen. Reden te meer om
met belangstelling uit te zien naar het nieuwe teljaar
2020.
Heb je ook al zin gekregen om vlinders te gaan tellen?
Het is een eenvoudige telling, waarvoor alleen wat
basiskennis van vlinders is vereist. Je telt met mooi
weer en je helpt de vlinders ermee. Informatie kun je
bij mij krijgen of bij De Vlinderstichting.
(Met dank aan Henny W. en Jan G. voor hun kritische
blik op dit artikel)
 
Gebruikte bronnen:
Irma Wynhoff e.a. : De nieuwe veldgids vlinders. Zeist,
Stichting Uitgeverij KNNV, 2010.
De Vlinderstichting: Vlinder- en libellenstand 2019.
Wageningen, de Vlinderstichting, 2019
De Vlinderstichting: Nieuwsbrieven Meetnet Vlinders
juni, juli en augustus 2019
 

Korte impressie van de
"probeerexcursie" naar
Oranjezon op 20 juni
Peter Geene
 
We wilden het weer proberen om een excursie te
houden, volgens de strenge afstandsregels en dat is
gelukt! Ruimte zat in de duinen.
Er kwamen zelfs twaalf mensen op af, waarvan tien
 ‘nieuwe’ (enkele deelnemers van een cursus over li
bellen in het MEC de Bevelanden door Henny Waan
ders enkele jaren geleden). En het nieuwste aange
melde lid kon helaas de afgesproken plek niet op tijd
vinden, anders had de teller op veertien gestaan.
Voor mij een positieve verrassing deze middag!
We startten spontaan met de vraag wie er beginner
dan wel gevorderde in het libellendom was. Dat le
verde vooral beginners op, maar ook wel wat “gevor
derde-beginners” vanwege die cursus. Opvallend
was dat het ‘proberen’ daarmee ook iets had van een
interpretatie voor ‘beginnen’ met de herkenning van
de libellensoorten. 
Meteen al zagen we een paringswiel van het meest
bekende juffertje in Zeeland: het Lantaarntje. Als je
nu één soort van deze ‘probeerexcursie’ onthoudt, zei
ik, dan hoef je niet per se al die andere soorten die
we zo nog gaan zien te onthouden; elke keer één
nieuwe soort! Welnu, dat werd wel een beproeving,
want verderop langs het met riet begroeide kanaal
vlogen al vier andere soorten: de Azuurjuffer, Viervlek,
Keizerlibel en Vroege glazenmaker, waarbij zich plots
ook een tweetal Vuurlibelmannen voegde op de
oever. De andere soorten gingen mooi dichtbij zitten
voor een goed zicht en een mooie foto.
Daarna trokken we verder via de natte vallei oost
waarts naar de eerste ronde duinplas. Vlak daarbij
vlogen al meerdere uitgekleurde, dus volwassen
Gaffelwaterjuffers. Bij de poel, die fraaie heel lang
zaam glooiende oeverranden heeft en dus warm
water, zagen we meerdere uitsluipers van deze soort.
Ze vlogen massaal op langs ons naar de Duindoorns.
Enkele exemplaren die nog bezig waren met uitslui
pen, lieten zich mooi fotograferen. Deze betrekkelijk
nieuwe soort (in 2006 vestiging bij het Zwin) heeft zich
razendsnel uitgebreid over heel Zeeland (plus heel
Zuid- en Midden-Nederland). Voor zover bekend ook
hier nu voor de eerste keer waargenomen.
Op de terugweg  door de drassige vallei vonden we
nog een groepje Moeraswespenorchis. De vlinders
bleven beperkt tot een onbekende nachtvlinder.
Al met al een zeer geslaagde middag met enthousi
aste deelnemers. Voor herhaling vatbaar.
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Een vrouwtje, of toch niet?
Henny Waanders
 
17 mei, een warme dag, ik zat rustig in onze tuin te
lezen toen ik in mijn ooghoek iets zag vliegen dat
achter in de tuin op een plant ging zitten. Dichterbij
geslopen bleek het een geelgekleurde Platbuik te zijn.
Heel mooi maar niet iets bijzonders dus.
Nou, voor mij dus wel in onze tuin. Onze tuin wordt
aan de achterkant begrensd door een sloot met brak
water. Zoet water is onze buurt zeldzaam. Weinig
aantrekkelijk dus voor libellen.
Tot nu heb ik enkele Lantaarntjes, Vuurjuffers en
Azuurjuffers in onze tuin gezien en in de zomer Paar
denbijters boven de sloot. Maar een Platbuik in onze
tuin, die heb ik in de 16 jaar dat ik mij met libellen
bezighoud nooit in onze tuin waargenomen.

Interessant genoeg dus om hem in waarneming.nl in
te voeren.
In waarneming.nl heb je ook nog de mogelijkheid om
het geslacht in te voeren. Geelbruin, dus een vrouw
tje.
Maar wacht eens, jonge mannetjes zijn ook geel
bruin, dus was het wel een vrouwtje?
Dan maar als 'onbekend geslacht' ingevoerd, omdat
ik het niet meer kan controleren.
Had ik nu toch maar een foto gemaakt. Bij juffers en
echte libellen is het geslacht eenvoudig te herkennen
aan het secundaire geslachtsorgaan dat zich onder

Foto 2: Jonge nog niet uitgekleurde Platbuik man, 
Foto: Henny Waanders

Foto 3: Platbuik vrouw                     Foto: Henny Waanders

Foto 1: Platbuik uitgekleurde man 
Foto: Henny Waanders

aan segment 2 bevindt. Zie foto linksonder.
Maar bij een foto van bovenaf genomen is dit secun
daire geslachtsorgaan niet te zien.
Bij de Platbuik en veel andere leden van de familie
Korenbouten is het geslacht ook te herkennen aan
de stand van de achterlijfsaanhangsels. Bij het
vrouwtje wijken die uiteen(zie foto 2) en bij het man
netje dus niet(zie foto 3).
Ook zijn de gele zijvlekjes bij het vrouwtje van de
Platbuik veel groter dan bij het mannetje.
Als de jonge mannetjes een paar dagen oud zijn, dan
is het onderscheid tussen man en vrouw een stuk
eenvoudiger: de mannetjes krijgen dan een mooie
berijpte blauwe kleur.

Voorbeeld secondair geslachtsorgaan(Bloedrode heidelibel)

Die blauwe kleur verschijnt ook bij mannetjes van vele
andere leden van de Korenbouten. Maar voor de
Viervlek is de stand van de achterlijfsaanhangsels
toch de eenvoudigste manier om het verschil tussen
de seksen van bovenaf te bepalen, omdat bij die soort
de mannetjes niet blauw uitkleuren.
 
Had ik toch maar even beter gekeken.
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Aanleg vlinderidylle Veere
Peter Geene
 
Het begon met overleg in juli 2019 met de groen-
ambtenaar van de gemeente Veere, Eelco van der
Ven. Vooraf had ik de brochure van de Vlinderstich
ting toegestuurd en die was, met de landelijke web
site, uitvoerig bekeken. Na mijn uitleg en de vraag
waar dat binnen de gemeente zou kunnen, lag er
meteen een kaartje op tafel en Eelco wees een plek
aan die geschikt zou kunnen zijn: het Bastion bij het
jachthaventje in stadje Veere. Ik was erg positief
verbaasd hoe goed dit verliep! Wat later zijn we
samen ter plekke gaan kijken. Vooral de oude, hoge
rand met vlier- en braamstruiken aan de zuidzijde van
het grote grasveld maakte me meteen enthousiast:
daar zitten vlinders en andere insecten graag in de
beschutting te zonnen of te foerageren, zei ik. En nu,
bijna een jaar later, klopt dit volledig na m’n eerste
telling dd. week 23 hier: er zaten 9 soorten op en rond
die haag.

Foto 1,kaart Veerse idylle, gebied Bastion.

Foto 2, PZC van 25-01-2020 editie Walcheren.

Wat komt er bij kijken.
Dan moesten we de grond gaan beoordelen, plan
netje uitwerken met een tijdpad en zaad bestellen.
Omdat ik dit Idylle-idee had genoemd bij een Groen
Links-vergadering in Veere bij twee inwoners, raakten
die meteen enthousiast betrokken: Tiny Polderman 
(Heemkundige Kring) en Peter Blom (archivaris). Ter
plekke wist Peter te vertellen dat het hier qua grond
samenstelling gaat om een deel van een middel
eeuwse vuilnisbelt met inmiddels uitstekende ‘tuinaar
de’. In de 18e eeuw kwam men hier vanuit Middelburg
tuingrond halen. Er zitten af en toe wat stenen en
scherven in de grond, maar geen fundamenten. Al
zo’n 25 jaar is het nu een groot grasveld met een
trapveldje. De gemeente, zei Eelco, maait hier weke
lijks al die tijd al zonder duidelijke reden, dus dat kan
makkelijk een beetje minder… eerste winstpunt: tijd,
dus kostenbesparing. We spraken af dat ik een
werkplan ging maken en voor het zaad met de
Cruydthoeck overleggen. Daarna zou Eelco een af
spraak maken voor de graafmachine, Tiny zou de

Stadsraad inlichten en de basisschool benaderen
voor een goed lesmoment van inzaaien met leerlin
gen. O ja, en B & W Veere moest een goedkeurings
voorstel krijgen natuurlijk, dat was snel gepiept, want
de gemeente kon hierbij een doelstelling voor het
Bijenconvenant halen en het paste geheel in het re
cente duurzaamheidsplan. Kortom, veel te doen en
dat lukte allemaal buitengewoon soepel en snel, juist
vanwege de ontstane samenwerking tussen drie
partijen! Mede ook via de politieke partij liep de PR
veel breder dan gedacht (mijn “2 petten” werkte dus).
De gemeente, als eigenaar van de grond, is gewend
om graaf- en plantwerkzaamheden te verrichten en
is blij met de ecologische expertise van onze werk
groep. Win-win-win situatie!
 
De plek ‘het Bastion’ 
De plek ‘het Bastion’  (zie foto 1) is een toegankelijke
plek voor het publiek. Vanaf de haven loopt er een
semilegaal paadje door de heg naar het grasveld
dat m.n. door hondenuitlaters in gebruik is. Het
grootste deel van het grasveld zou gewoon in gebruik
kunnen blijven als recreatieplek, want lang geleden
had er ook al eens een circustent gestaan en dat
wilde de stadsraad zo houden. Even leek het alsof die
raad roet in ons eten ging strooien, maar een geza
menlijke wandeling leverde plots een nieuw perspec
tief op! De stadsraad stelde voor om niet een strook
in het grasveld te doen, maar een deel van de aan
grenzende dijk. Daar grazen al jaren schapen. Al
wandelend en pratend kwamen we overeen, dat we
wel de geplande strook onderaan de brede braam
haag zouden inzaaien in 2020, maar dan de jaren
daarna uitbreiden met delen van de dijk tot aan de
molen ‘de Koe’. Ineens waren we rijker dan we
dachten. Maar nu moest ik er wel eerst eens een echte
expert uit onze Werkgroep bij halen om te beoordelen
hoe en wat we konden verwachten qua bestaande
(waard)planten, bloemen en soorten. Dus wandelde
ik vervolgens met Anton Baaijens, die actieve dochter 
Annelies meenam, rond het hele gebied. Anton wees
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allerlei waardplanten aan zoals Biggenkruid voor het
Bruin blauwtje, Vuilboom en Klimop voor het Boom
blauwtje en maakte een schatting van zo’n 15 – 20
soorten als we het hele gebied enigszins zouden
kunnen ‘verrijken’ door afplaggen, verschraling en
bloemenzaadmengsel van de bloemendijken rond
om Nisse (via SLZ).
Bijvoorbeeld het Landkaartje zou een aantrekkelijke
doelsoort kunnen zijn als icoon voor dit terrein. Met
als waardplant de grote Brandnetel, die er rijkelijk
groeit. Rondom de vesten van Veere (overkant van
de molen) wordt ook gewerkt door SLZ aan verrijking
van de biodiversiteit, dus dat kan elkaar versterken!
Weer een slag in bredere samenwerking, ons tover
woord.
Al met al werd dit een heel andere vlinderidylle dan
die in de Zwaakse Weel. En met een groeiperspectief
voor de dijken. Daarvoor hebben Anton en ik een
advies geschreven aan de gemeente Veere. Zelfs met
een klein plasje en drassige, glooiende oevers onder
aan de andere kant van de oude, hoge braamhaag
langs het eerste deel van deze Idylle. Er vliegen nu
enkele Lantaarntjes rond vanuit de vest en soms een
al dan niet rondreizende Paardenbijter.
 
Najaar 2019.
Inmiddels was het najaar 2019 geworden en bleek
dat de basisschool het niet ging redden om met de
leerlingen mee te doen, terwijl inzaaien het beste kan
in het najaar. Het zaad had ik inmiddels binnen: de
Cruydthoeck adviseerde het meerjarig ‘gebiedsei
gen zaad’ dat de gemeente al eerder elders had in
gezaaid, aangevuld met gewone rolklaver (voor
icarusblauwtje) en veldzuring (voor kleine vuurvlin
der) op aanbeveling van Kars Veling van de Vlinder
stichting.

 
Inmiddels was Kars in beeld gekomen zowel via de
e-mail als op een studiedag in Wageningen van
Stichting Steenbreek, waar ik samen met Eelco v.d.
Ven aanwezig was. Deze plek voor een Veerse Vlin
deridylle is kansrijk!

Foto 3, aanleg idylle Veere.       Foto: Tiny Polderman

Een voorbeeld van een e-mail op 9.11.2019:
'Hai Peter, dat klinkt goed.
Als het niet schraal is, hoeft dat niet slecht te zijn, zeker
als je bij het mengsel rekening houdt met die voed
selrijkdom. Cruydt-Hoeck kan een speciaal mengsel
samenstellen op jullie wens. Een rodeklaverveldje kan
ook. Wij gebruiken vaak mengsels die we aan laten
vullen met gewone rolklaver (voor icarusblauwtje) en
veldzuring voor kleine vuurvlinder. Als je inzaait met
meerjarigen (en dat neem ik aan) dan moet je de
eerste twee jaar waarschijnlijk 2x/jaar maaien en
afvoeren natuurlijk. Dat zou je op verreweg het
grootste deel moeten doen om te zorgen dat alle
zaden goede kiemingsmogelijkheden hebben. Daar
na is sinusbeheer een prachtige beheermethode.
Mogelijk dat er vanuit NL zoemt nog financiën zijn.
Landschapsbeheer Zeeland gaat daarover en ik
denk dat dit wel goed past. Heel veel succes, Kars'.
 
Onze keuze voor een later tijdstip van inzaaien werd
geleid door het belang van educatie en betrokken
heid van de basisschoolleerlingen. Zij zijn het zaad
van de toekomst en lopen hier als het meezit over 25
jaar te genieten van wat we nu doen. De planning
werd nu dus januari 2020, dat kan nog net en de
Cruydthoeck had het over ‘jaarrond inzaaien’ als
optie bij dit zaad.
 
Een infobord bij de idylle.
We hadden afgesproken, in overleg met ons bestuur
en de gemeente, dat wij als Werkgroep het zaad en

Foto 4, bij De Schapekop.                  Foto:Peter Geene
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een informatiebord zouden meebetalen. De gemeen
te Veere betaalt het afplaggen met een graafmachi
ne en kan het infobord maken. Ik zocht contact met
Natuurmonumenten vanwege de infoborden bij de
vlinderidylle/belevingspad bij de Zwaakse Weel, onze
eerste Zeeuwse Idylle. Via Mineke de Feijter, die daar
de monitoring doet,  kwam ik bij Paul Begijn, een
voorlichter van NM. En ik kreeg de toenmalige ‘con
tent’ van die borden digitaal. Maar dat was dermate
uitgebreid en met meerdere borden, dat ik een eigen
selectie heb gemaakt met 6 soorten (Atalanta / Klein
koolwitje/ Oranjetipje/ Icarus- en Bruin Blauwtje/ en
1 dagactieveling de Sint-jakobsvlinder). Zodoende is
een vermelding van Natuurmonumenten op ons
bordje niet nodig. Dit eerste concept is ter advisering
rondgestuurd aan Anton Baaijens en Jan
Goedbloed.
Inmiddels is het juni 2020 en met de communicatie
man van de gemeente wissel ik nu het 2e concept
uit. De eerste planning was om het infobord te laten
onthullen door een wethouder in mei, maar dat lukte
niet. Wegens de droogte is het zaad ook niet erg hard
opgeschoten, dus stellen we dit nog maar even uit.
 
Januari 2020:
In goed overleg hebben we uiteindelijk 23 januari
uitgekozen als datum voor het afplaggen en inzaaien.
De graafmachine was geregeld en kwam ter plekke,
ik had het zaad in emmers met vochtig zand gedaan
om makkelijker uit te strooien en ook de pers was

Speciaal e gsel Ge ee te Veere KLEI – CruydtH eck - - 9
Fluitenkruid Anthriscus sylvestris Scherpe boterbloem Ranunculus acris

Madeliefje Bellis perennis Kruipende boterbloem Ranunculus repens

Pinksterbloem Cardamine pratensis Kleine ratelaar Rhinanthus minor

Peen Daucus carota Boerenwormkruid Tanacetum vulgare

Harig wilgenroosje Epilobium hirsutum Kleine klaver Trifolium dubium

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum Rode klaver Trifolium pratense

Geel nagelkruid Geum urbanum Witte klaver Trifolium repens FG

Gewone bereklauw Heracleum sphondylum Vogelwikke Vicia cracca

Moerasrolklaver Lotus pedunculatus Smalle wikke Vicia sativa subsp. nigra

Smalle weegbree Plantago lanceolata Grote kattenstaart Lythrum salicaria

Gewone brunel Prunella vulgaris Heelblaadjes Pullicaria dysenterica

Gebruikt zaadmengsel

aanwezig (zie foto 2; PZC van 25.01.2020). ook Om
roep Zeeland wijdde er een item aan dat elk uur te
zien was en waar leuke reacties op kwamen!
We hadden bedacht dat een tiental ‘grillige sinus
perkjes’ wel zinvol was en dat de afgeplagde grond
in bultjes er tussen zou komen. Maar hoe pak je dat
aan dat afplaggen? De kraanmachinist had zelf een
oplossing ter plekke: met een witte spuitbus kon ik
grote vormen aangeven in lijnen. Met enorm preci
siewerk kon dan de kraan met de graafbak zo’n 15
cm afschrapen. Hij had twee soorten graafbakken,
een vlakke om te graven en een met tanden om te

rullen. We konden met vier mensen er achteraan di
rect inzaaien als er een plek gedaan was en met de
hark het zaad er onder werken. Het ging perfect zo
en was erg leuk om te doen. Zie foto 3.
 
Een olievlekwerking.
De PR rondom deze aanleg leverde daags na het PZC-
artikel al een e-mailtje op van atelier De Schapekop
in Veere (Jan Mosmans). Die heeft richting Middel
burg een opslagschuur met grond er achter. De in
middels ervaren graafmachinist heeft daar in februa
ri afgeplagd  (foto 4) en met de beide Veerse groene
(en linkse) inwoners hebben we ingezaaid. Inmiddels
is er slechts deels een en ander opgekomen, maar
de droogte is ongunstig.

Een paar dagen later meldde zich een derde kandi
daat, familie Stolwijk aan de Oude Bosweg in Veere.
Die hadden recent een weiland naast hun perceel
gekocht waar lange tijd veel kunstmest op is gestrooid
en nu ruig grasland is. Ik ben wezen praten en kijken
en zij bleven enthousiast voor een Vlinderidylle, maar
wegens de droogte wordt het liever uitgesteld tot het
najaar 2020. Dhr. Corstiaan Stolwijk zal zich zelf
oriënteren bij de Cruydthoeck op het zaadmengsel.
En wellicht komt er ook achterin een put voor libellen,
maar riet is daar het grootste probleem. Dit zit dus in
het vat.

Foto 5, 8 april inzaaien in Oostkapelle. 
Foto: Peter Geene
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Toen kwam er een e-mailtje van SVRZ Der Boede in
Koudekerke. Een groenbeheergroep wil een insecten
strook aanleggen langs een lang fietspad rondom
Der Boede. Die groengroep stuurde de vraag om
ondersteuning eerst naar de gemeente, afd. Groen
beheer. Ik ben nog in conclaaf over deze plek.
Inmiddels hadden we op onze bestuursvergadering
besloten wel een ‘potje’ te reserveren voor de Veerse
idylle (€500,-).
 
April 2020 :
Een  vijfde plek kwam in beeld door mijn eigen inzet
in Oostkapelle. Rondom de Zionskerk aan de noord
kant van ons dorp, ligt langs een sloot een schouw
strook. Die is 900 m2 en zo’n 50m lang. Na goed
overleg met de groep van kerkrentmeesters werd
besloten om die strook in te zaaien met ‘vlinderzaad’.
En zo geschiedde dit op 8 april (zie foto 5 met tractor).
De buren van de overkant van de sloot (wijk Zeeduin
se poort) waren blij met het mooie vooruitzicht. De
afgelopen twee jaar was hier een akkerrandenmeng
sel ingezaaid waar veel akkerdistels tussen zaten en
overwaaiden in hun tuinen en dat beviel niet zo. Deze
omslag naar meer planten voor bestuivende soorten
en hun waardplanten leverde een aardige discussie
op over de twee functies van ons vlinderidyllezaad nl.

Foto 7,  25 mei, in volle bloei.          Foto: Peter Geene

de nectar plus de voortplanting, die laatste is in de 
zgn. ‘carnavalsmengsels’ van de boerenakkerran
den niet aanwezig. En passant kwam de discussie met
iemand van de ZAJK (Zeeuws Agrarisch Jongeren
Kontakt) op gang over het gebruik van Roundup, dat
je volgens vele boeren “gewoon kunt drinken…” Ik
kreeg een Europees tijdschrift mee voor tuinders met
artikelen van een Duitse deskundige die de vloer
aanveegt met alle onderzoeken naar o.a. Roundup.
Dit zou pas gevaarlijk worden indien proefdieren tien
jaar lang liters van dit vocht toegediend krijgen, vol
gens een geleerde dame in het tijdschrift. Residu dat
wordt gevonden in melk en bier of grondwater is dus
onschadelijk, zo wordt gemeld aan alle Europese
tuinders en andere agrariërs… Ik heb overleg aange
vraagd met de ZAJK, wie weet.
Ik deed dit allemaal met nog een derde pet op, want
ik sta bekend als oprichter van de Werkgroep ‘Duur

zaam Oostkapelle” en als ‘groene diaken’ in ons dorp
(https://www.pgoostkapelle.nl/wat-we-doen/diaconie-1/
hof-van-heden; ). Met die groene pet coördineer ik
dewerkgroep ‘Hof van heden’,een nieuwe hoogstam
boomgaard (i.s.m. SLZ, Sylvia Tuinder). Ook daar
hebben we een strook langs een sloot ingezaaid in
april, zo’n 250 m2 en 80 m. lang. Elk jaar zetten we
een nieuwe ‘groene stap’ zoals een bijenhotel (2x2m)
en een bijenheuvel. Hier loop ik inmiddels sinds dit
voorjaar en na een hommelcursus (EIS) een dubbel
route voor vlinders en hommels: 11 x 50m. lengte.
Vooral de Oranjetipjes en Groot koolwitje waren tot
nu toe erg talrijk! (zie 6 foto met Linde Slikboer van EIS).
 
Overleg provincie Zeeland.
Op 18 maart zat ik bij het overleg met de provincie
over het soortenbeleid. Sinds het najaar 2019 zijn wij
als Werkgroep daarbij betrokken geraakt en m.n. de
lijst voor vlinders en libellen beoordeeld en aange
vuld. Nu had ik mezelf uitgenodigd als voorzitter van
onze club. Na afloop overlegde ik over de mogelijk
heid om subsidie aan te vragen voor deze idyllische
deelprojecten die zich aandienden. Want in ons be
stuur van de werkgroep hadden we wel wat gereser
veerd voor die Veerse Vlinderidylle, maar niet de spin-
off. Dat kon en ik vulde het benodigde aanvraagfor
mulier in. U heeft in de PZC eind mei kunnen lezen dat
op 19 mei alle subsidies zijn toegekend door GS, dus
ook die van ons! Dit betekent dat dit vlinderIdyllepro
ject een looptijd kent van vier jaar (2020-2024) met
dit eerste jaar als nulmeting, omdat er niets bekend
is van de soorten in dit gebied. Ik zal zelf de monitoring
uitvoeren en kreeg recent hulp aangeboden hierbij
van ons pas nieuwe lid Jeannette Betlem uit Ellesdiek.
Financieel gezien kunnen we nu als werkgroep iets
meer doen dan de helft betalen van zaad of het
aanvoeren van bloemendijkmaaisel.
 
Mei 2020 :
Ik krijg een e-mail van ons werkgroeplid André
Hannewijk, die ook boswachter is bij SBB. Hij woont in
Ovezande. Daar willen ze met het dorp een braaklig
gend stuk grond gaan inrichten als vlinderidylle en of
onze werkgroep daar iets kan betekenen. Ook hij had

Foto 6, Linde Slikboer op de vlinder/hommel route.
Foto: Peter Geene
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inmiddels gehoord dat we subsidie hebben gekre
gen, dus dat komt wel goed, want André is een goede
trekker. Via GroenLinks Goes meldden zich twee
dames als vrijwilliger aan om daar ter plekke mee te
gaan helpen, maar dat is aan de groep zelf in Ove
zande, al is samenwerking wel een spil en troef in het
hele aanleg- en onderhoudstraject. Dit zal wel deel
projectje nr. 6 worden en wie weet volgt er nog een
dorp of stad na dit artikel.
Op 25 mei jl. heb ik de eerste van de nulmetingen
gedaan en vond de volgende soorten: Klein koolwitje
2 / Groot koolw. 1 / Atalanta 1 / Dagpauwoog 1 /
Hooibeestje 4 / Boomblauwtje 1 / Bruin blauwtje 1vr
/ Citroentje 1 en Gamma-uiltje 1 (zie foto's  7,8 en 9).
Dit jaar wordt dit zo frequent mogelijk herhaald om
een breed beeld te krijgen voor de aanpak van de
rest van het hele gebied. Tobi is van plan om een keer
een nachtvlinderval en/of laken te gaan zetten.
Daarvan volgt nader bericht. En Omroep Zeeland had
op woensdag 10 juni een vervolgitem over de Veerse
Idylle met het idee om dit plekje bij ’t Bastion te blijven
volgen.
Al met al is dit toch een heel uitgebreid verhaal ge
worden, maar het schetst wel de gang van zaken
nauwkeurig en de diversiteit van zaken die om de
hoek komt kijken. En we zijn er nog niet, want er zijn
vele factoren die op termijn het slagen van biodiver
siteitsprojecten beïnvloeden.

Foto 8, Boomblauwtje vrouwtje.       Foto: Peter Geene

Vervolg 'Uitsluip proces van libellen' van pagina 15
gaan die aders bol staan. Tussen elke ader zit steeds
een vlies en dat wordt gespannen als die aderen bol
gaan staan en zo een netwerkje vormen. Snap je het
nog? Het lijkt ook wel een beetje op de vingers van je
hand, als daar zwemvliesjes tussen zouden zitten en
je vouwt je dichte handen open, dan spant zich dat
zwemvlies tussen je vingers, net als bij die adertjes.
Zo, nu is de nieuwe libel of juffer echt geboren! Haar
vleugels uitgespreid of langs haar lichaam gevou
wen, de pootjes stevig op de stengel en ze is klaar om
weg te vliegen! Alleen de kleur is nog niet helemaal
in orde, want ze is nog week en bleek, meestal licht
gelig-groen. Die kleur die komt pas de dagen daarna
als ze een poosje tijd heeft gehad om te drogen in de
zon: daardoor worden de kleuren pas zichtbaar. Dat
is voor beginners in libellenland wel eens lastig, want
je ziet soms lichtgekleurde (oranje of geel of grijzig)
juffers die later pas blauw worden… maar je moet dit
wel goed weten anders vergis je je, maar dat is iets
voor later als je groot bent en zelf op excursie gaat.
Wie weet.
 
En dan na die eerste dag -  -
Oké, nu zijn we al weer twee en een halve pagina
verder, dus vraag je wat dat juffertje Agriona nu gaat
doen en hoe ze dat weet. Zet je schrap, want daar
zijn al veel boeken over vol geschreven! Dat ga ik dus
hier maar niet nadoen, dat kan je later zelf lezen als
je wilt. Maar ik wil kort nog wel wat vertellen over de
paring. Als onze verse juffer Agriona haar natuur volgt,
dan moet ze wat we noemen, zich voortplanten. Dat
is als ze zelf eitjes gaat leggen en nieuwe libelletjes
‘krijgt’. Dat heet dan de volgende generatie, zoals
jullie zelf, een volgende generatie zijn. Maar om te
paren is het wat ingewikkelder, want het gaat om seks
in de sloot. Allereerst gaat ze op zoek naar een
mannetje, want onze juffer is een vrouwtje, had ik dat
al verteld? Onze Agriona heeft aan het einde van haar
achterlijf een uitsteekseltje. Dat mannetje heeft aan
het begin van z’n achterlijf een openingetje en daar
past precies dat uitsteekseltje in. Dat is precies anders
om als bij ons mensen, vraag maar eens aan je papa
of mama… Als Agriona dat doet dan krijgt ze van de
aanstaande papa zaadjes en die passen precies bij
haar eitjes. Dat noemen we ‘bevruchting’, zoals een
nieuwe vrucht, die er eerst niet was, groeit aan een
tak. Wonderlijk mooi hè! Dan gaat hare majesteit
Agriona die bevruchte eitjes leggen, in plantensten
gels, net als haar mama dat vroeger (dus vorig jaar)
deed. En nu is de cirkel rond, want zij doet instinctief
hetzelfde als de generatie juffertjes dat deed voor
haar. Zo volgt het leven van libellen en van juffers el
kaar op, elk jaar weer. Mooi geregeld in de natuur,
niet waar? Prachtig vind ik het en er is zoveel te zien
bij die libellen, met al hun kleuren en interessante
gedrag. Dat doe ik vanaf m’n veertiende jaar nu al
m’n hele leven lang en ik ben nog niet uitgekeken of
uitgeleerd, want we ontdekken steeds weer wat
nieuws! Ga je een keer mee op zo’n ontdekkingsex
cursie? Vind ik leuk.

Foto 9, larve en pop van Lieveheersbeestje.
Foto: Peter Geene
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Het uitsluipproces van  
libellen en juffertjes
Peter Geene
 
Libellen zijn een amfibische familie, zij leven zowel in
het water als op het land (en in de lucht). De afgelo
pen jaren heb ik me vooral gericht op het fotograferen
van de diverse soorten juffers en libellen tijdens het
uitsluipen. Op z’n kortst beschrijft Dijkstra in zijn veld
gids ‘Libellen van Europa’ dit als volgt: “…larven leven
in het water, imago’s op het land en in de lucht. De
larven vervellen meerdere keren onder water (waar
door ze groeien). Eenmaal volgroeid, verlaat de larve
het water en vervelt een laatste keer: de huid barst
open, de libel kruipt er uit, strekt achterlijf en vleugels
en vliegt weg als deze zijn uitgehard. Dit proces wordt
uitsluipen genoemd.”
Het woordje uitsluipen is blijkbaar nieuw voor veel
mensen. Bij het typen van dit artikel onderstreept  mijn
PC steeds het woord met rood. Het wordt blijkbaar
ook gebruikt bij medicijnen, die in een steeds lagere
dosis worden afgebouwd en zo het lichaam verlaten.
Dat heb ik zelf nooit gehoord zo. Bij een lezing voor de
Golfclub vorig jaar bedankte de voorzitter Jan
Goudszwaard (microbioloog) me dat hij weer een
nieuw woord had geleerd en hij relateerde dat aan
het insluipen, maar dat dan voor bordeelsluipers met
minder goede bedoelingen dan vliegen. Maar, als je
goed kijkt tijdens dat uitsluipproces, dan zie je inder
daad dat de libel, die nog vochtig is en langzaam uit
het gat in de huid van de larve glijdt. Maar de term
‘uitglijden’ is meer geschikt voor sneeuw- en ijspret.
Mijn fotografie van het uitsluipen van juffers en 

 
Glassnijder, foto's van Peter Geene
 
libellen heeft me vele fantastische uren en beelden
opgeleverd. Van 43 soorten is het gelukt iets van dat
proces vast te leggen. Ik heb vooral gezien en geleerd
hoe teer en kwetsbaar deze fase is: vele watervogels
kennen ook deze makkelijke prooi. Die hangt hap

klaar aan een stengel en kan nog geen kant op. Ook
spinnen, slakken of schaatsenrijders profiteren er van.
Je moet het als ‘ouders-van’ zeker hebben van the
safety-in-numbers voor je nageslacht. Maar het meest
ben ik toch getroffen door de pure schoonheid van
zo’n libel op dat moment: het wonderschone moment
dat de kleine vleugelpakketjes opgepompt worden
en de kreukelige vleugels tevoorschijn komen! Net als
een Sabelsprinkhaan die vervelt of een vlinder die uit
de pop kruipt (of sluipt).

Hoe begint dan dat proces?
Vraagt u, lezer, natuurlijk meteen. Wel, ik vertel dat
het beste met een verhaaltje en dat is ook geschikt
voor de jongere lezertjes…

Plasrombout kriekeputten, de vleugels zijn klaar! 
Bij deze familie Rombouten is de uitsluippositie altijd
horizontaal. Foto: Peter Geene
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Een dag uit het leven van een juffertje…
Hare majesteit Agriona begon haar leven van van
daag eigenlijk al ver voor haar geboorte. Zij deed al
vroeg aan gedaanteverwisselingen. Zij begon haar
leventje als ei, vorig jaar dan, toen paps en mams
libel liefdevol hun eitjes produceerden en even liefde
vol deponeerden in de huid van een plantenstengel
en vervolgens deze eitjes, dus ook dat van onze
Agriona liefdevol aan hun lot overlieten… en daar was
destijds, dd. najaar vorig jaar, niets op tegen natuur
lijk. Onze Agriona maakte in ieder geval geen be
zwaar, noch als ei, noch als larve, noch als jonge
juffer. Toch zal ze instinctief precies weten, straks als
ze groot is, hoe ze het gedrag van haar ouwelui moet
kopiëren!  Knap hoor. Tot zover deze korte inleiding
op haar geboorte of liever gezegd op haar drie ge
boortes.
Toen ze nog eitje was, zat Agrioontje dus veilig weg
gestopt in een stengeltje van een Bies langs de wa
terkant. Er zijn ook andere soorten libellen die hun
eitjes gewoon los in het water rondstrooien. Die zakken
dan naar de bodem en liggen enigszins onveiliger
tussen de rommel op de grond en daar kunnen
hongerige vissen of waterdiertjes ze vinden en op
eten.
Uit haar eitje kruipen is de eerste daad van geboorte
die Agrionaatje moet doen en dat lukt haar instinctief
heel goed. Ze is dan maar een paar millimeter groot.
Zij komt dan dus tevoorschijn en zwemt wat rond,
zoekt beschutting en loert of er iets te eten valt. Want
ja, honger heb je al gelijk als je zo veel energie hebt
gestoken in je eerste geboorte, net als mensenbaby
’s dus, die willen ook meteen drinken. Maar Agriona 
heeft om te eten een heel handig ‘apparaatje’. Dat
wil zeggen haar mond is uitklapbaar! Zoiets alsof jouw

onderkaak naar voren kan uitklappen om van je bord
op de tafel een stukje brood op te pakken. En aan
die mond zitten tegelijk ook nog eens twee tanden,
bij onze larve-Agriona. Daarmee kan ze dus bijvoor
beeld een voorbij zwemmende watervlo of een klein
dikkopje vangen tussen die uitklappende tanden aan
haar kaak. Dan scharniert die onderkaak weer terug

met de buit en kan ze beginnen te eten. Leuk hè, had
jij ook maar zoiets handigs, en ja wij hebben inder
daad twee uitklapbare handige handen om dat
brood te pakken of iets anders wat je wil eten. Zo leeft
dus die larve in het water. En zij groeit en groeit. Dan
is ze zo’n 2-3 cm groot. Maar hoe dat groeien gaat is
ook weer heel anders dan bij mensenbaby’s! Hoe
dan?  Lees maar gauw verder, dan weet jij het ook…
Die larve van ons juffertje, die vervelt! Wat dat is ver
vellen? Nou, je kruipt gewoon uit je vel… dat is voor

een dier makkelijk zat. Voor ons natuurlijk niet, maar
ook wij vervellen langzaam, want je ziet soms de huid
van je handen of benen een stukje losgaan. Dan is
daaronder nieuwe huid gegroeid of aan het groeien.
Onze mensenhuid laat niet in één keer helemaal los,
maar steeds stukjes of schilfertjes. Misschien ken je
wel slangen of hagedissen? Die vervellen ook en soms

Gewone pantserjuffer, het 'vleugelpakketje' zit nog
stijf opgevouwen.                            Foto: Peter Geene
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Grote roodoogjuffer, Vuurjuffer en Variabele waterjuffer; foto's: Peter Geene

vind je ergens zo maar een hele slangenhuid op de
grond. Die slang is daar dus gewoon uitgekropen, of
uitgeslopen, want stukje voor stukje glijdt die slang uit
dat losse vel. Dus eigenlijk zit er onder dat vel al een
nieuwe slang en een nieuwe huid is al klaar. Die
groeide eerst en toen die klaar was, scheurde het
oude vel gewoon ergens open, meestal achter de
kop. 
Zo ook doet Agriona het! Binnenin die larve is dus al
een tweede huid gegroeid, die straks de buitenste
huid wordt als het oude vel is afgestroopt. En, steeds
groeit een nieuwe huid over een steeds groter ge
groeide larve. En de oude huid wordt dan afgedankt.
Bij salamanders, als je die eens in een aquarium
houdt, zie je dat die oude huid gewoon weer wordt
opgegeten door de eigenaar ervan, want er zitten
nog voedzame deeltjes in. Jammie, lekker hè! Dat
doen wij mooi niet, want mijn huid wordt steeds maar
oud en gerimpeld, die ga ik echt niet opeten.
Zo, dat is geboorte en leven van de Agriona-larve. Die
eet en groeit totdat ze volgroeid is. Dan is ze ongeveer
3 cm groot. Dat noemen we dan niet volwassen, zoals
bij ons, maar binnenin die larve is bij elke vervelling al
de aanstaande libel gegroeid. Langzaam zijn alle

organen, ogen en poten en vleugels gegroeid in die
larve! Een beetje net als bij vlinders, want daar groeit
eerst een rups, dan wordt dat een pop en daarin
groeit langzaam alles van de vlinder al, zoals de
vleugels, ogen en poten en organen. En dan moet ik
nog vertellen over de vraag van jullie ‘hoe halen ze
dan adem onder water?’ Dat zit zo: achteraan haar
langwerpige lijfje zitten drie aanhangsels, drie ‘vlag
getjes’ lijken het wel. In die ‘lamellen’, zoals we die
noemen, zitten allemaal heel kleine adertjes voor hun
bloed – nee niet rood maar groen bloed – dat leg ik
later nog wel eens uit als jullie groter zijn gegroeid. 
Door die vlaggetjes ‘zuigt’ het groene bloed de
zuurstof uit het water! Knap hè. En dan wordt die
zuurstof door het hele lijfje gepompt. Zo krijgt ze toch
adem. En de vleugels dan, vragen jullie natuurlijk
meteen. Kijk maar eens goed bovenop de rug van
de larve, dan zie je vier kleine streepjes, kleine ‘pak
ketjes’ waarin de vleugels helemaal opgerold zitten
om later te worden ‘opgepomt’. Daarover vertel ik in
het volgende hoofdstukje.
               
Maar in het stadium als larve leeft die larve als een
helemaal zelfstandig beestje (net als zo’n rups zelf
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standig is en leeft). Zij zwemt hele dagen rond en
vangt haar prooi. Ze kruipt tussen planten onder water
en zit wat te ‘waterbaden’ i.p.v. zonnebaden. Totdat
het moment aanbreekt dat die aanstaande libel
binnenin haar klaar is. En dan komen wij de volgende
geboortefase, want daarom krijgt zij de kriebels…
huh? Kriebels? Ja lees maar.
 
Geboortekriebels - 
Het is een prachtige zonnige ochtend heel vroeg als
de larve van Agriona de kriebels krijgt. Ze zit dan nog
wel  onder water, maar al een paar dagen vlak onder
het wateroppervlak om te snuffelen en te voelen of
het boven water warm genoeg zal zijn om uit te slui
pen.

Langzaam steekt ze haar kop boven water, strekt haar
pootjes vooruit omhoog en trekt zichzelf helemaal uit
het water: ze zit op het droge. Zij kruipt nu nog wat
hoger tot zo’n 20-30 cm aan de stengel en kijkt rond
of er voldoende ruimte is. Bij grotere soorten libellen
voelen ze ook met hun achterpoten rond zich om te
zien of er genoeg ruimte is om uit te sluipen uit die
oude larvehuid. De oude larvehuid is nu nog nat
natuurlijk, maar ze zit een poosje in de zon te drogen
totdat de huid achter haart kop begint te… scheuren!
Ja, met haar kop en schouders wurmt ze binnenin die
larve wat heen en weer tot dat ze door de eerste
scheur haar kop naar buiten kan wurmen. De oude
droge, nu afgedankte huid, scheurt dan helemaal
open op de rug en langzaam glijdt en trekt ze zichzelf
er uit! Eerst de kop, dan de pootjes… maar die poot
jes zijn toch recht en hoe krijgt ze die dan uit de ge
knikte larvepootjes? Ja, die nieuwe juffer is nog hele
maal zacht en week en de poten kunnen zelfs een
beetje buigen om ze uit de oude ‘larvepootjeshuid’
te trekken. Nu hangt ze dus rechtop aan die stengel
met kop, borst en poten eruit. Dan buigt ze achterover
en hangt even stil te drogen en natuurlijk te wennen
aan haar nieuwe ademhaling. Want die ademhaling
ging eerst onder water via die achterlijfsflapperende
vlaggetjeslamellen, wat ik al zei. Nu komt de zuurstof
rechtstreeks in haar lijf via de mond maar ook via de
‘achteruitgang’. En dat is ff wennen. Dus stil en rustend
hangt ze zo een paar minuten om die nieuwe adem

Larven van de Tangpantserjuffer, de ademhalings-
lamellen aan het achterlijf zijn bijna zwart. 
Foto: Peter Geene

Eieren van de Bloedrode heidelibel   
Foto: Henny Waanders

haling op gang te laten komen.
Daarna buigt ze weer voorover en zet haar poten
bovenop de oude larvehuid die nu hard en droog is.
Dan kromt ze haar ‘rug’ en trekt het achterlijf ook
helemaal uit de oude huid. Ook de kleine en nog
steeds opgevouwen  ‘vleugelpakketjes’ op haar rug
zijn nu zichtbaar. Die zien er erg verfrommeld uit,
zeggen jullie, en dat klopt ook. Want op de rug van
de larve zaten toch die kleine ‘pakketjes’ met er in de
opgevouwen vleugels? Nou, die gaat hare majesteit
Agriona nu op haar gemakje zitten oppompen… niet

Kop van een libelle, boven met ingeklapte vangmasker en
onder met uitgeklapte vangmasker.
Illustratie is getekend door Annelies Baaijens

met lucht maar met bloed. De vleugels zitten vol met
adertjes, die nu nog leeg zijn (net als een lege opge
rolde tuinslang). Maar als er dan bloed doorheen
wordt gepompt (net als water door die tuinslang) dan
Vervolg op pagina 11
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Een Rouwmantel in/door
Dishoek
Jan Goedbloed
 
DZP (= De Zeeuwse Prikkebeen): “Wil je een stukje voor
de Prikkebeen schrijven over je waarneming van een
Rouwmantel?”
JG: “Over die waarneming van een paar seconden?”
DZP: “Ja, over die waarneming van een paar secon
den.”
JG: “Nou, vooruit dan maar.”
Het was 5 april, coronatijd, en dat laatste is het op het
moment van schrijven nog steeds. Voor ons is er niet
veel veranderd, we leefden al min of meer in quaran
taine. Marloes, mijn vrouw, heeft een ziekte aan het
bindweefsel en ik ben met pensioen, dus we leven
hier lekker rustig in Dishoek. Het is wel jammer dat we
nu de kinderen en kleinkinderen niet zien, maar dat
zullen velen herkennen.
Het was lunchtijd, dus we zaten in onze tuinkamer
enkele boterhammetjes te peuzelen, met uitzicht op
onze tuin met grote vijver, enkele nog net niet in bloei
staande fruitbomen en ook uitzicht op het nog vrijwel
kale bos van SBB.
Om 13:12 u vloog er een grote donkere vlinder snel

Rouwmantel met witte randen, afgevlogen  
Foto: Henny Waanders

Rouwmantel met gele randen   Foto: Hannie Joziasse

langs de tuinkamer, onder de fruitbomen door, en
over de Leylandii-heg heen de tuin weer uit richting
noord. We zagen hem allebei, en Marloes zei: “Hé, die
had witte randjes.” Die witte randen had ik ook gezien,
en dat was dus de waarneming van een heuse
Rouwmantel(Nymphalis antiopa). Ik zocht de soort
snel op in een vlindergids om ter bevestiging aan
Marloes te laten zien, want ze is bekend met de soort
maar niet met de kenmerken, en ging nog even
zoeken in de achtertuin, maar natuurlijk zonder resul
taat.
Oplettende lezertjes zullen misschien zeggen dat een
Rouwmantel toch gele randen aan de vleugels heeft,
en dat is juist. Maar Rouwmantels zijn vlinders uit de

groep schoenlappers die behoren tot de familie
Nymphalidae. Net als Dagpauwoog, Kleine vos, Grote
vos en Gehakkelde aurelia overwinteren Rouwman
tels als imago, als volwassen vlinder dus. En tijdens de
overwintering verbleken de gele randen tot wit. Vol
gens Vlindernet komt dat voor bij afgevlogen vlinders,
maar dat lijkt me niet, want dan zouden de vleugel
randen toch ook kaal en/of beschadigd moeten zijn,
en dan zou dit verschijnsel variabel moeten zijn en
niet bij alle voorjaarsgevallen voorkomen. Ik heb eens
gekeken naar foto’s van Rouwmantels in het voorjaar
op www.waarneming.nl en vond er geen met opval
lende slijtage. Wel was duidelijk dat werkelijk alle in
het voorjaar genomen foto’s witte, tot zeer bleekgele
vleugelranden laten zien. Ook op een foto uit novem
ber was dit al zichtbaar. Maar toch ook bij enkele
foto’s die gemaakt waren in augustus, dus blijkbaar
zijn er exemplaren die al meteen witte vleugelranden
vertonen.
Rouwmantels zetten hun eitjes in het voorjaar bij
voorkeur af op grotere, alleenstaande wilgen op
vochtige plaatsen in de bosrand, meestal in de volle
zon. De vlinders vliegen dan van eind juli tot in oktober
en na de overwintering van begin maart tot begin mei
in één generatie. De vlinders voeden zich voorname
lijk met sap van bloedende bomen en rottend fruit.
Het was niet de eerste keer dat ik een Rouwmantel in
de tuin zag. In 2006 was er een invasie in Nederland,
en op 29 augustus zat er één kort op een vlinderstruik.
Die vlinder was nog vrij vers, ondanks de reis, en had
dus nog wel gele vleugelranden.
De Rouwmantel wordt ook wel Koningsmantel ge
noemd, en komt van oorsprong wel in Nederland
voor. Hij was vroeger zelfs redelijk algemeen, maar
om onbekende redenen is de soort verdwenen. In
1964 werden de laatste vlinders gezien in Zuid-Lim
burg. Sindsdien worden er nagenoeg jaarlijks wel één
of meer zwervers waargenomen, met grote invasies
in 1995 en 2006. De invasies vinden dan plaats in de
zomer, meest augustus, met een kleinere piek in het
daaropvolgende voorjaar van vlinders die overwin
terd hebben. Zo ook in 2006 en 2007, toen er in 2006
in augustus 207 waarnemingen zijn gemeld en 24 in
september. Vervolgens werden er in 2007 2 gezien in
februari, 27 in maart en 20 in april. In 2007 heeft de
soort zich voortgeplant en ook nog een paar jaar
daarna, maar is toch weer verdwenen, waarschijnlijk
Vervolg op pagina 18
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De Zeeuwse Zwartvlekspanner 
Foto : Huub van Iwaarden   

Een gewoonte van me is, voor ik naar bed ga, even
de jas aan en naar de lichtval kijken. Op 16 juni 2020
ook weer en ik zag direct m.b.v. een lampje: daar zit
iets op de buitenkant van de lichtval wat ik niet ken!
Toch is het je intuïtieve gevoel wat je scherp houdt. Ik
heb altijd een paar kokertjes in mijn zak voor het geval
dat! Het nachtvlindertje was zo gevangen en ik zag
het direct: deze heb ik nog niet eerder gevangen!

Zwartvlekspikkelspanner,
eerste waarneming in
Zeeland!
Zwartvlekspikkelspanner – Menophra abrubtaria
Eerste waarneming in Zeeland!
 
Huib en Marleen van Iwaarden
 
Iets zeldzaams ontdekken is iets waar iedereen met
waarnemingen in de natuur op hoopt. In april 2020 is
door een lid van 't Duumpje (natuurbeschermingsver
eniging van West-Zeeuws-Vlaanderen), waar ikzelf
ook lid van ben, een Arendbuizerd waargenomen en
gefotografeerd in de omgeving van St. Kruis, een
dorpskern van de vroegere gemeente Aardenburg.
Deze waarneming is gevalideerd en de vogel is een
dwaalgast in Nederland en maar enkele keren
waargenomen. Dan denk je stiekem, wat plezierig
voor die persoon, had ik ook maar eens zo'n waarne
ming.
De nachtvlinderval in onze tuin staat er vanaf begin
maart tot in november. Ik ben sinds 2 jaar ook een
meetpunt van het nachtvlindernet (no. 225) met in
2019 ongeveer 9600 waarnemingen. Toch is het altijd
weer spannend: wat zit er in de nachtval?
Matige vangsten in 2020 tot die tijd, de voorjaarsuilen
(Orthosia's), Kamperfoelie-uil (Xylocampa areola),
Snuitvlinder (Pterostoma palpina), Zwartkamdwerg
spanner (Gymnoscelis rufifasciata) en ook de Witte
eenstaart (Clix glautica ) om een paar soorten te
noemen.

Zwartvlekspikkelspanner      Foto: Huub van Iwaarden

Onmiddellijk de nachtvlinderbijbel erbij en ik kwam
tot de conclusie: een Zwartvlekspikkelspanner! Het is
zo bij waarnemingen die ik niet zeker weet, dat mijn
echtgenote Marleen als een onafhankelijke waarne
mer mijn conclusie bestudeert m.b.v. een vergroot
glas en goede lamp. Het was ook naar haar mening
die genoemde nachtvlinder, gevederd met een
specifieke tekening. Verder in stond er in de "bijbel"
dat deze zwartvlekspikkelspanner ZEER ZELDZAAM is
en nog maar enkele keren in Nederland is waarge
nomen. De omgeving van Rotterdam, Friesland en
Zuid-Limburg waren de waarnemingsplaatsen. Die
avond de waarneming met foto's opgestuurd naar
Jurrien van Deijk van Telmee.nl en zo kwam het bericht
van goedkeuring EN de EERSTE waarneming in Zee
land. Dan is het toch een soort beloning voor al die
uren met zo'n eerste waarneming in Zeeland! Een kers
op de taart! Jullie als vlinderaars zullen ook wel van
die momenten kennen hoop ik!
Ondertussen gaat het onderzoeken door: de nacht
val zetten, een dagvlinderroute lopen langs een ak
kerrand, waar ik ook nachtvlinderwaarnemingen doe
m.b.v. de LED-emmers in het veld, met tot nu toe zeer
matige vangsten. Ook de akkervogels worden door
mij gemonitord en ook de hommels en bijen worden
dan maar meegenomen, want je bent er toch! Dit
alles om in het nieuwe agrarisch onderzoek de dag-
en nachtvlinders te monitoren van het nieuwe project
van de Vlinderstichting. Ik zal hier van het najaar wel
een verslagje van maken voor de Prikkebeen.
De excursie waarbij ik jullie van harte had uitgenodigd
(en waar ik veel moed op had) zal wel naar volgend
jaar verschuiven i.v.m. de corona en omdat mijn
echtgenote en ik een eigen bedrijf hebben, willen we
geen risico's nemen vanwege besmettingsgevaar via
toilet e.d. Ik hoop dat jullie dat zullen begrijpen en
dan maken we er volgend jaar zeker iets moois van.
Wat in het vat zit, verzuurt niet!
Veel groeten uit Groede.
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Een mysterieuze micro, de
Roze bladroller (Cochylis
roseana)
Tobi Koppejan
 
In het kader van het onder de aandacht brengen van
de microvlinders in Zeeland hoort natuurlijk ook dat
er informatieve artikeltjes over herkenning en voorko
men van deze fraaie schepseltjes worden geschre
ven. Hieronder de aftrap van, naar ik hoop, een hele
serie.
De Roze bladroller is in Nederland een onbekende en
een vrij zeldzame soort, die door slechts weinig
nachtvlinderaars wordt waargenomen. Het is een
micronachtvlinder die volgens de summiere gege
vens op microlepidoptera.nl eerder als rups in bijvoor

beeld kaardenbollen wordt aangetroffen en niet zo
vaak als vlinder wordt gezien. Waardplanten zijn
naast de genoemde Grote kaardenbol ook Gulden
roede en Leeuwenbek.
Waarnemingen in Zeeland van de laatste jaren doen
vermoeden dat bovenstaande gegevens inmiddels
verouderd zijn, want uit op Waarneming.nl verzamel
de gegevens blijkt dat er de afgelopen vijf jaar zo’n
109 volwassen vlinders zijn gezien, alle op Walcheren
te Oostkapelle.
In Engeland is het een “common species” wat wil
zeggen normaal voorkomend, in Nederland is Oost
kapelle de absolute hotspot voor deze plaatstrouwe
bladroller en de vliegtijd van de volwassen vlinders
begint vanaf de tweede week van juli en duurt tot de
eerste week van augustus.
Van alle ingevoerde waarnemingen zijn er slechts
acht gedocumenteerd. Kees Los is overigens groot
aandeelhouder met 17 waarnemingen van maar
liefst 120 exemplaren.
De soort kan verward worden met de in Nederland
zeer zeldzame Regenboogbladroller (Cochylis flavici
liana) die er verdacht veel op lijkt, maar zich onder
scheid door een meer crème-witte basiskleur tot aan
de diagonale band, meer roze heeft op de buik en
het uiteinde van de vleugel,  geen duidelijk (vlekkeri
ge) afgetekende band en geen zwarte vlekken op

het uiteinde van de vleugels. Deze soort komt echter
zelden op licht af, veel minder dan de Roze bladroller.
Intrigerend is de waarneming van een nog niet be
vestigde Regenboogbladroller op 2 augustus 2013
door Wim Karst gefotografeerd, de vierde voor Neder
land op nog geen vijftig meter van de plek waar min
of meer de meeste waarnemingen van de Roze
Bladroller vandaan komen……….
 
Zeeuwen zijn dus zeker in het voordeel en hebben een
grotere kans, omdat er weinig waarnemingen zijn
buiten onze provincie. Persoonlijk denk ik dat je met
een (nachtvlinder-) lamp in de nabijheid van kaar
denbollen de kans vergroot om volwassen vlinders te
zien, omdat bovenstaand stukje bewijst dat ze meer
voorkomen dan dat we denken.
Alle foto’s zijn door mij gemaakt in de afgelopen jaren
in Oostkapelle.

Roze bladroller en de zeer zeldzame Regenboogbladroller 
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doordat de aantallen te laag waren om een levens
vatbare populatie te vormen.
In 2019 zijn er op waarneming.nl  55 waarnemingen
gemeld in 17 hokken van 10 bij 10 km, waaronder
uiteraard een aantal dubbeltellingen. De verdeling in
waarnemingen over het jaar was als volgt: jan 0, feb
2, mrt 9, apr 2, mei 0, jun 2, jul 3, aug 36, sep 1.
Daarna waren er geen meldingen meer. In augustus
waren er weliswaar 36 waarnemingen, maar van
slechts 5 exemplaren. Daarbij meldden 31 waarne
mers telkens hetzelfde, blijkbaar druk bezochte en
gefotografeerde, exemplaar. Er was dus geen sprake
van een invasie in de tweede helft van 2019.
Sinds de uitbraak van het coronavirus en de maatre
gelen van regeringswege, zijn waarnemingen van
zeldzame planten en dieren lange tijd niet meer
weergegeven in www.waarneming.nl.  Dat is nogal
rigoureus gebeurd, zodat tijdelijk geen enkele waar
neming en geen enkele foto werd getoond, ook niet
van voorgaande jaren. Eind april werden de waarne
mingen toch weer vrijgegeven. Toen bleek dat er toch
nog één andere melding was in 2020, en wel op 24
april in Nieuw-Bergen - Op de Paal in Noord-Limburg,
overigens ook zonder foto.
 
                    Illustratie is van Annelies Baaijens >>>
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Activiteitenprogramma
Vanwege de opgelegde maatregelen ter voorko
ming van de verspreiding van het coronavirus moeten
we uitwijken naar een ruimere vergaderruimte. Deze
is gevonden in vergadercentrum De Vroone in Kapel
le.
Woensdag  16 september: Henny Waanders zal een
presentatie houden over de in Nederland voorkomen
de  Parelmoervlinders. Voorafgaande zal de Algeme
ne Leden Vergadering worden gehouden.
Start 19:45 uur. Locatie: De Vroone, C.D. Vereeke-
straat 74, CE Kapelle.
 
In verband met het  beperkte aantal zitplaatsen ge
lieve u zich bijtijds aan te melden bij onze secretaris
(secretaris@vlinlibzeeland.nl).
 
Eventuele overige activiteiten worden bekend ge
maakt via e-mail en onze website www.vlinlibzeeland.
nl

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:  

Donkerstraat 42  

4463 VW Goes


