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Van de redactie 
 

Rondom de eerste lentedag in 2022 
valt het allereerste uitsluitend digitale 
nummer van ons ZNT in jullie 
mailbox. Je zou het daarom het 
lentenummer kunnen noemen. 
 

De komende drie nummers van 2022 
verschijnen achtereenvolgens op 21 
juni, 23 september en 21 december 
en zijn daarmee het zomer-, herfst- 
en winternummer. Mooier kan het 
niet. We streven telkens naar een 
gevarieerde inhoud die deels ook bij 
de verschillende seizoenen hoort. 
Door bovenstaande opzet kunnen 
auteurs zelf kiezen in welk seizoen 
hun artikel mag worden geplaatst. 
 

In dit nummer staan we stil bij het 
overlijden van Anna Adams, Erwin de 
Visser en Henk van Blitterswijk. 
Helaas hebben we inmiddels ook 
afscheid moeten nemen van Ellie 
Kemper. 
 

Gerard Beersma laat ons kennis-
maken met wantsen. Rinus Goutbeek 
schrijft een verslag over een inventa-
risatie naar de grauwe klauwier, een 
bijzondere vogelsoort die bezig is 
terug te keren in onze omgeving.  
 

In dit ZNT is ruimte voor nieuwe 
rubrieken, zoals ‘Gezien of … te zien’. 
Hierin wordt nog even teruggekeken 
op leuke waarnemingen in het 
afgelopen kwartaal. Dit keer gaat het 
om bijzondere soorten vogels. 
 

In ‘Elke boom telt’ wordt de komende 
tijd een monografie geschreven over 
een bekende soort boom in 
Nederland. Dit keer gaat het over de 
grove den, geschreven door Hester 
Piek. 
 

Veel lees- en kijkplezier. 
 

namens de redactie, Peter van Dam, 
Gabi Milder en Evert Ruiter 
 

De volgende kopijsluiting is zondag 

17 april 2022 
 

zntredactie@live.nl 
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Ga mee! 
 
 

Wandelexcursie vogelwerkgroep 
 

Excursiedoel Avereest  
Datum 27 maart  
Vertrek parkeerplaats van Vitens 9:00 
Terug 14:00 of 15:00 uur 
 

Excursieleiding Cor Kauw en Jur Furda 
Verwachte soorten o.a. blauwborst,  
roodborsttapuit en blauwe kiekendief. 
 

Aanmelding 

jurfurda2016@gmail.com  

of telefoon 06 51 28 05 38. 

Whatsapp ook mogelijk 

mailto:zntredactie@live.nl
mailto:jurfurda2016@gmail.com
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De Hooivogel 
Evert Ruiter 
 

De Hooivogel. Waarom de grutto uit 
Nederland vertrekt.  
Auteur: Gerrit Gerritsen 
Uitgeverij: Noordboek Natuur  
 

Het begint met een column die wijlen 
Martin Bril op 9 maart 2007 voor de 
Volkskrant schreef. In deze briljante 
column, met als titel ‘In Gruttoland’ 
figureert Gerrit -“een man met kort, 
borstelig rood haar, een rossige 
stoppelbaard en een bril”- als grutto-
onderzoeker in de uiterwaarden van de 
IJssel. Hij laat Martin kennismaken met 
IJslandse grutto’s. “Adembenemend”. 
 

Daar tussenin neemt rasverteller Gerrit 
je mee op reis. In verhalen op reis door 
zijn eigen leven dat zo innig verbonden 
en verstrengeld is geraakt met de 
grutto. Zeg maar gerust, het fenomeen 
grutto en álles wat daarmee 
samenhangt. Niets blijft in dit 224 
pagina’s tellende boek onbelicht.  
 

De reis voert vanuit de IJsseldelta naar 
Finland, IJsland, Marokko, Spanje, 
Senegal, Portugal en Frankrijk. 
Uiteraard komen we overal grutto’s 
tegen. 

 
 

Soms veel, soms weinig of bijna geen een, want al deze landen zijn op de een of andere 
wijze verbonden aan het leven van de grutto. Daarnaast zijn deze landen ook stuk voor stuk 
een grote of kleine schakel in de keten van het internationale beschermingsverhaal. Een keur 
aan andere vogels en bovenal bekende Nederlandse en buitenlandse vogelaars of 
wetenschappers figureren in de avonturen die er in Europa en Afrika worden beleefd. Naast 
minutieuze beschrijvingen van reizen, routes, wetenswaardigheden, anekdotes en hilarische 
verhalen, schotelt Gerrit ons ook de grote variëteit aan maaltijden voor die her en der 
worden genuttigd. Want ja, waar gevogeld en onderzocht wordt, moet ook lekker worden 
gegeten en gedronken. 
 

Het leven van onze nationale vogel, de broedbiologie, het gedrag, enzovoorts wordt uitvoerig 
en tot in detail beschreven. Vaak onderbouwd met cijfermateriaal en verwijzingen naar 
literatuur en wetenschappelijke artikelen. Maar nergens wordt het saai of langdradig. Dat 
heeft alles te maken met de vlotte pen van Gerrit, het boek leest als een trein. 
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Met uitzondering van inleiding en epiloog bevat het maar liefst 33 hoofdstukken. Het zijn 

echter korte hoofdstukken, die steeds een onderdeel van het grotere verhaal belichten. Dat is 

overzichtelijk, het leest fijn en uiteindelijk rijgen al die hoofdstukken zich aaneen tot een 

kralenketting die het hele verhaal verteld. 
 

Gaandeweg het boek wordt de sfeer wat bewolkter. Dat heeft alles te maken met negatieve 
trends en kelderende aantallen broedvogels. Zorgwekkend. Waar eerst nog optimisme en 
daadkracht (schouders eronder!) van de bladzijden afspat, wordt allengs duidelijk dat de 
bureaucratische muren van beton zijn en de goede wil en mooie beloftes vervliegen in de 
wind. Pas wanneer het echt bijna te laat is komen er aanvalsplannen en wordt er van alles uit 
de kast gehaald om het tij nog te keren. Het mag niet baten. Toch zijn er lichtpuntjes. En dat 
zijn die paar eigengereide boeren die het vertikken om mee te graaien uit allerlei 
subsidiepotten, maar zelf hun plan trekken en geheel op eigen inzicht en kracht 
weidevogelparadijsjes stichten waar het wel lukt ze te behouden en waar de grutto’s als 
vanouds floreren. Maar of die paar paradijsjes de hooivogel zullen gaan redden voor 
Nederland is nog maar de vraag. In de tussentijd hebben, vooral de jonge, grutto’s ook 
andere delen van Europa ontdekt en zoeken ze, net als kemphanen en watersnippen, hun 
heil meer richting noordoost Europa. Mogelijk ook een handje geholpen door de 
klimaatverandering. Dus eigenlijk door toedoen van de mens. En hoe het ze daar vergaat? De 
tijd zal het leren. 
 

 
foto Evert Ruiter 

P 

P 

P 

P 

P 
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Van de KNNV bestuurstafel door Evert Ruiter, voorzitter KNNV Zwolle 
 

Bij het schrijven van dit stukje (woensdag 23 februari 2022) zijn er twee zaken die om 
voorrang vragen. Dat zijn 1: we beleefden vandaag de eerste lentedag van het jaar waarop 
vanuit het hele land citroenvlinders en dagpauwogen werden gemeld en 2: de corona-
beperkingen lijken nu echt ten einde. Kortom, we gaan een mooie lente tegemoet! Daar 
waren we inmiddels wel aan toe. Waarmee niet gezegd is dat de ‘coronalentes’ van 2020 
en 2021 niet mooi waren, integendeel, maar deze lente lijken we er extra van te kunnen 
gaan genieten.  
 

Als bestuur hebben we ons de laatste tijd bezig gehouden met plannen voor dit jaar en de 
verdere toekomst. Op het moment dat u dit leest zijn die plannen reeds gepresenteerd op 
de Algemene ledenvergadering. Onze afdeling heeft veel te bieden. De werkgroepen 
hebben een vol programma, het ZNT verschijnt in digitale vorm nu vier keer per jaar, de 
Nieuwsbrief verschijnt maandelijks, er worden lezingen, cursussen, excursies en kampjes 
georganiseerd.  
 

Daarnaast zijn we steeds meer een vraagbaak voor lokale politici en nauw betrokken bij de 
doorstart van de Nooterhof. Daar verrijst binnenkort onder meer een nieuw gebouw. Dat 
zal vanaf 1 september, samen met andere groene Zwolse organisaties, onze nieuwe plek 
worden. Waar we kunnen vergaderen, lezingen en cursussen kunnen houden, enzovoorts. 
Allemaal mooie ontwikkelingen.  
 

Namens het bestuur wens ik iedereen een zonovergoten en bovenal vreedzame lente toe. 
 

 
          citroenvlinder                                                                                                                                foto Evert Ruiter 
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In memoriam Anna Adams 
Tineke Burghard, coördinator paddenstoelenwerkgroep 
 

Vorig jaar november ontvingen wij het bericht van het overlijden van ons oudste werk-
groeplid Anna Adams. Zij is 90 jaar geworden. 
 

Anna heeft heel veel voor de paddenstoelenwerkgroep betekend. Zij was jarenlang de 
drijvende kracht en het gezicht van de werkgroep. In de eerste jaren ging ze ook wekelijks 
op pad met de Werkgroep Mycologisch Onderzoek IJsselmeerpolders en droeg zo de daar 
opgedane paddenstoelenkennis over op de Zwolse werkgroep. 
 

 

Toen de werkgroep in 2003 dreigde te 
worden opgeheven, omdat er geen coör-
dinator beschikbaar was, nam Anna deze 
taak op zich. Op haar voorstel werd er vanaf 
die tijd wekelijks geїnventariseerd en werd 
er van de gevonden soorten een 
nauwkeurige lijst gemaakt. Ook probeerde 
ze iedereen aan te sporen vooral 
microscoopwerk te doen. Haar regel was 
determinaties doorgeven vóór woensdag-
avond 12.00 uur, daarna werd de lijst 
verstuurd, want de volgende inventarisatie 
stond alweer gepland. 

 

Met haar aanstekelijk enthousiasme, haar humor en de uitgesproken meningen bepaalde 
zij in grote lijnen de sfeer binnen de groep. Alles kon gezegd worden! Kenmerkend voor 
Anna was de regie in eigen hand houden, eind 2010 vond ze het tijd worden (ze was al 80) 
het coördinatorschap over te dragen. Ze bleef nog wel enkele jaren het knechtenwerk 
doen, zoals ze onder andere het maken van de lijsten noemde. 
 

Het was niet makkelijk voor haar om 
te accepteren, dat het lichamelijk 
gezien niet meer lukte om mee te 
gaan het veld in. Haar positieve 
instelling en relativeringsvermogen 
hebben haar hier zeker bij geholpen. 
Ze wilde zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven in het grote huis aan de 
Tuinstraat en dat is haar tot op enkele 
weken na gelukt.  
 

Bij ieder bezoekje vroeg ze vol belang-
stelling naar de werkgroep, ze 
benadrukte dan steeds weer hoe fijn 
ze het vond dat haar groepje nog altijd 
bestaat. Haar naam zal nog vaak 
worden genoemd en we zullen haar 
altijd blijven herinneren. 
  

 
     rode kelkzwam                                                 foto’s Evert Ruiter 

P 
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In memoriam Erwin de Visser 
Jur Furda 
 

Dan denk ik aan Erwin als vogelaar. Erwin 
was er altijd voor in om een dagje te 
vogelen. Hij was een opmerkzame spotter 
en wist altijd wat er op een bepaalde locatie 
was waargenomen en wat vermeld was op 
waarneming.nl. Erwin was er vaak bij met 
excursies en toonde zich dan onver-
moeibaar. Het was fijn om met hem een dag 
op te trekken. Ik vond het altijd mooi om 
zijn gedrevenheid te zien.  
 

Bij Erwin hield zijn enthousiasme niet op bij 
het vogels kijken alleen. In de loop der jaren 
heeft hij veel bestuurlijke taken op zich 
genomen. Bij de KNNV Zwolle, de landelijke 
libellenvereniging, bij de Ornithologische 
Unie. Meestal in de rol van penningmeester.  

 
foto Tea Bannink 

 

Hij ging nauwgezet te werk, een gouden vrijwilliger! Hij beleefde veel plezier aan deze 

taken en stak er veel tijd in. Zo was hij op de landelijke SOVON-dag steevast de hele dag 

actief in één van de boekenstands van deze verenigingen. 
 

Ik denk ook terug aan Erwin als chauffeur. Hij was gewend om voor zijn werk veel te rijden 
en dat was te merken. Hij reed altijd hard, maar betrouwbaar. Hij nam graag anderen 
mee. Ik heb mij altijd veilig gevoeld bij hem in de auto. 
 

In de loop van de jaren heb ik veel van Erwin gehoord over zijn werk. Ook daar weer een 

enorme gedrevenheid. Hij vond het belangrijk dat de juiste keuzes werden gemaakt als het 

ging om veiligheid en risico’s. 
 

Denkend aan Erwin denk ik ook aan een zorgzame man, aan de zorg die hij op zich nam 
voor zijn gehandicapte stiefdochter. 
 

Erwin was een toegewijd en verantwoordelijk mens. 
 

Hij is niet meer. Even een belletje: “Heb je zin om mee te gaan vogelen?”  
Dat gaat niet meer gebeuren. 
 

We zullen Erwin missen. 
 

 
foto gemaakt tijdens een excursie van de vogelwerkgroep 
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In memoriam Henk van Blitterwijk    
Dirk Maas 
 

Verdrietig vernamen wij dat op 9 december j.l. Henk van Blitterswijk is overleden. Henk 
was 66 jaar en net enkele maanden met pensioen. Meer dan 15 jaar was hij actief in het 
bestuur van de KNNV afdeling Zwolle. Eerst als secretaris, later als voorzitter en tenslotte 
als lid. 
 

Henk had een zeer brede kennis van de natuur, die hij als NJN-er al jong had opgebouwd. 
Vogels, planten, insecten, amfibieën, vissen, vleermuizen, alles had zijn interesse en zijn 
soortenkennis was enorm. 
 

Hij begon zijn loopbaan aan het Utrechts Buitencentrum in Oldebroek, waar leerlingen van 
de basisschool kennis konden maken met de vele aspecten van de natuur. Vervolgens 
werkte Henk 7 jaar voor SNV (Stichting Nederlandse Vrijwilligers) als deskundige op het 
gebied van bijen en de imkerij in Nepal. Terug in Nederland werd hij weer actief als docent 
natuur- en milieueducatie, eerst weer voor de gemeente Utrecht in Oldebroek, maar later 
in deeltijd voor de gemeente Den Haag in het Buitencentrum School in Bos in 
Wilhelminaoord. Een aantal jaren werkte hij daarnaast als onderzoeker bij Alterra, destijds 
het onderzoeksinstituut voor Bos en Natuur in Wageningen. 
 

 
foto Peter van Dam 

Het werk in Wilhelminaoord was hem 
op het lijf geschreven. Zijn passie voor 
natuur en milieu kon hij hier 
overbrengen op vele duizenden leer-
lingen van de basisscholen in Den 
Haag. Op fiets - en wandeltochten liet 
hij de stadskinderen kennismaken met 
het prachtige landschap en de natuur 
in de omgeving van Wilhelminaoord. En 
natuurlijk werden daarbij de hunebed-
den en grafheuvels bewonderd. Adem-
loos luisterden ze naar zijn verhalen 
over hoe de mensen in de oudheid 
leefden. In een prehistorisch huis liet 
hij zien hoe men vroeger messen, 
bijlen, pijl- en speerpunten maakte van 
vuursteen.  Ook maakte hij daar met 
leerlingen op primitieve wijze vuur en 
liet hij zien hoe onze vroege 
voorouders op een heel heet vuur 
koper en tin omsmolten tot brons. Voor 
talloze kinderen uit Den Haag 
onvergetelijke ervaringen. 

 

Uit het feit dat Henk zich jarenlang naast deze intensieve baan actief wilde inzetten voor de 
KNNV blijkt zijn grote betrokkenheid bij natuur en milieu. Naast zijn bestuurswerk wist hij 
dankzij zijn uitgebreide netwerk vele interessante lezingen te organiseren. Bij dit alles 
speelde zijn innemende persoonlijkheid, zijn gevoel voor humor en zijn aanstekelijke lach 
een grote rol. Wij missen een bijzonder fijne vriend. 
 

Martsjen, Menno en Wietse wensen wij veel sterkte bij de verwerking van dit grote verlies. 
P 
P 
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najaar 2021    

Cursus Jeugdbegeleider IVN  
Marlène Vaessen 
 

Om meer begeleiders te krijgen voor onze jeugdnatuurgroep in Meppel organiseerden we 
samen met IVN Hoogeveen en IVN Westerveld een cursus jeugdbegeleider. In acht 
bijeenkomsten boden we allerlei tips en werkvormen aan. De cursisten kwamen uit allerlei 
streken en we zullen ze her en der in natuurclubjes zeker tegenkomen. zeker tegenkomen               
 

Peter van Dam, Frits Wester, Marlène Vaessen 
 

Hierna een aantal ervaringen: 
 

Nadat ik vanuit de stad in het Drents Friese Wold ging wonen, verwonderde ik me 
over de natuur en wilde daar meer van weten en het ook overbrengen op kinderen. Ik 
ging dus vol verwachting de cursus Jeugdnatuurbegeleider van het IVN volgen. Ik heb 
er gezeten als een spons, om maar al die informatie op te slaan in mijn hoofd. Ik heb 
veel geleerd van de inbreng van de docenten, maar ook van de inbreng van de 
medecursisten die allemaal hun eigen natuurverhaal vertelden. De kers op de taart 
waren de excursies. Sinds ik deze cursus heb gevolgd zie ik veel andere dingen in de 
natuur. Eén nadeel is dat ik nu wel eens struikel over een boomstronk, omdat ik te 
veel om me heen zie!!! Ik ben een rijker mens geworden en hoop hier ook iets met 
kinderen mee te kunnen doen in de toekomst. 

T
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Voor de natuurcursus maakte ik een 
buiten-escaperoom met verschillende 
opdrachten. De escaperoom was buiten 
rondom een oven. Het grappige was dat 
er een skelet van een dier lag, dat niet 
bij de escaperoom hoorde. De deel-
nemers vonden het een leuke ervaring 
en ik ga deze in het voorjaar zeker met 
kinderen doen. Ik vond ook alle andere 
opdrachten erg leuk om te ervaren, 
mooi om te zien hoe creatief iedereen is 
met zijn/haar eigen invalshoek. 
P 
P 
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Natuur is een feestje heet één van de activiteiten die Marlène organiseert. Nou, ik 
vond de cursus IVN-jeugdbegeleider van Marlène en haar team in Meppel en 
omstreken ook zeker een feestje. Met veel passie en kennis van zaken verzorgden 
zij de lesbijeenkomsten. Het was voor mij een thuiskomen in een groep 
enthousiaste gelijkgestemde natuurliefhebbers die hun liefde voor de natuur graag 
op speelse wijze aan kinderen willen doorgeven. Ik heb genoten van de gevarieerde 
lesbijeenkomsten, waarin ik in de stof herkenning vond en mijn kennis uitgebreid 
werd. Het was een inspirerende cursus op alle fronten en ik ben nog bewuster om 
me heen gaan kijken naar bomen, planten, vogels, miertjes en piertjes. 

H
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Je wilt wat meer vrijwilligers… en dan zomaar opeens, ben je docent voor een cursus, 
hellup! Maar wat heb ik daar ook veel geleerd, wat super om zoveel ervaringen met 
elkaar uit te wisselen. Ik werd vooral blij door het grote aanbod van mensen die wilden 
mee gaan doen om met kinderen de natuur in te gaan: Na één advertentie hadden we 
wel 3 groepen vol: één in Hoogeveen, één in Nieuwleusen en één in Meppel! Ik heb 
ervan genoten. 
 

En nu kijk ik weer uit naar ons eerste natuurfeestje, iedere laatste zondag van de 
maand. Kom gerust een keer kijken. 

 
 

 
 

PP foto’s Peter van Dam 
PP 

P 
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Gezien of … te zien 
Peter van Dam, foto’s ©Henk Wester 
 

Elk kwartaal worden bijzondere waarnemingen gedaan in de directe omgeving van Zwolle. 
In deze rubriek besteden we aandacht aan een aantal hiervan. Deze keer gaat het om 
bijzondere vogelsoorten die zich bij ons ophielden of ophouden. De volgende keer kunnen 
het ook planten of insecten zijn. 
 

Koereiger Bubulcus ibis 
 

Al een paar maanden wandelt 
er een koereiger tussen 
koeienpoten in de Masten-
broeker klei. Op een gegeven 
moment waren het er zelfs 
twee. Op plekken waar de 
grond werd omgewoeld door 
de koeien zochten de kleine 
reigers naar voedsel. In rap 
tempo werden emelten en 
wormen opgeslokt.   
 

De koereiger wordt steeds 
vaker in ons land gezien. In 
2007 werden al 366 koerei-
gers geteld. Het hoogste 
aantal was 13.074 in 2021. In 
2022 werden er in de eerste 
twee maanden al bijna 6000 
geteld.   
 

De uitbreiding van het aantal broedgevallen in noordelijke richting gaat gestaag verder. In 
Frankrijk steeg dat aantal van nog 0 in 1969 tot meer dan 12.000 in 2014. In 1998 
mislukte het eerste Nederlandse broedgeval in De Auken. In 2021 heeft een paar 
koereigers in daar met succes twee jongen grootgebracht. 
 

Witoogeend Aythya nyroca 
 

De witoogeend is een duikeend uit o.a. het mondingsgebied van de Donau in de Zwarte 
Zee. In de eerste maanden van 2022 heeft een woerd van de witoogeend veel vogelaars 
getrokken naar Park Weezenlanden. Hij sloot zich daar aan bij kuifeenden.  
 

 

Het opvallende witte oog is ken-
merkend voor de woerd. Alleen in 
zonlicht is te zien dat de eend op 
zijn rug na niet zwart is. 
 

In ons land zijn geen broed-
gevallen bekend van zuivere 
aard, maar soms wel eens 
gemixt.  
 

In hun broedgebieden zijn 
witoogeenden enorm schuw. De 
vogel in Zwolle liet zich prima 
bekijken. 

P 
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Roerdomp Botaurus stellaris 
 

Dat roerdompen een prima schutkleur 
hebben en hun daarbij horend gedrag 
van heel lang doodstil blijven staan, is 
natuurlijk bekend bij natuurliefhebbers. 
Velen hebben helaas nog nooit een 
roerdomp gezien. 
 

In de Stadshagen laat een tweetal roer-
dompen zich al drie winters achtereen 
prima bekijken. Zij zijn gewend aan de 
vele fietsers en wandelaars vlak langs 
de rietkraag waar zij vissen. Vanaf de 
stoep is het haast een koud kunstje om 
ze te zien. Ze staan naast elkaar, maar 
verspreid in de rietkraag. 

 
 

 

Humes bladkoning Phylloscopus humei en bruine boszanger Phylloscopus fuscatus 
 

Zwolle was de afgelopen maanden in trek bij verwanten van de tjiftjaf Phylloscopus 
collybita,  de fitis P. trochilus en de fluiter P. sibilatrix. Al heel gewoon lijkt de komst van de 
bladkoning P. inornatus. De Siberische boszanger P. tristis liet zich zien en ook de Pallas’ 
boszanger P. proregulus kwam voorbij. Daar kwamen in de eerste maanden van 2022 nog 
twee niet verwachte zeldzame soorten bij: de Humes bladkoning P. humei en de bruine 
boszanger P. fuscatus. 
 

 

De Humes bladkoning verschilt qua 
uiterlijk nauwelijks van de bladko-
ning. In plaats van twee duidelijke 
vleugelstreepjes is het voorste 
streepje vrijwel onzichtbaar bij de 
Humes bladkoning. Bij de blad-
koning zijn die streepjes wit en bij de 
Humes meer beige. Hij komt voor in 
naaldbossen en wordt wel ‘kanarie 
van de taiga’ genoemd. Dat liet hij in 
Zwolle zien door telkens die ene 
naaldboom te bezoeken in de Aa-
landen.  
 

De bruine boszanger is meer een 
vogel van natte bossen. In Zwolle 
scharrelde hij nogal druk in een op 
moerasbos lijkend stukje langs de 
spoorlijn naar Deventer. De vogel 
heeft geen vleugelstreepjes. 
 

Beide vogels zijn bij ons dwaalgast 

vanuit het verre oosten van Europa 

en Azië. Elk jaar verschijnen ze wel 

ergens in ons land. Ze worden vooral 

herkend aan hun specifieke roepjes, 

die heel anders klinken dan de 

andere Phylloscopus-soorten. 

Humes bladkoning Phylloscopus humei 

P 
 

 
bruine boszanger Phylloscopus fuscatus 



14 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT 
ZNT 

Wantsen (deel 1) 
tekst en fotografie ©Gerard Beersma 

 

In 2 artikeltjes zal ik wat vertellen over de vele soorten wantsen die we in de directe 
omgeving van Zwolle tegen kunnen komen. Wantsen vormen een intrigerende groep 
insecten met tal van vormen, kleuren en leefwijzen. De meeste soorten komen op het land 
voor, maar er zijn er ook die een groot deel van hun leven in zoet water doorbrengen, of 
ingegraven leven in de bodem. In Nederland komen meer dan 650 soorten voor en dat is 
misschien wel veel meer dan de gemiddelde natuurliefhebber zal denken. Dat komt 
waarschijnlijk vooral doordat er maar enkele echt opvallende soorten zijn. Voor de meesten 
moet je toch wat meer moeite doen om ze te zien. Toch komt er in elk tuintje beslist een 
aantal soorten voor. Laten we eerst in zijn algemeenheid iets zeggen over de kenmerken 
die wantsen onderscheiden van andere insectengroepen. 
 

 
kaneelglasvleugelwants Corizus hyoscyami   
Zwolle, mijn stadstuintje, mei 2020 

Kenmerken 
 

Oppervlakkig gezien lijken wantsen op kevers. Er zijn 
twee belangrijke verschillen: wantsen hebben een 
zuigsnuit (kevers hebben bijtende kaken) en de 
voorvleugels van wantsen zijn aan de voorkant hard, 
maar het achterste deel is vliezig en meestal doorzichtig. 
De kaneelglasvleugelwants op de foto moet zijn rechter 
voorvleugel nog opbergen, daardoor kun je mooi zien 
hoe die vleugel er uit ziet. Vergelijk dat maar eens met 
het volledig harde dekschild van een lieveheersbeestje. 
 

Meteen achter de kop bevindt zich het halsschild, en 
daarachter het schildje, driehoekig en bij deze soort 
zwart met een rode punt. Onder die rode punt zie je in 
dit geval nog de achtervleugel, en die zie je maar 
zelden. De vorm en de kleur van het halsschild en van 
het schildje vormen belangrijke kenmerken voor het 
determineren, evenals de kleur van de antennes en de 
poten. 

 

De zuigsnuit ligt meestal plat onder de kop 
naar achteren gericht, en kan gebruikt 
worden om plantensappen te zuigen of om 
andere insecten leeg te zuigen. Bij de 
roofwantsen zien we vaak een kromme 
zuigsnuit met duidelijk ruimte tussen die 
zuigsnuit en de onderkant van de kop, zoals 
te zien is bij de heidesikkelwants hiernaast. 

 
heidesikkelwants, Nabis ericetorum  

Vilsteren, Vilsterense Heide, oktober 2019 
 

Je kunt de meeste wantsen gerust op je hand laten lopen om ze beter te kunnen bekijken, 
ze steken normaal gesproken niet. Een uitzondering wordt gevormd door de tegenwoordig 
zeldzame bedwants, die ik ‘helaas’ nog nooit gezien heb. Ook waterwantsen willen nog wel 
eens (en flink) steken. Kleine wantsjes zoals de berkensmalsnuit prikken wel eens door je 
huid, maar hinderlijk wordt dat alleen als het aantal wantsen veel groter is dan 
gebruikelijk, wat in uitzonderlijke jaren wel eens voorkomt. 
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Bij veel wantsensoorten zien we 2 of 3 ocelli. Dat 
zijn kleine enkelvoudige ogen die tussen de grote 
samengestelde ogen geplaatst zijn. De grote familie 
van de blindwantsen heeft (op slechts 1 uitzondering 
na) geen ocelli, andere wantsen hebben dat wel. 
Waar ocelli voor zijn is niet duidelijk, blindwantsen 
kunnen uitstekend zien, dus de naam blindwants 
doen ze geen eer aan. Op de foto heb ik de ocelli 
met een wit pijltje aangegeven. 
 

                     zwartgespikkelde glasvleugelwants Brachycarenus tigrinus  
                     Zwolle, Soeslo, december 2019  

 

 

Bij een aantal groepen is het achterlijf 
breder dan het deel dat door de vleugels 
bedekt wordt. Hierdoor kijken we tegen een 
stuk achterlijf aan dat we het connexivum 
noemen; de aanwezigheid hiervan en de 
tekening zijn vaak van belang. Dat is 
bijvoorbeeld zo bij het opvallend geblokte 
connexivum van de bladpootrandwants op 
de foto hiernaast. 
 

Naast al deze kenmerken kan de grootte van 
het dier(tje)  ook nog een rol spelen. De 
grootste soorten zijn wel 2 centimeter lang, 
zoals die bladpootrandwants, de kleinste 
volwassen wantsen komen niet verder dan 
ongeveer 1 mm.  
 

Op de kleine foto zien we een volwassen 
Orius van 2,2 mm. ongeveer op dezelfde 
schaal afgebeeld als de bladpootrandwants. 
Het gigantische verschil in grootte is heel 
duidelijk. Het spreekt voor zich dat het een 
stuk moeilijker is om kleine soorten te 
vinden, zeker als ze de gewoonte hebben 
om zich bijvoorbeeld tussen de kiertjes in 
een boomschors verborgen te houden. 
 

 
 
 
 
 
 
Grote foto: bladpootrandwants Leptoglossus occidentalis  
Tongeren, augustus 2019  
Kleine foto: Orius cf. majusculus, Zwolle, Soeslo, juli 2015 

 

Ontwikkeling 
 

Anders dan bijv. vlinders of kevers kennen wantsen geen popstadium. Is een wants net uit 
het ei, dan noemen we het geen larve, maar een nimf. Nimfen hebben al wel kenmerken 
van het volwassen dier, maar in elk geval nog geen volgroeide vleugels en kunnen dus ook 
niet vliegen. De nimf vervelt enkele keren en ziet er na elke vervelling weer iets anders uit. 
Na de laatste (meestal 5de) vervelling is de wants volwassen en zijn de vleugels klaar voor 
gebruik. Er zijn overigens soorten die ook in volwassen toestand maar heel korte 
vleugeltjes hebben en niet kunnen vliegen.  

P 
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groene schildwants  Palomena prasina 
 

1: eieren, Raalte, Boetelerveld, mei 2020  
2: nimf 1ste stadium, Zwolle, Soeslo, juni 2016  
3: nimf 2de stadium, Eelde, augustus 2017  

 

 
 

4: nimf 3de stadium, Dalfsen, De Horte, juli 2019  
5: nimf 4de stadium, Heino, Alerdinck juli 2019  
6  links: nimf vijfde stadium,  
    rechts: volwassen dier, Zwolle, Westerveldse Bos, augustus 2021               

 

Door de stadia die een wants doorloopt zijn er binnen een 
soort nogal wat verschillen. Ook het seizoen speelt een rol. 
In de herfst wordt de vegetatie waar de dieren op zitten 
bruiner. Veel wantsen, ook de groene schildwants, blijven 
goed tegen vijanden beschermd door mee te kleuren. Tot 
ze uiteindelijk helemaal bruin zijn. 
 
 

 

 

 

volwassen groene schildwants in het winterseizoen  
Dalfsen, De Horte, januari 2020 

 
 

 
heksenkruidsteltwants Metatropis rufescens  
Zwolle, landgoed Windesheim, juni 2017 

Voedsel 
 

Veel wantsen leven van plantensappen. Vaak 
zijn ze niet erg kieskeurig: bij de groene 
schildwants van de vorige pagina staan veel 
plantensoorten op het menu. Maar er zijn ook 
soorten die slechts 1 of 2 plantensoorten eten.  
 

Zo komt op groot heksenkruid de fraaie 
heksenkruidsteltwants voor, een soort die 

je ook in Zwolle gemakkelijk kunt vinden 
als je maar weet op welke plantensoort je 

moet zoeken. Enige plantenkennis is dan 
ook zeker handig als je dit soort gespe-

cialiseerde wantsensoorten wilt zien. 
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De grote en opvallende geringde roofwants 
is – zoals de naam ook al aangeeft – een 
echte rover. Hij leeft o.a. van larven van 
bladwespen, maar pakt ook wantsen, 
volwassen bladwespen en zelfs kevers. Hij 
jaagt graag vanaf een verhoging in lage 
heidevegetatie. Elk insect dat ook maar 
enigszins in de buurt komt loopt gevaar door 
de stevige voorpoten te worden gepakt.  
 

Zelf is de wants redelijk goed beschermd 
door de fel zwart met rode tekening op 
poten en connexivum. Voor potentiële 
vijanden is dat een duidelijk signaal dat dit 
dier vermoedelijk oneetbaar of zelfs giftig is.  
 

Hoewel opvallend zien we deze wants niet 
vaak, want het is een zeldzame soort. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

geringde roofwants, Rhynocoris annulatus  
Raalte, Boetelerveld, juni 2020 

 

Er wordt door wantsen soms ook wel aas 
gegeten. Soorten die hun voedsel van het 
wateroppervlak halen (bijv. de gewone vijver-
loper die links van de koptitel afgebeeld staat) 
pakken veel insecten die in het water gevallen 
en verdronken zijn. Maar ook op het land kom je 
aaseters tegen. Hiernaast een bonte eikendons-
wants die een kapotte meikever gevonden heeft, 
waar nog wel wat eetbaars aan zit. 
 

bonte eikendonswants, Psallus varians  
Zwolle, Soeslo, mei 2020 

 
 

Vijanden 
 

Zoals alle insecten hebben wantsen nogal wat vijanden. 
Vogels, spitsmuizen, egels, keverlarven, roofvliegen, spinnen, 
en ook andere wantsen. Want de ene soort kan best een 
smakelijk hapje vormen voor de andere, en ik sluit niet uit dat 
een roofwants ook de nimfen van zijn eigen soort aanvalt. Om 
zich de vijanden van het lijf te houden, houden wantsen er 
verschillende methoden op na. Camouflage bijvoorbeeld, of het 
hebben van felle zwartrode of zwartgele schrikkleuren. Ze 
graven zich in in de bodem, of ze zijn zo snel dat ze op tijd aan 
een aanval kunnen ontsnappen. Maar uiteraard lukt dat niet 
altijd en eigenlijk is er voortdurend een wedloop gaande: de 
vijanden worden steeds beter in hun aanvalswerk, maar de 
prooidieren in het ontwijken van die aanval. 
 

 
 

rietsikkelwants Nabis lineatus pakt 1 van de graswantsen  
Dalfsen, De Horte, augustus 2021 
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Broedzorg 
 

Wat je misschien niet onmiddellijk zou verwachten is dat er onder wantsen ook broedzorg 
voorkomt. De groep van de kielwantsen staat erom bekend, vaak vind je bijvoorbeeld aan 
de onderkant van een berkenblad een heel groepje kielwantsen. Meestal gaat het om 
nimfen met 1 of meer volwassen dieren erbij. De 2 dieren op de foto zaten eerst naast 
elkaar op een blad. Toen ik net wat te snel dichtbij kwam om een foto te maken werd de 
nimf opeens door de volwassen wants onder zijn hoede genomen. 
 

 
 

   meidoornkielwants Acanthosoma haemorrhoidale  
   Heerde, augustus 2020 

Foto’s naast de koptitel  
Links: gewone vijverloper Hydrometra stagnorum,  
De Horte, augustus 2019  
Rechts: schietwilgblindwants Salicarus roseri, Zwolle, juni 2019 

 

In het volgende nummer van het ZNT laat ik wat voorbeelden zien uit de verschillende 
wantsenfamilies. 
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Grauwe klauwieren in de Olde Maten en Veerslootlanden 
Rinus Goutbeek 
 

Samenvatting 
 

Het natuurgebied De Olde Maten/Veerslootlanden in Staphorst is sinds een aantal 
jaren verrijkt met een aantal broedparen van de grauwe klauwier. Vanaf 2017 
wordt systematisch gezocht en in de komende jaren wordt de inventarisatie 
voortgezet. De Olde Maten is een gebied met lange, smalle percelen. Het typisch 
Staphorster slagenlandschap. De Veerslootlanden is een klein blauwgrasland-
reservaat rondom een oude eendenkooi.  
 

Inventarisatie vraagt soms veel inspanning en geduld door het geheimzinnige 
gedrag van de grauwe klauwier. Doel is om het aantal broedparen en de plaats 
van de territoria vast te stellen. Bovendien wordt geïnventariseerd waar 
mogelijkheden liggen om het gebied verder geschikt te maken voor de grauwe 
klauwier. 
 

Inleiding 
 

De grauwe klauwier is een mooie indicator voor de natuurkwaliteit. Het soort landschap dat 
wordt verlangd, is een halfopen cultuurlandschap met een groot en gevarieerd aanbod aan 
prooidieren van verschillende grootte, met braamstruwelen, meidoorn en uitkijkposten. Dat 
landschap is een overgangsfase in de ontwikkeling van een kale bodem naar uiteindelijk 
een dicht bos. Vroeger was dit landschap veelvuldig aanwezig door het extensieve en 
steeds wisselend gebruik ervan. Er was altijd wel ergens een biotoop voor de grauwe 
klauwier. De intensivering in de landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van het 
verdwijnen van dit gevarieerde landschap en daarmee van het voedselaanbod, maar ook 
door stads- en dorpsuitbreiding is veel van het halfopen landschap verdwenen. De grauwe 
klauwier moet weer de kans krijgen om zich te vestigen. Dit verlangde landschap is er niet 
vanzelf, maar vraagt nu nadrukkelijk om beheerinspanningen. 
 

Leefwijze 
 

De grauwe klauwier leeft heel verborgen en speurt vanaf een uitkijkpost naar prooi. Dit is 
meestal ook het beeld wat wij hebben van deze kleine roofvogel. Het halfopen 
cultuurlandschap biedt een gevarieerd aanbod aan prooien. Het menu bestaat van kleine 
insecten, torren en kevers tot grotere prooien zoals libellen en sprinkhanen en soms 
amfibieën en muizen. Dit is vooral in de periode dat er jongen zijn, cruciaal voor de grauwe 
klauwier. In elke fase in de groei van de jongen, kan passend voedsel worden aangeboden. 
Ook bij regenachtig weer kunnen, door grondpredatie, voldoende prooidieren worden 
gevonden. De vogels leggen soms een voedselvoorraad aan, door de prooi vast te prikken 
op doornen van bv. braam en meidoorn en soms op prikkeldraad. De grauwe klauwier 
broedt af en toe ook in elkaars nabijheid, voor de veiligheid, (drie of meer zien meer dan 
twee), maar ook, waar al een territorium is, zijn meestal ook voldoende prooidieren 
aanwezig. Bovendien kan er uitwisseling van DNA (vreemdgaan) plaats vinden. 
De grauwe klauwier is een trekvogel. Hij verschijnt eind april in ons land en vertrekt in 
september voor een lange tocht  naar Zuid-Afrika om te overwinteren. 
 

Verspreiding in Europa 
 

De grauwe klauwier komt bijna overal voor in Europa. Uit het onderzoek voor de European 
Breeding Bird Atlas 2, uitgave 2020 (een fantastische en lijvig boekwerk), blijkt dat in 
Europa ca 7,4 tot 14,3 miljoen aantal broedparen zijn vastgesteld!! Door het verdwijnen 
van het half open en kleinschalige en gevarieerde landschap in Nederland, ligt Nederland 
nu aan de rand van het leefgebied van de grauwe klauwier in Europa. 
P 
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De meeste trekvogels uit West Europa trekken 
in het najaar naar het zuiden en overwinteren 
in de Sahelzone. Deze zone is voor ‘onze’ 
trekvogels van essentieel belang. Over het 
belang van deze zone is door de KNNV een 
fantastisch boek uitgegeven ‘Living on the 
Edge’. Beslist een aanrader om enig zicht te 
krijgen in het belang van de Sahelzone en op 
de knelpunten die er zijn. De Sahelzone wordt 
gebruikt als tussenstop op doorreis naar de 
Kalahari in Zuid-Afrika en legt een veel grotere 
afstand af dan de meeste trekvogels. Op de 
terugreis naar Europa vliegt de grauwe klauwier 
via een meer oostelijke route en doet daarbij 
het Midden Oosten aan. Daarbij slim 
gebruikmaken van de heersende windrichting 
naar Europa. 
 
 
Bron: Limosa 92-3/4, themanummer Sahel, Both en Klaassen 

 

Verspreiding in Nederland 
 

In 1900 kwam de grauwe klauwier nog veelvuldig in Nederland voor met een aantal 
geschatte broedparen ca 10.000. Midden jaren 80 beleefde de soort een dieptepunt met 
een geschat aantal broedparen tussen 80 en 140. In de jaren tussen 2013 en 2015 
bedroeg het aantal broedparen in Nederland tussen 340 en 470! Het aantal broedparen in 
2020 is geschat tussen 800 en 1000. De verspreiding in Nederland beperkt zich 
hoofdzakelijk tot een stevig bolwerk in Drenthe (Bargerveen en het Drents-Friese Wold), de 
Veluwe en Zuid-Limburg. De overige waarnemingen in Nederland zijn verspreide 
waarnemingen, met name in oostelijk deel. 
 

Het werk van de ‘Stichting het Bargerveen’ heeft een belangrijke rol gespeeld in het herstel 
van de grauwe klauwier in Nederland. In het Bargerveen is veel onderzoek gedaan naar de 
grauwe klauwier en worden veel adviezen gegeven om leefgebieden te herstellen. 
 

Op de rode lijst is de grauwe klauwier aangeduid als ‘bedreigd’. In een paar Natura2000 
gebieden is de grauwe klauwier opgenomen als te beschermen soort, maar niet in de Olde 
Maten/Veerslootlanden. 
 

Verspreiding in Overijssel 
 

In Overijssel zijn 3 gebieden waar 4 tot 10 
broedparen zijn vastgesteld en in 12 gebieden waar 
1 tot 3 broedparen zijn vastgesteld (gegevens 
SOVON 2019). De waarnemingen van de Olde 
Maten/Veerslootlanden vanaf 2019 zijn nog niet 
opgenomen in de gegevens van SOVON. In 
Overijssel ligt geen Natura2000 gebied waar de 
grauwe klauwier bijzondere bescherming krijgt. 
 

Onderzoeksgebied 
 

Het natuurgebied de Olde Maten/Veerslootlanden 
ligt in de gemeente Staphorst en wordt globaal 
begrensd door de Zwartewaterkloosterweg, de 
Matenweg, de Stadswegen Dekkersland. ligging van het onderzoeksgebied 
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Staatsbosbeheer is eigenaar en beheerder en heeft een oppervlakte van ca 1.500 ha in 
eigendom. Samen met De Wieden (Natuurmonumenten) en De Weerribben 
(Staatsbosbeheer) en zuid Friesland, maakt het onderdeel uit van het grootste aaneen-
gesloten laagveen moeras van West Europa. De totale oppervlakte van dit laagveenmoeras 
is ca 15.000 ha groot. O.a. de otter en de grote vuurvlinder zijn belangrijke kensoorten van 
dit prachtige natuurgebied. 
 

De Olde Maten is ontstaan door het afgraven voor turf. Er vond geen totale vervening 
plaats, maar er werden 5 tot 7 meter brede sloten uitgegraven op de perceelgrenzen de zg 
‘boksloten’. Er verscheen een open landschap met afwisseling van boksloten met lange 
smalle percelen grasland en smalle rietstroken. De boksloten groeiden dicht en er ontstond 
een halfopen landschap met elzen, wilgenstruwelen, braamstruwelen, meidoorn en op een 
aantal plekken gagel, afgewisseld met  riet- en moerasvegetaties. De Olde Maten beslaat 
een oppervlakte van ca 800 ha, waarvan ca 700 ha eigendom is van Staatsbosbeheer. 
 

 
foto Rinus Goutbeek 
 

Het Staatsbosbeheer reservaat De Veer-
slootlanden is het laatste niet ontgonnen, 
onbemeste stukje Rouveense Veld. Het 
bestaat uit 15 ha blauwgrasland en een 
oude eendenkooi. Het is in 1956 aangekocht 
door Staatsbosbeheer. Rondom de eenden-
kooi is ook een extensief gebruikt klein-
schalig landschap ontstaan van wilgen- en 
elzenbosjes, die deels om het reservaat zijn 
aangeplant, maar ook spontaan zijn 
opgeslagen in greppels en sloten.  

foto Bernd Steenbergen 
 

Aan het begin van deze eeuw zijn maatregelen uitgevoerd om de hydrologie in de Olde 
Maten/Veerslootlanden te herstellen. Maatregelen die het water zowel kwalitatief als 
kwantitatief verbeteren. Er is een scheiding aangebracht in het water van het natuurgebied 
met water van het omringende landbouwgebied. Elk met een eigen peil. Bovendien is het 
nu mogelijk om waardevol kwelwater in het gebied vast te houden. Het beheer van het 
gebied voert Staatsbosbeheer uit, samen met boeren uit de omgeving. Beheer wordt 
gerealiseerd binnen de natuurdoelen die zijn vastgesteld voor het gebied. 
P 



22 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT 
 

Wijze van inventariseren 
 

In 2017 is een begin gemaakt met de inventarisaties, waarbij de incidentele waarnemingen 
van 2007 als uitgangspunt zijn gebruikt. In eerste instantie werden percelen geïnventa-
riseerd, die aansloten bij de bekende territoria. Het bleek al snel dat een grondige 
inventarisatie van de Olde Maten heel lastig zou worden, omdat het gebied nogal 
onoverzichtelijk en bewerkelijk is. Een goede inventarisatie van de 1500 ha wordt een 
behoorlijke klus. Honderden percelen van ca 800 m lang en enkele tientallen meters breed. 
Niet ieder deel van de Olde Maten is geschikt voor grauwe klauwieren. De delen met veel 
hoge aaneengesloten bossingels en de helemaal open delen van de Olde Maten zijn niet 
geïnventariseerd. Het ‘potentiële’ leefgebied voor de grauwe klauwier is ca 550 ha. 
 

Elk geschikt perceel moet worden afgelopen en wanneer je geluk hebt, ligt er aan het eind 
van het perceel bij de Oldemaatsloot een plank die wordt gebruikt door het Waterschap. 
Ook de geheimzinnige leefwijze van de grauwe klauwier is medebepalend voor 
waarnemingen. Heel schuw en heel slim verstoppertje spelen. In de handleiding van 
SOVON wordt ook aangeraden om regelmatig achterom te kijken. Het is een fantastische 
belevenis om rustig, onopvallend en zittend op een krukje met de telescoop voor je, de 
grauwe klauwier te kunnen volgen in hun doen en laten. Op deze wijze werden ook 
meerdere broedparen ontdekt. 
 

De beste inventarisatie periode ligt tussen 
half mei en half augustus. De eerste 
waarnemingen in De Olde Maten/Veer-
slootlanden is veelal in de tweede helft van 
mei en de laatste waarnemingen ca. begin 
september.  
 

Voor het verkrijgen van een duidelijk beeld 
zijn minimaal 5 bezoeken noodzakelijk. 
Wanneer je speciaal voor de grauwe 
klauwier op pad wilt gaan, hoef je eigenlijk 
niet vroeg op te staan. De zang is nogal 
zuinig en valt weg in het overweldigende 
orkest van de andere zangvogels. 

 

foto Bernd Steenbergen 
 

 
 

verdeling van de inventarisatie-
gebieden 

Bovendien zijn er ‘s ochtends vroeg nog geen insecten te 
bespeuren. Die komen wat later op gang wanneer deze door 
de zon voldoende zijn opgewarmd. Wanneer er jongen z ijn, 
worden de grauwe klauwier minder schuw en laten de 
volwassen vogels zich sneller zien. Zij hebben een 
belangrijke taak te vervullen. Er werden bij de verschillende 
paartjes 3 tot 5 jongen waargenomen. In de beginfase van 
de jongen worden alleen de volwassen vogels waargenomen 
die met prooi in het dichte struikgewas verdwijnen. Wanneer 
de jongen wat groter worden, komen deze meer 
tevoorschijn en halen de aangevoerde prooien op. 
P 

Daarna zitten ze zelf, onder begeleiding van de oude vogels 
te speuren naar prooien. Het verorberen van een opgeprikte 
muis moet ook worden geleerd. Fantastisch om te zien hoe 
een volwassen vogel aan de opgeprikte muis trekt, om 
daarmee te laten zien hoe het moet. Aan de jongen wordt 
dan verder overgelaten om er zelf een klein stukje vanaf te 
trekken. 
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In 2019 heeft zich na een oproep bij de KNNV een aantal vrijwilligers aangemeld om mee 
te helpen met de inventarisatie. De waarnemers hebben een eigen deelgebied gekregen. 
De deelgebieden zijn geselecteerd op basis van eerdere waarnemingen en van essentiële 
landschapselementen. Streven is natuurlijk een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van 
alle territoria. Ook buiten deze vakken werd af en toe gezocht naar broedende grauwe 
klauwieren.   
 

De waarnemingen werden onder embargo ingevoerd in Waarneming.nl. 
 

Discussie 
 

In 1995 is de eerste waarneming gedaan van de grauwe klauwier in De Olde Maten/ 
Veerslootlanden. Daarna volgden een aantal jaren zonder een waarneming en in 2007 werd 
de grauwe klauwier opnieuw gesignaleerd. De jaren daarna werd de grauwe klauwier 
sporadisch gesignaleerd en vanaf 2011 begon jaarlijks het aantal waarnemingen toe te 
nemen. Een structurele inventarisatie heeft nooit plaats gevonden, vooral ook omdat het 
een moeilijk te inventariseren natuurgebied is, met lange en smalle percelen.  
 

Het vermoeden bestond dat er meer broedparen van de grauwe klauwier aanwezig waren, 
dan tot nu toe zijn waargenomen. In 2017 heeft Staatsbosbeheer samen met vrijwilligers, 
het initiatief genomen om de Olde Maten/Veerslootlanden intensiever te inventariseren op 
de aanwezigheid van de grauwe klauwier. Door de inventarisaties vanaf 2017 is duidelijk 
geworden dat het om meerdere broedparen gaat. 
 

 
foto Rinus Goutbeek     
 

In 2021 werden, meer dan in andere jaren, waarnemingen gemeld tussen 28 en 30 mei 
(tijdens de aanwezigheid van de van de orpheusspotvogel) en tussen 21 juni en 08 juli 
(tijdens de aanwezigheid van de grauwe gors), beide soorten in het reservaat aan de 
Matenweg. 
 

In 2017 zijn 6 tot 8 paar vastgesteld, in 2018 zijn 8 paar vastgesteld, in 2019 ook 8, in 
2020 zijn 8 en in 2021 10 broedparen vastgesteld. In het Vogeljaar nr 4 1993 wordt door 
Van Berkel beschreven, dat ten hoogste ca 40% van de werkelijke broedparen wordt 
gevonden. Het aantalwerkelijk aanwezige aantal broedparen in de Olde Maten/ 
Veerslootlanden is dus waarschijnlijk veel hoger. Het aantal wordt daarom geschat tussen 
20 de 25. Ook een mooi streefaantal voor de komende jaren. 
 

De grauwe klauwier heeft het natuurgebied ontdekt en beloont Staatsbosbeheer door elk 
jaar weer aanwezig te zijn en een aantal territoria te bezetten. 
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Doel van de inventarisatie is om zicht te hebben op de verspreiding van de grauwe 
klauwier, maar ook om een beeld te krijgen hoe de grauwe klauwier gebruik maakt van het 
gebied. Met die kennis worden beheermaatregelen genomen om het gebied nog geschikter 
te maken. 
 

De vaststelling van een territorium is van belang voor Staatsbosbeheer om de gebruikers 
van de reservaatgronden actueel en direct aan te kunnen sturen. Bij vaststelling van een 
territorium wordt de gebruiker gevraagd om de werkzaamheden op te schorten en delen 
van de vegetatie te laten staan, waardoor er voldoende prooidieren beschikbaar blijven. 
Voor de lange termijn wordt het gebied beoordeeld op potentiële broedlocaties. In 2019 
zijn de braamstruwelen en meidoorns geïnventariseerd, met deze kennis wordt beoordeeld 
of met een geringe inspanning het gebied geschikt gemaakt kan worden. Maatregelen zijn 
laten staan van braamstruwelen en meidoornstruiken,waardoor een dicht struweel kan 
ontstaan. Ook het laten liggen van snoeihout bevorderd de ontwikkeling van braam en 
meidoorn. Bovendien wordt, waar nodig, het maaibeheer/gebruik aangepast, oa door 
gefaseerd in tijd, delen te laten staan. Hierdoor is er altijd een mix aan vegetatie aanwezig 
en daardoor ook voldoende prooidieren. 
 

Wanneer het gebied optimaal wordt beheerd is de kans ook groot dat een familielid van de 
grauwe klauwier, de klapekster, in de winterperiode als gast kan worden ontvangen. 
 

Zijn er meer broedparen van de grauwe klauwieren in de omgeving van Zwolle? 
 

De grauwe klauwier is een zeer schuwe en slimme vogel die niet snel wordt waargenomen. 
In de omgeving van Zwolle zijn vast wel meer gebieden waar de grauwe klauwier zich heeft 
gevestigd of gebieden die zeer geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden. In het 
waterwingebied de Marshoek bv is een grauwe klauwier met broedsucces waargenomen.  
 

Gevraagd wordt om de komende jaren in de omgeving van Zwolle, op te letten op de 
aanwezigheid en gedrag van de grauwe klauwier. Waarnemingen van grauwe klauwieren 
doorsturen naar Rinus Goutbeek, M.Goutbeek@kpnmail.nl. Wanneer potentieel geschikte 
gebieden worden gevonden doorsturen van de locatie met een paar foto’s. 
 

Dankwoord 
 

Een dankwoord gaat uit naar de 
waarnemers Jeroen Bredenbeek, Michiel 
Poolman, Jur Furda, Anka Pleune, Jesse 
Oosterhuis, Bernd Steenbergen, Piet en 
Lenie Hollander en Jeroen Maljers, die vele 
uren in het veld hebben doorgebracht. 
Jeroen Bredenbeek en Gerrit Gerritsen 
hebben meegelezen en hebben waardevolle 
adviezen gegeven. Waarvoor dank. 
 

Bronvermelding 
- De grauwe klauwier, ambassadeur voor 

natuurherstel Stichting Bargerveen, uitgave KNNV 
2011 

- European breeding bird atlas , een uitgave van EBCC 
uitgave LYNX 2020 

- SOVON handleiding 
- Vogeljaar 1993 nr. 4, van Berkel 
- SOVON Vogelonderzoek Nederland 2018 (Vogelatlas 

van Nederland SOVON) 
- Waarneming.nl 
- Limosa 92-3/4, themanummer Sahel, Both en 

Klaassen 
- Kaarten via Google Maps 

 
 

foto Bernd Steenbergen 

P 

P 

mailto:M.Goutbeek@kpnmail.nl
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Grove den 
elke boom telt - Hester Piek                                                                               foto’s tenzij anders vermeld Peter van Dam 
 

Taxonomische indeling 
 

Klasse: Spermatopsida 
Orde:  Coniferales 
Familie:  Pinaceae 
Soort:  Pinus sylvestris 
 

Uiterlijke kenmerken 
 

Boom 
15 - 35 meter hoge boom, 
kroonvorm zeer variabel, 
kegel- tot schermvormig, 
vaak met los boven elkaar 
staande ‘verdiepingen’; bast 
aanvankelijk oranjebruin, 
later met grijsbruine, onre-
gelmatige schorsplaten, bo-
ven in de boom vaak nog 
oranje bruin tot vosrood. 
Twijgen oranjegrijs, kaal. 
Dennen hebben krachtige 
penwortels en verreikende 
zijwortels; ze staan stevig in 
de grond verankerd.  
 

 

 

 

 

Knoppen 
Spits, bruin, harsvrij. 
 

Naalden 
4 – 8 cm, in groepjes van twee bijeen, in 
lengterichting om as gedraaid en elk 
tweetal binnen een vliezig kokertje. Het 
afsterven en afvallen van oudere naalden 
gaat geleidelijk. Ondertussen krijgen ze ook 
steeds nieuwe naalden. Ze doen er 
ongeveer vier jaar over om alle naalden te 
vervangen. De naalden behouden het 
gehele jaar hun kleur. Wist je dat de 
naalden van een naaldboom eigenlijk 
opgerolde bladeren zijn? Naalden 
verdampen in vergelijking met bladeren 
zeer weinig water omdat ze een veel 
kleiner bladoppervlak hebben. Door deze 
aanpassing kunnen naaldbomen goed 
gedijen op droge grond. 
 

Bloei 
Mei – juni, geel. Windbestuiving. 
 

Kegels 
3 – 7 cm, eirond, hangend, niet glimmend, 
geelbruin, later grijsbruin. Bij rijpheid met 
teruggebogen schubben. 
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Wanneer de grove den beschut staat worden 
de stammen mooi recht, maar meestal zijn 
bij ons onder invloed van de westenwind de 
stammen gedraaid en de takken krom. 
Diezelfde wind is het transportmiddel voor 
de gevleugelde dennenzaden. Daaruit ont-
staan de zogenaamde ‘vliegdennen’.  
 

De vertakkingen staan in het algemeen 
loodrecht op de stam. Soms zie je trompet-
achtige vertakkingen, die het gevolg zijn 
van vraat door larven die in toppen van 
langloten zijn gegroeid uit door insecten 
gelegde eieren.  
 

Geschiedenis 
 

Duizenden jaren geleden zijn er in ons land vrij veel pijnbossen geweest. De grove den was 
één van de eerste boomsoorten in Nederland. Ongeveer 14.000 – 13.000 jaar geleden treft 
men voor het eerst in grote hoeveelheden pollen van deze soort dominant aanwezig tot het 
moment waarop andere, meer concurrentiekrachtige loofboomsoorten de regio koloni-
seerden. Door de aanwezigheid van meer concurrentie van loofboomsoorten werd het 
areaal van de grove den steeds verder teruggedrongen tot groeiplaatsen waar deze als 
enige soort nog kon overleven. In het geval van de grove den zijn dit erg droge of natte 
groeiplaatsen. 
 

 

Vele eeuwen geleden was Nederland dicht bebost met 
loofhout. Er heerste een natuurlijk evenwicht tussen de 
bomen en de geringe bevolking. Later verminderde de 
bosoppervlakte in belangrijke mate, zowel vee- en 
schapenteelt en strooiselroof, als door ontbossing en 
ontginning voor landbouwkundige doeleinden. De 
overblijvende bossen degradeerden tot armelijke bosjes 
en de oppervlakte heide en andere woeste gronden 
namen toe. De eerste pogingen om de bossen te 
herstellen dateren van 1514, toen het planten van grove 
den (met geïmporteerd zaaigoed) op ontboste terreinen 
voor het eerst plaats vond. Aan het einde van de 18e 
eeuw en in de 19e eeuw nam de omzetting van 
loofhoutbossen in grove dennenopstanden toe. Sinds 
1850 werd de belangstelling voor de bosbouw groter en 
we zien dan ook activiteiten als bebossing van heide en 
zandverstuivingen. De grote landbouwcrisis van 1880 
werkte dit verder in de hand. Vele landbouwgronden 
werden bebost. De ontwikkeling van de kolenmijnen was 
één van de belangrijkste oorzaken van de groeiende 
vraag naar hout. 

 

Habitat 
 

De grove den is een boom die in bijna geheel Europa voorkomt. Hij stelt geringe eisen aan 
de bodem, maar heeft natuurlijk wel een aantal groeivoorwaarden om uiteindelijk tot een 
gezonde boom te kunnen uitgroeien. De grond moet open en los zijn zodat er voldoende 
lucht in de bodem kan komen. Het is een pionier van de droge gronden. Het aantal 
boomsoorten dat op zure, zandige bodems kan groeien, is veel kleiner dan op minder 
verzuurde klei- of leembodems.  
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Op de arme gronden kan de soort zich het makkelijkst verspreiden, op de rijkere gronden 
wordt hij gewoonlijk weggeconcurreerd. De grove den heeft een groot aanpassings-
vermogen wat maakt dat hij groeit tot ver in het Noorden, maar ook in landen met een 
(gematigd) zeeklimaat. Het is een zogenaamde lichtsoort. De boom verdraagt zelfs 
nauwelijks zijbeschaduwing en dat is langs randen met aangrenzende beplantingen en 
langs loofsingels vaak overduidelijk zichtbaar. Wanneer de groeiplaats het toelaat vormt de 
grove den een sterke, diepgaande penwortel, maar als er storende lagen in de bodem 
voorkomen (zoals op zandgronden vaak het geval kan zijn als er een oerbank is) of als de 
grondwaterstand te hoog is, dan vormt deze boom slechts lange platte zijwortels. 
 

Samenwerking tussen flora en fauna 
 

De grove den doet goede diensten als zandbinder en windvanger op arme zandgronden. 
Omdat de naaldboom slechts weinig schaduw geeft, ontstaat op niet al te schrale grond 
heel wat ondergroei: mossen, kruiden en struiken. Dat helpt tegen verstuiving en 
afspoeling van de grond en vormt ook een gunstig milieu voor dieren.  
 

De grove den heeft voor een goede ontwikkeling ectomycorrhiza-schimmels nodig. Dat zijn 
schimmels die een belangrijke rol spelen in de voedingsstoffenvoorziening. In Drenthe 
komen bijna driehonderd soorten paddenstoelen voor die uitsluitend of voornamelijk bij 
naaldbomen groeien. Veel paddenstoelen, vooral mycorrhizavormers, zijn gebonden aan 
bepaalde naaldbomen zoals: gele ridderzwam, glanzende ridderzwam en rookrussula. 
 

 
kleverig koraalzwammetje  
Calocera viscosafoto     ©Henk Wester 

 
kuifmees Lophophanes cristatus 
foto Marlène Vaessen  

De voedzame zaden worden 
door diverse dieren graag 
gegeten. Behalve enige soor-
ten larven van kevers en 
motjes, zijn het vooral 
vogels, die dit zaad consu-
meren. Spechten zetten de 
kegels vast in de spleten om 
ze open te beitelen. Andere 
vogels die een speciale 
techniek toepassen, zijn: 
mezen (peuteraars), kruis-
bekken (brekers) en noten-
krakers (hakkers). 

 

 
    grote kruisbek Loxia pytyopsittacus                                                                                               
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Sommige grove dennen vertonen een opmerkelijk 
fenomeen. Op de jonge takken van de boom kan je een 
spoelvormige opzwelling aantreffen die aan één zijde 
bedenkt is met een dikke klomp hars. Dit wordt het 
harsmannetje genoemd. Het harsmannetje is een gal, die 
enkel op de grove den voorkomt en de stichter hiervan is 
de harsbuilmot Retinia resinella. De harsbuilmot (ook wel 
harsbuilvlinder genoemd) is een donkere bruingrijze 
nachtvlinder uit de familie van de bladrollers (Tortricidae). 
De mot wordt 16 tot 20 mm groot en vliegt van mei tot 
juni. De vrouwtjes leggen hun eitjes op jonge zijtakken van 
de grove den. Zodra het eitje uitkomt, begint de rups aan 
de schors van een takje te knagen. De boom probeert deze 
knagende indringer van zich af te weren door overvloedig 
veel hars af te scheiden. En net met deze hars, aangevuld 
met ontlasting en spinsel, bouwt de jonge rups een 
erwtgrote gal: het harsmannetje. Binnenin de gal bevinden 
zich twee kamers: één voor de rups om in te leven en 
groeien en tweede om haar uitwerpselen te deponeren. In 
het harsmannetje voedt de rups zich met dennensappen. 

 
harsbuilmot of harsmannetje 
Retinia resinella 

 

Betekenis voor het mensenrijk 
 

Het oudste vaartuig ter wereld is gemaakt uit de stam van een grove den. De boomstam-
kano is in 1955 bij de aanleg van de A28 door een plaatselijke landbouwer gevonden. Het 
prehistorische voertuig is drie meter lang en 44 cm breed. Met een bijl gemaakt en 
ongeveer 10.000 jaar oud. De kano is te bezoeken in het Drents Museum. 
 

 
 

 
P 
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De grove den is één van de belangrijkste hout leverende bomen, die geschikt zijn als 
bouw- en meubelhout. Grove dennen die in een bos groeiden zijn bijzonder recht en 
geschikt voor scheepsmasten. In kolenmijnen werd dit hout gebruikt, omdat het hout 
kraakt voordat het breekt. Als de stam recht is kan hij in zijn geheel worden gebruikt voor 
blokhutten, afzettingen, heipalen, beschoeiingen, enzovoort. Als de stam verzaagd wordt, 
levert dat zogenaamd ‘grenenhout’ op. Grenenhout is goed timmerhout. 
 

 
gewone of rode eekhoorn Sciurus vulgaris 

 

 

Het gebruik van grove den voor geneeskrachtige doeleinden is millennia oud. Hippocrates, 
grondlegger van de geneeskunde en Dioscorides, pionier der geneeskunde en 
kruidenwetenschap, mengden naalden en knoppen met honing om dit als medicijn bij 
verkoudheid, slijmvorming, keelpijn, hoest, jicht en reuma toe te passen. De Indianen 
gebruikten het tegen scheurbuik, wat ontstond door een langdurige tekort aan vitamine C. 
Tegenwoordig wordt de grove den gebruikt in middelen tegen astma, verkoudheid, 
shampoo, zalven, zeep, cosmetica en als geuren voor in huis. Van de jonge loten kan 
stroop worden verwerkt. Het schijnt dat er bonbonmakers zijn die bonbonvulling maken op 
basis van etherische olie, wat een aangenaam frisse smaak geeft. Met de naalden en 
knoppen kan je heerlijke thee zetten. Een bron van vitamine C. 
 

 
vuurgoudhaan Regulus ignicapilla                                                                                                               ©Henk Wester 
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Foto’s van leden 
Op deze pagina is ruimte gereserveerd voor bijzondere foto’s en of series van leden.  
 

 
rietgors                                                        ©Henk Wester 

 
ransuil                                                         Henk Luisman 

 

 
vink                                                             ©Henk Wester 

 
keep                                                            Geke Bremmer 

 

  
 

 
Een pimpelmees vloog tegen mijn woonkamerraam. Terwijl hij versuft bleef zitten, probeerde een 

andere mees hem weer in actie te krijgen door aan zijn vleugels te trekken en te duwen.  

En met succes: na een paar minuten vlogen ze beide weg.                                Warner Bruins Slot                                                                                                            



31 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT 
 

gasten in het bijenhotel 

de rosse metselbij 
Peter van Dam 
 

Ver voor de afgelopen herfst zijn in ons bijenhotel al veel buisjes riet en bamboe door de 
gasten afgesloten voor eventuele bezoekers. De al voor de winter uitgekropen volwassen 
metselbijen worden hierdoor beschermd in de maandenlange periode van overwintering, 
wachtend op het nieuwe voorjaar. Toch is het overleven van die periode niet gegarandeerd. 
Vooral pimpel- en koolmezen hebben ‘ineens’ in de gaten dat er in die kokertjes voedsel 
zit. Ze trekken vooral in de winter, als er weinig insecten zijn, hotelkamers leeg en 
peuteren er het leven uit. Ook herfst- en voorjaarsstormen eisen hun tol. Als een sterke 
wind zijn krachten loslaat op de gevel van een bijenflat, waaien veel buisjes weg. 
 

Aan het voorjaar valt gelukkig niet te 
ontkomen. Bij de eerste zonnestralen 
verlaten al gasten hun kamers. Om dat te 
kunnen doen moeten ze nog een uitweg 
banen door de barricade die vorig jaar door 
hun ijverige moeders is gemetseld.  
 

Vanaf de eerste dag in maart is het al leuk 
om regelmatig de dichtgemetselde kokertjes 
te controleren op uitkomende insecten. Zijn 
ze nog allemaal afgesloten? Wanneer is er 
voor het eerst een uitgang te zien?  

rosse metselbij Osmia rufa - mannetje 
 

De rosse metselbij Osmia rufa is elk jaar één van de eerste insecten die zich bij bijenflats 
laat zien. Het is waarschijnlijk de meest algemene metselbij in ons land. Metselbijen 
gebruiken vochtige aarde, zand of leem om hun broedcellen te bouwen en mee af te 
sluiten. Dit gedrag heeft de metselbijen hun naam bezorgd. Enkele soorten bouwen met 
fijn gekauwd blad. Van de in ons land voorkomende twintig soorten metselbijen, bewoont 
een zevental graag bijenhotels. De rosse metselbij is daar één van.  
 

Begin maart zijn het bij de rosse metselbijen altijd mannetjes die als eerste uit hun verblijf 
kruipen. Je herkent ze aan het oranjebruin behaarde achterlijf, waarvan het laatste stukje 
zwart is. Het borststuk is meer grauwbruin behaard en alleen het mannetje heeft op de 
verder zwarte kop een flinke snor witte haren. 
 

Dat er eerst mannetjes verschijnen komt door de volgorde waarin het vorige jaar de achter 
elkaar liggende broedcellen zijn gevuld. In de laatste cellen die het dichtst bij de uitgang 
liggen worden altijd onbevruchte eitjes gelegd, waaruit mannetjes kruipen. Nadat zij zijn 
uitgevlogen kan het nog weken duren voordat er vrouwtjes verschijnen. In de 
tussenliggende tijd verkennen de mannetjes hun omgeving en zitten als het even kan 
lekker te zonnen. Ze wachten vaak met vele tegelijk op de komst van vrouwtjes. 
 

 
 

wachten en zonnen 
P 
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vrouwtje rosse metselbij 

De vrouwtjes van rosse metselbijen ver-
schijnen meestal in de tweede helft van 
maart. Ze zijn ongeveer 13 mm groot en iets 
groter dan de mannetjes. Hun kop is helemaal 
zwart. Tussen oranjegele haren op hun buik 
vervoeren ze stuifmeel naar het de 
broedcellen. 
 

Zodra ze in de gaten hebben dat er vrouwtjes 
verschijnen, komen de mannetjes in actie. 
Vaak vliegen ze met tientallen tegelijk vlak 
voor de openingen in de bijenflat. Het komt 
voor dat een vrouwtje ‘met geweld’ uit haar 
holletje wordt getrokken, terwijl ze niet eerder 
buiten is geweest. Een mannetje slaat zijn 
vleugels om het vrouwtje, waardoor zij niet 
meer kan vliegen. Samen tuimelen ze naar 
beneden, terwijl andere mannetjes 
opdringerig proberen het vrouwtje af te 
pakken. Soms zie je groepjes rosse 
metselbijen, waarbij een vrouwtje een aantal 
mannetjes gestapeld op haar rug draagt.  
 

Uiteindelijk wordt er gepaard. Eerst zijn er 
vrijages met de voelsprieten, die lang kunnen 
duren. Na enkele paringen laat het mannetje 
los en gaat op pad om een nieuwe partner te 
zoeken. 

 

De vrouwtjes zoeken vervolgens een leeg buisje in de bijenflat. Vaak wordt ze daar 
opgewacht door enkele hitsige heren. Dreigen met gespreide kaken en een opgeheven kop 
is dan meestal voldoende om de heren te verjagen. 
 

De binnenkant van een mogelijke woonbuis wordt tot op de millimeter geïnspecteerd en 
zelfs bekleed met een laagje grond. Op elke plek waar een nieuwe cel begint komt een 
drempeltje. De rosse metselbij vult de cel vervolgens vooral met stuifmeel, aangevuld met 
nectar. Zodra er voldoende voedsel is, legt het vrouwtje er een eitje bij. Tenslotte wordt er 
een ongeveer twee mm. dik tussenwandje gemetseld. De metselbij begint met het vullen 
van een nieuwe cel. In deze eerste cellen worden vrouwtjes geboren, die al vanaf augustus 
uit hun pop kruipen en als volwassen metselbij vaak langer dan een half jaar op het 
volgende voorjaar wachten. De laatste cellen zijn voor toekomstige mannetjes. 
 

Zittend in een luie tuinstoel valt het je zeker 
op dat de rosse metselbij met de kop naar 
voren een woonbuis in kruipt om werk-
zaamheden te verrichten, die wij niet kun-
nen waarnemen. Achterstevoren naar bin-
nen kruipen komt ook voor. Meestal zit de 
metselbij dan onder het stuifmeel. Dat 
wordt in de buis van het lichaam geveegd 
om als voedsel te dienen voor een larve. 
 

Als de woonbuis geheel is gevuld mengt de 
metselbij grond met speeksel en maakt er 
echte specie van. Ze sluiten de woonbuis af 
met een prop van die specie. 
P   
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De rosse metselbij wordt o.a. geparasiteerd 
door mijten. Die leven van het voedsel dat 
door de metselbijen wordt verzameld. Ze 
eten niet van de larven of poppen zelf. 
Mijten kunnen niet vliegen. Ze liften wel 
mee aan het lichaam van een metselbij op 
zoek naar nieuwe plekken. Vooral de 
mannetjes dragen vaak mijten. Soms zijn 
het er zoveel, dat het vliegen hierdoor erg 
moeilijk en zelfs bijna onmogelijk is.  
 

Nadat veel vrouwtjes hun geboorteplek 
hebben verlaten gaan ze op zoek naar 
nieuwe woonplekken, bijvoorbeeld andere 
bijenhotels. Daar zijn vaak nog geen mijten 
en het broedsucces is er de eerste jaren 
veel groter dan op de oude plekken.  
 

Dat rosse metselbijen heel graag nieuwe plekken zoeken om hun eitjes te kunnen leggen 
maakt het voor iedereen mogelijk ze al in het eerste jaar te zien dat er een bijenhotel in de 
tuin of op het balkon wordt opgehangen. Er valt veel te genieten en vooral te ontdekken. 
Elke gast in zo’n hotel heeft zo z’n eigen gedragingen. Veel hierover valt te lezen in het 
boek Gasten van bijenhotels van Pieter van Breugel, dat je zelfs gratis kunt downloaden bij 
EIS- Kenniscentrum Insecten.                                                                 foto’s Peter van Dam 
 
 

de blauwe metselbij 
Peter van Dam 
 

Als je dan toch je best doet om de rosse metselbij te leren kennen, is het zeker de moeite 
waard om te ontdekken of ook blauwe metselbijen Osmia caerulescens de bijenflat hebben 
gevonden en moeite doen om woonbuizen te betrekken. Blauwe metselbijen verwerken 
vooral plantendelen. 
 

De blauwe metselbij is kleiner dan de rosse metselbij. Het vrouwtje wordt gemiddeld 10 
mm. groot. Ze heeft een licht wit behaard donkerblauw lichaam. Het mannetje is kleiner. 
Zijn lichaam heeft een groengouden metaalglans en is voorzien van lichte haarbandjes. 
 

 
 

blauwe metselbij Osmia caerulescens 

 

 
 

foto’s Peter van Dam 

P 



34 | Z w o l s  N a t u u r  T i j d s c h r i f t                                     2 9 e  J a a r g a n g  N u m m e r  1  

 

ZNT  
 

Een uiltje knappen  
Peter van Dam 
 

Onlangs kocht ik alweer een vogelboek. Dit keer het boek van Toine 
Andernach met de uitnodigende titel Baardman & Boterkontje, de vogel en 
zijn naam. Het boek is voorzien van prachtige foto’s, bijzondere prenten 
uit het verre verleden en zelfs een aardige vogelnamenkwis. Een leuk 
boek voor de verzameling, die niet mag ontbreken als je je ook bezig 
houdt met cursussen en excursies. In één van de hoofdstukjes gaat het 
over dove kwartels en geknapte uitjes. Juist dat hoofdstukje was voor mij 
de prikkel om dit artikeltje te schrijven in het ZNT.  
 

 

Auteur Toine Andernach houdt zelf al een slag om de arm bij 
de uitleg van ‘een uiltje knappen’ als hij schrijft dat met dat 
‘uiltje’ waarschijnlijk een nachtvlinder wordt bedoeld. Het 
‘knappen van een uiltje’ zou dan het vangen van zo’n vlinder 
betekenen. De meeste nachtvlinders slapen immers overdag 
en het vangen ervan stelt dan weinig voor. 
 

Als je op het internet naar de uitleg van deze uitdrukking 
zoekt, vind je vrijwel overal dezelfde uitleg. Henk Wester en 
ik hebben een heel andere uitleg, per toeval ontdekt op 
landgoed de Mataram. 
 

Eind jaren 70 of ergens begin jaren 80 van de vorige eeuw waren wij op pad om vogels te 
kijken, toen al. We liepen door een berceau of loofgang. Dat is een laantje met dicht op 
elkaar geplante bomen, zodat er een tunnel van takken ontstaat die op warme dagen voor 
schaduw en verkoeling zorgt. Naast die loofgang groeiden toen veel sparren.  

 

Plotseling werden we opgeschrikt door alarmerende vogels, 
waaronder mezen, vinken, een grote bonte specht en zelfs 
een wielewaal. Automatisch keken we omhoog. Uit de spar-
ren vloog een bosuil weg, achtervolgd door het andere 
vogelvolk. We konden prima zien wat zich daar afspeelde. 
Heel bijzonder vonden we vervolgens dat de bosuil terug-
keerde en in een van de sparren ging zitten, van waar hij 
op ons neer keek.  
 

Plots maakte de uil knappende snavelgeluiden, luid en krachtig. Vrijwel direct daarna 
kwamen er knappende geluiden uit een groot gat in de boom waarnaast wij stonden, 
nauwelijks twee meter hoog. Het kostte geen moeite om even in dat gat te kijken. Daar 
hielden zich drie jonge bosuilen dood of slapende. We zijn onmiddellijk verder gelopen met 
beiden dezelfde gedachte: daar komt de uitdrukking ‘een uiltje knappen’ vandaan. Vrijwel 
iedereen denkt bij die woordspeling immers aan ‘een dutje doen’. De volwassen bosuil 
communiceerde blijkbaar zo met haar jongen omdat zij of hij ons als gevaar zag.  

 

Een week later zochten we de jonge uilen weer op, dit 
keer in gezelschap van vogelringer Jan Nap. De jongen 
werden geringd en toen zijn de foto’s van deze pagina 
gemaakt. Nog twee weken later zijn we nog een keer 
wezen kijken. Als jonge bosuilen wat groter zijn, gaan ze 
aan de wandel en dat wilden we weleens zien. Gelukt!  
 

Het kan best zijn dat de uitleg van Toine Andernach juist 
is, maar onze uitleg ligt meer voor de hand. Wellicht zijn 
er andere vogelaars die ook een uitje hoorden knappen. 

 
foto’s Peter van Dam  
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