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HET ORANJEPLAATJE. (tuk*m*gen van de Schrijver) 

II 

Overal, op alle heuveltjes, glansden de vogeleieren ons tegen, we wisten niet waar
heen we 't eerst kijken moesten, of waarheen 't eerst te gaan. Visdiefjes waren 
er haast net zoveel als kapmeeuwen, de nestjes lagen dicht opeen op de kleinste 

heuveltjes. Op een bergje van enkele m2 telden we 9 visdief-, 3 kokmeeuw- en een 
scholeksterlegsel. De kleinste plekjes waren nog benut, de uiterste obionepollen en 
gras bultjes bevatten nesten. Een zevental dwergsternlegsels lag tussen de heuveltjes 
in, zomaar op 't vlakke strand. Scholeksters zaten ook overal verspreid tussen de 
kapmeeuwen en visdieven, op één plaats vonden we twee scholeksternesten op geen 
tien cm, van elkaar, elk met twee eieren. De broedende vogels moeten wel zowat 
snavel aan snavel hebben gezeten. 

Hoe gevaarlijk dat alles daar lag, op hoe wankele basis al die vogels (samen stelhg 
een 120 a 130 paren) hun kostbaarste bezitting hadden opgebouwd, drong nu niet 
tot ons door, alles was zo licht en zonnig. Maar het geringste springtij zou een ramp 
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aanrichten onder al die roekeloos gebouwde nesten. Later zouden we leren vrezen, 
nu genoten we slechts. 

Wat was er een afwisseling in de kleur der eischalen! Er waren kokmeeuweieren van 
het „standaardtype": bleek groen-geel met bruine en bruingele vlekken, maar er 
waren ook eieren met blauwige, zuiver grasgroene, met zandkleurige ondergrond 
en in sommige nesten waren de eieren zeer donker, glanzend „gebrand bruin", bij 
zwart af. Van al die kleurschakeringen en hun respectievelijke overgangen waren 
precies eendere exemplaren, alleen van geringer afmetingen bij de visdieven aan te 
treffen, zelfs vonden we daar nóg meer variaties: blauwgrijze met paarse en zwarte 
vegen, en in één zeer merkwaardig nest, lagen twee lichtblauwe, spaarzaam zwart 
gevlekte eieren (haast grote zanglijster-ova) naast een zeer donker gebrand-bruin, 
glanzend ei. Er waren eieren met een donkere middenband, regelmatig gevlekte 
eieren, langgerekte en stompe dikke eieren, doch we vonden geen abnormale aantallen. 
Wel bij een kokmeeuw, die had er vier, terwijl drie regel is. Maar, hoe variabel de 
eieren uit de onderscheiden nesten ook waren, het viel me op, dat de eieren uit een 
en hetzelfde nest bijna altijd gelijk gekleurd waren. 

Het was wel een ideale vogelkolonie. Hier broedden scholekster, kokmeeuw en vis
dief naast elkaar in de volkomenste harmonie, ja, we vonden zelfs een wilde eenden
nest met 4, in een obionepol. Nergens lag een stuk gepikt ei, of was er een nest uit
gehaald. De arme vogels zouden helaas weldra hun bezit zien wegspoelen en ook zij 
zouden bedroefd staan kijken naar de resten van de glorie; doch gelukkig wisten we 
daar nu nog niets van, en we baggerden in opgetogen stemming weer naar de polder 
terug, waar we nog tal van nesten van Tureluur, Scholekster en Wilde Eend, en 
eindelijk ook een Bergeendnest aantroffen. De Bergeenden broeden er in de talloze 
holen in de dijken, doch de stand is de laatste jaren door eierroof en grasbranden 
zeer achteruit gegaan. 

Op i i Juni en in de nacht van n op 12 Juni 1941 was er een hoge vloed, die het 
lot van onze mooie kolonie bezegelde. 16 Juni daarop had ik de gelegenheid, naar de 
plaat te trekken. 

De kolonie zag er uit, zoals ik had verwacht: geen nest was er gespaard. Alleen 
waren enkele dappere vogels weeral op nieuw begonnen; er lagen al een tiental vis-
diefnesten met 1 ei, enkele met twee, twee kokmeeuwen met twee, en een scholekster 
met 1. Er was nog één paartje dwergsterns op de geteisterde broedplaats, de andere 
waren blijkbaar vertrokken naar gunstiger oorden. Massa's kuiltjes hadden de vis
dieven weeral gemaakt. Het was een beetje triest om door de vernielde kolonie te 
dwalen en ook wilde ik de vogels niet te lang storen. Daarom stak ik de Piet over, 
zodra de waterstand het toeliet. In de strandplevierenhoek kon ik nu constateren 
dat er drie paartjes strandplevieren huisden, en ook vond ik daar scholeksternesten. 
In de buurt van de kleine meeuwenkolonie kon ik genieten van de kemphaantjes. 
Eerst zag ik weer de zwartkraag voedsel zoeken in een veld met strandzoutgras, limoen-
kruid en engels gras, later kwam daar nog een bontkraag en een isabelkraag bij, dus 
drie haantjes, in vol ornaat. Hoe ik ook zocht, een nest kon ik nergens vinden, wel 
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vond ik hier een visdief op een grashoogtetje. Later heeft zich hier een heel clubje 
gevestigd, naar alle waarschijnlijkheid verdreven van de kolonie ten noordwesten 
van de Egbert-Petrus en de Westkerke polder. Op de dijken vond ik scholeksternesten 
en ik constateerde tot m'n onuitsprekelijke ergernis dat alle bergeendnesten met een 
spade waren uitgegraven, de vierkante steken waren zeer goed te zien, de aarde lag 
er bij, en het mooie, witte dons beefde overal aan de grassen. 

18 Juni kwamen we er weer. We vonden toen een bergeend, broedend in een zeer 
ondiep holletje, prachtig om zo te zien. De mooie vogel zat onder een zeer grillig 
afgebrokkeld randje aarde, vol neerhangende wortelslierten, en bleef rustig zitten. 
Ook vonden we een wilde eendennest met nog slechts 4 eieren, dit abnormaal late 
broeden bewijst wel hoeveel eieren hier worden geraapt. Er waren immers al vol
wassen jongen van dit seizoen, en de woerden waren reeds grotendeels in eclipskleed! 
Tot onze grote verbazing zagen we een koekoek midden in een modderige kreek 
rondbaggeren, niet ver van een stelletje kluten vandaan. 

Kluten broeden er op 't Oranjeplaatje niet, 
tenminste niet wat wij onder kluten verstaan. 
Vraagt ge echter aan iemand aan de wal: Broe
den er kluten? dan krijgt ge een bevestiging te 
horen. Dan gaat ge zoeken en zoeken en vindt 
niets, terwijl het terrein u ook geheel ongeschikt 
ervoor lijkt. Vraagt ge het een volgende keer 
voordat ge er heen trekt voor alle zekerheid nog 
eens, dan krijgt ge weer de verzekering dat er 
kluten broeden. Hoe zien die er dan uit? vraagt 
ge ten einde raad. Zwart en wit, en zó groot 
(vergezeld van een vage handbeweging, wisselend van een spreeuw tot een buizerd). 
Hebben ze een opwaarts gebogen snavel? Ja, dat weet ik niet, maar ze broeden er, en 
laten hun eieren in de zon uitbroeden. ??? Waar leggen ze dan? Overal. Dan gaat er 
een lichtje op. Hebben ze een rode snavel? De een weet het niet, maar een ander 
bevestigt het. Eindelijk zijn we er achter gekomen: de mensen zeggen hier kluten, als 
ze scholeksters bedoelen. 

Scholeksters broeden heel onregelmatig. Als ge bij het nest verborgen zit, ziet ge 
van tijd tot tijd de vogel zomaar eens een poosje verdwijnen om wat toilet te gaan 
maken, of wat te kabalen met enkele soortgenoten, en als er gevaar dreigt, gaan ze 
meestal op honderden meters afstand er al van door, en ze keren niet weer terug 
alvorens ze geen gevaar meer zien. Dit gedrag heeft hier waarschijnlijk het fabeltje 
in het leven geroepen, dat ze hun eieren in de zon laten uitbroeden. 

De volgende tocht had op 29 Juni plaats, een koude dag, zonloos, met een felle 
noordenwind. Bij de Piet ontmoetten we warempel een twintigtal zwarte ruiters, die, 
hoewel ze bijna allemaal in prachtkleed waren, toch reeds ruiden in de grote slag-
pennen. Waarschijnlijk hadden we hier te doen met een troepje overzomeraars. Het 
limoenkruid op de Calandpolder kwam al aardig paars in knop en er stonden enorme 

Fig. 5. Broedende Bergeend. 
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bossen strandzoutgras te bloeien. Het mooie bergeendnest was verstoord, het leek 
wel of er zo maar zinloos met een stok in was rondgepord, alle eieren waren gebroken. 
We vonden warempel nóg een nieuw slobeendennest, met vijf eieren, en enkele 
scholeksters met twee. Plotseling kwam een bergeendwijfje met zeer onbeholpen vlucht 
al maar rond ons heen vliegen, en na een poosje, ontdekten we vier jongen in een 
kreek. Ze doken, dat het een aard had en piepten hun hoge, fluitende trillertje „tuuk-
tuuk-tuuk", heel snel. Na een vermakelijke modder-, water- en zandrenpartij gelukte 
het ons, een peutertje te grijpen. Het was misschien een week oud, en 't kon onge
looflijk snel rennen op z'n groengrijze kletspootjes, met de zwarte vleugelstompjes 
parmantig omhoog geheven. Na het goed bekeken te hebben (wat is dat zwarte wang
stipje aardig), lieten we het weer de kreek afzwemmen, naar zijn nestgenootjes. 

We staken toen eerst over naar de grote kolonie over de Piet. Wéér een ramp . . . . 
Het water was, voortgestuwd door de krachtige noordenwind, over alle bergjes heen 
geweest. Mijn vriend vond nog een scholeksternest, en ik een kokmeeuw, beiden met 
twee eieren. Zielig eenzaam vloog de bezorgde meeuw tegen de grijze, dreigende 

luchten boven zijn catastrophale 
broedplaats. We hebben de beide 
nesten flink opgehoogd, ervoor 
zorg dragend, de omgeving zo 
natuurgetrouw na te bootsen met 
zand en obione. Bij de schol-

— ekster eerst een zandheuvel, 
' daarin een kuiltje met „zijn 

Fig. 6. Zwarte Ruiters. echte" nestrand er rond, en de 
eieren er weer in. Bij de kok

meeuw moest het hele bouwsel intact van de obionepol worden afgenomen, en na de 
ophoging weer vastgelegd. Een enkele visdief kwam nog met voer boven de verlaten 
broedplaats. 

In de strandplevierenhoek, zagen we iets buitengewoon aardigs, iets zo unieks, 
als ik nog nooit had meegemaakt. Etagebewoning namelijk. Door de golfslag zijn aan 
het grondig vernielde dijklichaam allerlei richels en uitsteeksels ontstaan, en nu lagen 
daar een scholekster- en een strandpleviernest met respectievelijk twee en drie eitjes, 
loodrecht boven elkaar. Dat van de strandplevier onder, in een kuiltje op een richel, 
de scholekster daar boven, op een overhangende kleiblok. Uiterst boeiend om te zien! 

Een gedeelte van de visdiefkolonie had zich verplaatst naar het middelste schor 
van de Caland, alwaar we nu een tiental nestjes met i, 2 en 3 eieren vonden. De 
kaardebollen op de scheidingsdijk waren al zeer fors opgeschoten en stonden vol 
knoppen, evenals de kruisdistels, waarvan een prachtige groep even voorbij de „boer
derij" staat. In 't geheel vonden we wel ± 15 scholeksternesten, waarvan slechts één 
met 3 eieren, het normale aantal. Geen wonder, dat de vogels uitgeput raken van 
het vele leggen, en slechts twee eieren meer produceren. 

Ruim drie weken later, 19 Juli reden we weerom, door de regen, Calandpolder-
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waarts. Het was heel duidelijk, dat we verbazend snel zouden moeten voortmaken, 
wilden we nog vóór hoog water op de plaat zijn. We zouden er dan wel moeten 
„overhoogwateren", doch dat was geen bezwaar. Het was een spannende race om 
nog steeds over de snel vollopende kreken te komen, maar het lukte. Vlak voor de 
laatste kreek, vonden we een graspiepernest met een koekoeksei, 5 graspiepereitjes 
lagen erin, waarvan één precies net eender getekend was als het iets grotere en lichter 
getinte koekoeksei. Heel in de verte zagen we een blanke plek lepelaars, doch daar
heen zouden we vooreerst niet kunnen gaan. Hoewel ge nogal eens leest dat lepelaars 
in de nazomer en herfst een gewone verschijning aan de Zeeuwse stromen zijn, vind 
ik, dat het altijd een buitenkansje is, er enkele te zien. Weliswaar zijn ze iedere na-
zomer, en vrij geregeld op het Oranjeplaatje aan te treffen, maar dat is dan ook zowat 
het enige. De Zuid-Hollandse stromen schijnen in dit opzicht beter af te zijn (De Beer 
b.v.). Leeuweriken tierelierden overal in de lucht, en het weer, dat eerst regen
achtig was, hield zich goed. Daar vloog een zeld
zaam fraaie distelvlinder uit het „veek" langs de 
brede stroken forse strandmelde en zette zich 
neer met de wiekjes wijd uitgespreid, alhoewel 
de zon niet scheen. 

De hele zuidelijke dijk van de Calandpolder 
is eigenlijk één grote kolonie van de bijenwolf, 
die er overal gangetjes hebben gegraven in het 
zand. We zagen ze in hun holletjes glippen, 
zand uitgraven tot kleine molshoopjes, komen 
aanvliegen met gevangen honingbijen tussen de 
poten. Als er een uit 't duister van zijn hol zat te F l g - 7- Lepelaar. 
gluren, leek het soms net, of hij een phosphoriserend plaatje midden op de kop had. 
Duizenden en duizenden gangetjes, 't hele dijkje over. De mannetjes zijn kleiner, bleker 
geel en anders met zwart getekend dan de wijfjes, ze verschillen zoveel, dat ge ze 
gemakkelijk voor twee verschillende soorten zoudt houden. We zagen ze ook wel 
op bloemen bezig, vooral de mannetjes, op bloeiende distelhoofdjes. Van de kruis
distels gingen de middelste schermpjes aan de forste planten bloeien. 

Zo kwamen we aan het einde van de brokkeldijk; wat konden we anders doen dan 
zwemmen? Heerlijk koel en groenig sloot het water aan, in zachte streling. Het was 
ook heel prettig om onbezorgd te tuimelen over de terrassen van het nu onder water 
staande abrasieterrein. Verkwikt togen we naar de kaardengroep, waar we warempel 
nóg (19 Juli!) een scholeksternest met nu maar meer één, warm bebroed ei, aan
troffen. 

Wat een prachtig gezicht, zo'n forse groep kaarden. Aan de grootste hoofdjes 
gingen de straalkransjes in het midden open, nog ongeschonden, en wel 1 cm. en 
meer breed, een brede, lichtpaarse band. Het breedst was de band aan de oostkant 
van het hoofdje, ook gingen de bloempjes daar het eerste open, wat me wel heel raad
selachtig lijkt, daar, als het door de invloed van de zon kwam, ge toch verwachten 
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zoudt, dat ze aan de zuidkant het eerste open zouden gaan. Ze werden druk bevlogen 
door aardhommels. Wat was het limoenkruid hier al prachtig! Hele plekken en vegen 
waren al paars, afgewisseld door witgrijze, fijngekrulde zeealsem en reuzenvlakten 
bloeiende obione. 

Telkens eens gekeken naar de lepelaars, we zouden toch een kreek, en de brede 
Piet over moeten zwemmen om er te komen. Dus weer 't water in. Eerst de smalle 
kreek naar de strandplevierenhoek, waar we nog een scholekster met één eivon-
den (blijkbaar was één nu al de toppraestatie) en dan de brede Piet. Vreemd was 
het, dat we midden in het water, nog zo veel last hadden van stekende dazen. Sluipend 
door de obionekreekjes, doorgroeid met zeegras en zeesla trokken we op de lepelaars 
af. Er waren grot etroepen wilde eenden en scholeksters, benevens veel aalscholvers, 
die zwart en grillig hun wieken droog stonden te wuiven tussen de blanke lepelaars. 
Het was koud, en we bibberden zo, dat we ze niet goed konden tellen, bovendien 
trilde de lucht, en waren er luchtspiegelingen, zodat van goed zien, niets kwam. Nog 
vrij onverwachts vlogen ze op, maar ze streken weer snel aan 't water, mooie reinwitte 
vogels, waarbij enkele juveniele exemplaren met zwart aan de vleugelspitsen. 19 
bleken er te zijn, allen erg schuw. Twee keer streken ze nog neer vóór de Piet, dan 
gingen ze omhoog, en wikwakten neer in de Schengen, buiten ons gezichtsveld. Nu 
konden we meteen even kijken, hoe het met onze opgehoogde nesten van 29 Juni 
wa^ gesteld. De scholekster was waarschijnlijk uitgekomen, maar de kapmeeuw lag 
er nog, met één broedwarm ei, 't andere was verongelukt en lag stuk op het zand. 
Toch eer van ons werk, maar welbeschouwd toch een intreurig resultaat van een heel 
broedseizoen voor een kolonie! We zochten in 't natte zand de sporen van de lepelaars. 

Heel mooi waren ze te zien, flinke pootindrukken met een grote nagel aan de achter
teen. Ik kreeg zo de indruk, dat die lepelaars op de trek heel veel van uitgestrekte, 
open slikvelden houden, zodat ze flink ver naar alle kanten kunnen uitzien. We 
zagen ze nooit op begroeide plekken. 

We zwommen weer terug en het werd opeens heerlijk zonnig. Massa's dikkopjes 
met riekschubben, fijntjes naar vanille geurend, bevlogen het limoenkruid, en in het 
kweekgras langs de dijken grimmelde het van sprinkhanen in vele soorten. In de 
kreek zagen we nog een bergeendwijfje met vier jongen, dat we in de gaten kregen, 
doordat het mannetje aldoor om ons heen kwam vliegen, week fluitend: „piew, piew, 
pieuw". 

Eind Juli. De Calandpolder bloeide nu. Hij was gestoken in een welig paars kleed 
van limoenkruid, schor na schor, overvloedig, intens honing-geurend paars uitge
strekte aaneengesloten stukken, decoratieve stroken en banden door anders gekleurde 
begroeiing heen, alles paars. 

De bijenwolven hadden een gouden tijd, ze vlogen af en aan naar de limoenkruid-
velden waar ze de honingbijen maar voor 't grijpen hadden. Het was dan ook een 
intense drukte bij de zandholletjes. Behalve het limoenkruid, stonden nu kruis-, 
akker- en speerdistel benevens de kaarden in volle pracht, een weelde van vlinders 
lokkend: zwermen dikkopjes, vele dagpauwogen, wat atalanta's en distelvlinders, 
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soms ook een Oranje Lucerne. Nog enkele scholeksternesten zagen we. Ik verzamelde 
een hele serie muizenoortjes (Phytia myosotis), die bij honderdduizenden daar in 
't aanspoelsel liggen. Hele plekken zien er soms wit van als de schelpjes door de weers
invloeden zijn uitgebleekt, want in verse toestand zijn de horentjes vliezig licht
bruin. Zo kunnen we ze vinden, levend onder erg forse obionestruiken, tenminste 
als er niet al te veel schapen op die plaats komen, want waar schapen komen, moeten 
de muizenoortjes wijken. 

Een maand gaat voorbij: 26 Augustus. 
Deze dag gingen we voor de variatie eens vlak voor het haventje de kreek de Piet 

in, om zo bij de polder te komen. Op de schorren vertoefden vrij yeel goudplevieren, 
die met een schril „pie-ie" opvlogen. Er waren nog verscheiden prachtkleeddragers 
bij. In de Piet wemelde het van zwarte ruiters (allemaal al licht), groenpoten en oever
lopers. 

De slijkerige bodem vertoonde overal ronde 
openingen, waaruit we kanjers van de strand-
gaper {Mya arenarid) opgroeven; dikke, niet 
geheel gesloten, door de modder waarin ze 
leefden geheel pikzwart van schelp geworden 
mollusken, met schorsachtig uitziende inge
trokken siphonenbuis. 

We hebben er een paar zo rauw, geconsu
meerd; ze smaken enigszins naar oesters, met 
een wat walgelijk zoete nasmaak. Toen we nu 
toch zeebanket aan het smullen waren, groe
ven we ook maar wat kokkels van onder de pjg g. Groenpootruiter. 
plassen en om het menu te completeren 
trokken we mossels van de stenen: telkens een iets andere, zilte smaak. Ge behoeft 
hier op de Calandpolder dus nog geen honger te lijden. 

Daarna kuierden we langs de dijken. De pracht van de lamsoren was afgedaan, 
maar de zeekraal bloeide, met telkens één helmknopje, geperst uit het sappige groen. 
Ook het grote en het kleineSpartina bloeide nog steeds. Ongelooflijk veel strandmelde 
groeit er langs de scheidingsdijk, een honderden meters lange en hier en daar ruim 
één meter brede strook. De pracht van de kruisdistels en de bedrijvigheid van de 
bijenwolven was afgelopen. De voorherfst was gekomen. 

Toen we weerkeerden, 5 September, was het nog herfstiger geworden. Overvloedig 
lag overal de dauw, die rondom onze schaduwen een prachtig aureooleffect deed ont
staan. Deze dag, wilde ik speciaal wat keverslakken verzamelen voor m'n collectie. 
Die zijn in de Piet zeer veel te vinden, op plaatsen waar in de kreek een hoeveelheid 
schelpen bijeen zijn gespoeld. Eerst vonden we niets dan kleintjes op de met groenige 
algen bedekte schelpen, maar weldra vele grote, grijs of groenig van kleur, soms grijs 
met een groene middenstreep. 

Die keverslakken zijn heel lastige beesten om te praepareren. Het is het beste, om 
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ze daartoe op een lineaaltje te binden, die wijsheid had ik bij meneer Brakman opge
daan, en daarmee uitgerust toog ik aan 't praepareren. Ik zou nog vele ervaringen 
opdoen, het was maar goed, dat ik een behoorlijk aantal Chitons had meegenomen. 
Hun schelp bestaat namelijk uit 8 losse stukjes, die dakpansgewijs, beweegbaar ten 
opzichte van elkaar liggen. Trekt men nu, nóg zo voorzichtig, het diertje er uit, dan 
gaat er allicht een stukje van de zoom rondom de plaatjes, of enkele plaatjes zelf 
mee, en is het schaaltje waardeloos. Het beste is dus, het diertje er maar in te laten 

Foto Archief Fotorana. 

Bloeiend Limoenkruid. 

verdrogen. En dan het vastbinden op het lineaaltje, ook dat leverde nog moeilijk
heden op. Deed ik het niet stevig genoeg, dan rolden de diertjes zich weer pissebed
achtig op; deed ik het te stevig, dan drukte ik de beweegbare plaatjes in, en was de 
moeite weer te vergeefs. Tenslotte kwam ik tot de conclusie, dat het het beste was, 
de keverslakken levend, met een elastiekje op het lineaal te binden, en dan met lineaal 
en al enige ogenblikken in kokend water te werpen. Na enige dagen drogen zijn ze 
dan gepraepareerd, en kunnen ze verhuizen naar zakjes van cellophaan. Ik heb ook 
een hele kolonie jonkjes op een Scrobicularia plana gepraepareerd, door ze op hun 
oorspronkelijke zitplaats even te koken en dan, voor ze loslieten, voorzichtig vast te 
lijmen; het geheel is buitengewoon aardig. 
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Op 't Plaatje zijn vrij veel keverslakken te vinden, trouwens het hele noordelijke 
Sloe is er nog al rijk aan. 

Heel fraai en uiterst merkwaardig zijn de vegetatiestroken langs de noordoostelijke 
dijkvan de Caland. Vanaf de kreek naar de dijk, vindt ge respectievelijk: Spartina Towns-
endii; dan een strook Salicornia herbacea; Spartina striata met wat Salicornia en Aster 
tripolium ertussen; vervolgens Statice limonium met een begin van Obione. Dan een 
brede strook Obione portulacoides; en dan tenslotte; vlak tegen de dijk aan een smalle 
strook Artemisia maritima. Het is werkelijk schitterend, temeer daar de stroken zo 
contrasteren door de kleuren: Spartina Townsendii donkergroen, Salicornia iets lichter, 
Spartina stricta weer somberder, Statice nu grijsachtig, uitgebloeid, eerst paarsblauw, 
de Obione grijsgroen en de Artemisia prachtig witgrijs met een tintje blauwig-groen 
er in, een heel bijzonder mooie kleur. Al die stroken zijn zeer regelmatig, en vrij 
scherp afgescheiden. Hier ziet ge in één oogopslag welke planten zich het eerst op 
een schor komen vestigen, welke de hoogste plaatsjes verkiezen e.d., wel heel leerzaam. 

Vele velden met Aster Tripolium staan hier, die, wonderlijk genoeg, uitsluitend 
tot de variëteit discoideus behoren. Slechts een doodenkele plant draagt een stuk of 
vier straalbloempjes aan de hoofdjes. Het is me opgevallen dat op de buitendijkse 
schorren in Zeeland (bv. Kaloot, Sloe, Kreekrak) bijna uitsluitend discoideus voor
komt, terwijl we binnendijks de gewone variëteit aantreffen, (helemaal precies klopt 
het niet, want in 't Z. Sloe groeit ook de gewone vorm). 

Vooral aan het Kreekrak zien de spartinavelden letterlijk geel van de asters, daarbij 
vergeleken is het hier nog niets. 

JOH. A. M. WARREN. 

Bekort wegens papierschaarste. Vervolgen hoop ik te geven, als D. L. N . weer dik is! 

si sa si 

DE PLANTENGROEI IN HET BOSCH 
VAN AMSTERDAM. 

Hoewel ik in 1942 en vooral in het broedseizoen mijn volle aandacht vestigde 
op het vogelleven in Het Bosch van Amsterdam, werd ik, en wel juist voor 
een groot deel daardoor, eveneens gedwongen meer notitie te nemen van den 

plantengroei in het algemeen en van de boschcomplexen in het bijzonder. Het betrof 
dan voornamelijk de oorspronkelijke, of de zich min of meer spontaan ontwikkelende 
bodemvegetatie, daar met de aangeplante heesters en boomen vanzelfsprekend al 
rekening gehouden werd. 

Dit nagaan van de bodemvegetatie bleek noodzakelijk, aangezien het op die manier 
mogelijk is ten minste een weinig meer inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden 
van vestiging en de eischen, die bepaalde vogelsoorten aan hun milieu stellen. Het-


