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WEERZIEN MET OOST-ZEEUWS VLAANDEREN 

Door moeilijke bereikbaarheid en afgelegen ligging is Zeeuws-Vlaanderen nog 
steeds een van de minst bekende gebieden van ons land wat betreft het natuur-
leven. Het is niettemin een rijk land. Het landschap is er vrijwel overal van 

bijzondere schoonheid, terwijl op menige plaats de aardigste verrassingen wachten 
op het gebied van ornithologie en botanie. 

Hoewel vele gebieden, vooral in het oostelijk gedeelte van Zeeuws-Vlaanderen 
mij zeer dierbaar geworden zijn, duurde het toch tot Hemelvaartsdag van dit jaar 
(6 Mei 1948) voor ik het eerst sinds de bevrijding weer in Walsoorden voet aan wal 
zette, teneinde de vogelstand bij de verschillende kreken in de omgeving van Hulst 
weer eens op te nemen. 

Zodra ik vanaf de landingsplaats het antieke trammetje weg zag puffen, de heerlijke 
geur van de uitgestrekte velden helgeel bloeiend koolzaad opsnoof en de ijle populieren 
hoorde ritselen in de wind, had dit charmante, wijde land weer invloed op me, en 
blij herkennend ging ik langs de slechte kleiwegjes of de zandige, totaal onverharde 
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dijken met hun randen van in het vroege morgenuur nog gaaf open nachtkoekoeks
bloemen, en naar honing geurende akkerhoornbloemen. 

Tortels, pas gearriveerd, zaten zich met opgezette veren te koesteren in ontluikende 
notenbomen. 

Nergens staan zoveel populieren als in Zeeuws-Vlaanderen. Uitgestrekte wei
landen zijn er mee beplant. Het zijn haast allemaal Canadese populieren, en de meeste 

zijn van de laat ontluikende soort. De vroege 
had al dichte kronen van helgroen, ritselend 
blad, maar de late was juist aan het ontluiken. 
De kronen waren doorweven met een luchtig, 
glanzend rosbruin, en daarin speelden doortrek
kende wielewalen een spelletje van vraag en ant
woord, een lust om naar te luisteren. 

Langs een dijk nabij Molenhoek viel een 
donkere prop in het oog, onder in de kruin 
van zo'n late populier. Het bleek een heksen-
bezem van zeer grote afmetingen te zijn, en, 
merkwaardig genoeg, waren aan de takjes van 
die heksenbezem de bladeren veel verder ont
wikkeld dan in het overige gedeelte van de 
kroon. 

Een eindje verderop was een poeltje (een 
ronde zogenaamde „koeienput" in een weiland) 
waar mooi te zien was dat de waterranonkel 
slechts op de ondiepe plaatsen groeit. Het mid
den van de put was diep, en daardoor was daar 
het water volkomen onbegroeid, maar rondom 
in een brede krans was het één witte weelde 
van waterranonkelbloemen. 

Mijn eerste doel was de Vlaamse Kreek, ten oosten van Hulst, nabij het gehucht 
Zandberg. 

In de entourage was wel enige verandering gekomen. De hoge populieren die daar 
op de zandige dijk plachten te ruisen waren allemaal verdwenen, en van het lommer
rijke plekje met peppels en schotwilgen bij het fortjc waar ik vroeger vaak zat te 
schetsen, was niet veel meer over. De groene spechten waren daar dan ook verdwenen, 
maar voor de rest klonk op dezelfde plaatsen de harde, scherpe zang van de paapjes, 
en uit dezelfde knotwilgen vlogen verschrikte kleine bosduiven weg met hun voor 
duiven eigenaardig piepende vleugelslag. 

De Vlaamse Kreek is een langgerekte waterpartij met aan één zijde brede riet-
boorden, aan de andere zijde drassig, laag weiland, waarin nog steeds enige halophyten 
trachten stand te houden, hoewel de bodem toch wel niet meer zilt zijn zal. 

Er zwommen wat eendenwoerden, voornamelijk wilde eenden, maar ook een zomer-

Fig. i. Heksenbezem in Canadese 
Populier. 
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taling, een paar tafeleenden, een smient en een paar slobeenden, alles mannetjes. 
De Vlaamse Kreek heeft de reputatie, altijd iets ongewoons op te leveren, en dat 

was ook nu zo, er vertoefde een ijseend, een monter dier, met grote witte vlekken 
om de ogen en op de flank, dat elk moment om voedsel dook. Over het algemeen 
zijn de waterpartijen in Zeeuws-Vlaanderen zeer rijk aan vis, vooral karper. Een 
groot exemplaar, doodgespiest maar niet verorberd door een van de vele blauwe 
reigers lag in het bedauwde gras. Een logge, zware vis, doch elke schub leek wel een 
waaiertje van oud Japans verguld. Meerkoeten maakten de zonderlingste geluiden 
in de rietoever, in de weiden zochten een dozijn regenwulpen naar voedsel, en oever
lopers schoten telkens met trillende vleugels en roep weg van een slijkrandje. 

Een zeer melodisch, jubelend, bijna leeuwerikachtig gezang kondigde de komst 
van een grotere verwant, de bosruiter aan, en even later streken nog drie bosruiters, 
waarvan er een even mooi 
floot, met veel gewiebel van 
het lichaam neer, om te gaan ft t ^ | ^ ^ 
rennen door het ondiep wa
ter, telkens snappend naar 
voedsel. 

Bergeenden waren er een 
zevental paren, en een wijfje 
bruine kiekendief, waarvan 
een vleugel, wellicht door 
een schot, verscheiden slag-
pennen miste, gleed er met 
geheven wieken boven het 
riet, bestookt door een paar 
visdieven. Een vijftal kieviten 
broedden er, en hoewel er ook meestal enige kluten nestelden kon ik dit keer niet 
één exemplaar ontdekken. 

Via Nieuw Namen reed ik naar een tweetal kreken in Noord-België, die zich beiden 
in de naam Grote Geule verheugen, de ene bij Kieldrecht, de andere nabij Verre-
broeck. Ik had ze nog nimmer bezocht, en ik was nieuwsgierig te weten hoe ze er 
uitzagen en wat ze mogelijk zouden bieden. 

De Grote Geule bij Kieldrecht was een langgerekte kale plas met rietboorden, 
één meerkoet en enige grote karekieten, die bij Verrebroeck was niet rijker aan 
vogelleven, wél aan natuurschoon. 

Het landschap waardoor ik reed om van de ene bij de andere kreek te komen 
was mooi, vlak, met veel landbouwvelden en popelweiden. In de landerijen sloeg 
menige kwartel, in de popels floten wielewalen, door de lucht krijsten gier-
zwaluwen. 

Via de zeer zandige gedeelten onder Tromp en Kapellebrug, waar uitgestrekte 
sparrenaanplantingenafwisselenmet heiden, goudgeel van de brem, en waar nachtegalen 

Fig. 2. Het Kransje van waterranonkel. 
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volop zongen hoewel het midden op de dag was, kwam ik weer op de grote weg naar 
Hulst. 

Hulst was ook wel iets veranderd. De prachtige basiliek, een der volmaaktst gebouw
de kerken in ons land, had helaas zijn spits verloren, en het afschuwelijke monument 
voor de vos Reijnaert was zijn potsierlijke vos kwijt. 

Van Hulst ben ik naar het westen gereden, naar Groot-Eiland, dat men zich moet 
voorstellen als een uitgestrekte oppervlakte van weilanden en bos, omringd door 
talrijke brede en vaak tamelijk vertakte kreken. 

De toegangsweg loopt over een smal brugje in het zuidoosten. Vroeger was het 
een heerlijk gebied, en daar de ontmoedigendste geruchten mij hadden bereikt van 
mensen die er na de bevrijding weer al geweest waren, viel het me werkelijk nog mee. 
Het is waar, van het bos met zijn koor van loofvogels is bitter weinig over, maar de 
kreken en weilanden waren intact en vogelrijk als immer. En tenslotte was Groot-
Eiland altijd belangrijker om zijn watergevogelte dan om de zangertjes, hoe talrijk 
en lieflijk die ook waren. 

Door de weg met de enkele boom er langs die vroeger een laan door het bos was, 
kwam ik aan de uitgestrekte weide die naar de kreken voert. Van de oppervlakte 
van die weilanden kan men zich niet gemakkelijk een denkbeeld vormen. Ze waren nu 
wit van pluizende paardebloemen, en veel kandelaartjes stonden er in het gras. 

Die weilanden worden als broedplaats gebruikt door enige dozijnen paren kieviten, 
terwijl ook de grutto er zeker in een twaalf- tot vijftiental paren broedt. Het schorre 
gekrijt der kieviten en het luidruchtig geklaag en gebalts der grutto's was geen ogenblik 
van de lucht. 

Visdief jes, die er in een klein kolonietje broeden, waren nog schaars, maar de kleine 
plevier, die in enkele paren langs de bijna onbegroeide kreekoevers broedt, was min
stens door drie paren vertegenwoordigd. Hun roep is scherp en hees, heel anders 
dan het welluidend gefluit van de bontbekplevier. Kluten waren er veel, zeker een twin
tig paar, en hoewel ze misschien nog geen volledige legsels hadden, vertoonden som
mige exemplaren reeds allerlei merkwaardige vleugel- en lichaamsstanden. 

Verder vertoefden er een vijftiental kemphanen en -hennen die zeer schuw waren 
en aldoor heen en weer schoten, en waren er een vijftiental bergeendparen, die wat 
later gaan nestelen in de konijnepijpen in het bos. Voorts nog enkele wilde eenden 
en zomertalingen, wat oeverlopers, een enkele scholekster, en merkwaardigerwijs ook 
een tweetal lepelaars in prachtkleed die zelfs nadat ik ze op mijn inspectietocht 
verjaagd had, rustig terugkeerden. Voor deze vogels in de broedtijd immers reeds lang 
aangebroken. 

In het bos, waar het anders schalde van bosvogelzang, hoorde ik slechts een bonte 
specht trommelen, en er zongen nachtegaal, fitis en tjiftaf. Bomen stonden er plaatselijk 
nog genoeg, maar de ruige, ondoordringbare ondergroei die dit bos vroeger zo rijk 
aan vogels maakte, was op enkele percelen na, nagenoeg verdwenen. 

Een fazantehaan die mij in het geheel niet zag, hoewel ik bewoog, pikte vlak voor 
mijn voeten wat groen weg. Opeens kreeg hij me in het oog, en 't was grappig de 
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panische vlucht te zien na het rustige maal dat hij binnen het bereik van mijn hand 
had genuttigd. 

Ik ben heengegaan met de overtuiging dat Oost Zeeuws-Vlaanderens rijkdom aan 
natuurschoon, vogels en planten bijna even groot is als voor de oorlog. 

HANS WARREN 

si sa si 

VERONICA 

Op 12 Januari 1948 waren er in een aanplanting van jonge populieren bij Den Bosch flinke 
planten van V. hederifolia te zien met grote, langgesteelde zaadlobben en dus blijkbaar 
nog niet zo lang geleden ontkiemd (fig. 1), maar ook groeiden er exemplaren met vruchten 

en dat waren dus planten van de vorige herfst, die in de wonderlijk zachte winter hun groei alleen 
maar geremd hadden. Bloemknoppen waren aan 
beide typen goed ontwikkeld. Bovendien waren er 
daar aan „de Pettelaar" jonge plantjes van V. ar-
vensis, al met de bekende diep blauwe bloempjes 
en een paar overwinterde planten van V. polita. 

De volgende dag kwam ik in het bezit van V. ser-
pyllifolia, die, aan de voet van een spoordijk, met 
dicht tegen de grond liggende stengels en bladeren 
betere tijden afwachtte. Nog 3 weken later bracht ik 
uit Venlo V. arvensis en V. agrestis mee met bloe
men en vruchten en een paar vruchtdragende plan
ten van V. Tournefortii (die vroeger V. Buxbaumii 
heette en nu V. persico genoemd moet worden, maar 
die in niet-systematische litteratuur regelmatig de 
eerstgenoemde naam draagt.) 

De vroege ontwikkeling bracht me ertoe, de plan
ten nader te bekijken en gedeeltelijk ook verder te 
kweken. De later bloeiende soorten zijn dus gro
tendeels buiten beschouwing gebleven, al was de 
verleiding groot, om op V. longifolia te wachten, 
een toch wel zeldzame, afwijkende soort, die in 
het gebied van de Dommel dikwijls voorkomt. 

Het geslacht Veronica omvat een zeer groot aantal 
soorten van groepsgewijze sterk verschillend uiter
lijk. Bij ons vinden we de lange, liggende stengels 
van V. hederifolia en de rechtopstaande of opstij
gende, al of niet vertakte stengels van andere een
jarige of eenjarig overwinterende soorten, die allen 
speciaal op ruderaal terrein of op bouwland voor
komen, dus op stikstofrijke grond. Men noemt ze daarom nitrophiel, al kan het heel goed zijn, 
dat ze overvloedige stikstofverbindingen niet zo zeer verkiezen, maar wel beter verdragen kun
nen dan andere planten. 

Weer andere zijn overblijvend, al of niet bebladerd overwinterend en soms tot hoge planten 
met taaie stengels opgroeiend (V. lotigifolia). Dan zijn er moeras- en waterplanten, soms rank en 
fijn {V. scutellata) of dik en sappig (F . Beccabunga, V. Anagallis aquatica) terwijl vooral in 't 
Australisch subtropisch gebied heesters en bomen voorkomen, planten dus van een geheel 

Fig. 1. 1. Jonge plant van V. hederifolia 
12 Jan. '48 (Zaadlob met steel 2,5 cm., 
hypocotyl 4 cm, totale luortellengte 8 cm) 
2. Dwarsdoorsnede zaadlob. 3. Collenchym 
v.h. hypocotyl. 4. Klierharen: a. normaal, 
b. abnormale dwarswand in de kliercellen. 

c. abnormale dwarswanden in de steel. 


