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Voorwoord 
 
 
Het bestuur is de afgelopen weken intensief bezig geweest om 
een aantrekkelijk jaarprogramma met interessante lezingen en 
boeiende excursies vast te stellen. Het is iedere keer tijdrovend 
om mensen bereid te vinden een lezing te houden of een 
excursie te leiden. Wij zouden graag de medewerking van onze 
eigen leden krijgen om ons hierbij te helpen. Wel hebben wij 
gelukkig diverse KNNV- leden uit andere afdelingen bereid 
gevonden om ons te helpen. Terugkijkend op 2014 kunnen we 
constateren dat we een heel boeiend lezingen en 
excursieprogramma hebben gehad. We gaan ervan uit dat ook 
2015 ook weer een interessant en leerzaam jaar gaat worden. 
Vanuit het landelijk bestuur hebben wij mededelingen gekregen 
over de gesprekken met het IVN. Het lijkt erop dat deze 
gesprekken daadwerkelijk gaan leiden tot de vorming van één 
organisatie. Ook op lokaal niveau praten wij al geruime tijd met 
bestuursleden van het IVN. Wij constateren dat er veel 
gemeenschappelijk is en willen het komende jaar proberen om 
meer gebruik te maken van elkaars deskundigheid. Uiteindelijk 
zijn onze leden mensen die hart hebben voor de natuur. 
Natuureducatie, natuurbeleving en natuuronderzoek zijn even 
waardevolle takken van dezelfde boom. Daarom proberen we 
met het IVN te komen tot een betere afstemming van 
activiteiten en lezingen.  
Het komende jaar wil de landelijke KNNV zich richten op 
“Natuur in de buurt”, waarbij aandacht gegeven wordt aan 
stadstuinen. Er worden momenteel Tuinambassadeurs opgeleid 
die stadsbewoners kunnen adviseren over een natuurlijker tuin, 
om zo de leefgemeenschap voor planten en dieren in 
verstedelijkte gebieden te verbeteren. Dit is een vervolg op het 
project van 2 jaar geleden “Van tegeltuin naar egeltuin”. Al met 
al lijkt het een boeiend jaar te worden. We hopen onze leden 
weer regelmatig op excursies of bij lezingen te treffen. 
 
 
Frans Beuvens 
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Excursie – en lezingen programma t/m april 2015 
 
Woe. 21 jan.  Startavond van de KNNV-cursus “Natuur in de 

Drechtsteden” in 5 lesavonden en 3 excursies. 
Deze cursus wordt gegeven i.s.m. het bureau 
Regelink Ecologie &Landschap in het leslokaal “De 
Waterjuffer” van NMC- Weizigt. Aanvang 20.00 
uur. Verdere details over de cursus vindt u in een 
artikel op pagina 35 van deze Spindotter. 

   
Vrij. 23 jan. Lezing over “De natuur in Madagaskar”. Deze 

lezing wordt door Henk de Jong gegeven in het 
leslokaal “De Waterjuffer”. Aanvang 20.00 uur. 

 Zie het artikel op pagina 12 
  
Zat. 7 febr. Excursie naar de Oisterwijkse Vennen. Deze 

excursie is o.l.v. Gerard Verroen.Opgave voor 
deelname aan deze excursie op vrijdag 6 februari 
2015 bij dhr. G.Verroen tussen 18.00 en 20.00 uur. 
tel. 078 – 617 86 80. Zie het artikel op pagina 9. 

 
Woe 11 febr. Avond van de KNNV-cursus “Natuur in de 

Drechtsteden”. Deze avond gaat over planten- en 
boomsoorten en wordt gegeven het leslokaal “De 
Waterjuffer” van NMC- Weizigt. Aanvang 20.00 
uur. Verdere details over de cursus vindt u in een 
artikel op pagina 35 van deze Spindotter. 

 
Vrij. 13 febr. Lezing over “Klimaat in je voor- en achtertuin”. 

Deze lezing wordt gegeven door Hein van Bohemen 
in het leslokaal “De Waterjuffer”. Aanvang 20.00 
uur.Zie het artikel op pagina 13. 

  
Woe. 4 mrt. Avond van de KNNV-cursus “Natuur in de 

Drechtsteden”. Deze avond gaat over Nederlandse 
vogels. De cursus wordt gegeven het leslokaal “De 
Waterjuffer” van NMC- Weizigt. Aanvang 20.00 
uur. Verdere details over de cursus vindt u in een 
artikel op pagina 35 van deze Spindotter. 
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Zat. 7 mrt. Excursie en natuurwandeling in Oostvoorne. Deze 

excursie is o.l.v. Gerard Verroen. Opgave voor 
deelname aan deze excursie op vrijdag 6 maart 
2015 bij dhr. G.Verroen tussen 18.00 en 20.00 uur. 
tel. 078 – 617 86 80.  
Zie het artikel op pagina 11. 

 
Vrij.13 mrt. Algemene ledenvergadering van de KNNV afdeling 

Drechtsteden.  Deze ALV wordt gehouden in het 
leslokaal “De Waterjuffer”. Aanvang 20.00 uur. 

 Na de jaarvergadering zal de door de vogelgriep in 
november uitgestelde lezing en uitleg van de 
activiteiten van Vlinder en Libellen worden 
gegeven . 
Zie het artikel op pagina 17. 
 

Woe.25 mrt. Avond van de KNNV-cursus “Natuur in de 
Drechtsteden”. Deze avond gaat over Dagvlinders 
en Libellen. De cursus wordt gegeven het leslokaal 
“De Waterjuffer” van NMC- Weizigt. Aanvang 20.00 
uur. Verdere details over de cursus vindt u in een 
artikel op pagina 35 van deze Spindotter. 

 
Zat. 28 mrt. Excursie en natuurwandeling in Amelisweerd. We 

gaan op zoek naar de stinzeplanten die hier 
groeien en mogelijk bloeien. Deze excursie is o.l.v. 
Gerard Verroen. Opgave voor deelname aan deze 
excursie op vrijdag 27maart 2015 bij dhr. 
G.Verroen tussen 18.00 en 20.00 uur. tel. 078 – 617 
86 80.        
Zie het artikel op pagina 12. 

 
Woe 15 april Avond van de KNNV-cursus “Natuur in de 

Drechtsteden”. Deze avond gaat over Vleermuizen. 
De cursus wordt gegeven het leslokaal “De 
Waterjuffer” van NMC- Weizigt. Aanvang 20.00 
uur. Verdere details over de cursus vindt u in een 
artikel op pagina 35 van deze Spindotter. 
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Zat. 18 april Natuurexcursie naar het natuurgebied “De Brand” 

bij het Nationaal Park de “Loonse en Drunnense 
Duinen”. We volgen het laarzenpad deze morgen 
onder leiding van lid van de KNNV afdeling Tilburg.  
Opgave voor deelname aan deze excursie op 
vrijdag 17 april 2015 bij dhr. F. Beuvens tussen 
18.00 en 20.00 uur. tel. 078 – 613 72 07. 

 
Zat. 18 april Bijenmarkt op het terrein van de Bijenvereniging    

aan de Reeweg-Zuid. De KNNV zal ook weer op de 
voorgrond treden en hopelijk nieuwe leden voor 
onze activiteiten interesseren. Daarom staan wij 
dit jaar ook met een kraam op de markt. 
Vanzelfsprekend is er promotiemateriaal, folders, 
zoekkaarten enz. 

  
IVN Activiteitenagenda t/m april 2015        

 
Wanneer Tijd Locatie Thema 

zat.  03.01 10.00 Biezenplaat
zat. 10.01 13.00 Dordtwijk
zat. 17.01 10.00 De Elzen Hartje winter
Zat 07.02 10.00 Biezenplaat Sporen in de winter 
Zat. 14.02 10.00 Dordtwijk Sneeuwklokjes 
Zat. 21.02 10.00 Zuid-/Tongplaat Watervogels
Zon. 22.02 13.30 ‘t Weetpunt Knoppen
Zon. 08.03 13.30 Biezenplaat Voorjaar in aantocht ? 
Zat. 14.03 10.00 Dordtwijk Stinzenplanten 
Zat 21.03 10.00 De Elzen Eerste bloeiers 
Zon. 29.03 13.30 Louterbloemen Verborgen groen 
Zon. 05.04 13.30 Biezenplaat Op zoek naar grienduil 
Zat. 11.04 13.30 Dordtwijk Voorjaar op landgoed 
Zat. 18.04 6.00 De Elzen Vroege vogels
Zat. 18.04 10.00 Zuid-/Tongplaat Sporen
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Vertrek excursies: 
Voor meer informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen 
met Leo Nennie: 078 - 6173 933 of leonennie@knpplanet.nl 
 
Intern communiqué van de besturen van IVN en 
KNNV voor de afdelingen 
19 november 2014 
 
IVN en KNNV samen op weg 
De besturen van IVN, Instituut voor natuureducatie en 
duurzaamheid, en KNNV, Vereniging voor Veldbiologie, hebben 
de intentie uitgesproken samen op weg te gaan naar een nieuwe 
organisatie. Daarmee zetten zij een volgende stap in de 
samenwerking. Hoe de nieuwe organisatie eruit gaat zien is nog 
niet bekend. Binnenkort komen de besturen bijeen om een 
routeplan en tijdschema te bespreken. 
IVN en KNNV hebben gemeen dat zij met een grote achterban 
van vrijwilligers de natuur dichtbij mensen brengen. Daarin gaan 
zij de krachten bundelen. De natuurkennis van de KNNV en de 
educatie en beleving van IVN verrijken elkaar. Het samengaan 
van beide organisaties moet leiden tot een toekomstbestendige 
natuurorganisatie op het terrein van natuurstudie en 
natuureducatie. 
De besturen van IVN en KNNV starten de reis vol vertrouwen in 
de wetenschap dat succes pas is verzekerd als het reisdoel is 
bereikt. Komende tijd zullen de beide besturen de Landelijke 
Raad van IVN en de Beleidsraad en de Vertegenwoordigende 
Vergadering van KNNV informeren en raadplegen over de 
voornemens. Uiteraard is er dan ook alle gelegenheid voor 
inbreng en commentaar. 
 
Bestuur KNNV en Bestuur IVN 
 
Om bij stil te staan het volgende: 
 
Dit jaar is het Heimansjaar. Zoals jullie weten is Eli Heimans een 
van de grondleggers van onze KNNV vereniging. Ik haal dit nog 
maar eens aan, omdat Heimans samen met Thijsse een eerste 
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voor leken toegankelijke flora hebben geschreven. Hun doel was 
de mensen dichter bij de natuur te brengen en liefde en eerbied  
 

 Eli Heimans 
 
voor die natuur bij te brengen. Eén van de doelen van de 
opgerichte Nederlandse Natuurhistorische Vereniging was het 
verspreiden van kennis over de natuurlijke historie in den brede 
zin. Waarom is de natuur zoals die is, en hoe kunnen we die 
beschermen. Dat doel is in de afgelopen jaren niet veranderd. 
 
Lag de nadruk in de beginjaren vooral op het attent maken dat 
de natuur bestaat en interessant is, in onze tijd lijkt de nadruk 
steeds meer te gaan richting beschermen van wat er is 
opgebouwd. Maar hoe bereik je dat? Vooral door mensen daarbij 
te betrekken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want 
hoe zit het eigenlijk met de interesse van de Nederlander voor 
de natuur in het algemeen? Het lijkt of die er niets mee heeft, 
of in het beste geval weinig mee op heeft. Het lijkt er op dat 
wij de natuur voor lief nemen. De natuur is er gewoon, daar 
hoef je je niet druk om te maken. 
 
Wordt die Nederlander dan niet geraakt door de natuur? Zeker 
wel.  
Vooral wanneer het gaat om natuur in de directe omgeving. 
Natuur waar je je mee kunt verbinden. Dan is er een groep 
mensen die deze natuur willen steunen, liefst kortstondig 
natuurlijk, want morgen is er een nieuwe uitdaging. Dit heb ik 
onlangs weer gemerkt bij het overzetten van padden bij 
Schoonloo. 
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Je inzetten voor natuur moet het opnemen tegen alles wat een 
mens kan doen in de vrije tijd. Hoewel ik het gevoel heb dat 
echte vrije tijd vrijwel niet meer bestaat. We moeten overal 
naar toe en overal aan meedoen. Rapporten hebben aangetoond 
dat natuur interessant is, zolang mensen zich maar kunnen 
verbinden met die natuur. 
 
Hoe zit het dan met de natuurclubs, zijn die dan interessant 
genoeg voor die Nederlanders? 
Op zich wel zou je zeggen, zolang je maar niet teveel verlangt.  
Dat lijkt soms het probleem. Ook bij ons wordt toch een zekere 
actie gevraagd, net als bij tennis en voetbal. Blijkbaar voelt het 
toch anders aan. Hoe kunnen wij dat latente gevoel voor de 
natuur in ons voordeel benutten? Volgens mij kan dat. Door 
gewoon weer aan te sluiten bij de oorspronkelijke doelen, 
mensen dichter bij de natuur te brengen. Maar dan wel op een 
moderne manier die aansluit bij de huidige Nederlander. Ik merk 
dat cursussen nog altijd nieuwe mensen trekken. Belangrijk is en 
blijft dat je moet laten zien wat er te halen valt. Dat geldt dan 
vooral voor de afdelingen. Laat merken dat er wat loos is in 
jouw buurt en ………….. werk samen. 
 
Vanuit de marketing is bekend dat unieke combinaties 
aantrekkingskracht hebben. 
Dat geldt ook voor natuurverenigingen. Ga op zoek naar de 
unieke combinaties. Kijk met wie je kunt samenwerken. Veel 
gemeenten zitten in hun maag met natuureducatie en het 
beheer van het groen. Daar liggen kansen door op te trekken 
met anderen. Het directe voordeel is dat inwoners vaak bij 
verschillende acties betrokken raken via hun kinderen. 
 
Op landelijk niveau hebben we al een andere combinatie 
gekozen door de tuinliefhebber aan te spreken. Tuin is toch ook 
natuur? Het Jaar van de Bij heeft laten zien dat we echt wel 
betrokken zijn bij de natuur als het er om spant. Door tuinen te 
zien als een voorportaal van de natuur willen we mensen 
meenemen met de natuur in de buurt, maar net weer iets 
anders dan de andere verenigingen. Het project 
tuinambassadeurs en het maken van tuinenlinten is een mooi 

 8 

voorbeeld van het denken in een andere richting. Dit levert dan 
weer een mooie springplank voor het versterken van de 
samenwerking -landelijk en lokaal- tussen de KNNV en de IVN.  
 
In deze tijd waarin allerlei activiteiten schreeuwen om wat 
aandacht, is het ook goed om gebruik te maken van nieuwe 
communicatiemiddelen, zonder de oude direct over boord te 
zetten. Natuurlink van de KNNV Uitgeverij kan daar ook een rol 
in spelen. 
 
Laat ik nog eens een andere invalshoek verkennen. Zoals 
iedereen weet leer je het beste door hand, hoofd en hart in te 
zetten. Er zijn al verschillende proeven gaande om leerlingen 
vertrouwd te maken met de leerstof via spelletjes, serieuze 
spelletjes wel te verstaan. Kinderen gaan volledig op in dat spel 
en praten tegen de computer als ze bezig zijn. Trouwens, dat 
blijken wij ook te doen…… 
Kunnen wij iets met dat gegeven? Het lijkt mij geweldig als wij 
een Nature Game zouden kunnen ontwikkelen. Een spel waarbij 
je al spelend de natuur in een park, wijk, dorp of natuurgebied 
kunt redden van de ondergang. Serious Gaming geeft je veel 
inzicht en wellicht is dat een aanleiding om ook iets in de echte 
wereld te gaan doen. Trouwens, ik heb begrepen dat ook op de 
onlangs gehouden internationale veiligheid samenkomst in Den 
Haag ook gebruik is gemaakt van een game om regeringsleiders 
te laten zien wat er allemaal mis kan gaan bij verkeerd gebruik 
van radioactief materiaal. 
Het is maar een gedachte en ik nodig jullie dan ook graag uit 
ideeën aan te dragen. Wie weet kunnen we volgend jaar enkele 
presentaties tegemoet zien over nieuwe mogelijkheden om 
mensen weer te binden aan brede natuurgroepen zoals de KNNV 
en IVN. 
Laten we de oude manier van denken eens overstijgen en 
zoeken naar wegen die passen bij dit tijdsgewricht. Ofwel: laten 
we met de tijd meegaan. 
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Komende excursies in het eerste kwartaal 2015 

Winterwandeling op het nieuwe natuurgebied de Tongplaat 
op zaterdag 13 december 2014 

Tongplaat  

Luchtopname vanuit het N-W. 

Er zijn kreken gegraven, de trap is aangelegd, er zijn fiets- en 
wandelpaden. Op het uitkijkpunt staat een vogelkijkvoorziening. 
Het gras staat te wuiven op de dijk. Niets staat de 
natuurontwikkeling nog in de weg. Het wachten is nu op… het 
water. 

Het rivierwater krijgt straks via twee openingen in de dijk vrij 
toegang tot het gebied. De ene opening wordt gemaakt aan de 
westkant van de Tongplaat, de andere opening ten zuidoosten 
van de Tongplaat. In de Tongplaat ontstaat dan ruim honderd 
hectare zoetwatergetijdennatuur. Het eindresultaat is een 
afwisselend en ruig rietland met biezen, spindotters en 
vloedbossen, met veel vogels en andere fauna als frequente 
bezoekers.  

Oisterwijkse Vennen op zaterdag 7 februari 2015 

De Oisterwijkse bossen en vennen liggen zeer centraal in 
Brabant op korte afstand van Tilburg en niet ver van 's 
Hertogenbosch of Eindhoven. Naar het oosten sluit het (bijna) 
aan bij de Kampina, eveneens eigendom van 
Natuurmonumenten. Naar het westen sluit het gebied aan bij 
het gebied "Oude Hondsberg, Ter Braakloop en Galgeven" (374 
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ha) dat is bezit is van het Brabants Landschap. Deze gebieden 
maken samen deel uit van "Het Groene Woud", een keten van 
grote natuurgebied in het midden van Brabant, ongeveer van 
Tilburg tot aan Schijndel.Het gebied was ooit een uitgestrekt 
heidegebied waarin zich vele vennen bevonden, maar vanaf 
1801 begon men het gebied te bebossen. Jongere aanplant 
dateert van omstreeks 1840.Tot 1912 behoorde het gebied tot 
het landgoed "De Hondsberg", ooit verbonden aan het 
voormalige Kasteel Durendaal. Er waren plannen om het gebied 
te verkavelen en te bebouwen, waarop het in 1913 door de 
Vereniging Natuurmonumenten is aangekocht. Zij werd daartoe 
aangemoedigd door de plaatselijke VVV die beducht was voor 
plannen om de bossen te kappen en de vennen droog te leggen 
en kreeg steun van de gemeenten Tilburg en Oisterwijk in de 
vorm van renteloze leningen en later ook giften. Een belangrijke 
doelstelling bij de aankoop was ook om te voorkomen dat het 
gebied met villa's zou worden volgebouwd. Als penningmeester 
speelde Pieter van Tienhoven, één van de grondleggers van de 
KNNV, hierbij een belangrijke rol. Naar hem is de Van 
Tienhovenlaan genoemd, die het gebied doorsnijdt. Tot 1932 
werden aankopen gedaan, waardoor het gebied tegenwoordig 
391 ha omvat.Het gebied maakt deel uit van het Europese 
natuurnetwerk Natura 2000 onder de gebiedsnaam Kampina & 
Oisterwijkse Vennen.  
De ontstaanswijze van de vennen is niet in alle gevallen geheel 
zeker, maar aangezien er in de directe omgeving zowel 
beekdalen liggen als stuifzandgebieden, neemt men vaak aan 
dat er zowel uitgestoven laagten als stroomdalvennen bij zijn. 
Merkwaardig is in ieder geval de aanzienlijke variatie tussen de 
vennen.De vennen zijn bijna alle zeer schilderachtig en 
aantrekkelijk door hun zwaar beboste, grillige of rechte oevers, 
het voorkomen van eilandjes en de begroeiing met de zeer 
geurige gagel en waterlelies. Veel de vennen hebben een 
aanzienlijke omvang en een flinke oeverlengte. Er groeien 
kenmerkende en vaak zeldzame planten als moerashertshooi, 
biesvaren en oeverkruid en kwetsbare tapijten veenmos. Grote 
roem bij biologen dankten de vennen aan de aanwezigheid van 
talrijke soorten sieralgen (desmidiaceeën). Dit kwam doordat de 
vennen gevoed werden door kalkrijk oppervlaktewater uit het 
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Moergestelse Broek door de Rosep. In de jaren '30 van de 20e 
eeuw is dit echter grotendeels ontgonnen en door de bemesting 
werd het oppervlaktewater zeer voedselrijk. Eens kwamen er 
350 soorten sieralgen voor, en nu nog slechts tien. Na onderzoek 
van bepaalde bomen bij gelegenheid van de storm van 1990 
bleken in de Oisterwijkse bossen grove dennen voor te komen 
die nog van rond 1650 moeten dateren. Men heeft daarin zelfs 
wel een bewijs gezien dat in Nederland nog grove dennen van 
inheemse herkomst zouden bestaan, en dat deze soort dus als 
inheems moet worden beschouwd. Volgens recent 
wetenschappelijk onderzoek is dat echter onwaarschijnlijk.[1] 
Wel is nu zeker, dat de Oisterwijkse bossen een voor Nederland 
respectabele leeftijd hebben. Toch staat ook wel vast, dat 
delen van het bos eerst heide zijn geweest. 
Behalve bossen en vennen treft de wandelaar aan de randen van 
het gebied enkele kleine heideveldjes en de aantrekkelijke 
beekdalen van de Rosep, de Reusel en de Achterste stroom. 

Oostvoorne op zaterdag 7 maart 2015 

De Duinen van Oostvoorne (264 ha.) liggen ten westen van het 
dorp Oostvoorne. Een zeer gevarieerd natuurgebied met bos, 
vochtige duinvalleien, struwelen en droge zandhellingen. In 
tegenstelling tot de duingebieden in noord Nederland waar de 
duinen enkele duizenden jaren oud zijn hebben we op Voorne te 
maken met relatief jonge duinen. De oudste zijn ongeveer 800 
jaar, maar ook nu nog worden op het strand nieuwe duinen 
gevormd. Dankzij deze lage leeftijd is het duinzand rijk aan 
kalk. De plantengroei heeft zich daar aan aangepast en biedt 
een enorme variatie aan soorten. In het duingebied kunt u grote 
graasdieren tegenkomen, IJslandse pony’s en Galloway 
runderen. Deze helpen het Zuid-Hollands Landschap het 
duinterrein open te houden. In verband met de gezondheid van 
de dieren is voederen verboden.In het Bezoekerscentrum 
Tenellaplas kunt u terecht voor meer informatie over het 
duingebied. Er is een vaste tentoonstelling over het ontstaan 
van het gebied, de rijkdom aan planten, vogels en andere 
dieren. Er is een winkeltje in het bezoekerscentrum gevestigd 
waar veel natuurartikelen te verkrijgen zijn. De 
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baliemedewerkers zijn u graag van dienst. Vanaf het 
bezoekerscentrum starten diverse wandelroutes. 

Stinzeplanten in Amelisweerd zaterdag 28 maart 2015 

Amelisweerd is de drukst bezochte buitenplaats van Utrecht. 
Veel van de bezoekers weten niet dat er rond Klein 
Amelisweerd  een grote verscheidenheid aan stinzenplanten 
staat. Stinzenplanten zijn bosplanten die bloeien voor er 
bladeren aan de bomen komen. Denk daarbij aan de 
verschillende soorten sneeuwklokjes, winterakonieten, 
krokussen, hyacinten, sleutelbloemen, bosanemonen.  

Komende lezingen in het eerste kwartaal 2015 

Madagaskar, een eiland vol bijzonderheden. 
 
In de loop van de aardgeschiedenis zijn eilanden voor de 
ontwikkeling van bijzondere diersoorten van cruciaal belang 
geweest. De aan- of afwezigheid van factoren voor evolutionaire 
ontwikkelingen zijn daar debet aan. Beroemd en klassiek zijn de 
voorbeelden van de Galapagos eilanden en op kleinere schaal 
die van Hawaï (Nene), van Mauritius (Dodo) en van Komodo 
(Varanen) en niet te vergeten het oosten van Indonesië. Door 
wat Alfred Russel Wallace in het oosten van Indonesië zag, 
tegenkwam en op schrift stelde, dwong hij Darwin tot publicatie 
van de evolutietheorie. 
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Zou Darwin indertijd zijn reis met de Beagle niet de Galapagos 
eilanden maar Madagaskar aangedaan hebben dan zij hij 
ongetwijfeld zijn theorie aan de verschijnselen op dat eiland 
opgehangen hebben! Echter pas in de 2de helft van de vorige 
eeuw komt Madagaskar in de picture met zijn bijzondere flora 
en fauna. 
Ik ga met u op verkenning naar de factoren die daartoe geleid 
hebben. 
 Dit op vier na grootste eiland ter wereld is al meer dan 70 mya 
geïsoleerd en met een gigantische verscheidenheid aan 
leefmilieus. Het opmerkelijke is dat we heden ten dagen op 
Madagaskar slechts 4 groepen zoogdieren aantreffen (exclusief 
de door de mens geïntroduceerde dieren). We gaan na hoe deze 
dieren daar gekomen zijn en hoe ze vrijwel alle leefmilieus 
bevolkt hebben. Als je bedenkt dat op dit eiland géén spechten, 
klauwieren, mezen, boomkruipers en boomklevers voorkomen, 
de mogelijkheid geboden werd voor een bepaalde vogelgroep 
(de vanga's) de 'lege' niches te bezetten.  We komen daarbij wel 
heel bijzondere levensvormen tegen.  
Ik neem u mee op reis door een groot gedeelte van dit land en 
laat u veel unieke planten en dieren zien door middel van 
filmfragmenten en een PowerPoint presentatie.  Daarnaast is de 
bevolking van Madagaskar en haar cultuur net zo bijzonder en ik 
zal u tijdens mijn verhaal daar regelmatig over vertellen. 
 
Henk de Jong 
 
Klimaat in je voor- en achtertuin  
Van tuinen, groene daken tot verticale tuinen 
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Lezing in het kader van het KNNV project “Haal meer natuur in 
je tuin” door Hein van Bohemen 
 
De lezing (powerpoint presentatie) geeft een overzicht over de 
betekenis voor plant, dier en mens van de voor- en achtertuin in 
stedelijke en landelijke gebieden. Naast een uiteenzetting over 
verschillende ecosysteembenaderingen zal ingegaan worden op 
de aspecten water, bodem, lucht, planten en dieren in tuinen. 
Verteld zal worden welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de effecten van verstening te voorkomen en te verzachten. 
Wat betekent het afkoppelen van hemelwater: een 
inspiratiebron voor het zichtbaar en beleefbaar maken van 
water, voor de aanleg van bloemenweiden, moerasjes en drink- 
en badderplaatsen voor vogels. 
Getoond zal worden hoe groene daken en groene gevels, zowel 
op grote schaal maar vooral ook op kleine schaal, op, aan en 
rond de woning de (be)leefbaarheid van de eigen omgeving, 
zowel voor planten, dieren als mensen kunnen vergroten. 
De presentatie omvat naast theorie vooral veel praktische 
voorbeelden hoe de voor- als de achtertuin klimaatbestendig en 
leefbaar ingericht en beheerd kunnen worden. Ook zal de rol 
van de kunst en de kunstenaar op het gebied van ecologie en 
natuureducatie geschetst worden. 
 
Hein van Bohemen werkte bij de Natuurbeschermingsraad, bij 
Rijkswaterstaat en bij de Technische Universiteit Delft. Zijn 
interesse en kennis liggen op het terrein van de ecologie, 
landschapsecologie en de eco- engineering, het verbinden van 
techniek en natuur ten voordele van zowel de mens als de 
natuur.  
Zijn proefschrift ‘Ecological Engineering and Civil Engineering 
Works; a practical set of ecological engineering principles for 
road infrastructure and coastal management’ (H.D. van 
Bohemen, 2004) is in te zien en te downloaden van 
www.library.tudelft.nl.  
In 2012 publiceerde hij samen met 20 andere auteurs het boek 
‘Eco-engineering; Een symbiose van harde en zachte systemen’; 
zie www.vssb.nl.  
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Biodiversiteit 
 
Uit onderzoek is gebleken dat graslanden met een grote 
diversiteit aan soorten stabieler zijn en een hogere productie 
hebben. Graslanden en akkers met één soort zijn minder stabiel, 
kwetsbaar en hebben uiteindelijk een lagere productiviteit. Uit 
het onderzoek, dat acht jaar heeft geduurd, bleek dat 
mengculturen meer biomassa produceerden dan monoculturen. 
Planten uit deze mengculturen veranderden wat betreft de 
bladdikte, planthoogte en bloeiwijze. De agrarische sector kan 
hiermee zijn voordeel doen. Zeker in hooi- en weilanden zou 
diversiteit voordelig zijn wat betreft de grasproductie voor het 
vee. Wellicht is ook de kwaliteit van deze biomassa zelf beter 
voor het vee.  
Op het relatief kleinschalige eiland van Dordt zou het een 
boeiend experiment zijn, wanneer de agrarische sector mee zou 
denken in een ontwikkeling, om meer diversiteit van producten 
te realiseren. Het akkerranden beleid in de Hoekse Waard en 
inmiddels ook in het land van Heusden en Altena blijkt ook een 
positief effect te hebben op de agrarische productie. Het staat 
mooi en levert ook nog meer op. Een evenwichtige (agrarische ) 
natuur kan het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen 
in de landbouw terugdringen. Dit zou positief zijn voor de 
ontwikkeling van diversiteit en kwaliteit en is niet per definitie 
minder rendabel. De behoefte aan biologische producten de 
afgelopen jaren sterk is gegroeid. Een aanpassing van het 
agrarisch productieproces, waarbij verschillende gewassen 
worden gekweekt kan economisch rendabel zijn. 
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In ons land zijn daarvan inmiddels voldoende voorbeelden van. 
Dit bleek uit het in Dordt gehouden symposium over 
stadslandbouw. De discussie over stadslandbouw, natuurlijke 
tuinaanleg en productdifferentiatie in de landbouw geven aan 
dat langzaam de behoefte groeit aan verandering in de wijze 
waarop wij ons voedsel produceren en hoe wij omgaan met onze 
omgeving. Misschien dat het eiland van Dordt als een kleine 
proeftuin dienst kan doen.  
 
Natura  2000 wandeling 
 
 Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden dat 
eraan moet bijdragen de achteruitgang van de biodiversiteit 
tegen te gaan. Biodiversiteit omvat de verscheidenheid aan 
levensvormen, zoals plant- en diersoorten. Door overbevissing, 
verstedelijking, verzuring van de bodem, verdroging en het 
gebruik van grote hoeveelheden (kunst)mest, neemt de kwaliteit 
en de hoeveelheid ruimte voor de natuur af. De Biesbosch is een 
Natura 2000 gebied. 
Het Biesboschcentrum organiseert al jaren de Natura 2000 
wandelingen in de Biesbosch. Dit met het doel om het belang 
van  het behoud van veel verschillende biotopen voor plant en 
dier onder de aandacht te brengen van een breder publiek. De 
KNNV- afdeling Drechtsteden zorgt altijd voor een excursieleider 
bij deze excursies. Ook dit jaar hebben wij, op 20 september 
2014, onze bijdrage geleverd. De Natura- wandeling in 
september bleek een KNNV- aangelegenheid te zijn. 
Voornamelijk leden van de eigen afdeling met familieleden 
hebben deelgenomen. Het is dus van belang om het 
oorspronkelijke doel, om een breder publiek te trekken, te 
bespreken met de organisatoren in het Biesboschcentrum. Dit 
betekent niet dat het voor de acht aanwezige KNNV- ers het 
geen heerlijk leerzame wandeling is geweest. Frouke Esscher 
heeft ons uitgebreid van haar kennis laten genieten. De 
ontwikkeling in dit deel van de Biesbosch laat een sterke 
toename zien van de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera). 
Deze plant die oorspronkelijk uit de Himalaya komt is zeker in 
het najaar met de rose- rode bloemen zeer dominant aanwezig. 
Voor de goede observator was er overigens nog voldoende te  
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 zijdeachtige beurszwam (Volvariella bombycina) 
 
Genieten aan andere soorten, zoals kattenstaart(Lithrum 
salicaria), koninginnekruid (Eupatorium canabium), knikkend 
tandzaad (Bidens cernua), poelruit (Thalictrum flavum) en de 
zijdeachtige beurszwam (Volvariella bombycina) Doordat we 
uitgebreid hebben stilgestaan bij diverse planten en 
paddenstoelen moesten we nog even stevig doorstappen om de 
laatste Zonnepont te halen.  
Frans Beuvens 
 
Algemene Ledenvergadering vrijdag 13 maart 
2015. 
 
Op vrijdag 13 maart 2015 wordt de Algemene Leden 
Vergadering van de KNNV afdeling Drechtsteden gehouden. 
Deze vergadering vindt plaats in het leslokaal “De 
Waterjuffer”van NMC-Weizigt. Aanvang 20.00 uur 
Na de jaarvergadering zal de Vlinder- en Libellen werkgroep 
van de KNNV afdeling Drechtsteden een voordracht houden 
over hun activiteiten en de vele nieuwe soorten die zij in de 
afgelopen jaren hebben gevonden in de bezochte gebieden. 
De concept-agenda voor deze vergadering treft u hieronder 
aan. Indien de leden nog niet benoemde punten op deze 
concept-agenda willen zetten, worden ze uitgenodigd om dit 
aan de secretaris van de vereniging per mail door te geven. 
Tevens is hieronder het concept verslag van de ALV 2013 
hieronder bijgevoegd ter voorbereiding op de komende ALV 
2015. 
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING  KNNV AFDELING 
DRECHTSTEDEN VRIJDAG 14 MAART 2014. 
 
1.Opening. 
Voorzitter Frans Beuvens opent de vergadering om 20.03 uur 
Aanwezig 12 personen, afgemeld zijn (wegens vakantie) Hein 
Ruiter (secretaris) en Frouke Escher. 
Voorzitter stelt voor om aan de agenda toe te voegen (na punt 9 
) samenwerking met de IVN en inventarisatie in de regio. 
In een terugblik op het jaar 2013 wordt stilgestaan bij het 
plotselinge overlijden van Jaap Das, niet alleen actief als 
penningmeester, ledenadministrateur en redacteur van de 
Spindotter, maar ook initiatiefnemer en leider van veel 
excursies. 
De afdeling mist hem nog steeds, een aantal activiteiten zijn 
direct na zijn overlijden afgelast. 
Secretaris Hein Ruiter heeft veel werk gehad aan het tijdelijk 
overnemen van alle activiteiten van Jaap Das, gelukkig meldde 
Ruud Dorst zich al gauw aan om te assisteren bij de 
ledenadministratie en heeft hij ook aangegeven het 
penningmeesterschap op zich te willen nemen. 
Voorgesteld wordt om dit meteen te regelen, de vergadering 
gaat akkoord, als ook met het plaatsnemen van Gerard Verroen 
in het bestuur, Jos Hitzert treedt af en heeft zich niet 
herkiesbaar gesteld. 
In 2013 is er begon samenwerking te zoeken met het IVN, 
Weizigt en het Hoekschewaards Landschap. 
Het organiseren van lezingen en excursies zal in 2014 voortgezet 
worden. 
2.Ingekomen stukken. 
De inspiratie notitie samenwerking IVN. 
3.Notulen ALV 15 maart 2013. 
De notulen worden goedgekeurd met dank aan Christa. 
4.Jaarverslag 2013. 
Er zijn geen vragen of opmerkingen. 
5.Financieel jaarverslag en verslag kascommissie. 
Mede namens Hein Ruiter geeft Ruud Dorst een toelichting. 
Eerder door Herman Offereins gestelde vragen heeft Ruud Dorst 
al beantwoord, het betreft het verschil in getallen dat wordt 
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veroorzaakt door vertraagd of versneld binnengekomen 
betalingen die geen betrekking hebben op 2013. 
Nieuw is de post Biodiversiteit, Frans Beuvens heeft bij zijn 
afscheid voorgesteld in plaats van cadeaus te geven een storting 
te doen aan de afdeling om een onderzoek naar de biodiversiteit 
in de afdeling Drechtsteden te doen. 
Gerard Verroen stelt voor dit geld apart te zetten en ook om de 
Libellen en Vlinderwerkgroep een begroting te laten maken voor 
2014. 
Om te veel administratie te voorkomen wordt er voorgesteld 
een post Bijzondere Uitgaven te maken. 
De kascommissie bestaande uit Christien Vijfwinkel en Marion 
Verroen heeft de financiële stukken gecontroleerd en in orde 
bevonden, het bestuur wordt gedechargeerd. 
6.Begroting 2014. 
In de begroting is de stijging van de zaalhuur nog niet 
meegenomen, de rekeningen lopen meestal 6 maanden achter. 
Advies van Christa Groshart om meer inkomsten te verwerven 
zijn bijv. Iets te doen aan NL Doet of voor het organiseren van 
een cursus subsidie te vragen aan Groen en Doen, of in te steken 
op cursussen voor vrijwillige gidsen van bijv. Het Zuid-Hollands 
Landschap. 
7.Contributie. 
De indexatie van de afdracht aan de bond is voor 2014 
doorgevoerd in de contributie van de afdeling, voor 2015 zal dit 
ook het geval zijn. 
8.Verkiezing kascommissie. 
Marion Verroen treedt na 2 jaar af, haar plaats wordt ingenomen 
door Herman Offereins. 
9.Benoeming afgevaardigde Vertegenwoordigende 
Vergadering. 
De VV is op 5 april, Jan Huijzers gaat er heen als zijn agenda het 
toelaat. 
10.Samenwerking IVN. 
In de Beleidsraad spreekt men over een fusie binnen 2 jaar, op 
afdelingsniveau geeft dat nog al wat commotie over o.a. 
financiële consequenties, evt. combilidmaatschappen en het 
bewaren van de eigen identiteit. 
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De algemene stemming is dat er minder verschillen zijn dan 
overeenkomsten. 
Frans Beuvens heeft gesproken met voorzitter Cees Mastenbroek 
en secretaris Leo Nennie om de samenwerking binnen de 
afdeling in ieder geval te intensiveren. 
11.Biodiversiteit. 
Verzamelnaam waaronder Frans Beuvens wil samenbrengen 
inventarisatie, het rekruteren van deskundige leden, het zoeken 
van nieuwe gebieden om te inventariseren, rekening houdend 
met de toegankelijkheid van sommige gebieden, alles met het 
doel het in kaart brengen van flora en fauna, waarbij ook 
stadsplanten zouden kunnen worden meegenomen, wellicht een 
aanleiding om eens een Floron hok te inventariseren. 
Hopelijk is er bij de gemeente ook enige subsidie te krijgen. 
12.Rondvraag. 
Jos Hitzert vraagt aandacht voor de 75e Dordtse bijenmarkt aan 
de Reeweg Zuid 72b, waar behalve de 30 jarige IVN afdeling ook 
de 110 jarige KNNV afdeling Drechtsteden zal staan. 
Doel is meer naar buiten te komen en daardoor nieuwe leden te 
werven. 
Een ieder wordt van harte uitgenodigd langs te komen en bij 
voorkeur ook een uurtje in onze kraam te assisteren. 
13.Sluiting. 
Om 21.10 uur sluit Frans Beuvens de vergadering. 
 
Algemene ledenvergadering KNNV afdeling Drechtsteden  
Vrijdag 13 maart 2014. 
Locatie: Leslokaal “de Waterjuffer” van NMC-Weizigt. 
Aanvang 20.00 uur.  
 
Concept agenda 
 
1  Opening. 
2  Ingekomen stukken 
3  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 14 maart 2014. 
4  Jaarverslag 2014. 
5 Financieel jaarverslag 2014 en verslag kascommissie. 
6 Concept- Begroting 2015. 
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7       Contributie. De basis contributie voor 2015 wordt 
geïndexeerd. 

8        Verkiezing kascommissie 
9 Benoeming afgevaardigde VV en beleidsraad KNNV op 7 

februari 2015.  
10 Rondvraag. 
11 Sluiting. 
 
 
Activiteiten Werkgroep Vlinders en Libellen van 
de KNNV Drechtsteden. 
 
Afgelopen jaar heeft de Vlinder- en Libellenwerkgroep van de 
KNNV afdeling Drechtsteden vele locaties bezocht en 
aangedaan, en daardoor weer vele nieuwe soorten nachtvlinders 
aan hun lange lijst van soorten toegevoegd. Hoe dit in zijn werk 
gaat op zo’n vlindertelling is al eens in een voorgaande 
Spindotter verteld. Graag hadden zijn u hierover meer willen 
vertellen op de lezingenavond op vrijdag 21 november 2014 in 
het leslokaal van de “Waterjuffer”van NMC-Weizigt. Maar helaas 
door de die week toegeslagen vogelgriep epidemie was het 
terrein van Weizigt een verboden te betreden gebied geworden. 
Deze goede en indrukwekkende lezing wordt daarom verplaatst 
naar vrijdag 13 maart 2015, na de Algemene Leden Vergadering. 
U krijgt die avond verhalen en beelden van de bezochte 
gebieden zoals de Elzen, Sliedrechtse Biesbos, Avelingen bij 
Gorinchem, de houten keet in de Dordtse Biesbos en over een 
locatie in de Polder “De Kop van de Oude Wiel”.  
Op dit moment wordt er door de werkgroep nagedacht hoe en 
waar voor het komend jaar de locaties te kiezen en voor te gaan 
bereiden. 
 
Bent u ook geïnteresseert om deel te gaan nemen aan de 
activiteiten van de Vlinderwerkgroep, neem dan contact op met 
John van de Heuvel, telefoon 078 – 616 85 12. 
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Natuurwerkgroep van de KNNV Drechtsteden. 
 
Wandelen met de Natuurwerkgroep in 2015 
 
Sinds enkele jaren hebben we als Plantenwerkgroep de bermen 
van Polder De Biesbosch en de natuur in het nieuwe 
natuurgebied van de Cannemanspolder geïnventariseerd. Die 
inventarisaties waren niet echt spannend, dat wil zeggen er 
waren niet veel verschillende plantensoorten en zeker geen 
bijzondere soorten. Al met al een reden om in 2014 eens iets 
anders te proberen. We hebben het in dat jaar over een andere 
boeg gegooid: meer terreinen bekijken, en niet alleen de 
planten inventariseren, maar alles bekijken wat we tegenkomen 
op onze wandeling, dus ook vogels, vlinders, libellen, 
paddenstoelen etc. De naam van de werkgroep hebben we 
daarom veranderd in Natuurwerkgroep. De coördinatie hiervan 
heb ik op mij genomen, maar in m’n eentje dit werk doen is niet 
zo aangenaam en daarom hoop ik dat er meer mensen mee 
willen doen. Dat hoeft niet bij elke wandeling, dat kan ook 
incidenteel. Blijf niet thuis, doe eens een keer mee! 
Op iedere eerste maandag van de maand wandelen we op een 
locatie op het Eiland van Dordrecht en bekijken we de natuur, 
dus niet alleen de planten, maar ook de vogels die we zien, de 
vlinders en andere zaken die we tegenkomen en op naam 
kunnen brengen. 
De wandelingen beginnen om 9 uur en duren tot circa 12 uur. 
Als het ’s morgens om half negen regent of buiig is en verwacht 
wordt dat het niet spoedig droog wordt, gaat de wandeling niet 
door en proberen we het op de tweede maandag van de maand 
opnieuw. 
 
De planning voor 2015 is als volgt: 
 
Januari Geen wandeling. 
Februari Geen wandeling. 
Maart  Zuidhaven, verzamelen parkeerterrein Zuidhaven. 
April De Elzen, verzamelen bij restaurant De 

Viersprong. 



 23

Mei Polder De Biesbosch, verzamelen bij restaurant De 
Viersprong. 

Juni Louisa Cannemanspolder, startpunt ingang 
volkstuincomplex aan de Zeedijk. 

Juli Tongplaat  en Zuidplaatje, verzamelen 
parkeerterrein Zuidhaven. 

Augustus Oosthaven, verzamelen bij de ingang van het 
natuurpad. 

September De Elzen, verzamelen bij restaurant De 
Viersprong. 

Oktober Dubbelmonde/Overkamp, startpunt 
parkeerterrein Overkampweg t.o.  

  politiebureau. 
November Tongplaat  en Zuidplaatje, verzamelen 

parkeerterrein Zuidhaven. 
December Geen wandeling. 
 
Iedereen is van harte welkom op deze wandelingen, hoe meer 
kennis des te beter is de inventarisatie. 
Gerard Verroen. 
 

Excursieverslagen 
 

Verslag excursie Boswachterij Dorst op 21 september 2014 
 
Door een te late levering van De Spindotter bij de leden was het 
slechts bij enkelen bekend dat we vandaag een excursie zouden 
hebben in de Boswachterij van Dorst. De excursiegroep bestond 
daarom uit slechts 4 personen.  
Als uitzondering was deze excursie op zondag, en in een 
populair recreatiegebied voor de stedelingen uit de regio; en 
bovendien was het vandaag prachtig zonnig, enigszins warm 
herfstweer. Kortom, vanaf zo’n uur of 11 liepen er veel 
wandelaars in dit gebied. 
Na de zeer natte en vooral koude augustusmaand was het al 
enkele weken droog. Tot nu toe dit seizoen viel het aantal 
gevonden soorten paddenstoelen tegen, en wat er te vinden was 
zag er meestal niet fris en vers uit, maar verdroogd en 
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misvormd. De verwachtingen voor vandaag waren dan ook niet 
erg hoog gespannen. 
We begonnen de wandeling vanaf de parkeerplaats aan de weg 
tussen Dorst en Oosterhout, dus aan de noordwest kant van het 
uitgestrekte terrein. Omdat de boswachterij wordt omgevormd 
tot een recreatiegebied met veel natuur, is er begrazing 
ingesteld en is het niet mogelijk gebruik te maken van zij-
paden. Dus volgden we maar lange tijd het hoofdpad in 
zuidoostelijke richting, totdat we na zo’n 2 km dit pad konden 
verlaten en naar de waterpartij gingen. 
Al spoedig na de start van onze wandeling ontdekten we de 
eerste paddenstoelen, en er volgden er meer; het aantal soorten 
liep snel op. Dit was boven ieders verwachting! Vooral toen we 
ook nog enkele niet-algemene soorten zagen zoals de 
Kostgangerboleet (Pseudoboletus parasiticus) die woekert op de 
Gele aardappelbovist (Scleroderma citrinum).  
 

 Kostgangerboleet  (Pseudoboletus parasiticus) 
 
We vorderden maar langzaam; links en rechts van het pad vele 
paddenstoelen! 
Langs het water, dat hier in soort dal ligt, ontdekten we 
Wasplaatjes; en zo wandelden we noordwaarts terug naar de 
auto. We hadden bijna 6 km afgelegd vandaag en in totaal 56 
soorten paddenstoelen gevonden. 
 
Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare)   Gele knolamaniet (Amanita citrina) 
Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva)    Gele aardappelbovist (Scleroderma 
citrinum) 
Sombere honingzwam (Armillaria ostoyae)      Smakelijke russula (Russula vesca) 
Parelamaniet (Amanita rubescens)                  Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii) 
Roestvlekkenzwam (Collybia maculata)           Bittere kaaszwam (Oligoporus stipticus) 
Paardehaar taailing (Marasmius androsaceus) Gewone Fopzwam (Laccaria laccata) 
Grote parasolzwam (Macrolepiota procera)     Knotsvoettrechterzwam (Clitocybe 
clavipes) 
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Geelbruine spleetvezelkop (Inocybe rimosa)   Kleverig koraalzwammetje (Calocera 
viscosa) 
Regenboog russula (Russula cyanoxantha)       Vliegenzwam (Amanita muscaria) 
Doolhofzwam (Daedalea quercina)                  Cantharel (Cantharellus cibarius) 
Geelwitte russula (Russula ochroleuca)           Gewoon elfenbankje (Trametes versicolor) 
Braakrussula (Russula emetica)                       Reuzenzwam (Meripilus giganteus) 
Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus)              Gewone heksenboleet (Boletus erythropus) 
Duivelsbrood russula (Russula sardonia)           Rode zwavelkop (Hypholoma lateritium) 
Fopelfenbankje (Lenzites betulinus)                Scherpe schelpzwam (Panellus stypticus) 
Gele korstzwam (Stereum hirsutum)               Kostgangerboleet (Pseudoboletus      
parasiticus) 
Koeienboleet (Suillus bovinus)                        Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum) 
Grote stinkzwam (Phallus impudicus)              Blauwe kaaszwam (Oligoporus caesius) 
Gele ringboleet (Suillus grevillei)                    Helmmycena (Mycena galericulata) 
Echte tonderzwam (Fomes fomentarius)         Scherpe kamrussula (Russula amoenolens) 
Beukwortelzwam (Xerula radicata)                 Heksenschermpje (Mycena rosea) 
Dennenmoorder (Heterobasidion annosum)    Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense) 
Grote sponszwam (Sparassis crispa)                Prachtvlamhoed (Gymnopilus junonius) 
Ruitjesbovist (Calvatia utriformis)                  Gewone berkenboleet (Leccinum scabrum) 
Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica) Kastanje boleet (Xerocomus badius) 
Paarse korstzwam (Chondrostereum purpureum) 
Gerard Verroen. 
 
Verslag excursie bossen van Wolfheze op 11 oktober 2014 
 
De natuurgebieden van Wolfheze worden doorsneden door 
verkeerswegen en een spoorlijn en is daardoor nogal 
versnipperd. De Wolfhezer bossen tussen de A50 en de N225, 
beide drukke verkeerswegen, vormde het excursiedoel voor 
vandaag. Het bestaat uit bossen en heidevelden, er loopt een 
beekje doorheen, er staan zeer oude eiken, de zogenaamde 
Wodanseiken, en er liggen enkele grafheuvels uit de steen- en 
bronstijd. 
In deze tijd van het jaar zijn het vooral de paddenstoelen die 
ons boeien en we hoopten er een aantal van te vinden. De 
excursiegroep bestond uit 12 personen waaronder enkele 
enthousiaste natuurfotografen. En iedereen kwam vandaag aan 
zijn trekken, want we hebben aardige waarnemingen gedaan. 
We vertrokken vanaf de parkeerplaats tegenover hotel Wolfheze 
en volgden de 5 km lange blauwe route. Het was droog, maar 
zeer somber weer, en voortdurend dreigde het te gaan regenen. 
Meteen na de start van de wandeling al de eerste 
paddenstoelen: prachtige Nevelzwammen (Clitocybe nebularis), 
Roodbruine schijnridderzwammen (Lepista flaccida), Kleverig 
koraalzwammetje (Calocera viscosa) en Eikenbladzwammetje 
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(Collybia dryophila). Op het dode hout op de grond vonden we 
Waaierkorstzwam (Stereum subtomentosum), Gewone 
hertenzwam (Pluteus cervinus), Gewoon meniezwammetje 
(Nectria cinnabarina), Helmmycena (Mycena galericulata), Echt 
judasoor (Auricularia auricula-judae) en Scherpe schelpzwam 
(Panellus stipticus). Verderop stonden Kaneelkleurige melkzwam 
(Lactarius quietus), Graskleefsteelmycena (Mycena epipterygia), 
Breedplaatstreephoed (Megacollybia platyphylla) , Gewone 
botercollybia (Collybia butyracea) en Langsteel franjehoed 
(Psathyrella conopilus). 
Natuurlijk stonden er ook vele Aardappelbovisten (Scleroderma 
citrinum) en we vonden daarop zelfs de Kostgangerboleet 
(Pseudoboletus parasiticus). 
We liepen door een sparren- en dennenbos, daaronder stonden 
Dennenvlamhoed (Gymnopilus penetrans), Dennenvoetzwam 
(Phaeolus schweinitzii), Melksteelmycena (Mycena galopus) en 
Roodsteelfluweelboleet (Boletus chrysenteron). Op een 
dennenappel groeide de Muizenstaartzwam (Baeospora 
myosura), en op oude mest stond de Meststropharia (Psilocybe 
merdaria). Ook vonden we in het bos een “Duivelsei”, het 
voorstadium van de Grote stinkzwam (Phallus impudicus). Aan 
onze rechterzijde lag nu een heideveld en in de berm langs ons 
wandelpad zagen we een fel oranjegeel “staakje” uit het gras 
steken, zo’n 4 cm lang; het bleek de Rupsendoder (Cordyceps 
militaris) te zijn, een zwam die groeit op dode rupsen en in de 
grond liggende rupsenpoppen. De meesten van ons hadden deze 
soort nog nooit gezien. Dat gold ook voor de Heideknotszwam 
(Clavaria argillacea), die we verderop tussen de heide zagen 
staan, prachtig zachtgeel van kleur.   

 
 
 

  
Heideknotszwam  (Clavaria argillacea)      Rodebruine schijn ridderzwam 
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Hier op het pad door de heide vonden we de rups van de 
Meriansborstel, een nachtvlinder; op de tussen de heide 
groeiende braamstruikjes ontdekten we de rupsen van de Peper-
en-zoutvlinder, ook een nachtvlinder en tussen de takken van de 
heidestruiken hingen de “lampionnetjes” van de Wespspin. Ook 
de rups van de Veelvraat  vonden we en de Heideringelrups. 
We hielden even een koffiepauze, die we tevens gebruikten om 
de meegenomen natuurboeken te raadplegen. We passeerden 
hierna enkele grafheuvels, zagen een Echte kopergroenzwam 
(Stropharia aeruginosa), de Oorlepelzwam (Auriscalpium 
vulgare) en een Grote parasolzwam (Macrolepiota procera). De 
Gewone fopzwam (Laccaria laccata) én de Schubbige fopzwam 
(Laccaria proxima) troffen we aan en ook de Wollige franjehoed 
(Psathyrella artemisiae), de Kleine bostrechterzwam (Clitocybe 
candicans) en de Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare). 
Kort voorbij het heideveld nam het pad een haakse bocht door 
een eikenbos, waar we op dood hout Spekzwoerdzwam (Merulius 
tremellosus), Berkenzwam (Piptoporus betulinus), Geel hoorntje 
(Calocera cornea), Echte tonderzwam (Fomes fomentarius) en 
Dikrand tonderzwam (Ganoderma adspersum) zagen. We staken 
het beekje over waar Amethistzwammen (Laccaria amethystina)  
stonden en Echte Cantharellen (Cantharellus cibarius) en liepen 
langs de rand van een ander, groot heideveld. Het begon te 
regenen, eerst zacht, maar al spoedig moest de regenkleding uit 
de rugzakken gehaald worden. We vonden nog een Parelamaniet 
(Amanita rubescens), Geelwitte russula (Russula ochroleuca), 
Roestvlekkenzwam (Collybia maculata), Vliegenzwam (Amanita 
muscaria), Platte Tonderzwam (Ganoderma lipsiense), Gewoon 
elfenbankje (Trametes versicolor), Grijze buisjeszwam 
(Bjerkandera adusta) en Takruitertje (Marasmiellus ramealis). 
Via dit heideveld bereikten we het eikenbos met de 
Wodanseiken, grote, oude, krom gegroeide bomen, die al een 
paar honderd jaar oud zijn. Maar het regende nu zo hard dat we 
doorliepen naar de auto’s. Al met al was het een zeer 
interessante excursie, vooral door het vinden van ruim 50 
soorten paddenstoelen. 
Gerard Verroen.  
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Verslag vogelexcursie Schouwen-Duiveland op 2 november 
2014 
 
Op zondag 2 november 2014 vertrok om 8.00 uur een stoet 
auto’s vanuit Ridderkerk en Dordrecht naar de Prunjepolder, 
onderdeel van het Plan Tureluur,in de  nabijheid van Zierikzee. 
Verschillende auto’s hebben een toeristische route via de A15 
naar de afslag Rhoon gevolgd. Door de vele veranderingen op de 
A15 bij Ridderkerk was er te laat bemerkt dat we niet meer af 
konden slaan van de A15 naar de A29. We verzamelden ons op 
de parkeerplaats bij de A29 waar leden van de Natuur 
Vereniging IJsselmonde zich voegden bij de aanwezige leden van 
de KNNV afdeling Drechtsteden. Met 16 personen gingen we 
daarna verder onder leiding van Sander Elzerman rond bij de 
Prunje Polder, nadat we bij Moriaanshoofd de N59 hadden 
verlaten. Vanaf verschillende vogelhutten en stoppunten 
bekeken we de vele aanwezige vogels. Nadat we een geweldig 
gevecht van een leeuwerik en een smelleken zagen, die elkaar 
in fantastische buitelingen uitdaagden en van een uiteindelijk 
toch ontsnappende leeuwerik aan de smelleken, die ontkwam 
door zich onder één van de geparkeerde auto’s te gaan 
verstoppen, gingen we via Serooskerke de route langs de 
Weevers en de Flaauwers Inlaag om ook vanuit deze positie de 
enorme soorten rijkdom van het gebied te gaan bewonderen.  
Aangekomen bij de Heerenkeet zagen we als kersje op de 
slagroom in het nabijgelegen haventje een middelste zaagbek 
rondzwemmen. Ondertussen was het bijna 14.00 uur geworden. 
Daar ging een ieder zijn of haar eigen weg, nadat we er allemaal 
van overtuigd waren dat we een geweldige, mooie en leerzame 
morgen hadden gehad.  
Wat hebben we zoal gezien: torenvalk [ falco tinnunculus ], 
bonte strandloper [ calidris alpina ], zilverplevier [ pluvialis 
squatarola ], kievit [ vanellus vanellus ], kemphaan [ 
philomachus pugnax ], kluut [ recurvirostra avosetta ], rose 
grutto [ limosa lapponica ], witgat [ tringa ochropus ], 
slechtvalk [ falco peregrinus ], brandgans [ branta leucopsis ], 
goudplevier [ pluvialis apricaria ], rotgans [ branta bernicla ], 
grauwe gans [ anser anser ], wilde eend [ anas platyrhynchos ], 
bergeend [ tadorna tadorna ], veldleeuwerik [ alauda arvensis ], 
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smelleken [ falco colombarius ], veldleeuwerik [ alauda arvensis 
], spreeuw [ sturnus vulgaris ], bergeend [ tadorna tadorna ], 
tureluur [ tringa totanus ], smient [ anas penelope ], wulp [ 
numenius arquata ], bontbekplevier [ charadrius hiaticula ] , 
grote mantelmeeuw [ larus marinus ], graspieper [ anthus 
pratensis ], slobeend [ anas clypeata ], pijlstaart [ anas actua 
],kokmeeuw [ larus ridibundus ], wintertaling [ anas crecca ], 
kanoet [ calidris canutus ], steenloper [ arenaria interpres ], 
scholekster [ haematopus ostralegus ], zwarte ruiter [ tringa 
erythropus ], knobbelzwaan [ cygnus olor ], nijlgans [ alopochen 
aegyptiaca ], meerkoet [ fulica astra ], zwarte zwaan [ cygnus 
atratus ], tapuit [ oenanthe oenanthe ], en last but not least de 
middelste zaagbek [ mergus serrator ] . Deze lijst is naar alle 
waarschijnlijkheid nog lang niet compleet, maar wees er van 
overtuigd dat er genoten is van de veelheid aan vogels. 
Hein Ruiter 
 
De Prunje uitgebreid 
 
Het gebied de Prunje is een onderdeel van Plan Tureluur en 
tegelijkertijd de oudste polder van Schouwen-Duiveland. Menig 
Schouwenaar haalde hier een maaltijd aan vogels weg. Ook de 
flora was ongekend met velden vol zeekraal, lamsoor, 
schorrenkruid en zulte. 
De Prunje is een feest van kleuren en vormen met zeekraal dat 
eerst groen is en in de nazomer roestbruin en de bijna paarse 
zeeaster. Felle gele bloemen zijn hier ook te vinden zoals de 
knolboterbloem en het jacobskruiskruid. Om de vegetatie 
soortenrijk te houden grazen er in de zomermaanden runderen 
van boeren uit de omgeving. 
 
Plan Tureluur 
De Oosterschelde was van oorsprong een onderdeel van een 
rivierdelta, maar sinds de ingebruikname van de 
stormvloedkering is het gebied feitelijk een zeearm zonder 
zoetwaterinvloed. Op dit moment bezit het gebied nog slechts 
enkele aspecten die 
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herinneren aan de vroegere situatie: het steeds kleiner 
wordende zoutwatergetijdengebied en het duingebied aan de 
mondingen. 
Veel van de natuurwaarden bevinden zich op de slikplaten, de 
schorren en de zilte graslanden, maar die nemen juist sterk in 
omvang en kwaliteit af. Natuurontwikkeling moet een belangrijk 
deel van het verlies aan natuur terugbrengen. Het 
natuurontwikkelingsplan voor de Oosterschelde, dat maar liefst 
44 grotere en kleinere projecten omvat, is genoemd naar de 
tureluur, de voor dit gebied zo kenmerkende wadvogel met de 
hoge rode poten. De tureluur broedt op de schorren en in de 
zilte graslanden. Hij is bovendien het hele jaar door te vinden 
op de slikken van de Oosterschelde en in de drassige, zilte 
randgebieden. 
De 44 projecten liggen als een gordel om de hele Oosterschelde 
heen, langs de kusten van Schouwen-Duiveland, Tholen, St. 
Philipsland en Noord- en Zuid-Beveland. Omdat men het 
dynamische getijdenmilieu op zich al waardevol genoeg achtte, 
zijn de buitendijkse gebieden in principe buiten Plan Tureluur 
gehouden. Het zwaartepunt ligt dus op de binnendijkse 
gebieden, met name op Schouwen-Duiveland waar zich een 
derde van de projectgebieden bevindt. 
 
Binnendijks 
De 44 projecten zijn onder te verdelen naar de volgende 
gebiedssoorten:schorren, duingebieden, dijktaluds, zoutbrakke 
inlagen, zoetbrakke veenmoerassen en brakzoute 
moerasgebieden. Wat er nog aan schorren rest, staat bloot aan 
erosie. Bescherming van de schorranden heeft slechts lokaal 
effect. Ontpoldering werkt wel. Dat bleek toen in 1990 
onbedoeld de zomerkade van de Selenapolder bij Saaftinge 
doorbrak: daar ontwikkelde zich in korte tijd een typisch 
schorpatroon met diepe geulen, kreken en natzoute delen, waar 
zich bijna onmiddellijk zoutminnende planten vestigden. Men 
heeft het maar zo gelaten. Plan Tureluur voorzag in één 
ontpolderings project: het 142 hectare grote Rammegors bij 
Tholen. Op dit moment is dit project daadwerkelijk in uitvoering 
en bijna gerealiseerd volgens Rijkswaterstaat.  



 31

Duingebieden zijn zeer waardevolle elementen in het 
getijdenmilieu.  
 

 
 
Plan Tureluur kent drie duinprojecten. Ze bevinden zich aan de 
monding van de Oosterschelde. Bijzonder waardevol zijn ook de 
waterzijden van de dijktaluds. Daar hebben zich op 
verscheidene plekken zeer bijzondere wiergemeenschappen 
gevestigd met een planten- en dierenwereld die vergelijkbaar is 
met die van de rotskusten van Bretagne. Het grootste deel van 
Plan Tuluur bestaat uit inlagen en karrevelden, zout- brakke 
gebieden die afgesloten zijn van de dynamiek van de 
Oosterschelde. Ze liggen langs de kusten van Schouwen-
Duiveland en Tholen. Hun ecologische waarde kan nog worden 
vergroot door verhoging van het waterpeil en verkorting van de 
waterverblijftijd. Voor broedvogels worden eilandjes aangelegd. 
Sommige hoger gelegen gebieden, langs de kust van Noord-
Beveland bijvoorbeeld, zijn uitermate geschikt voor de 
ontwikkeling van zoete tot zwak-brakke veenmoerassen. Meer 
landinwaarts, achter dijken en inlagen, zijn er gunstige 
omstandigheden voor de ontwikkeling van brak-zoute 
moerasgebieden. Omdat de gebieden te vlak zijn, worden er 
greppels en plassen gegraven; met de vrijgekomen grond 
worden eilandjes en zandruggen aangelegd. Met adequaat 
peilbeheer kunnen hier echt brakke moerassen ontstaan, de 
ideale leefomgeving voor zouttolerante planten en 
broedgebieden voor bij uitstek plevieren, sternen en... 
tureluurs. 
 
Op dit moment is bijna de helft van de projecten uitgevoerd. 
Samen maken die ongeveer 70 procent van het totale oppervlak 
aan projectgebieden uit. Een deel is in voorbereiding. Sinds 
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2002 heeft de Oosterschelde de status van Nationaal Park. Het 
voordeel daarvan is dat er extra middelen voor voorlichtingen 
educatie beschikbaar zijn. Bovendien kent het Nationaal Park  
een beheer- en inrichtingsplan waarmee richting kan worden 
gegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Plan Tureluur past 
naadloos in deze opzet. 
  
KNNV Reisprogramma 2015 
 
De Reiscommissie van de KNNV heeft voor 2015 nieuwe reizen in 
voorbereiding voor KNNV- en IVN-leden. Nieuw in het 
programma  is een natuur-fotoreis en reizen naar Sardinië 
(orchideeën) en Kirgizië. We herhalen een aantal reizen van 
voorgaande jaren, zoals een spannende walvis- en vogelcruise 
en een vlinderreis 
 

.  De KNNV-ARC op Gotland, Hoburgen, 2009 
 
Voor elk wat wils dus. Kijk dus snel op onze website voor meer 
informatie. Lees ook eens de reisverslagen, die geven een indruk 
hoe mooi een bestemming is en hoe leerzaam en gezellig de 
reizen zijn. Kijk op de website van de KNNV Landelijk bij Reizen 
en Kamperen. Hier vindt u het reisoverzicht voor 2015. 
 
Aan alle KNNV’ ers en IVN’ ers. 
 
Houd je van kamperen? 
Houd je van de natuur? 
Vind je het leuk om met andere mensen op excursie te gaan? 
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Overweeg dan eens mee te gaan met een kampeervakantie, 
georganiseerd door een aantal enthousiaste leden van de KNNV.  
Je kiest dan voor een vakantie in een mooi natuurgebied ergens 
in Europa en kampeert in een tent, caravan, camper of 
eventueel een huisje of appartement in de buurt. Met elke dag 
de mogelijkheid met andere natuurliefhebbers te gaan wandelen 
of fietsen in de omgeving van de camping. Het programma 
wordt grotendeels door de deelnemers zelf bepaald. 
 

.  
 
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. 
Variërend van een paar dagen tot twee weken. In Nederland, 
Frankrijk of elders in Europa. Maar altijd in een schitterend 
gebied. Je reist er zelf heen en zorgt voor je eigen eten en 
drinken. En iedere dag is er de mogelijkheid mee te gaan met 
een (deel van de) groep en te kiezen uit één van de excursies, 
die een excursieregelaar voor je uitzoekt. Je kunt je wensen 
voor het programma ‘s avonds bij de koffie of chocolademelk, 
die we meestal gezamenlijk drinken, kenbaar maken. 
Kamperen is sowieso een goedkope manier van vakantievieren, 
heel dicht bij de natuur. Omdat de kampeervakanties voor en 
door leden van de KNNV en IVN worden georganiseerd kunnen de 
inschrijfkosten worden beperkt tot een paar tientjes. Daarvoor 
krijg je de gezelligheid en kennis van de andere deelnemers. 
Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties. Daar zijn ook de 
e-mailadressen en telefoonnummers te vinden waar je met 
vragen terecht kunt. Kijk op de website van de KNNV Landelijk 
bij Reizen en Kamperen. Hier vindt u het reisoverzicht voor 
2015. 

 34 

Laat uw vogels meetellen op 17 en 18 januari 
2015. 
 
Het lijkt tegenstrijdig: de huismus wordt al sinds jaar en dag het 
meest geteld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling, en toch 
staat hij op de Rode Lijst van bedreigde vogels. Hoe kan dat? De 
verklaring zit in de leefwijze van huismussen. Huismussen leven 
in groepen. Het aantal tuinen waarin de huismus gezien wordt, 
is gedaald. In de steden zijn de huismussen bijna verdwenen. 
Maar omdat huismussen in het landelijk gebied in grote groepen 
gezien worden, worden tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 
toch het meest gezien! 
De Tuinvogeltelling levert een momentopname van de aantallen 
vogels die in de Nederlandse tuinen aanwezig zijn: landelijk, per 
provincie en per gemeente. In combinatie met de resultaten van 
de andere jaren en met andere tellingen levert dit een beeld 
van de ontwikkelingen in tuingebruik voor vogels. Met deze 
gegevens bepaalt Vogelbescherming hoe tuinvogels het beste 
geholpen kunnen worden. 
Doe mee en schrijf nu alvast in op www.tuinvogeltelling.nl om 
op 17 of 18 januari een half uur de vogels in uw tuin te gaan 
tellen. 
 
Nieuwe website KNNV en KNNV Drechtsteden 
 
In mei is de nieuwe landelijke KNNV website gelanceerd. Zowel 
de landelijke website als bijna alle websites van KNNV 
afdelingen en werkgroepen zijn in een nieuw jasje gestoken. De 
nieuwe website is frisser en dynamischer. Het zoeken naar 
activiteiten van de KNNV is makkelijker geworden. Steeds meer 
mensen bezoeken de website via een tablet of smartphone. De 
nieuwe website kan ook die mogelijkheden aan. Het was een 
hele klus voor alle landelijke en lokale webmasters, maar het 
resultaat mag er zijn! 
 
Graag horen we van de leden, de huisgenootleden en de 
donateurs reacties over de vernieuwde KNNV website en in het 
bijzonder reacties over die van de KNNV afdeling Drechtsteden. 
Uw commentaar kan ons leiden tot verbeteringen en 



 35

verhelderingen, om zo gebruiksvriendelijker te kunnen zijn voor 
diegenen die de website bezoeken.  
Als bestuur zullen we in de nabije toekomst steeds meer gebruik 
willen gaan maken van de digitale mogelijkheid om met onze 
leden te gaan communiceren en te gaan informeren over 
komende activiteiten. 
 
Ook verzoekt het bestuur om de mailadressen door te geven 
aan de ledenadministratie, zodat Ruud Dorst u sneller en beter 
kan informeren over de activiteiten die georganiseerd worden, 
of die om welke reden dan ook op het laatste moment moeten 
worden afgelast. Bijvoorbeeld door vogelgriep. 
Het is ook de bedoeling dat dan de Spindotter als pdf bestand 
naar u wordt gemaild, zodat ook de kleuren van de foto’s tot 
hun recht komen en dat op deze wijze het leesplezier wordt 
verhoogd. 
 
Lidmaatschapsgeld 2014. 
 
Hoewel een groot deel van de leden van de KNNV afdeling 
Drechtsteden hun contributie voor het jaar 2014 hebben 
betaald, zijn er ook nog enige leden die dit, om wat voor reden, 
nog niet hebben gedaan. Graag zouden wij diegenen willen 
aansporen om de betaling van het lidmaatschapsgeld alsnog over 
te maken naar de penningmeester.  
Rekeningnummer IBAN : NL63 INGB 0000 6945 70. 
 
Cursussen 
 
Natuur in de Drechtsteden 
 
De afgelopen jaren gaat het steeds minder goed met de natuur. 
Misschien is het juist daarom dat de interesse in de natuur 
groeit. Het aantal mensen dat geniet van het buiten zijn en  
wandelen in de natuur neemt toe. Het kijken en luisteren naar 
vogels  of   het op naam brengen van planten of vlinders  is voor 
veel mensen een boeiende hobby. Bij de KNNV komen 
regelmatig vragen of er instructie gegeven kan worden of dat er 
misschien cursussen zijn over een specifiek onderwerp. Het 

 36 

bestuur heeft besloten om naast het onderzoek van de natuur 
meer aandacht te besteden aan het wegwijs maken van 
natuurliefhebbers in de natuur. Daarom start de KNNV in januari 
2015 met een brede basis cursus “Natuur in de Drechtsteden”. 
De cursus wordt gegeven in samenwerking met Adri Clements 
van het Adviesbureau Regelink Ecologie & Landschap. Dit bureau 
wil vanuit haar maatschappelijk verantwoord ondernemen 
bijdragen aan een toenemende kennis en betrokkenheid van 
mensen bij de natuur en hun omgeving. 
Op de vijf cursusavonden in maanden januari – april worden 
o.a. behandeld  
 

1 Algemene inleiding + landschap,  
2 vogels ,  
3 vleermuizen ,  
4 planten 
5 vlinders en libellen 

Daarnaast worden in de maanden maart – mei 3 excursies in 
overleg met de deelnemers vastgesteld. Verdere informatie over 
data, plaats, tijd en prijs staat op de website van de KNNV 
Drechtsteden.( www.knnv.nl /Drechtsteden ) Na afloop kan de 
cursist eenvoudige determinatietabellen hanteren en kent ruim 
100 soorten. Het ligt in de bedoeling om  in een later stadium 
verdiepingscursussen aan te bieden.  
Deze cursus willen we geven in het leslokaal “De Waterjuffer” 
van NMC-Weizigt, Van Baerleplantson 30, 3314 BH Dordrecht.  
 
De data voor de  5 cursusavonden zijn vastgesteld op 21 
januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, en 15 april 2015. 
Aanvang 20.00 uur. 
De drie excursies in de maanden maart tot en met mei worden 
in overleg met de cursisten vastgesteld.  
 
De prijs voor deze gehele cursus en de excursies,( inclusief alle 
lesmaterialen en hand-outs) bedraagt voor leden van de KNNV 
en IVN € 37,50 en voor niet-leden kost deze cursus en excursies 
€ 47,50 maar dan wel inclusief een kennismaking lidmaatschap 
van de KNNV Drechtsteden voor het jaar 2015.  



Algemene informatie 
 

Auto-excursies 
De verzamelplaats voor excursies buiten Dordrecht is aan de zuidzijde 
van het centraal station bij de stationsingang. Het streven is zoveel 
mogelijk te carpoolen. Voor het meerijden, geldt een vrijwillige 
kilometerbijdrage van €0,05 p.p. In verband met de aansprakelijkheid 
bij ongevallen kan een tegemoetkoming in de kosten van vervoer pas 
aan het einde van de rit aan de orde komen. Het is gewenst dat elke 
automobilist die passagiers meeneemt in zijn of haar 
verzekeringspakket een inzittendenongevallenverzekering heeft. 
Aan- en afmelden voor excursies 
Bij de excursies buiten Dordrecht is vermeld bij wie men zich moet 
aanmelden op de vrijdagavond voorafgaand aan de excursie. Indien u 
onverhoopt toch niet mee kan, dient u zich weer af te melden, anders 
staan we bij vertrek voor niets op u te wachten. 
Dia- en lezingenavonden 
De lezingen worden gehouden in het NMC-Weizigt, Van Baerle-
plantsoen 30, 3314 BH Dordrecht. De zaal is 19:30 open en sluit 
uiterlijk 22:30. De zaal ligt naast het hoofdgebouw. Het ligt tegen het 
Weizigtpark aan op loopafstand van het NS-station Dordrecht. 
Penningmeester en Ledenadministratie:  
Ruud Dorst, Luchtenburg 41, 3328 AM Dordrecht.  
E-mail : ledenadministratie@drechtsteden.knnv.nl 
NL63 INGB 0000 6945 70 t.n.v. KNNV Drechtsteden te Dordrecht. 
Uw lidmaatschap loopt van januari t/m december. Afmelden dient 
schriftelijk plaats te vinden voor 1 november. 
 

Contributie 
Contributie voor 2014: €30,35 voor leden;€12,25 voor huisgenootleden;  
€ 15,- voor kandidaat-leden; €7,35 voor leden van andere KNNV 
afdelingen, € 16,30 voor jeugdleden en minimaal €15,- voor donateurs. 
Bij een volledig lidmaatschap is men meteen lid van de landelijke 
KNNV, ontvangt men het tijdschrift Natura en kan men tegen 
ledenprijs boeken en natuurgidsen van de KNNV uitgeverij bestellen. 
Aanleveren kopij 
Kopij kan aangeleverd worden bij secretaris@drechtsteden.knnv.nl of 
opgestuurd worden naar Hein Ruiter (adres, zie blz.1). Het liefst 
aanleveren ruim voor de kopijdatum. Bijzondere natuurwaarnemingen 
of natuurbelevingen zijn zeer welkom. 

 


