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Voorwoord. 
 
Voor u ligt alweer de derde spindotter van 2015.  De trekvogels zijn 
weer terug , de bloei van speenkruid en raapzaad ligt alweer achter 
ons   en onze eigen werkgroepen zijn weer aan de slag met 
inventarisaties. De verslagen van de activiteiten van het afgelopen 
kwartaal, zoals de cursus “Natuur in de Drechtsteden”, lezingen o.a. 
op onze jaarvergadering de lezing over nachtvlinders en de excursies 
naar Amelisweerd, De Brand, Surae en de Regte Heide vindt u in deze 
Spindotter .   
Het zomerseizoen is een periode waarin veel leden afwezig zijn en ook 
uw bestuursleden, die veelal de voorbereiding en uitvoering van de 
activiteiten ter hand nemen, zijn in deze periode wat uithuizig. Wel is 
gebleken dat veel leden van onze afdeling het waarderen wanneer we 
ook proberen in het zomerseizoen wat activiteiten te organiseren.  
Daarom ziet u op de agenda excursies in juli en augustus. Ook willen 
we een oude traditie, de zomerfietstocht, in ere herstellen.  
 

  
 
In onze vereniging is veel kennis aanwezig. Wij zouden het op prijs 
stellen wanneer u ons meehelpt om het programma voor wat betreft 
lezingen en excursies vorm te geven. De organisatie nemen wij voor 
onze rekening maar het zou fijn zijn wanneer onze eigen leden wat 
vertellen  tijdens  een  lezingenavond of excursie over een “natuurlijk” 
onderwerp.   
Wanneer het de bloeitijd  is van veel grassen zoals timotheegras, 
glanshaver , dravik en kropaar, maar ook van de zwanebloem, 
kattenstaart, margriet, klaver en wederik, weten we dat de zomer 
echt is aangebroken.  
Ook het verschijnen van de st. jacobsvlinder, atalanta en gehakkelde 
aurelia  maken het een feest om buiten te zijn.  
Geniet met volle teugen van het buitenleven en maakt u bijzondere 
foto’s stuur ze ons door voor onze rubriek geknipt voor u. 
 
Frans  Beuvens 
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Excursie – en lezingen programma t/m oktober 2015 
 
Vrij. 3 juli Nachtvlindertelling door de Vlinder- en Libellen 

werkgroep van de KNNV Drechtsteden in de omgeving 
van Hilvarenbeek, op het landgoed “ De Utrecht “. 

 Informatie bij de heer J. van den Heuvel, telefoon 078 – 
616 85 12. 

 
Din. 21 juli KNNV- fietstocht naar de Alblasserwaard. Met de 

waterbus naar Kinderdijk en verder fietsen door de 
Alblasserwaard, om in de middag via Sliedrecht met de 
waterbus naar Dordrecht terug te keren. Opgave voor 
deelname aan deze fietstocht kan op vrijdag  17 juli 
2015 bij dhr. F. Beuvens tussen 18.00 en 20.00 uur. tel. 
078 – 613 72 07.   

 
Vrij. 7 aug. Nachtvlindertelling door de Vlinder- en Libellen 

werkgroep van de KNNV Drechtsteden in de Avelingen 
bij Gorinchem. 

 Informatie bij de heer J. van den Heuvel, telefoon 078 – 
616 85 12. 

 
Zat. 15 aug. Natuur excursie naar “De Brand”. In dit jaargetijde gaan 

we opzoek naar vlinders en libellen. Opgave voor 
deelname aan deze excursie op vrijdag 14 augustus 2015 
bij de heer G. Verroen tussen 18.00 en 20.00 uur. tel. 
078 – 617 86 80.   

 
Zat.  5 sept. Natuur excursie naar de Kalmthoutse Heide onder 

leiding van  de heren Verroen en Beuvens. Opgave voor 
deelname aan deze excursie op vrijdag 4 september 
2015 bij de heer G. Verroen tussen 18.00 en 20.00 uur. 
tel. 078 – 617 86 80.   

 
Vrij. 11 sept. Nationale nachtvlindertelling. Deze wordt gehouden op 

het terrein van het Biesboscentrum, Baanhoekweg 53 te 
Dordrecht. Deze nachtvlinder-telling wordt i.s.m. het 
Biesboscentrum door de Vlinder- en Libellenwerkgroep 
van de KNNV gehouden. 

 
Zat. 19 sept. Natura 2000 wandeling in de Biesbosch o.l.v. Frans 

Beuvens. Deze natuurwandeling wordt gedaan in 
samenwerking met het Biesboscentrum, Baanhoekweg 
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53, Dordrecht. Opgave voor deelname bij het 
Biesboscentrum. tel. 078 – 630 53 53.  

 
Zat. 26 sept. Natuurexcursie naar de Loonse- en Drunense Heide 

onder leiding van  de heren Verroen. 
 Opgave voor deelname aan deze excursie op vrijdag 25 

september 2015 bij de heer G. Verroen tussen 18.00 en 
20.00 uur. tel. 078 – 617 86 80.   

 
Vrij.  2 okt. Nachtvlindertelling door de Vlinder- en Libellen 

werkgroep van de KNNV Drechtsteden in de Hoekse 
Waard. 

 Informatie bij de heer J. van den Heuvel, telefoon 078 – 
616 85 12. 

 
Zat. 17 okt. Natuur excursie naar het Ulvenhoutse Bos. Opgave voor 

deelname aan deze excursie op vrijdag 16 oktober 2015 
bij de heer G. Verroen tussen 18.00 en 20.00 uur. tel. 
078 – 617 86 80.        

 
 

IVN Activiteitenagenda t/m september 2015         

Wanneer Tijd Locatie Thema 

Vrij. 26.06 20.00 ‘t Weetpunt Midzomerwandeling 

Zon. 28.06 13.30 Schefferplein Muurplanten 

Za  4 juli 10.00 Oosthaven  

Za  4 juli 10.00 Kijfhoekkerkje Minnikendevel 

Za 11 juli 13.30 Dordwijk Midzomer 

Za 18 juli 10.00 Zuid/Tongplaat Kijk eens om je heem 

Za   1 aug. 10.00 Biezenplaat Beversporen 

Za   8 aug. 13.30 Dordwijk Zomerbloeiers 

Za 15 aug. 10.00 De Elzen Kriebelbeestjes 

Za    5 sept. 10.00 Biezenplaat De balsemien bloeit 

Wo  9 sept 21.00 Oosthaven Vleermuizen 

Za  12 sept. 10.00 Dordwijk Monumentaal groen 

Za   12 sept. 10.00 Kijfhoekkerkje Munnikendevel 

Za  19 sept. 10.00 Zuid/Tongplaat Zaden en pluizen 

Zo  27 sept  13.30 ‘t Weetpunt Op plantenjacht 
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Vertrek excursies: 

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen met Leo 
Nennie: 078 – 617 39 33 of leonennie@knpplanet.nl 

Komende excursies in het derde kwartaal 2015 

Natuurexcursie naar “De Brand” op zaterdag 15 augustus 
2015. 

Soms kom je op plekken in Nederland waarvan je niet meer gedacht 

had dat dergelijke landschappen nog bestaan. Maar toch! Natuurgebied 

De Brand is een schitterend gevarieerd gebied met loofbos, moerassen 

en natte graslanden. Al hoewel een gedeelte van De Brand in cultuur is 

gebracht is dit nog steeds kleinschalig. Een aanzienlijk aantal percelen 

hiervan zijn inmiddels aangekocht en worden extensief beheerd door 

het Brabantse Landschap. Al met al een prachtig landschap om een 

wandeling in te maken.  Trek wel geschikt schoeisel hierbij aan want 

het kan op de paden bijzonder drassig zijn.  

De Brand is een kleinschalig landschap met oud bos en kleine weitjes 
‘Brand’ komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen, dat 
rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. 
 

 
 

Na die periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 

20ste eeuw weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van 

bloemrijke weides en vochtige bossen. 

In dat natte bos komen allerlei bijzondere planten (bosanemoon, 

draadgentiaan, bospaardenstaart), vlinders (grote weerschijnvlinder, 

kleine ijsvogelvlinder) en vogels (wielewaal, middelste bonte specht) 

voor. Ook is het gebied zeer rijk aan amfibieën, waaronder 

kamsalamander, boomkikker en poelkikker. Al die natuur is te danken 

mailto:leonennie@knpplanet.nl
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aan water: de Brand is kletsnat en mag in de komende tijd nog natter 

worden. Het toekomstbeeld is om de Zandleij te dempen, die door het 

gebied loopt. Dat zal het waterpeil in het gebied flink opstuwen. Al die 

planten en dieren krijgen het dan nog meer naar hun zin. 
Excursie voor mugbestendige KNNV-ers met laarzen of waterdicht 
schoeisel. (Tekst + foto Brabants Landschap) 

 

Natuurexcursie naar de Kalmthoutse Heide op zaterdag 5 
september 2015. 
 
De Kalmthoutse Heide is een grens overschrijdend natuurgebied in de 
Belgische provincie Antwerpen, nabij het dorp Kalmthout en de 
Nederlandse grens. Het gebied bestaat voornamelijk uit heide met 
vennen, zandverstuivingen en dennenbos. Het natuurreservaat maakt 
deel uit van een aaneengesloten natuurgebied dat zich aan beide 
zijden van de Belgisch - Nederlandse grens uitstrekt en een 
oppervlakte beslaat van ongeveer 3750 ha, het Grenspark “De Zoom - 
Kalmthoutse Heide”. 
In de Kalmthoutse heide komen naast heide nog meerdere uitgestrekte 
onbegroeide zandverstuivingen voor, zoals de Kambuusduinen, de 
Vossenbergen, de Kriekelareduinen en de Wilgenduinen. Het continu 
stuiven en recreatief gebruik verhinderen het ontstaan van veel 
begroeiing. De beheerders willen enerzijds een aantal hoge stuifduinen 
bewaren en dus voorkomen dat die verwaaien, en anderzijds zorgen, 
dat er voldoende open zand blijft omdat allerlei insecten 
(zandloopkevers, vlinders, graafwespen en zandbijen) dit open 
zandmilieu nodig hebben. 
 

 
Natuurexcursie naar Loonse- en Drunense Heide op zaterdag 
26 september 2015. 

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen is een natuurgebied in 
de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is ruim 4000 hectare 
groot en is sinds 2002 een nationaal park. Het park is enerzijds 
grotendeels een afwisseling van droge zandverstuivingen en naaldbos, 
maar ook de uitgestrekte beekdalzone van de Zandleij hoort erbij. 
Hier ligt met name het natuurgebied De Brand bij Udenhout, met zijn 
afwisseling van hakhoutbossen, natte weilanden en moerasruigtes.Het 
totaal is meer dan 35 km² groot. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kalmthout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ven_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kussentjesmos-dennenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Brabant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naaldbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandleij
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Brand_(Nederland)
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Het gebied wordt steeds meer omringd door grotere en kleinere steden 
en dorpen. In het noorden vinden we van west naar oost Waalwijk, 
Drunen, Nieuwkuijk, Vlijmen en 's-Hertogenbosch. Dorpen aan de 
zuidkant zijn Loon op Zand , Biezenmortel, Helvoirt en Udenhout; op 
een kilometer of zes ligt Tilburg. Aan de korte westkant ligt 
Kaatsheuvel met attractiepark De Efteling. 

Het stuifzandgebied is in de late middeleeuwen ontstaan. Het bestaat 
uit een hoger wat ruig en zanderig middengebied met een iets 
vruchtbaardere maar toch nog schrale rand eromheen. Tot aan de late 
middeleeuwen kon het gebied bescheiden boerengemeenschappen 
voeden, maar in die tijd van betrekkelijke welvaart nam de 
bevolkingsdruk zo toe dat de kringloop in het gebied door 
overbegrazing en te vaak plaggen van de heide fataal werd verstoord 
en een steeds groter wordende woestenij ontstond. 

De erosie ten gevolge agrarische activiteiten werd -gedurende de 80-
jarige oorlog- versterkt door Staatse oorlogshandelingen. Onder bevel 
van Willem van Oranje werd door de gehele Meijerij van Den Bosch, 
die destijds gelieerd was aan de Spaanse troon, de tactiek van de 
verschroeide aarde toegepast. Grote hongersnoden in de regio waren 
het gevolg. De zandbodem kwam op steeds grotere plekken bloot te 
liggen, waardoor het losse zand door de wind kon verstuiven. Dit 
proces versterkte zichzelf en was bijna niet meer te stoppen. Het zand 
bedolf hele nederzettingen; de middeleeuwse dorpjes Efteling en 
Westloon liggen er nog altijd onder begraven. 

Vanaf de 14e eeuw werden er eiken geplant in een poging het 
stuifzand te keren en in de 18e en 19e eeuw probeerde men het met 
dennen en helmgras. Tegenwoordig is het gebied stabiel en worden er 
zelfs bomen gekapt om dit voor Noord - Europa uitzonderlijk grote 
stuifzand - landschap in stand te houden. Het landschap is nu 
behoorlijk afwisselend, men vindt er naald- en loofbossen, zandvlaktes 
en tot vierentwintig meter hoge duinen. Aan de randen liggen 
weilanden en waterpartijen. In het deelgebied De Brand, ontstaan 
door het dichtstuiven van het riviertje de Zandleij, was zelfs een 
veenmoeras en het is nog steeds een nat gebied. De heiden, 
dennenbossen en stuifzanden zijn van nature betrekkelijk soortenarme 
gebieden. Dat ligt heel anders voor het Zandleigebied, waar zich in de 
hakhoutbossen op venige en lemige bodems zware kwel voordoet. Dat 
zijn prima omstandigheden voor een rijke voorjaarsflora met o.a. 
bosanemoon en gele dovenetel. Door het schone kwelwater is het 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalwijk_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drunen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwkuijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlijmen
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loon_op_Zand_(plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biezenmortel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helvoirt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Udenhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tilburg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaatsheuvel
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Efteling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandverstuiving
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overbevolking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrazing
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woeste_grond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatse_leger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_van_Oranje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meierij_van_%27s-Hertogenbosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tactiek_van_de_verschroeide_aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tactiek_van_de_verschroeide_aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandbodem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helm_(gras)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandleij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laagveen
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zandleigebied en omgeving ook een voortreffelijk gebied voor 
amfibieën zoals grote populaties boomkikker, heikikker en 
kamsalamander. De das is met succes in dit gebied geherintroduceerd. 
Doordat dit nationaal park meer en meer ingesloten raakt door 
bebouwing, wordt migratie steeds moeilijker voor dieren. 

Natuurexcursie naar het Ulvenhoutse bos op zaterdag 17 
oktober 2015. 
 
Het Ulvenhoutse Bos is een bosgebied ten oosten van Ulvenhout. Het 
gebied meet 729 ha en is eigendom van Staatsbosbeheer.Tot het 
gebied behoren tevens het Sint - Annabos, het Voorbos, het Nieuwbos, 
het Prinsenbos en het Chaambos. Het is een oud, lemig, vochtig 
wintereiken - beukenbos dat bekend is om zijn rijke flora. Men vindt 
hier slanke sleutelbloem, bosanemoon, eenbes, grote keverorchis, geel 
nagelkruid en witte rapunzel.  
Het Ulvenhoutse Bos was vroeger eigendom van de heren van Breda en 
werd al in de 15e eeuw gebruikt voor de jacht en houtopbrengst.  
Het Sint - Annabos werd in de 16e eeuw aangelegd in opdracht van de 
Oranje - Nassaus. 
 Het Prinsenbos is eveneens vernoemd naar de Prinsen van Oranje. 
Aldus hebben deze bossen dus een andere geschiedenis dan de 
Chaamse bossen, die pas in het begin van de 20e eeuw werden 
aangelegd. 
 
 

Natura  2000 wandeling 
 
Het Biesbosch - centrum organiseert al jaren de Natura2000 
wandelingen op het Griendmuseumpad. De KNNV - Drechtsteden levert 
voor deze wandeling de natuurgids. Op 8 mei 2015 hebben we met een 
kleine groep deze heerlijke wandeling gemaakt. Het weer was 
uitstekend en de wandelaars hebben genoten van de natuur en van  
cultuur- historische waarde van het gebied.  
 
Het fluitenkruid, de dotterbloemen, de bittere veldkers, brandnetel, 
gelderse roos, smeerwortel  en vele andere planten bloeiden 
uitbundig.  
Ook het gezang van de net teruggekeerde vogels was een lust voor het 
oor. De zwartkop, winterkoning, vink en koolmees schopten het 
meeste herrie. Maar ook de roodstaart, grasmus en uiteindelijk ook de 
wielewaal lieten zich horen. Inmiddels zijn er talrijke bever sporen te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibie%C3%ABn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomkikker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heikikker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kamsalamander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Das_(dier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Migratie_(dieren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ulvenhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsbosbeheer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vochtig_wintereiken-beukenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vochtig_wintereiken-beukenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slanke_sleutelbloem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosanemoon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenbes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_keverorchis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_nagelkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geel_nagelkruid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_rapunzel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaamse_bossen
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vinden in de Biesbosch. Ook op deze wandeling zijn we veel sporen 
gevonden.  
 

 
 
Gelderse roos     Fluitenkruid op het Museum pad 
 
Ook de verhalen over de griendwerkers en hun erbarmelijke bestaan 
zijn boeiend om te vertellen.  De Biesbosch - vrijwilligers hebben 
inmiddels de houten en stenen keten in de oude staat hersteld. Deze 
keten waren al een hele verbetering in vergelijking met de hutten van 
plaggen en wilgentenen. Na drie uur wandelen kwamen we rond vieren 
weer aan bij de Zonnepont die ons weer netjes heeft afgeleverd bij 
het Biesboscentrum 
 
 

Activiteiten Werkgroep Vlinders en Libellen van de 
KNNV Drechtsteden. 
 
Onderstaand is het voorlopige programma voor het jaar 2015 
 

juli   3-jul Hilvarenbeek, Landgoed “ De Utrecht “. 

augustus   7-aug Avelingen. 

september   11-sep Bezoekers Centrum Biesbos. 

oktober   2-okt Hoekse waard of Besbos Centrum. 

 
Bent u ook geïnteresseerd om deel eens te gaan deelnemen 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 
 
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 : 
 
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. 
 

Werkgroep Sophiapolder van de KNNV Drechtsteden. 
 
Excursie-programma  2015 
 
Datum  tijd  Plaats       thema  
 
9-7  10.00 uur Arboretum      Bloemen en insecten 
    Munnikepark 
 
22 -7  13.00 uur Veersedijk 301     Sophiapolder   
 
27-8  10.00 uur Arboretum      Develwandeling 

Munnikepark   
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Het karakter van de bijeenkomsten is om samen in de natuur te leren.  
Loupe,  kijker en notitieboekje  zijn handig om mee te nemen. In 
principe kan iedereen die geïnteresseeerd is aansluiten. Aanmelden is 
niet nodig maar kan wel bij Frouke Escher  078 – 681 33 47. 
 
Tijdsduur van de  midweekse excursies: 1½ – 2.00 uur 
 

 
Excursieverslagen 

 
Verslag excursie Amelisweerd  op 28 maart 2015 
 
Vandaag gaan we naar stinzenplanten kijken in Amelisweerd bij 
Bunnik; en om 10 uur arriveren we met z’n tienen op het 
parkeerterrein aan de Koningslaan; er staan weinig auto’s, dus de 
drukte zal wel meevallen, denken we. 
 

  
 
Het is zwaar bewolkt en (nog) droog. 
We wandelen het landgoed op, langs het informatiecentrum, en gaan 
de rode route volgen. En toen bleek dat we niet alleen waren! 
Enkelingen, kleine en zelfs grote groepen, mannen en vrouwen, jong 
en oud, en allemaal hardlopend. Wij liepen (stonden) duidelijk in de 
weg! Maar wij waren hier om van de natuur te genieten en deze 
mensen zouden wel een keer uitgelopen zijn.  
We zagen veel Narcissen, maar ook Voorjaarshelmbloem, uitgebloeide 
Sneeuwklokjes, bloeiend Speenkruid en grote stukken met bloeiende 
Bosanemonen. De Daslook bloeide nog niet, evenmin als de Italiaanse 
Aronskelk, langs het pad stond een haag manshoge Buxus en die stond 
in bloei. 
Verderop, in het zogenaamde Engelse Werk, zagen we bloeiende 
Slanke Sleutelbloemen. Inmiddels was de grootste drukte van hollende 
mensen voorbij en kwam er uit het bos een Eekhoorn onze richting op.  
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We staken een fietspad over en kwamen in het bosgedeelte dat Nieuw-
Amelisweerd heet; hier was het echt rustig en hoorden we diverse 
vogels zingen, zoals Roodborstjes, een enkele Groenling, Boomklevers, 
Winterkoning en overal de Tjif - Tjaf. Op afstand hoorden we het 
geroffel van de Grote Bonte Specht, die we later ook nog zagen; en 
ook de Groene Specht liet zich horen en zelfs even zien toen hij langs 
vloog. 
 

 
 
Tijdens de koffiepauze begon het licht te regenen en het werd vanaf 
toen niet meer droog. 
Via het fiets- en wandelpad tussen Oud- en Nieuw-Amelisweerd 
wandelden we richting Fort Rhijnauwen, met links en rechts 
weilanden. Langs het pad zagen we geen bloeiende planten anders dan 
Hondsdraf en wat Speenkruid. In het weiland stonden enkele 
Nijlganzen en wat Knobbelzwanen. In het bos bij het Fort zagen we op 
een dode boomstam enkele Oesterzwammen. 
Vanaf het Fort liepen we terug naar het parkeerterrein, en nu in alle 
rust. Klaarblijkelijk werd er alleen maar hard gelopen hier als het 
droog is, of wisten de hardlopers dat het zou gaan regenen en wilden 
ze vooraf nog even hun rondje lopen. 
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Opvallend tijdens de gehele excursie was het min of meer storende 
achtergrondgeluid van de snelweg, de A12. We hebben wel eens in 
rustiger gebieden gewandeld. 
Gerard Verroen.  
 
  

Verslag excursie De Brand  op 18 april 2015 
 
Met z’n zessen reden we naar Brabant, naar Udenhout, waar we 
tegenover café Boslust parkeerden. Daar ontmoetten we onze gids 
voor deze excursie, van de KNNV - afdeling Tilburg. Zij kent het terrein 
goed en weet waar de interessante dingen te zien zijn. Na de 
kennismaking zijn we gaan wandelen. 
De Brand is gelegen ten zuiden van de Loonse en Drunense duinen en is 
een nat, drassig gebied waar laarzen geen overbodige luxe zijn. De 
paden vertonen diepe sporen van de voertuigen waarmee hier 
onderhoud gepleegd wordt. 
En in die sporen staat meestal water. Toch viel het wandelen hier 
vandaag enorm mee, het had al enkele dagen niet meer geregend en 
door de zon was het meeste water verdampt. 
Het bospad in het begin voerde door een gemengd bos met veel 
lariksen en loofbomen, waar we Hondsdraf aantroffen en 
Grootbloemige muur evenals Bosveldkers. Roodborst, Tjif-Tjaf, 
Zwartkop en Winterkoning overstemden elkaar met hun uitbundige 
zang, maar ook de Vink, de Pimpelmees, de Koolmees en de 
Zanglijster lieten zich horen. Tezamen met het zachte geluid van de 
Fitis was dit een aangenaam en ook leerzaam vogelconcert. 
Op een zonnig plekje hielden we een korte koffiepauze genietend van 
de vele zingende vogels. Er fladderden enkele Oranjetipjes voorbij. 
We wandelden langs enkele bosweiden met verschillende plassen en 
(gegraven) vennetjes, massaal bloeiden er Pinksterbloemen. De 
Zandleij, een gegraven watergang met stromend water, is ooit 
aangelegd om het gebied te ontwateren. Later in het seizoen kun je 
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hier diverse Libellen en Juffers aantreffen, maar daarvoor waren we 
nu te vroeg. Langs enkele weitjes waren houtrillen aangelegd en 
volgens onze gids was dat ter bescherming van de hier voorkomende 
Boomkikkers, om verstoring door te enthousiaste fotografen te 
voorkomen. We hebben gezocht, maar geen Boomkikker gevonden. 
Wat ook opvallend bloeide waren de Bosanemonen, van geheel wit tot 
bijna geheel rood. 
We wandelden nu door een deel waar tussen de bomen overal water 
stond, voornamelijk Elzen. Dit gedeelte van het gebied werd vroeger 
door de lokale bevolking gebruikt voor eigen houtwinning, zodat er 
overal stobben te zien zijn. We vonden Zwarte Zegge, Haarmos en in 
een sloot Waterviolier (nog niet in bloei). Geruime tijd genoten we van 
de zang en het gedrag van een Boompieper, en tijdens de lunch met 
uitzicht over een nat weitje liet een Roodborsttapuit zich van dichtbij 
bewonderen, en in de verte stond een Nijlgans. Boven het bos cirkelde 
een Buizerd. 
We wandelden binnendoor terug naar het vertrekpunt, kwamen langs 
het kasteel van Udenhout en zagen nog een Reiger, enkele Houtduiven 
en ook Holenduiven. De Zwarte specht liet zich horen. 
Om drie uur waren we terug bij de auto’s, bedankten we onze gids 
voor de fantastische wandeling en aanvaardden we de terugreis naar 
Dordrecht. Het was een mooie excursie.  
Gerard Verroen.  
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IVN en KNNV broederlijk samen op de Dordtse Bijenmarkt 

Broederlijk deelden op zaterdag 18 april IVN en de KNNV een kraam 
op de 76e Bijenmarkt aan de Reeweg - Zuid in Dordrecht en op de 
open tuin dag van tuinvereniging “Vlij” op zaterdag 30 mei 2015. 

 
Publiekstrekker waren weer de cupcakes van Patricia met passende 
motieven. 
Ook het bekende aanbod van educatieve IVN - activiteiten werd 
getoond naast allerlei prikkelende ‘natuurdingetjes’. 
Via het landelijk IVN waren er tijdschriften en Scharrelkids - 
zoekkaarten beschikbaar gesteld. 
Foldermateriaal van de Vlinderstichting toonde over hoe van je tuin 
een vlindertuin te maken en over soortherkenning.  
Verder kregen de bijen aandacht via de verkoop van (solitaire) bijen 
zoekkaarten. 
De druk bezochte kraam werdvoormiddag bezet door Inge, Leo J., 
Helma, Patricia en Cees, in de namiddag afgewisseld en versterkt door 
Wil.  
 

 
 
Voor de KNNV waren Hein en Ruud actief. 
Vlinderknipkunst deed het weer goed richting de kleintjes, vooral 
bedoeld als ingang naar onze kinderactiviteiten. 
Door ieders inzet (waarvoor dank) en het fraaie weer was het een 
geslaagde marktdag, in een prettige samenwerking, waar we ook 
volgend jaar weer graag gezamenlijk aan deelnemen. 
Cees 
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Verslag excursie naar Surae in boswachterij Dorst op 
donderdag 23 april 2015 
 
Op donderdag 23 april 2015 zijn op excursie geweest naar Surae in de 
boswachterij Dorst. Dit gebied, dat een belangrijke recreatieve funktie 
heeft, is voor een deel terug gegeven aan de natuur. De oude  
afgravingen zijn momenteel prachtige vennen met helder water en 
een,  afhankelijk van de voedselrijkdom, uitgebreide en zeer 
gevarieerde  flora en fauna.  
 

 
 
Van de excursieleider, Ger Scheurkogel, die het gebied als vrijwilliger 
van Staatsbosbeheer inventariseert op reptielen en amfibieën, hebben 
wij een  uitstekende rondleiding gekregen met veel informatie over 
het gebied. Ook  zijn kennis van de vogels maakte de hele  zonnige 
tocht tot een succes.  
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Het hoogtepunt was het laatste ven waar Ger de avond tevoren een 
salamanderfuik had geplaatst. Er bleken 12 salamanders in te zitten 
waaronder de zeldzame kamsalamander. (zie foto)  Deze midweekse 
excursie was bijzonder boeiend en de deelnemers  waardeerden het 
dat er ook eens een activiteit buiten het weekend was gepland. 
FB 
 

Koninklijke onderscheiding voor Arnold van Niewaal. 
 
Het was een zonnige 24 april 2015, zeker voor Arnold van Niewaal die, 
geheel onverwacht, een koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht 
nemen. Samen met  zijn vrouw Jannie kreeg hij de bijbehorende 
versierselen opgespeld door de burgemeester van Oud Beijerland, de 
heer Klaas Tigelaar.  Uw voorzitter en secretaris waren vereerd dat zij 
aanwezig mochten zijn op de officiële benoeming  van Arnold van 
Niewaal tot lid in de Orde van Oranje  Nassau. 
 

 
 
In de toelichting prees de burgemeester de inzet van Arnold voor 
natuur en landschap. De burgemeester liet een bijzonder 
indrukwekkende lijst van initiatieven, waar Arnold aan heeft 
meegewerkt, de revue passeren. Opvallend was zijn inzet voor de 
bloemrijke akkerlanden in de Hoekse Waard , zijn streven naar het in 
relatie bekijken van natuur en landschap en  het combineren van 
wonen en natuur. Al decennia lang weet hij het belang van de natuur, 
landschap en wonen op de politieke agenda te krijgen 
Wij zijn vereerd dat  Arnold lid is van onze vereniging en hopen dat wij 
nog lang  kunnen genieten  van zijn  enthousiaste, stimulerende  
voorstellen. 
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Op het  gezellige feest na afloop heeft de  Kay Waterreus, de landelijk 
voorzitter van de KNNV Arnold toegesproken en hem mede namens het 
bestuur van de KNNV Drechtsteden  gefeliciteerd met de 
onderscheiding. Arnold en Jannie kunnen met veel plezier terug  kijken 
op deze bijzondere  bijeenkomst  en een gezellige dag.  
 

Cursussen 
 
Natuur in de Drechtsteden 
 
De cursus die de KNNV - Drechtsteden samen met ecologisch 
adviesbureau Regelink heeft gegeven is inmiddels geëindigd. Het was 
een boeiende en gevarieerde cursus. Tijdens de eerste algemene 
avond, waarin landschap en natuur centraal stonden was het nog 
zoeken naar de juiste vorm omdat de beginsituatie van de cursisten 
verschillend was. De avonden over vogels, planten en bevers en 
vleermuizen waren zonder meer interessant en boeiend. 
 

 
 
 
 De inleiders van Regelink bleken bijzonder deskundig en zij hadden 
een grote hoeveelheid beeldmateriaal om hun verhalen  toe te lichten. 
De afsluitende drie excursies bleken een schot in de roos. Het werk 
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buiten, de beleving  is voor de echte natuurliefhebber een bekronig 
voor alle theorie op de avonden.  
Het is ook erg de moeite waard om zaken, die besproken zijn op de 
avonden, terug te vinden tijdens de excursies. 
 

 
 
Of dit nu vogels, vlinders of libellen zijn de herkenning is altijd 
geweldig. Ook  het zien (voor het eerst) van bevers en het spotten van 
vleermuizen met een “bat-detector” was een geweldige ervaring.  
We hebben veel geleerd van deze cursus zowel wat betreft de inhoud 
als ook over het aanbieden van een dergelijke inleiding in de Natuur in 
onze directe omgeving. 
FB  
 

Vervolg cursus “Natuur in de Drechtsteden” in het voorjaar 
2016  
 
Om een vervolg te geven aan de cursus “Natuur in de Drechtsteden” is 
besloten om in het voorjaar van 2016 een cursus van drie avonden te 
gaan organiseren. De onderwerpen die in deze cursusavonden aan de 
orde zullen komen zijn bomen en paddenstoelen. 
Op dit moment zijn er nog geen details bekend, maar zo gauw de vorm 
en inhoud van deze cursus is uitgewerkt zullen wij u nader berichten. 
 
 
 



 19 

 Bijen houden: 
 wat komt er bij kijken en hoe doe je dat ? 
 
In samenwerking met de Bijenhouders Vereniging Dordrecht kunnen 
onze KNNV Drechtsteden leden dit najaar een cursus volgen waarbij 
alles verteld wordt over de “kunst” van het bijen houden. 
Aspecten als verzorging, huisvesting, levenscyclus van de honingbij, 
drachtplanten, ziekte bestrijding, koninginnen teelt, zwermen, 
zwermverhindering etc. komen aan de orde. 
 
Bij 10 of minder belangstellenden vanuit de KNNV zal deelgenomen 
kunnen worden aan de theorielessen van de beginnerscursus van de 
bijenhouders vereniging.   
Als meer dan 10 belangstellende KNNV - leden zich aanmelden, dan 
wordt er een specifieke cursus op maat gemaakt voor onze KNNV - 
leden. 
 
De eerste cursus, waarbij u aanschuift  bij de beginners van de 
bijenvereniging, omvat 6 lessen en kost ca. € 100,00  en de specifieke 
cursus voor KNNV - leden zal 3 lessen omvatten en zal ca. € 60,00 
kosten.  
De lessen zullen worden gegeven in het clubgebouw van de 
bijenhouders vereniging aan de Reeweg - zuid 72 b te Dordrecht. 
 
I.v.m. de benodigde voorbereidingen graag vóór 1 september bericht 
aan het KNNV secretariaat of u voor één van deze cursussen 
belangstelling heeft. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht over 
data, definitieve aanmelding en de betaling. 
 
 

De Kampeergroep van de KNNV. 

De KG viert in 2015 haar 60-jarig lustrum!! De 3 maart 1950 
bedachte vorm is blijkbaar een succes gebleken, want nog steeds is 
de KG springlevend. 

Wie zijn wij en wat doen wij…. 

De Kampeergroep, kortweg KG, is een onderdeel van de KNNV. Behalve 
KNNV leden kunnen sinds kort ook IVN leden deelnemen aan de 
activiteiten van de KG. De kampeergroep is op de KNNV website te 
vinden onder “werkgroepen”.  
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De KG heeft tot doel om d.m.v. kampeerweekeinden en 
dagwandelingen met elkaar te genieten van de natuur en deze te 
bestuderen. We bezoeken natuurwetenschappelijk en landschappelijk 
aantrekkelijke gebieden in heel Nederland. Al deze activiteiten 
worden door de leden zelf georganiseerd. De leden komen uit alle 
hoeken van het land. Dus er is een schat aan ideeën en informatie 
aanwezig binnen de groep, wat een breed aanbod garandeert. 

Wij kamperen het liefst op kleinschalige terreintjes met eenvoudige 
accommodatie: bijv. een “natuurkampeerterrein” of een SVR-camping 
bij een boer. In sommige gevallen kan door diegenen die dat wensen 
ook gebruik gemaakt worden van een vast onderkomen, zoals een 
huisje op het terrein, of bij een “Vrienden op de fiets” adres in de 
buurt. Vooral in het voor- en naseizoen wordt wel eens, i.v.m. de 
lagere temperaturen, voor een vast onderkomen gekozen. Op het 
kampeerterrein zorgt ieder in principe voor de eigen maaltijden, maar 
er kan natuurlijk onderling afgesproken worden om samen te eten. 

Tijdens de weekeinden wordt voornamelijk gewandeld en gefietst. 
Voor verderaf gelegen excursiedoelen wordt de auto wel eens 
ingeschakeld; degenen die met openbaar vervoer gekomen zijn, rijden 
dan met anderen mee. Vaak is er een dagtocht en dan is het raadzaam 
om drinken en een lunchpakket mee te nemen, omdat niet altijd een 
horecagelegenheid wordt opgezocht.  

Tijdens de excursies wordt niet alleen aandacht besteed aan al wat 
leeft, maar ook aan geologie en (cultuur)landschap. De een weet dit 
en de ander weet dat en zo komen we samen heel ver. We bespreken 
alles zoveel mogelijk en helpen elkaar in het ontdekken van wat er om 
ons heen te vinden en te ervaren is. En komen wij er overdag niet uit 
dan kan er ’s avonds nog verder worden gespeurd. 

Ben je nieuwsgierig geworden kijk dan eens op onze website 
www.knnv.nl/kampeergroep.  Wil je eens een keer meegaan, neem 
dan contact op met de voorzitter van de KG, Marianne van der 
Heijden, voorzitter@kampeergroep.knnv.nl of 06 – 41 17 73 33.  

Wie heeft de mooiste foto van een spindotter voor de 
nieuwe omslag van het verenigingsblad. Inzenden naar 
de secretaris : secretaris@drechtsteden.knnv.nl 

mailto:voorzitter@kampeergroep.knnv.nl
mailto:secretaris@drechtsteden.knnv.nl
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Uit de KNNV Uitgeverij 

Basisgids Grassen 

  
ISBN: 9789050115117 
Pagina's: 172 
Formaat: 16,5 x 24 cm 
genaaid gebrocheerd, full colour 
Ledenkorting: 10 % 

 
grassen, cypergrassen en russen herkennen 

 Auteur: Arie van den Bremer 

 Prijs: € 21,95 
Fotogids grassen, cypergrassen en russen herkennen 
 
Een toegankelijke basisgids voor beginners en gevorderden. Herken 
snel en betrouwbaar 100 algemene soorten grassen, cypergrassen en 
russen aan de hand van fraaie kleurenfoto’s en unieke detailfoto’s. 
Van riet tot straatgras, van zandzegge tot wollegras en van pitrus tot 
ruige veldbies. 

Met handige informatie over vindplaats, vorm en de verschillende 
plantdelen, zoals bloeiwijze, zaden, stengels en wortelstokken. Voor 
iedereen die eens met andere ogen naar grasachtigen wil leren kijken. 

 86 soorten grassen, 43 cypergrassen, en 14 russen uit 
Nederland en België 

 Inclusief cultuurgrassen, zoals rogge, haver en gerst 

 Met fraaie kleurenfoto’s en unieke detailfoto’s 

 Eenvoudige herkenning op basis van veldkenmerken 

 Leef- en groeiwijze, voorkomen, vinden en herkennen 

 Geschikt voor beginners en amateurs 
Een handige gids voor natuur- en tuinliefhebbers, agrariërs en 
vakmensen. 

javascript:;
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2015 is het Thijsse – jaar  

 
Dit jaar is het 150e geboortejaar van Jac. P. Thijsse, mede - oprichter 
van de KNNV. Daarom organiseert de KNNV, samen met de Heimans en 
Thijsse Stichting, Thijssens hof en IVN, het Thijsse jaar. 
Gedurende het jaar worden een aantal landelijke activiteiten 
georganiseerd, zie www.knnv.nl/thijsse-natuurlijk.  
 
Op zaterdag 29 augustus 2015 is het symposium ‘Natuur in de stad’ van 
de Heimans en Thijsse Stichting.  
Dit symposium wordt gehouden in het gemeentemuseum Den Haag, 
waar Natuurmonumenten de tentoonstelling ‘Holland op z’n mooist’ 
organiseert. 

 
Beknopte biografie van Jac. P. Thijsse 
 
1865 Zijn vrienden noemen hem ‘Co’, de rest van Nederland zal hem 
later leren kennen als “Jac. P”. Maar de jongen die op 25 juli 1865 het 
levenslicht ziet in Maastricht heet voluit Jacobus Pieter Thijsse. Als 
zoon van sergeant Jacobus Thijsse en Catharina Johanna Priester 
groeit hij op in het Noord-Brabantse Grave en in Woerden. Hij is de 
derde in een gezin met vier zoons. 
1879 Op zijn veertiende, nadat het gezin Thijsse naar Amsterdam was 
verhuisd, meldt de jonge Jac. zich aan bij de gemeentelijke 
Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. 
1890 Jac. P. Thijsse verhuist naar Texel, waar zijn liefde voor de 
natuur tot volle bloei komt tijdens de excursies die hij met zijn 
leerlingen onderneemt. 
1892 Jac. P. Thijsse en zijn vrouw Helena verhuizen terug naar 
Amsterdam, waar hij Eli Heimans ontmoet, met wie hij enkele 
natuurboeken schrijft. 
1902 Het gezin Thijsse (met de twee zoons Jo en Co) verhuist naar 
Bloemendaal. 
1905 Oprichting Natuurmonumenten (voor het behoud van het 
Naardermeer) 
1906 Verschijning eerste Verkade-album, ‘Lente’. Er zullen er nog 
achttien van Thijsse’s hand volgen. 
1925 Aanleg Thijsse’s Hof, de heemtuin die Thijsse voor zijn zestigste 
verjaardag van de gemeente Bloemendaal kreeg. 
1945 Overlijden Jac. P. Thijsse. Hij wordt in besloten kring begraven 
in Bloemendaal. 

 

http://www.knnv.nl/thijsse-natuurlijk
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Pieter Thijsse, zo heette hij voluit. Maar de meeste Nederlanders 
kennen hem simpelweg als Jac. P.: misschien wel de beroemdste 
natuurbeschermer die Nederland ooit gekend heeft.  
 
Deze zomer precies 150 jaar geleden, op 25 juli 1865, werd Jac. P. 
Thijsse geboren in Maastricht. Een mooi moment om stil te staan bij 
het leven van deze toegewijde onderwijzer en veldbioloog. De jonge 
Co groeide op als zoon van sergeant Jacobus Thijsse en Catharina 
Johanna Priester, als derde van vier zoons.  
 
Eerst woonde het gezin in het Noord-Brabantse Grave, later in 
Woerden - op beide plekken aan de rand van de stad, in een weids en 
ongerept boerenlandschap. Co was bijna dagelijks buiten in de natuur 
te vinden: spelend in de struiken of struinend langs de waterkant. Zo 
maakte hij rondom zijn ouderlijk huis op een positieve manier kennis 
met de natuur: 'Den tuin bij ons huis, de oevers van de Maas, de heide 
bij Escharen en het aardige riviertje de Raam; mijn moeder die met 
ons de bloementuintjes verzorgde; mijn vader, die een groot 
liefhebber was van wandelen en ons dikwijls mee nam', schreef hij 
later in een van zijn boeken. Geen wonder dus dat in zijn kindertijd 
zijn belangstelling voor alles wat groeide en bloeide ontstond. Toen 
sergeant Thijsse werkloos werd, verhuisde het gezin naar Amsterdam.  
 
Daar ging Co - inmiddels veertien jaar oud - naar de Kweekschool voor 
Onderwijzers en Onderwijzeressen bij het Lager Onderwijs. Vooral het 
vak Geschiedenis der Natuur (gegeven door meneer C. Kerbert, die 
later directeur werd van Artis) sprak hem erg aan. In zijn vrije tijd 
bestudeerde hij de orchideeën in de veenmoerassen bij het Nieuwe 
Diep, of keek hij vogels. Op een winterochtend raakte de jonge Thijsse 
op weg naar school zelfs zo betoverd door een goudhaantje dat hij te 
laat kwam voor het eerste uur: muziekles. Er stond vioolles op het 
programma, maar zijn vingers waren van het turen door de verrekijker 
zo verkleumd geraakt dat hij de strijkstok niet kon vasthouden. Na zijn 
opleiding ging Thijsse aan de slag als onderwijzer op diverse lagere 
scholen - eerst in Amsterdam, toen op Texel en vervolgens weer in 
Amsterdam.  
 
In 1921 werd hij leraar in de “Kennis der Natuur” aan het Kennemer 
Lyceum te Overveen. Een jaar later werd hij tevens leraar in de Plant- 
en Dierkunde aan de Middelbare School voor Meisjes in Bloemendaal, 
en kreeg hij van de Universiteit van Amsterdam een eredoctoraat in de 
wis- en natuurkunde. Vaak ging hij met leerlingen naar buiten voor 
waarnemingen en observaties in de natuur. Het zelf ervaren en 
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beleven van de natuur vond hij erg belangrijk. Zijn hele leven heeft 
Thijsse zich met tomeloze energie en enorm veel enthousiasme ingezet 
voor natuurstudie. Hij speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van natuureducatie (net als zijn goede vriend Eli Heimans) en groeide 
uit tot een vermaard natuurbeschermer. Hij was als schrijver uiterst 
productief: hij schreef ruim 25 boeken, 19 Verkade-albums en zo'n 
2000 artikelen in kranten en tijdschriften. Met Heimans schreef hij een 
serie van zes natuurboeken: 'Van vlinders, bloemen en vogels' was het 
eerste deel. Deze boekjes waren met name bestemd voor 
schoolkinderen, maar werden door volwassenen ook goed 
gewaardeerd.  
 
Thijsse en Heimans moedigden de lezers aan om zelf op onderzoek te 
gaan in de natuur en eigen waarnemingen te doen. De aanpak was 
verfrissend: de planten en dieren werden in onderlinge samenhang 
beschreven, als onderdeel van levensgemeenschappen. Andere 
bekende boeken van Thijsse zijn 'Het Vogeljaar', 'Het Vogelboekje', 
'Omgang met planten', 'Bloemen in onze tuinen' en 'Onze duinen'. Hij 
was in 1896 mede - oprichter van 'De Levende Natuur', een tijdschrift 
dat nog steeds wordt uitgegeven. Ook stond hij aan de wieg van 
diverse natuurorganisaties (de bekendste is Natuurmonumenten), waar 
hij na oprichting vaak actief bleef als bestuurder.  
Bij Natuurmonumenten werd hij secretaris en bleef dat tot zijn dood 
(op 8 januari 1945). Via al zijn bestuursfuncties en publicaties heeft 
hij als ambassadeur belangstelling gekweekt voor de natuur en het 
landschap in Nederland - als geen ander heeft hij de kennis over de 
natuur gepopulariseerd. Daar moeten we hem, ook nu nog, bijzonder 
dankbaar voor zijn. Met recht wordt hij gezien als een groot 
Nederlander!  
 
Hans van Os, januari 2015 Thijsse Natuurlijk  
Dit jaar is het 150 jaar geleden dat Jac. P. Thijsse werd geboren. De 
boodschap van deze natuurbeschermer van het eerste uur is nog steeds 
actueel.  
Daarom organiseren de Heimans en Thijsse Stichting, Thijsse’s Hof, de 
KNNV en IVN in 2015 diverse activiteiten.  
Ter nagedachtenis van Thijsse, maar vooral om zijn gedachtegoed in 
ere te houden. Ook andere organisatie, zoals Natuurmonumenten, 
besteden aandacht aan het Jac. P. Thijsse jaar.  
 
Voor meer informatie zie: www.knnv.nl  

 



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: €30,65 voor leden;€12,40 voor huisgenootleden;  
€ 15,15 voor kandidaat-leden; €7,45 voor leden van andere KNNV 
afdelingen, € 16,50 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. 



 
 
Arnold van Niewaal met de Koninklijke versierselen. 24 april 2015. 

 

 
 
Yvonne van Putten, bureausecretaris KNNV, Arnold van Niewaal en 
burgermeester van Oud Beijerland, Klaas Tigelaar. 24 april 2015. 


