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Voorwoord. 
 
Met het vallen der bladeren valt ook dit lezenswaardige blad bij u in 
de brievenbus. Hoewel voor veel leden geldt dat zij de digitale versie, 
zeker wat betreft de foto’s, mooier vinden. In ieder geval wensen wij 
u veel leesgenot. 
In de zomerperiode is het bestuur niet bijeen geweest. Dit betekent 
niet dat er niets gebeurd is.  
De bestuursleden zijn bijzonder actief geweest tijdens de excursies en 
in de werkgroepen. De maandelijkse inventarisaties van de 
natuurwerkgroep  zijn interessant en leveren tijdens iedere 
inventarisatie weer  onverwachte soorten op.  
Dat geldt ook voor de werkgroep Sophiapolder die de afgelopen 
periode naast de Sophiapolder ook een aantal andere midweekse 
inventarisatie-excursies heeft uitgevoerd. Met name de Hoge Nesse 
was bijzonder wat betreft de soortenrijkdom. De werkgroep wil dit 
gebied ook de komende maanden blijven bezoeken. 
 
De gesprekken met de IVN zijn  informeel verder gegaan. De 
voorzitters van IVN en KNNV  in de Drechtsteden hebben wandelend in 
de Elzen gesproken over de beide organisaties. Hierbij is gebleken IVN 
en KNNV  veel zaken gemeen hebben. Wat betreft bepaalde 
activiteiten kunnen beide organisaties aanvullend zijn voor elkaar.  
Het komende jaar proberen we om de gezamenlijkheid te vergroten en 
aanwezige kennis op diverse deelterreinen uit te wisselen.  
Dit betekent niet alleen kennis nemen van elkaars activiteiten maar 
ook  de mogelijkheid bieden om daaraan deel te nemen.  
 
Het bestuur heeft ook voor het laatste kwartaal weer een boeiend 
excursie – en lezingen - programma samengesteld. Uiteraard hebben 
de excursies een hoog paddenstoelengehalte. De lezingen bestrijken 
zoals bekend een breder terrein. Wij hopen u weer te treffen in het 
veld of tijdens de lezingen. 
 
Frans Beuvens 
 

Excursie – en lezingen programma t/m januari 2016 
 
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. 
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Maan. 5 okt. Natuurwandeling Dubbelmonde / Overkamp startpunt 

parkeerterrein Overkampweg t.o. politiebureau om 
9.00 uur. De wandelingen beginnen om 9 uur en duren 
tot circa 12 uur. 

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

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

   
Vrij. 30 okt. Lezing in de Waterjuffer van het NMC-Weizigt door 

Remco Andeweg. Het onderwerp is de “Flora van het 
Rotterdamse Havengebied”. Verdere details over deze 
lezing vindt u elders in dit blad. 

 
Maan.  2 nov. Natuurwandeling op de Tong- en Zuidplaat, verzamelen 

op het parkeerterrein Zuidhaven. De wandelingen 
beginnen om 9 uur en duren tot circa 12 uur. 

 
Zat. 14 nov. Paddenstoelen ontdekkingsreis in het gebied van de 

boswachterij Dorst, onderleiding van Leo Bogaard. 
Opgave voor deelname op vrijdagavond tussen 18.00 en 
20.00 uur of per mail bij Hein Ruiter,078 – 614 38 60 of 
per mail : secretaris@drechtsteden.knnv.nl 

 
Vrij. 20 nov.  Lezing door Henk de Jong. Onderwerp van de lezing 

deze avond is “Het dak van Afrika”. Verdere details 
over deze lezing vindt u elders in dit blad. 

 
Zat. 12 dec.  Winterwandeling in de Noordwaard en een bezoek aan 

het vernieuwde Biesbosch museum. Opgave voor 
deelname op vrijdag tussen 18.00 en 20.00 uur bij Frans 
Beuvens, 078 – 613 72 07 of mail:  f.beuvens@gmail.com 

   
 

IVN Activiteitenagenda t/m januari 2016        

Wanneer Tijd Locatie Thema 

Za     3 okt. 10.00 Biezenplaat Beversporen 

Za   10 okt. 13.30 Dordwijk Bessen en zaden 

mailto:secretaris@drechtsteden.knnv.nl
mailto:f.beuvens@gmail.com
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Za    17okt. 10.00 De Elzen paddenstoelen 

Za    24 okt 19.00 De Elzen Nacht van de nacht 

Zo   25 okt 14.00 Weizigt Herfstkleuren 

Za     7 nov. 10,00 Biezenplaat Herfststorm 

Za   14 nov. 10.00 Dordwijk Dordwijck verschiet van 
kleur 

Za   21 nov. 10.00 Zuid/Tongplaat Ganzen en andere overwin 
teraars 

Zo   29 nov. 13.30 ‘t Weetpunt Ongewone knoppen 

Za     5 dec. 10.00 Biezenplaat De wind waait door de 
bomen 

Za   12 dec. 13.30 Dordwijk Winterflora aan bomen en  
planten  

Za   19 dec. 10.00 De Elzen Speuren naar sporen 
 
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 vierde kwartaal 2015 

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. 

 

mailto:leonennie@knpplanet.nl
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
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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. 
 

Biodiversiteit 
 
Biologische diversiteit  is een maat voor de soortenrijkdom, de 
genetische variatie en de verscheidenheid aan ecosystemen. De 
afname van de biodiversiteit in de wereld is 30%, in de Europese Unie 
60 % en in Nederland 80%. De hoge bevolkingsdichtheid, de ontbossing 
en het grootschalig gebruik  van de bodem voor de agrarische sector 
hebben in Nederland geleid tot versnippering en afname van 
soortenrijkdom en landschappelijke diversiteit.  
 
Het blijkt dat de soortenrijkdom in steden groeit. De KNNV-afdeling 
Breda heeft een uitgebreide inventarisatie gehouden, waarbij veel niet 
eerder waargenomen soorten zijn gedetermineerd en 
geïnventariseerd. Ook in Dordrecht worden regelmatig niet eerder  in  
de stad gedetermineerde soorten  waargenomen. Stedelingen met een 
tuin kunnen een bijdrage leveren aan de vergroting van de 
biodiversiteit. Zeker wanneer er meer tegels en beton verwijderd 
worden uit de tuinen. Dat zou ook goed zijn om het steeds 
overvloediger vallende regenwater af te voeren. Ondanks deze 
positieve acties blijft het totaal aantal soorten met name in Zuid 
Holland nog steeds dalen. 
 
Ook lijkt door goed beheer de diversiteit in onze natuurgebieden  zich 
te stabiliseren en soms zelfs enigszins te groeien. Al maakt één 
zeearend nog geen ecologische lente, het is toch een  goed teken. In  
de nieuwe natuur op de Tongplaat vestigen zich ook nieuw soorten.  
De natuurwerkgroep doet  regelmatig waarnemingen van niet eerder  
in het gebied geïnventariseerde soorten, zoals o.a. wede (Isatis 
tinctoria), zwanenbloem(Butomus umbellatus), watereppe(Sium 
latifolium) en blauwe waterereprijs (Veronica anagallis-aquatica). Om 
het gebied in stand te houden moet  het goed beheerd worden. 
Momenteel verdringt de enorme opschot van wilg veel van de 
oorspronkelijke nieuwe  soorten in dit gebied.  
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chaamse_bossen
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Zwanenbloem                   Foto Miriam Scha 
 
 
 Dit geldt ook voor de Sophiapolder, waar de werkgroep Sophiapolder 
inmiddels Wilde peterselie (Petroselium segetum), Rode waterereprijs 
(Veronica catenata), Liggende ganzerik (Potentilla supina) en 
Kattendoorn (Ononis spinosa) heeft gevonden. De successie lijkt  hier 
overigens door het grotere getijdenverschil trager te verlopen dan op 
de Tongplaat.  
 Zowel op de Tongplaat als in de Sophiapolder is er een verbinding 
gemaakt met het rivierwater, waar nog sprake is van 
getijdenverschillen. Door de verandering van het milieu  is er dus  
sprake van een nieuwe situatie, waarin zich een pioniervegetatie aan 
het ontwikkelen is. Daar vestigen zich logischerwijs nieuwe soorten. 
Het is goed te constateren dat deze gebieden zich op een natuurlijke 
wijze  kunnen ontwikkelen. Maar voor behoud is ook beheer 
noodzakelijk. De positieve acties  in steden en natuurgebieden laten 
zien dat er meer aandacht voor biodiversiteit komt. Helaas moeten we 
constateren dat het totaal aantal soorten met name in Zuid Holland 
nog steeds daalt. 
 
Het agrarische gebied, ook in onze regio, heeft wat betreft de 
diversiteit een slechte naam. Agrarische biotopen voor bijvoorbeeld de 
leeuwerik, boerenzwaluw of grutto verdwijnen vrijwel volledig. De 
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koeien blijven op stal en de weilanden worden suffe  homogene 
raaigraslanden. 
 

 
Monotoon Raaigrasland Zwijndrecht           Foto Miriam  Scha 
 
Een grote opbrengst staat centraal in plaats van het leveren van 
hoogwaardige kwaliteit.  Maximale groei van de productie  met behulp 
van kunstmest en bestrijdingsmiddelen laten onze afwissende 
landschappen  met grote variëteit aan akkerbouwproducten en 
bloemrijke weilanden verdwijnen. Koeien die kruidenrijk gras en hooi 
eten leven langer en hebben minder antibiotica nodig. Het bodem- en 
insectenleven in bloemrijke weilanden is divers en goed voor de 
vogelstand. Daarom is het initiatief van de Stichting  Drechtstadsboer  
om aan de rand van Dordrecht een kleinschalig gemengd bedrijf te 
vestigen met oog voor gezond voedsel en biodiversiteit een uitstekend 
initiatief, dat ondersteuning verdient.  

Lezingen in het vierde kwartaal 2015  

De flora van het Rotterdamse havengebied 

Lezing door Remco Andeweg op vrijdag 30 oktober 2015 in de 
Waterjuffer 
 
Remko Andeweg is stadsbotanicus bij bureau Stadsnatuur / 
Natuurhistorisch Museum Rotterdam en houdt zich al jaren bezig met 
de Flora van deze stad. Remko is o.a. (mede)auteur van de boekjes 
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'Muurplanten in Rotterdam' en 'Vreemde planten in Rotterdam'. 
 
In het Rotterdamse havengebied ontmoeten drie verschillende 
Plantengeografische gebieden elkaar: De grote rivieren, de kust met 
het duingebied, en het urbane milieu, op het vaak reusachtige 
schaalniveau van het moderne haven- en industrielandschap. Samen 
met de transportstromen die hier uit alle delen van de wereld 
samenkomen leidt deze situatie tot het voorkomen van een groot 
aantal eveneens totaal verschillende plantensoorten. Zowel inheems 
als exotisch, soms bewust aangevoerd soms als verstekeling. Vaak zijn 
het soorten die eenmalig worden gezien maar ook soorten die 
langdurig aanwezig blijven. Diverse soorten die we nu op veel plekken 
vinden in Nederland zijn ooit voor het eerst gezien in de haven van 
Rotterdam, denk maar aan Fijnstralen en Herfstalsem. 
 
In de lezing op deze avond maken we een Floristische tocht door de 
Rotterdams haven.  We zoeken klassieke adventief planten en 
geknoeide lading in de oude stukgoedhavens en bekijken wat er 
gebeurt wanneer die havens langzamerhand een nieuwe stedelijke 
bestemming krijgen. We klauteren over stenenglooiingen, de 
“Nederlandse rotskusten” van Hartel- en Calandkanaal, kijken 
orchideeën op de plek waar ooit natuurmonument De Beer lag en 
komen tenslotte uit op het strand van de tweede Maasvlakte, waar we 
aandacht besteden aan de overeenkomsten én verschillen tussen een 
natuurlijk en een kunstmatig duinlandschap. 
 
Het dak van Afrika, 
 
Lezing door Henk de Jong op Vrijdag 20 november 2015 in de 
Waterjuffer.   
 
Met "Het dak van Afrika" wordt het noordelijke deel van Ethiopië 
bedoeld, het is maar een klein gedeelte van het land, maar wel een 
heel bijzonder deel. 
Ethiopië wordt doorsneden door de Riftvalley, die loopt van Syrië tot 
ver in Kenia/Tanzania en is het gebied dat zich langzaam afsplitst van 
het vasteland van Afrika. 
Het is ook de vallei waar de meest vroege overblijfselen van de mens 
(mensachtigen) uit diverse geologische perioden zijn gevonden. Lucy is 
daar het bekendste voorbeeld van. Het skelet van Lucy is te 
bezichtigen in het museum in Addis Abeba.  
Waarom juist daar?  
Mijn idee hieromtrent maak ik duidelijk tijdens mijn lezing. 
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Het dak van Afrika wordt gevormd door gebergten met pieken van 
4000m met aan weerszijden hoogvlakten en woestijngebieden.  
Rechts van de hoogvlakten bevindt zich de Danakil depressie. 
  
De hoogvlakte heeft in de ijstijden gefungeerd als refugium van de 
Europese fauna. 
Relicten zijn de steenbokken en de wolf, die zich in de loop van de tijd 
geëvolueerd hebben tot eigen soorten met hun eigen niche en hun 
eigen gedragingen.  
De Ethiopische wolf is zich meer als een vos gaan gedragen.  
 
Een verhaal apart vormen de alleen in het Simiengebergte 
voorkomende (endemisch) Gelada-bavianen. Dit is een apensoort die 
groepsgewijs graast en hoog in het gebergte tussen de boomheide met 
de baardmossen leeft.  
 

 
 
Op hun achterwerk (vandaar het ziteelt) stropen zij de grazige weiden 
af en verzamelen ze gras en kruiden. 
Ondanks dat zij voedselconcurrenten zijn met de steenbokken en het 
lokale vee (geit, schaap) doen deze apen het goed. 
In de avond zoeken ze de steile wanden van de ravijnen op om daar 
"beschermd" de nacht door te brengen. De Gelada-baviaan is zeer 
sociaal en produceert een scala van klanken en uitingen van 
lichaamstaal. Opmerkelijk is dat je deze apen zeer dicht kunt 
benaderen.   
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Door de hoge geïsoleerde ligging en nat door de stijgingsregens hebben 
zich veel endemische dier- en plantensoorten ontwikkeld, 
de aanwezige vogelfauna is eveneens voor 70% endemisch.  
  
De mensen leven voornamelijk van teff, een gras (graansoort) met een 
zeer hoge voedingswaarde, die vrijwel uitsluitend in dat deel van 
Ethiopië wordt geteeld. Naast teff worden ook maïs en noeg gegeten. 
Dit laatste is een oliehoudend zaad. 
 De bevolkingsgroep in deze hooglanden behoren tot de Ethiopische 
orthodoxe kerk. 
Tot voor kort was de wereldlijke macht en de kerkelijke macht zeer 
nauw met elkaar verweven. De keizers zijn (zouden) afstammelingen 
zijn van Menelijk I, de eerste keizer. De monolithische kerkgebouwen 
van Lalibela en omgeving zijn beroemd en behoren tot het 
werelderfgoed. (UNESCO).  
  
Het wordt een verhaal over plant en dier, de geologie 
en de paleontologie in een bijzonder landschap en met mensen 
met een bijzondere cultuur. 

 

Werkgroep Vlinders en Libellen van de KNNV 
Drechtsteden. 
 
Onderstaande datum is voorlopig de laatste voor het jaar 2015. 
 

oktober   2-okt Hoekse waard of Biesbos 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. 
 

De Nationale Nachtvlinder Nacht. 
  
De Nationale Nachtvlinder Nacht werd op 11 en 12 september 2015 
voor de elfde keer gehouden door de Vlinderstichting in samenwerking 
met de werkgroep Vlinderfaunistiek van EIS-Nederland. 
Verspreid door heel Nederland wordt naar nachtvlinders gekeken, 
onder begeleiding van experts.  
Nachtvlinders zijn normaal gesproken niet zo gemakkelijk te zien en 
dus moeten ze gelokt worden.  
Dat gebeurt met speciale lampen. Dan wordt opeens zichtbaar hoeveel 
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verschillende nachtvlinders er voorkomen. 
Ook de Vlinderwerkgroep van de KNNV afdeling Drechtsteden heeft 
deze nacht een vlindertelling  
gehouden bij het Biesbosch bezoekerscentrum aan de Baanhoekweg. 
Het weer was, met name vrijdagavond, erg goed. Het was droog, niet 
te koud en er was weinig wind.  
Omdat de zon om acht uur onder gaat konden vanaf een uur of negen 
de eerste nachtvlinders worden  
aangetroffen op de twee gespannen lakens. 
Voor ons is het Biesbosch bezoekerscentrum een fijne locatie omdat 
we gebruik mogen maken van  
een ruimte waar we onze laptops en fotoapparatuur op kunnen stellen. 
We hadden dus ons aggregaat en de party-tent deze keer niet nodig ! 
  
De nationale nachtvlindernacht is opengesteld voor publiek, en ook wij 
hadden versterking, 
een aantal enthousiaste jongeren die goed geholpen hebben met het 
vangen en determineren van de vlinders. 
Tom, Iris en Chantal, bedankt !! 
 
Het aantal vlinders viel wat tegen, wij telden in totaal 109 vlinders 
verdeeld over 32 soorten. 
Maar op andere plekken werden niet meer dan 20 - 30 vlinders geteld, 
dus we mogen niet mopperen! 
 

Het complete lijstje :   

naam 
Wetenschappelijke 
naam Familie aantal 

Aardappelstengelboorder Hydraecia micacea uilen 1 

Appeltak Campaea margaritata spanners 7 

Blauwooggrasmot Agriphila straminella grasmotten 12 

Boogsnuituil Herminia grisealis uilen 2 

Brandnetelbladroller Celypha lacunana bladrollers  1 

Bruine essenmot Prays ruficeps pedaalmotten  1 

Bruine snuituil Hypena proboscidalis uilen 4 

Bruine vierbandspanner Xanthorhoe spadicearia spanners 1 

Buxusmot Cydalima perspectalis grasmotten 7 

Essengouduil Atethmia centrago uilen 5 

Gamma-uil Autographa gamma uilen 1 

Gehakkelde bladroller Acleris emargana bladrollers  4 
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Goudvenstertje Plusia festucae uilen 1 

Groente-uil Lacanobia oleracea uilen 2 

Grote worteluil Agrotis ipsilon uilen 1 

Huismoeder Noctua pronuba uilen 7 

Kersenbladroller Pandemis cerasana bladrollers  5 

Kleine beer Phragmatobia fuliginosa spinneruilen 1 

Koperuil Diachrysia chrysitis uilen 3 

Marmerspanner Ecliptopera silaceata spanners 6 

Piramidevlinder Amphipyra pyramidea uilen 4 

Rood weeskind Catocala nupta uilen 1 

Schimmelspanner Dysstroma truncata spanners 1 

Stro-uiltje Rivula sericealis uilen 5 

Taxusspikkelspanner 
Peribatodes 
rhomboidaria spanners 1 

Vierbandspanner Xanthorhoe ferrugata spanners 12 

Vierkantvlekuil Xestia xanthographa uilen 1 

Volgeling Noctua comes uilen 1 

Vuursteenvlinder Habrosyne pyritoides eenstaartjes 1 

Witvlekbosrankspanner Melanthia procellata spanners 1 

Zwart weeskind Mormo maura uilen 2 

Zwarte-c-uil Xestia c-nigrum uilen 7 
 
  
 Deze keer hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van een zgn. 
USB-microscoop van het merk Andonstar. 
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 het goudvenstertje                            vuursteenvlinder 
 
Een digitale, of USB microscoop is voorzien van een USB uitgang, zodat 
de microscoop te koppelen is  
aan een computer.  
Met de ingebouwde digitale camera worden de beelden rechtstreeks 
op het beeldscherm gezet. 
 
Het maken van foto's gaat eenvoudiger en sneller dan met de digitale 
camera, en de kwaliteit van de  
foto's is voldoende voor determinatie doeleinden.  
Om de afmetingen te kunnen schatten gebruiken we ruitjespapier met 
ruitjes van 5 x 5 mm als achtergrond. 
 
Ook is het eenvoudig om in te zoomen op een detail van een vlinder. 
Met deze USB microscoop hopen we alle soorten vlinders die we 
vangen per avond vast te kunnen leggen. 
Deze avond is dat in ieder geval prima gelukt.  
  
Omdat er (bijna) geen nieuwe vlinders meer bijkwamen hebben we 
relatief vroeg alles weer ingepakt, en waren voor 2 uur thuis. Toch een 
mooie avond geweest ! 
  
Mirthe - John - Youp - Erna - Carel - Maja - Ruud  
 

 

Werkgroep Natuur van de KNNV Drechtsteden. 
 

Wandelen met de Natuurwerkgroep in 2015 en 2016 
 
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 
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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 : 
 
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. 
 
Voor het jaar 2016 wordt er weer nagedacht over welke gebieden nu 
zullen worden bezocht. Indien u zelf een idee hebt waar u graag zou 
willen wandelen met de leden van de Werkgroep Natuur, stuur dan een 
bericht naar de secretaris van de KNNV afdeling Drechtsteden, zodat 
uw voorkeursgebied opgenomen kan worden in de lijst met te 
bezoeken gebieden.  
 

Werkgroep Sophiapolder van de KNNV Drechtsteden. 
 
Excursieprogramma  2016 
 
Het programma van de werkgroep is weer ten einde. Diverse excursies 
en studie middagen zijn weer gepasseerd met ontdekkingen van 
nieuwe planten en bloemen. Tevens is er een boeiende ontwikkeling 
gaande in de Sophiapolder als het gaat om de ontwikkeling van 
mossen. 
Het gehele getijde gebied blijft een natuur in ontwikkeling. 
Voor het volgend jaar is de Werkgroep Sophiapolder al weer bezig om 
een aantal dagen weer in te gaan roosteren voor bezoeken aan de 
Sophiapolder.   
  
Het karakter van de bijeenkomsten in de Sophiapolder is om samen in 
de natuur te leren. Loupe, kijker en notitieboekje  zijn handig om dan  
mee te nemen. In principe kan iedereen die geïnteresseerd is 
aansluiten. Aanmelden voor deelname is niet nodig, maar als u zich 
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volgend jaar ook met de Werkgroep Sophiapolder wilt gaan bezig 
houden en daar op ontdekkingstocht wilt gaan, neem dan contact op 
met de heer Frans Beuvens. Telefoon 078 – 613 72 07. 
 

Natura 2000 –wandeling 
 
Op zaterdag 19 september 2015 heeft de KNNV-Drechtsteden de 
tweejaarlijkse Natura 2000 wandeling  in samenwerking met het 
Biesboscentrum georganiseerd.  
 
De ochtendwandeling had een hoog KNNV-gehalte.  De geur van de 
Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) heeft ons de hele wandeling 
begeleid. Daarnaast zagen we de wonderschone knalrode bessen van 
de Gelderse roos (Viburnum opulus)  hangen en ook de rijpe  hopbellen 
(Humulus lupulus) deden ons aan een heerlijk glas bier denken.  
Halverwege de wandeling werden we door de vrijwilligers van de 
Biesbosch bijgepraat over hun werkzaamheden aan de woningen van 
de  griendwerkers, die hier in de vorige eeuw nog actief waren.  
 
Ook het roefje in de door de vrijwilligers opgeknapte schuit gaf een 
goed beeld van het leven van deze beroepsgroep.  
Het gebied krijgt  langzaam maar zeker een relatief uniforme 
vegetatie die overheerst wordt door schietwilg (Salix alba), brandnetel 
(Urtica dioica) en reuzenbalsemien.  
Kwamen wij vorig jaar in september 2014 nog Knikkend tandzaad 
(Bidens cernua) en poelruit Thalictrum flavum) tegen tijdens deze 
overigens heerljke wandeling zijn we deze soorten niet meer tegen 
gekomen.  
Uiteraard leverde de middagwandeling weinig nieuwe inzichten op. 
 

  
Griendwerkershuisje van 1926 
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Excursieverslagen 
 
Excursie naar de Regte Heide 
 
Zaterdag 13 juni vertrokken we met een beetje regen richting Tilburg. 
Het natuurgebied de Regte Heide ligt ten zuiden van Tilburg.  Op de 
parkeerplaats stond onze gids, Dick Janse, al te wachten. Al snel na de 
start van de wandeling onder leiding van onze gids werd het droog en 
zonnig. De afwisselende wandeling voerde ons door gemengde bossen, 
prachtige beekdalen van de Oude Leij en de Poppelse Leij. Deze 
beekdalen en de overgang naar de heide is nog ongeschonden . De 
heide heeft enig beheer nodig om in stand te houden. Er wordt 
geplagd en er loopt een schaapskudde.  Vervolgens loopt de tocht 
langs schitterende vennen. Op de heide zijn enkele archeologische 
vondsten gedaan. De grafheuvels  uit het neolithicum zijn door goede 
markering   duidelijk waar te nemen en bieden door het hoogteverschil 
een mooi zicht op de beekdalen. 
 
Dick heeft bijzonder veel, kennis van vogels en insecten. Wat de fauna 
betreft hebben we o.a. waargenomen: 
vogels : de roodborsttapuit, (Saxicola torquata), graspieper 

(Anthus pratensis), zwarte specht (Dryocopus martius), 
leeuwerik (Alauda arvensis) 

insecten:  schorpioenvlieg (Panorpa communis), rozenkevertje 
(Phyllopertha horticola), venwitsnuitlibel (Leucorrhinia 
dubia), koraaljuffer (Ceriagrion 
tenellum)Heideblauwtje ((Plebeius argus) 

 

 Miriam Scha 
Heideblauwtje ((Plebeius argus) 
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De flora leverde o.a.  
Rankende helmbloem (Ceratocapnos claviculate), liggend walstro 
(Galium saxatile),   Ronde zonnedauw(Drosera rotundifolia), Bruine 
snavelbies Voor alle deelnemers was de kleinbloemige  
                         

 
(Rhynchospora fusca),       Foto Miriam Scha 
 
amsinckia (Amsinckia micrantha) een niet eerder waargenomen soort. 
Een heerlijke wandeling in een verrassend mooi en afwisselend gebied 
 

              Kwade Hoek, zo kwaad nog niet! 
  

Op  20 juni 2015 hebben we een bijzondere excursie gehad op  de   
punt van Goeree. De weersomstandigheden waren voortreffelijk. Op 
dit deel van het eiland ligt het schitterende natuurgebied “  De Kwade 
Hoek”. Dit fraaie gebied dat beheerd wordt door Natuurmonumenten 
heeft een hele specifieke flora. In het voorjaar waren we in Voorns 
Duin. Dit duingebied, dat één eiland verder ligt  langs de kust,  heeft 
een compleet ander karakter en ook een grotendeels andere flora. De 
Kwade Hoek is een gebied dat bij hoog  water nog onderloopt. Dit 
unieke buitendijkse getijdengebied wordt gekenmerkt door een grote 
diversiteit aan milieus. Er zijn daardoor typische kustplanten  te 
vinden maar ook planten die meer op zilte  ondergrond of in brak 
water voorkomen. Doordat het gebied gedeeltelijk in de winter 
onderloopt wordt voorkomen dat de valleien dichtgroeien met ruigte- 
en riet vegetatie, terwijl in de vochtige duinvalleien veel orchideeën 
te vinden zijn. Frouke leidde ons met kennis van zaken door het 
boeiende gebied.  



 17 

Naast een prachtige wandeling, door jonge duinen en vochtige 
duinvalleien,  was er ook bijzonder veel te zien. Vooral de voor dit 
gebied  specifieke planten trokken onze aandacht.  
 

    
                          Bijenorchis              foto Miriam Scha     
 

Planten o.a. : Melkkruid (Lux maritima), Zeedistel (Eryngium 
maritimum), Kruisdistel (Eryngium campestere),Fioringras (Agrostis 
stolonifera), Zeepostelein ( Honckenya peploides) Zeewinde 
(Convolvulus soldanella), Echt Lepelblad (Cochlearia officinalis), 
Zeeraket (Cakile  maritima) Muurpeper (Sedum acre) Heelblaadjes 
(Pulicaria dysenterica) , Bijenorchis (Ohrys apifera) , Vleeskleurige 
orchis (Dactylorhiza incarnata),  Brede orchis (Dactylorhiza majalis), 
Stalkaars (Verbascum densiflorum), Kruipend stalkruid (Ononis 
repens), Rode ogentroost (Odontites serotinus), Gele ogentroost 
(Odontitis lutus), Zeekraal (Salicornia europaea), Lamsoor (Limonium 
vulgare), Schorrenzoutgras (Triglochin maritima), Gerande 
schijnspurrie ( Spergularia media), Zilte schijnspurrie ( Spergularia 
salina), Heen (Bolboschoenus maritimus). 

 
Wat de fauna betreft signaleerden we o.a. : Bergeend (Tadorna 
tadorna), Zwartkop (Sylvua atricapilla), tapuit( Oenanthe 
oenanthe)Grasmus (Sylvia communis) Graspieper (Anthus pratensis) en 
de Harkwesp ( Bembix rostrata) 
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             Harkwesp                                     foto Miriam Scha 

 

KNNV - Reizen 2016 

Overzicht van de KNNV-reizen in 2016.  

Nu de zomer nog in volle gang is, treft de KNNV reiscommissie de 
voorbereidingen voor mooie reizen in 2016. De reizen staan open voor 
leden van KNNV en IVN. Op onze reizen is natuur veel meer dan een 
groen decor, we kijken gericht naar planten en dieren. Een voorlopige 
lijst met bestemmingen staat al op de website van de reiscommissie 
(ARC). Vanaf half september zijn de uitgebreide beschrijvingen van de 
reizen te lezen en is er mogelijkheid tot inschrijven. 
Momenteel worden de reizen voor 2016 (en één voor 2017 !) 
uitgewerkt. Vanaf 16 september 2015 zullen geleidelijk aan de 
uitgewerkte reizen op deze plaats zijn te vinden. Voor de overige 
reizen geldt dat nog niet alles vastligt: allerlei wijzigingen betreffende 
data, prijs en thema zijn nog mogelijk. 
Inschrijven voor reizen kan pas vanaf 20 september 2015. 
 
Alle reizen in het overzicht over 2016 zijn op basis van 2-
persoonskamers. Afhankelijk van de accommodatie zijn 1-
persoonskamers beschikbaar. Hiervoor geldt een toeslag, die soms al 
bij de reisbeschrijving vermeld staat. 
Bij de reizen met een (*) achter de reissom (en bij "opmerkingen") 
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geldt dat de genoemde reissom onderhevig kan zijn aan koers- en 
brandstofprijsfluctuaties.   

Reis- 

nr. 

Bestemming Thema Reisbegin Aantal 

dagen 

Opmerkingen 

M-1 Zuid-Italië  Planten, 

landschap 

18 april 13 (*)Data kunnen nog 

(met enkele dagen) 

veranderen. 

M-2 Spanje, 

Extremadura  

Vogels 21 april 10 (*) 

M-3 Frankrijk, 

Elzas  

Planten, 

landschap 

7 mei 9   

M-4           

M-5 Italië, 

Abruzzen  

Planten, 

landschap 

1 juni 10 (*) 

M-6 Wit-Rusland  Algemene 

natuur 

6 juni 12 (*) 

M-7 Hongarije, 

Bükk-gebergte 

Vlinders 23 juni 11 In voorbereiding. 

M-8 Zweden, 

Gotland  

Planten, 

geologie en 

cultuur 

26 juni 15   

M-9 Oostenrijk, 

Gross 

Venediger 

Algemene 

natuur 

1 juli 12 In voorbereiding; data 

kunnen nog (met 

enkele dagen) 

veranderen. 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-1%20Italie%CC%88%20Zuidkust%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-2%20Extremadura%202016%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-2%20Extremadura%202016%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-3%20Elzas%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-3%20Elzas%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-5%20%20Abruzzen%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-5%20%20Abruzzen%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-6%20Wit%20Rusland%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-8%20Gotland%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-8%20Gotland%20webinfo.pdf
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M-10 Groot-

Brittanië, East 

Anglia  

Natuur en 

cultuur 

23 

augustus 

8 (*) 

M-11 Oostelijk 

Polen 

Paddestoelen Half 

september 

  In voorbereiding. 

M-12 Sri Lanka  Vogels, 

algemene 

natuur, cultuur 

12 

november 

16 (*) 

            

Z-1 Namibië Natuur, 

landschap 

april 2017   In voorbereiding. 

Toelichting zwaartecategoriën: 
1: Reizen toegesneden op oudere KNNV-ers. Dagelijks 6 kilometer 
kunnen lopen met hoogteverschillen van maximaal 300 meter. 
2: Tochten tot 15 kilometer per dag. Hoogteverschillen van maximaal 
500 meter. Soms korte steile, stenige paden. Goede (wandel-)conditie 
noodzakelijk. 
3: Tochten tot 20 kilometer, vaak stenige steile paden. 
Hoogteverschillen van maximaal 1000 meter klimmen en dalen per 
dag. Prima conditie noodzakelijk. 

Voor een aantal reizen moet de deelnemer rekening houden met de 
mogelijkheid, besmet te raken met een ziekte. Gedacht kan worden 
aan de beet van teken (ziekte van Lyme, encephalitis) en de steek van 
muggen (bv. malaria in tropische landen). De GGD is de aangewezen 
instelling om preventieve inentingen te halen. U kunt controleren, 
welke inentingen per land worden aanbevolen via de website van de 
GGD,  http://ggdreisvaccinaties.nl  Het verzorgen van inentingen blijft 
een verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf.Kijk ook op de web 
site van de Landelijke KNNV. Bij de ARC, Algemene Reis Commissie 
vindt u de gegevens over het aanmelden en wordt u verdere informatie 
gegeven.  

http://www.knnv.nl/reizen-2016#sthash.YcT8yYwF.dpuf 

http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-10%20East%20Anglia%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-10%20East%20Anglia%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-10%20East%20Anglia%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/sites/www.knnv.nl/files/users/arc/2016%20M-12%20%20Sri%20Lanka%20%20webinfo.pdf
http://www.knnv.nl/reizen-2016#sthash.YcT8yYwF.dpuf
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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 landelijke KNNV 
website te vinden onder “werkgroepen”.  

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. 

Ben je nieuwsgierig 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.  

 
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. 
Zeker wordt dit een cursus om naar uit te kijken en de opgedane 
kennis van de cursus van dit jaar uit te gaan breiden.  

 
 

http://www.knnv.nl/kampeergroep
mailto:voorzitter@kampeergroep.knnv.nl


 22 

 
Gehoord en gelezen 

Hymenoptera: Apoidea - herkenning, verspreiding en 
leefwijze 

 Auteur: Theo M.J. Peeters e.a. 

 Prijs: € 49,95  

Magistraal bijenboek weer leverbaar! 

Alle kennis over de Nederlandse bijen gebundeld in één magistraal 
standaardwerk. Behandelt ruim 350 soorten Nederlandse wilde bijen: 
herkenning, verspreiding, leefwijze, ecologie, bescherming en beheer. 
Een must voor kenners en liefhebbers van bijen en insecten. 

Bijen staan bekend als nijvere insecten die honing produceren. Er is 
echter maar één bijensoort die dat doet: de honingbij. Weinig mensen 
weten dat er naast de honingbij nog 357 andere bijensoorten in 
Nederland voorkomen, zoals maskerbijen, zijdebijen, slobkousbijen en 
hommels. 

Elke soort houdt er heel eigen gewoonten op na. De ene verzamelt 
stuifmeel op paardenbloemen, de andere op beemdkroon. De ene 
graaft nesten in de grond, de andere nestelt in lege slakkenhuisjes. 
Deze diversiteit is overal te vinden, zelfs op balkons midden in de 
stad, waar metsel- en behangersbijen hun kluswerk doen.  

De bijen kunnen wel wat aandacht gebruiken, want het gaat niet goed 
met ze. Maar liefst 138 soorten zijn achteruit gegaan en 34 hiervan 
zijn inmiddels zelfs geheel verdwenen uit Nederland. Dit is 
zorgwekkend, want bijen vervullen een belangrijke functie als 
bestuivers van bloemen.  

'De Nederlandse bijen' is een belangrijk standaardwerk voor 
insectenliefhebbers, entomologen, bijenhouders, landbouwers, 
beleidsmakers en beheerders. Ongewijzigde herdruk. 
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Denken over binnen en buiten door de eeuwen heen 

 Auteur: Eric Brinckmann 

 Prijs: € 24,95  

Verschijnt eind oktober 2015 - reserveer alvast via 
info@knnvuitgeverij.nl 

Een filosofische wandelgids voor liefhebbers van natuur & landschap, 
kunst, geschiedenis en filosofie. Het boek biedt een inspirerende mix 
van filosofische essays, wandelingen, historische feiten, anekdotes & 
citaten. 

In onze informatiesamenleving raken het binnen en het buiten steeds 
meer van elkaar gescheiden. Al wandelend kunnen we de tegenstelling 
tussen binnen- en buitensferen verzachten. 

In deze filosofische wandelgids neemt Eric Brinckmann de lezer mee 
naar buiten. Hij koppelt tien uiteenlopende Nederlandse landschappen 
aan historische thema's en laat zien hoe het denken zich in de loop der 
eeuwen heeft verhouden tot de ruimte van stad, natuur en landschap. 

 Filosofische essays en historisch materiaal gekoppeld aan 
wandelingen in de natuur 
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 Biedt 10 wandelroutes door Nederland (8 - 17 km), 
wandelinstructies en kaarten 

 Thema's en voorbeelden: schilderkunst, religieus erfgoed, 
mystiek, natuurbeleving, natuurbeelden, natuurbeschouwing, 
schoonheid, vergankelijkheid, ruimte 

 Tal van historische anekdotes, feiten en treffende citaten 

 Geïllustreerd met 10 mooie sfeerbeelden 

‘Filosofische wandelingen’ is een inspirerende gids voor iedereen die 
houdt van de natuur, wandelen, kunst, geschiedenis en filosofie. 

Eric Brinckmann studeerde rechten en filosofie. Hij werkte bij 
onderwijsinstellingen, adviesbureaus en in landschapsprojecten. Hij 
schrijft graag over filosofie en landschap natuur, landschap, filosofie, 
geschiedenis, kunst, cultuur, religie, schilderkunst, religieus erfgoed, 
mystiek, natuurbeleving, natuurbeelden, natuurbeschouwing, 
schoonheid, vergankelijkheid, ruimte, wandelingen, wandelen, 
wandelgids, natuurgids, mens en maatschappij,en is directeur van 
landgoed Het Lankheet bij Haaksbergen. 

 
De dag van de populier 
 
Het radioprogramma “Vroege Vogels” en stichting Probos 
organiseren zondag 11 oktober de ‘Dag van de Populier’. Het doel is 
om de populier op verschillende manieren in het zonnetje te zetten. 
De aanplant is de afgelopen jaren enorm afgenomen. Werden er 
vroeger nog zo’n 1 miljoen populieren per jaar aangeplant, op dit 
moment zijn het er jaarlijks slechts zo’n 38.000. Tegelijk is Formule 1 
onder de bomen ecologisch van groot belang, denk aan soorten als de 
nauwe korfslak, de wielewaal en de populierzijdetruffel.  
 
Op de ‘Dag van de Populier’ zijn er allerlei activiteiten. Van een 
wandeling door een populierenbos tot een bezoek aan de beroemde 
Brabantse klompenmakerijen. Ook zijn er kunstenaars bezig om het 
geluid van de populier op te nemen. 
 
www.vroegevogels.vara.nl  
www.populierenland.com 
 

 

http://www.vroegevogels.vara.nl/
http://www.populierenland.com/


                    

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. 



 
Uit de oude Natura van 1946 


