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Voorwoord                                                              Voorjaar 2016 
 
Het vochtige en relatief warme weer in december en januari zorgde 
voor het zeer vroeg bloeien van diverse planten. Naast madeliefje, 
paarse dovenetel en duizendblad stond de hazelaar in de Merwelanden 
al voor oudjaar te bloeien. 
 

 
Foto: Miriam Scha 
 
 
 Ik vind het heerlijk om deze voorjaarsbode tegen te komen maar het 
is toch vreemd wanneer dat al in december is. Ook merels  deden al 
pogingen in januari om nesten te bouwen. Even leek het erop dat we 
van de herfst soepel in het voorjaar zouden belanden. Zeker toen de 
krokussen en narcissen in februari al stonden te bloeien was het 
lentegevoel complete. Toch heeft de winter nog enkele speldenprikken  
uitgedeeld. Vooral in het noorden van het land was het nog echt even 
winter en kon er nog geschaatst worden. Hier is de winter tot op 
heden beperkt gebleven tot wat nachtvorst. Gelukkig hebben veel 
vroegbloeiers antivries zodat zee en klein stootje kunnen verdragen. 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf (15 februari) bloeien in de tuin 
inmiddels anemonen, maagdenpalm, longkruid, krokussen, 
sneeuwklokje en gele kornoelje. Het belooft weer een heerlijk  
bloemrijk voorjaar te worden. 
 
Frans Beuvens 
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Excursie – en lezingen programma t/m juni 2016 
 
9 april Excursie naar Clingendael bij Den Haag, om daar de 

stinzeplanten te gaan bekijken. [ zie artikel blz. 6 ] 
 Opgave voor deelname op vrijdagavond 8 april 2016 

tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gerard Verroen,078 – 617 
86 80 . 

 
16 april 77ste Bijenmarkt aan de Reeweg Zuid te Dordrecht. Ook 

hier zal de KNNV weer aanwezig zijn van 10.00 tot 16.00 
uur op de natuurmarkt die hier dan gehouden wordt. 

 
16 april Vertegenwoordigende Vergadering van de KNNV in het 

Koetshuis, Spoorstraat 34, 3862 AD Nijkerk. 
 
18 april Ledenavond voor leden van IVN en KNNV. De lezing 

wordt gehouden in één van de zalen van de Vrije 
School, Dubbelmondestraat 1, Dordrecht. Aanvang van 
de lezing om 20.00 uur. 

 
30 april Natuurexcursie en voorjaarwandeling naar de 

kasteeltuin van Neerrijnen en omgeving. [ zie artikel 
blz.7 ] 
Opgave voor deelname op vrijdagavond 29 april 2016 
tussen 18.00 en 20.00 uur bij Gerard Verroen,078 – 617 
86 80 . 

 
7 mei Natura 2000 wandeling in de Biesbosch op het 

Griendmuseumpad.  
 Aanmelden via het Biesboschcentrum Dordrecht. 

Telefoon : 078 – 770 53 53. Aanvang 13.00 uur. De 
oversteek met het voetveer naar het Griendmuseumpad 
kost € 1,70 p.p. Kinderen t/m 16 jaar € 1,30. 

 
14 mei Natuurexcursie en wandeling naar de Zouwe Boezem. 
 [ zie artikel ]. Opgave voor deelname op vrijdagavond 

13 mei 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur bij Frans 
Beuvens, 078 – 613 72 07. 

 
23 mei Ledenavond voor leden van IVN en KNNV. De lezing 

wordt gehouden in één van de zalen van de Vrije 
School, Dubbelmondestraat 1, Dordrecht. Aanvang van 
de lezing om 20.00 uur. 
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4 juni Nachtvlindertelling door de Vlinder- en Libellen 

werkgroep van de KNNV Drechtsteden in samenwerking 
met het Biesboschcentrum Dordrecht. Vertrek om 22.30 
uur met de Sterling vanaf het Biesboschcentrum naar de 
Stenen Keet. Aanmelden via het Biesboschcentrum 078 – 
770 53 53. Voor deze nachttelling kost € 10,20 voor 
volwassenen en € 7,70 voor kinderen t/m 16 jaar. 

 Het einde van de nachtvlindertelling en terugkeer bij 
het Biesboschcentrum is omstreeks 1.30 uur. 

 
18 juni Natuurexcursie naar de Dordtse Avelingen.[ zie artikel 

blz. 9 ]. Opgave voor deelname op vrijdagavond 17 juni 
2016 tussen 18.00 en 20.00 uur bij Frans Beuvens, 078 – 
613 72 07 . 

 
9 juli Natuurexcursie naar het Plateaux / Hageven. [ zie 

artikel blz. 10 ]. Opgave voor deelname op vrijdagavond 
17 juni 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur bij Frans 
Beuvens, 078 – 613 72 07  

 
 
 

IVN Activiteitenagenda t/m april 2016                        
 

Wanneer Tijd Locatie Thema 

Za 23 aprl 10.00 Tongplaat Vogelpraatjes 

Za   14 mei 10.00 Dordwijk Landgoed in bloei 

Za   21 mei 10.00 Zuid /Tongplaat Moeras en getijdeplantjes 

5 t/m 8 mei  Hemelvaartkamp  

Za 28 mei 10.00 Oosthaven Bloemen en kruiden 

Za   04 juni 5.00 Oosthaven Vroege vogels 

Za   11 juni 10.00 Dordwijk Zomers Dordtwijk 

Za   18 juni 10.00 De Elzen Kriebelbeestjes 

Zo   26  juni 10.00 Scheffersplein Muurplanten 
 
In Zwijndrecht kunnen kinderen elke eerste zaterdag van de maand 
terecht in ‘t Weetpunt, Develpad 169 te Zwijndrecht, van 13.00 tot 
15.00 uur. 
Informatie: Lidy van der Lans-Exler; 078 – 681 26 29 
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Vertrek excursies: 
Landgoed Dordwijk: Ingang Dordwijklaan, aanmelden verplicht bij Elly 
den Hartogh; 078 – 616 67 80. 

De Elzen en Hooge Biezenplaat: Vanaf parkeerplaats ” De 
Viersprong”, Kruising Oude Veerweg/Noorderelsweg. 

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen met Leo 
Nennie: 078 - 6173 933 of leonennie@knpplanet.nl 
Beste afdelingsbesturen, 
 

Samenwerkingsovereenkomst IVN en KNNV getekend. 
 
In vervolg op het samenwerkingsproces tussen IVN en de KNNV hebben 
de landelijke besturen op 16  februari 2016 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten.  
Dit bericht komt ook op de websites van IVN en KNNV en wordt aan 
andere ‘groene’ organisaties verstuurd.  
In de samenwerkingsovereenkomst geven de besturen van beide 
verenigingen aan in 2016 de samenwerking op drie terreinen te willen 
intensiveren: het cursuswerk/educatie, natuur dichtbij (via o.a. 
deelname in Operatie Steenbreek) en wederzijdse deelname in 
landelijke werkgroepen, te beginnen met de algemene reiscommissie 
(ARC) en de algemene kampeercommissie (AKC) van de KNNV. 
 
Daarnaast willen de besturen graag inzetten op intensivering van de 
lokale samenwerking.  
Binnenkort verschijnt op de beide websites informatie hierover, met 
voorbeelden van lokale samenwerking en oplossingen voor praktische 
problemen.  
In de loop van het jaar wordt deze informatie steeds verder aangevuld 
met informatie vanuit de afdelingen.  
 
Heb je als afdeling(en) vragen over lokale samenwerking, dan kun je 
terecht bij Yvonne van Putten, bureausecretaris van de KNNV en Rien 
Cardol, verenigingssecretaris van IVN (zie onder).  
Ook vanuit de besturen kan actief ondersteuning worden geboden aan 
de lokale samenwerking. 
 
Namens de landelijke besturen van de KNNV en IVN, 
 
Yvonne van Putten [ KNNV ] en Rien Cardol [ IVN ] 
 

mailto:leonennie@knpplanet.nl
https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/nieuws/knnv-en-ivn-tekenen-samenwerkingsovereenkomst
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Komende excursies in het 2e kwartaal 2016 

Landgoed Clingendael op zaterdag 9 april 2016 

Het woord “landgoed” zegt het al: Clingendael is een park van stand. 
En met recht. Het park heeft een rijke historie. Welke ingang je ook 
neemt,  je proeft direct de sfeer van grandeur. De combinatie van 
historie en majestueuze natuur. Bij de ingang aan de Van 
Alkemadelaan wandel je Clingendael binnen over een dijk met aan 
weerskanten prachtig grote beuken.  Bij de ingang aan de 
Wassenaarseweg ga je het landgoed op over de statige oprijlaan naar 
het landhuis. Wat een entree! 
Maar ook als je Clingendael verder inloopt: overal vind je sporen van 
oude tijden en kom je natuur tegen die daar naadloos op aansluit. In 
de aanleg van de tuinen, de waterlopen, in de leeftijd van de bomen, 
in overblijfselen van de historie. Er is van alles te ontdekken en te 
genieten. Je kunt, met enige fantasie, je helemaal voorstellen hoe de 
dames en heren vroeger over de paden flaneerden. Die sfeer wordt 
opgeroepen. 
Clingendael is echt een wandelpark. De meeste paden zijn verhard en 
daardoor is het park heel toegankelijk voor rolstoelgebruikers en 
kinderwagens. 
Het landgoed Clingendael maakt helemaal waar dat het één van de 
mooiste landgoederen van Nederland is. Laat het niet aan je voorbij 
gaan! 
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Excursie naar Landgoed en kasteel Neerijnen op zaterdag 
30 april 2016 

Het landgoed is gelegen langs de noordelijke oever van de Waal. Een 
kwart van het landgoed (70 hectare) ligt binnendijks tussen de dorpen 
Waardenburg en Neerijnen. 

 

Het overige deel ( 218 hectare) ligt in de drie kilometer lange 
uiterwaarden tussen de loshaven van Opijnen en overnachtinghaven van 
Tuil. Dit deel wordt doorsneden door de spoorlijn en de autosnelweg 
Den Bosch - Utrecht (A2). Op het landgoed, dat eigendom is van het 
Gelders Landschap staan twee kastelen. Kasteel Waardenburg, dat 
eigendom is van de Stichting Gelderse Kastelen, is in 2008 - 2009 
gerestaureerd en is alleen op de Open Monumentendag en tijdens 
begunstigerdagen te bezichtigen. Kasteel Neerijnen, dat eigendom is 
van de gemeente Neerijnen, is in gebruik als gemeentehuis. Het 
landgoed is, voor zover dit binnendijks ligt, opengesteld voor publiek. 
Hier zijn talrijke stinzenplanten te bewonderen, naast een grote 
veelheid aan andere natuur.  
Opgave voor deelname op vrijdagavond 29 april 2016 tussen 18.00 en 
20.00 uur bij Gerard Verroen,078 – 617 86 80 . 
 

Excursie naar de Zouwe Boezem op zaterdag 14 mei 2016 
 
De Zouweboezem  
 
Het natuurgebied “De  Zouweboezem”  ligt langs de A27 in de driehoek 
tussen Meerkerk, Ameide en Lexmond. De Zouwe is al gegraven in de 
veertiende eeuw om het polderwater af te voeren naar Lek, Merwede 
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en Linge. Van de molens die daarvoor nodig waren werken er nog 
enkelen. Het Zuid-Hollands Landschap probeert de diversiteit aan 
milieus in het gebied  te vergroten. Dit komt de biodiversiteit ten 
goede. Het gebied herbergt open water, riet- en zeggenmoerassen, 
wilgengrienden, elzenbroekbos en hooi- en weiland. De grote 
differentiatie aan biotopen levert een grote diversiteit aan planten en 
dieren. De bekendste zijn de modderkruiper, die als voedsel dient voor 
de purperreiger, en de zwarte stern. In het riet treffen naast de 
bekende rietzangers de roerdomp en de snor aan. In het meer open 
water leven veel soorten eenden, waaronder de krakeend.  
 

 
 
Momenteel is het beleid er op gericht om ook natte graslanden,  
blauwgraslanden, te ontwikkelen. Vooral in de polder Achthoven ligt 
een aanzienlijk areaal blauwgrasland. Dit vergt een specifiek 
maaibeheer. Vogelaars kennen het gebied vanwege de purperreiger en 
de zwarte stern. Hoewel beide populaties de afgelopen jaren iets in 
aantal zijn teruggelopen broeden ze  er nog steeds. De purperreigers 
nestelen tegenwoordig in de bomen, waarschijnlijk om dat de vos in 
dit gebied is waargenomen. De zwarte stern wordt door de mens 
geholpen met kleine vlotjes in het open water. In de hooilanden wordt 
een goed milieu voor weidevogels gerealiseerd. Dit relatief kleine 
gebied biedt veel mogelijkheden voor een heerlijke  stevige 
wandeling.  
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Excursie naar de Dordtse Avelingen op zaterdag 18 juni 
2016 
 
Dordtsche Avelingen 
 
Dit natuurgebied tussen het kanaal van Steenhoek en de Boven 
Merwede is ontstaan als project van Rijkswaterstaat om de rivier bij 
Gorinchem meer ruimte te geven. Door verlaging van de dijken en 
uiterwaarden loopt het gebied regelmatig onder water. Dergelijke nat-
drasgebieden worden op diverse plaatsen in Nederland aangelegd om 
overstromingen door de rivier te kunnen reguleren. Een neveneffect is 
het ontstaan van natuurgebieden, recreatieterreinen en ook de 
waterkwaliteit in deze zoetwatergetijdengebieden lijkt te verbeteren. 
De Dordsche Avelingen zijn ook op deze manier ontstaan. 
 

 
 
Foto Miriam Scha 

 
De Tongplaat,  de Sophiapolder, de Noordwaard en de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch zijn vergelijkbare projecten in onze regio. Eigenlijk is een 
situatie hersteld , die voor het sluiten van het Haringvliet ook op 
diverse plaatsen  heeft bestaan. 
Door deze ingreep is de natuurontwikkeling gestimuleerd en hebben 
diverse planten en diersoorten weer ruimte gekregen om te leven. Het 
herstel van dit specifieke biotoop is belang geweest voor o.a. het 
herstel van rietkragen, waardoor diverse vogels  en insecten een nieuw 
leefgebied hebben gekregen.  
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De uitbreiding van het aantal soorten insecten, zoals libellen en 
vlinders  dragen ertoe bij dat ook vogels als de boerenzwaluw weer 
over het water scheert. Deze nieuwe natuur, waardoor de 
biodiversiteit wordt vergroot  en ecosystemen worden hersteld is niet 
alleen voor onze waterveiligheid van belang.  
Opgave voor deelname op vrijdagavond 13 mei 2016 tussen 18.00  
en 20.00 uur bij Frans Beuvens, 078 – 613 72 07 . 
 

Excursie naar Plateau / Hageven op zaterdag 9 juli 2016 
 
De Plateaux-Hageven 
 
Dit schitterende natuurgebied  van Natuurmonumenten ( en het 
Belgische Natuurpunt) op de grens van Nederland en België, onder 
Valkenswaard wordt gekenmerkt door de zogenaamde vloeiweiden. 
Een watersysteem, met cultuurhistorische waarde,  uit het begin van 
de 19de eeuw.  
In de lente bloeien  op de vloeiweiden diverse orchideeën, zoals de 
brede orchis en in het najaar kleuren de weiden  roze vanwege de 
herfsttijloos.  
 

 
 
Niet alleen de weiden zijn schitterend maar ook het natte gebied van 
het Dommeldal en de hoger gelegen bos- en heidegebieden. Het 
Plateaux-Hageven herbergt een schat aan dieren en planten. Veel 
vogels leven in dit gebied of fourageren er. Regelmatig is de 
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kraanvogel waargenomen, maar ook roerdompen, tapuiten en 
blauwborsten.   
De Kempische heidelibel is uniek voor dit gebied, maar er zijn 
daarnaast veel andere insecten waar te nemen, zoals beekjuffers, 
atalanta’s, dagpauwoog en diverse blauwtjes. Naast amfibieën zoals 
heikikker is het gebied ook bekend vanwege de vele soorten 
paddenstoelen. Voor KNNV-ers uit de Drechtsteden niet naast de deur, 
maar wel de moeite waard. 
Opgave voor deelname op vrijdagavond 8 juli 2016 tussen 18.00  
en 20.00 uur bij Frans Beuvens, 078 – 613 72 07. 

 
Verrassende Middeleeuwse Dierentuinen. 
 
Op 19 februari 2016 heeft Bert Ronhaar een bijzondere lezing 
gehouden voor de KNNV Drechtsteden. Bijzonder omdat het onderwerp 
de Middeleeuwse dierentuin wel een link had met de biologie, maar de 
invulling door Bert Ronhaar verrassend was. Hij nam ons mee naar de 
middeleeuwen van Jacob van Maerlant en leidde ons door vele kerken 
in Europa en de Verenigde Staten, waar hij afbeeldingen van dieren in 
en op kerken heeft gefotografeerd.  Door zijn boeiende verteltrant 
hebben de aanwezigen  twee uur lang ademloos geluisterd. Zijn 
presentatie was eigenlijk een college kunstbeschouwing, mythologie  
geschiedenis en biologie. Hij nam ons mee naar afbeeldingen in oude 
kerken uit 12de en 13de eeuw.  Tijdens deze ontdekkingstocht door de 
vele kerken  kwamen we mythologische dieren, zoals de eenhoorn, 
draken  en zeemeerminnen tegen.   maar ook vleermuizen, leeuwen  
en slangen.  
De grote kennis van zaken van Bert, samen met de  brede invalshoek 
en boeiende verteltrant  van deze leraar Nederlands  zorgden voor een 
avond die voorbij is gevlogen en die wij niet snel vergeten. 

 

Werkgroep Vlinders en Libellen van de KNNV 
Drechtsteden. 
 

Bezoekerscentrum  Biesbosch 18 maart 2016 

De Peel 8 april 2016 

Mispeleindse heide 20 mei 2016 

Biesbosch Stenen keet 4 juni 2016 

Chaam 18-19 juni 2016 

Ardennen 2-3 juli 2016 
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Dordtse Avelingen 12 augustus 2016 

Mispeleindse heide 2 september 2016 

Bezoekerscentrum Biesbosch 30september 2016 

De Elzen 14-oktober 2016 
 
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. 

 

Werkgroep Natuur van de KNNV Drechtsteden. 
 
Verslag Natuurwerkgroep over 2014 en 2015 
 
Vanaf 2014 inventariseert de Natuurwerkgroep (NWG) enkele terreinen 
op het Eiland van Dordrecht; daarbij wordt gekeken naar (bloeiende) 
planten, vogels, insecten, paddenstoelen en zoogdieren. Ook andere 
dieren of planten waarvan wij de soortnaam kunnen vinden, worden 
genoteerd (bijv. slakken, mossen e.d.). 
De NWG wandelt op elke eerste maandag van de maand (niet in 
december, januari en februari) van 9 tot 12 uur op een van de 
terreinen. Het belangrijkste doel van de wandelingen is om 
gezamenlijk op een ontspannen manier de natuur in onze 
woonomgeving te bekijken en te leren van elkaars kennis. Dat is tevens 
een beperking, want we zijn afhankelijk van de bij de deelnemers 
aanwezige kennis; zo ontbreekt o.a. kennis van (korst-)mossen, 
slakken en insecten. 
Tot nu toe liggen alle gebieden niet in de stad, maar in het 
buitengebied. Er wordt gekeken of we ook een terrein in het stedelijk 
gebied op kunnen nemen. De volgende terreinen zijn in de laatste 
twee jaren bezocht: 

1.  Louisa Cannemanspolder (tussen Zeedijk en De Elzen) 
2.  Tongplaat en Zuidplaatje 
3.  Bos De Elzen 
4.  Oosthavengebied (buitendijkse griend) 
5.  Zuidhavengebied (buitendijkse griend rondom een plas) 
6.  Bermen in polder De Biesbosch (gedeeltelijk, traject van 6 

km) 

Omdat er iedere maand een ander terrein wordt bezocht en er naar 
gestreefd wordt om elk jaar een terrein in een andere maand te 
bezoeken, duurt het enkele jaren voordat we alle bovengenoemde 
terreinen in alle maanden van het jaar bekeken hebben en dus een 
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totaal overzicht hebben van de natuur in die gebieden. Maar we 
hebben de indruk dat we nu al het grootste deel van de soorten gezien 
hebben, hoewel we bij de planten alleen de bloeiende soorten noteren 
(of ook uitgebloeide soorten, indien we zeker zijn van de naam). 
Het is ondoenlijk om alle waargenomen soorten hier te vermelden, in 
totaal gaat het reeds om 239 soorten planten, 63 vogelsoorten, 11 
soorten vlinders, 19 insectensoorten en 31 soorten paddenstoelen; 
daarnaast nog 10 overige soorten (zoogdieren, slakken, kikkers, 
gallen). Wel kunnen we enkele opvallende waarnemingen vermelden: 

a. Het is een bijzondere gewaarwording als je tijdens zo’n 
ochtend- wandeling een aantal reeën ziet lopen, zoals op de 
Tongplaat. 

b. Ook het goed kunnen bekijken van een IJsvogelfamilie op de 
plas bij de Zuidhaven maakte indruk op ons. En in de 
Merwedegrienden bij de Oosthaven hoorden we voortdurend 
de Cetti’s zanger zingen. 

c. In De Elzen letten we in de lente op het aantal zingende 
Nachtegalen; tijdens een wandeling begin mei hoorden we op 
elk hoekpunt van het bos één Nachtegaal, ieder had duidelijk 
zijn eigen territorium veroverd. 

d. In polder De Biesbosch zien we altijd een of meerder Gele 
Kwikstaarten; Blauwborst en Dodaars zien we op de Tongplaat 
of bij de Zuidhaven. 

e. Wat de paddenstoelen betreft zijn de Zadelzwam, de 
Tijgertaaiplaat en de Winterhoutzwam mooie waarnemingen. 
In De Elzen komt de Witte Kluifzwam op meerdere plaatsen 
voor en op het Zuidplaatje zagen we de Schubbige 
bundelzwam. 

f. Van de gevonden planten zijn de volgende waarnemingen wel 
bijzonder: de vele Spindotters in de grienden langs de 
Merwede waar we ook Groot Moerasscherm en Groot warkruid 
vonden, Fraai duizendguldenkruid, Grote watereppe, Blauwe 
én Rode waterereprijs, Slanke waterweegbree en Bloedzuring 
op de Tongplaat, de Grote en de Gewone Engelwortel , 
Rivierkruiskruid en Knikkend tandzaad  langs de rivier, Holpijp 
op de Tongplaat, Zwanenbloem en Gele Morgenster in polder 
De Biesbosch en Paarse Morgenster in de Cannemanspolder, en 

natuurlijk het grote aantal Brede wespenorchissen in De Elzen. 

Al met al een uitdaging om dit jaar verder te gaan met onze 
ontdekkingstochten; en zoals altijd, iedereen is welkom! 
Gerard Verroen. 

 



 14 

Wandelen met de KNNV Natuurwerkgroep in 2016 
 
Twee jaren nu al inventariseren we als Natuurwerkgroep van de 
KNNV-afdeling Drechtsteden de natuur op het Eiland van Dordrecht. 
Dat doen we eenmaal per maand in de periode maart – november en in 
enkele geselecteerde gebieden, zodanig dat je daar één ochtend bezig 
kunt zijn. We bekijken  niet alleen de planten, maar alles wat we 
tegenkomen op onze wandeling, dus ook vogels, vlinders, libellen, 
paddenstoelen etc. Ik heb hiervan de coördinatie op mij genomen, en 
vorig jaar deden gemiddeld 5 personen mee; ik hoop dat er in 2016 nog 
meer mensen mee gaan doen. Dat hoeft niet bij elke wandeling, dat 
kan ook incidenteel. Blijf niet thuis, loop eens een keer mee ! 
In een volgende Spindotter zal een verslag verschijnen van onze 
waarnemingen tot nu toe, en daar zitten heel interessante zaken bij. 
Op iedere eerste maandag van de maand wandelen we op een locatie 
op het Eiland van Dordrecht en bekijken we de natuur ervan. 
De wandelingen beginnen om 9 uur en duren tot circa 12 uur. 
Maar let op !  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 2016 is als volgt: 
 
Mei Louisa Cannemanspolder, startpunt ingang                         

volkstuincomplex aan de Zeedijk. 
Juni Polder De Biesbosch, verzamelen bij restaurant De    

Viersprong. 
Juli  Zuidhaven, verzamelen parkeerterrein Zuidhaven. 
Augustus Tongplaat  en  Zuidplaatje, verzamelen parkeerterrein 
Zuidhaven. 
September Oosthaven, verzamelen bij de ingang van het 
natuurpad. 
Oktober Dubbelmonde / Overkamp, startpunt parkeerterrein 

Overkampweg t.o. politiebureau. 
November De Elzen, verzamelen bij restaurant De Viersprong. 
December Geen wandeling. 
 
Iedereen is van harte welkom op deze wandelingen, hoe meer kennis 
des te beter is de inventarisatie. 
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Werkgroep Sophiapolder van de KNNV Drechtsteden. 
 
Excursieprogramma  2016 
 
Programma 2016  Werkgroep Sophiapolder 
 
Datum  Tijd   plaats  Onderwerp 
 
7 april  10.00 –13.00 uur  Sandelingen Ambacht Vogels 
 
14 april   10.00 –13.00 uur Donckse bos  Stinseplanten 
 
20 april  13.30 –16.00 uur Sophiapolder inventarisatie 
 
19 mei  10.00 –13.00 uur Arboretum Zwijndrecht Insecten 
 
15 juni   13.30 –16.00 uur  Sophiapolder Inventarisatie 
 
23 juni  10.00 –13.00 uur Arboretum  zoetwaterfauna 
 
7 juli  10.00 –13.00 uur Hoge Nesse wandeling 
 
3 augustus 13.00 –16.00 uur Sophiapolder Inventarisatie 
 
8 september 10.00 –13.00 uur Alblasserbos paddenstoelen  
 
13 oktober 10.00 –13.00 uur Noordpark RidderkerSaprofyten  
 
Informatie en opgave Frouke Esscher 078 - 6813347   
        
 

Excursieverslagen 
 
Noordwaard 
 
Op 12 december2016 heeft een select gezelschap een stoere 
winterwandeling gehouden in de Noordwaard. Met de eerste pont bij 
de Kop van het Land  zijn we overgevaren. Het gebied was door de 
aanhoudende regen in november en december bijzonder nat en 
glibberig . Ook de hoge waterstand in de rivier zorgt ervoor dat het 
gebied gedeeltelijk onderloopt en dus nat en drassig is.  Ondanks de 
barre  laarzentocht hebben we veel gezien. Wat de vogels betreft zijn 
we o.a.  smient ( Anas Penelope), wintertaling (Anas crecca), wilde 
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eend (Anas platyrhynchos), kuifeend (Aythya fuligula), tafeleend 
(Aythya ferina), fuut(Podiceps critatus), grote bonte specht( 
Dendrocopus major), krakeend (Anas strepera), grauwe gans(Anser 
anser), Canadese gans(Branta canadensis), blauwe reiger (Ardea 
cinerea), winterkoning (Troglodytes troglodytes), roodborst(Erithacus 
rubecula) en grote zilverreiger (Egretta alba) tegengekomen.  Naast 
een zoetwatermossel hebben we veel sporen van bevers en reëen 
gezien. Het was december maar floristisch was de tocht ook 
interessant..   Nog in bloei hebben we o.a. jacobskruiskruid (Jacobea 
vulgaris),  paardenbloem (Taraxacum officinale) en  madeliefje ( Bellis 
perennis),klein kruiskruid (Senecio vulgaris), paarse dovenetel 
(Lamium purpereum),vogelmuur (Stellaria media),duizendblad 
(Achillea millefolium)hazelaar (Corylus avellana) gevonden. 
Na 3 uur wandelen , observeren en determineren  zijn we,  enigszins 
afgekoeld, maar wel voldaan teruggevaren. 
 
FB 
 

 Foto: Jan Huijzer 
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                          Foto: Jan Huijzer 

 
 De Slikken van Voorne 
 
Het uitgebreide natuurgebied dat is ontstaan door het aanleggen de 
Maasvlakte staat bekend om zijn vogelrijkdom. Op 13 februari zijn we 
er met 8 deelnemers naar toe gereden. Het was stralend weer maar er 
stond wel een koude wind. Het eerste deel van de wandeling liep 
tussen het Oostvoornse meer en de Slikken door.  
 

 
 
Slikken van Voorne    foto: Miriam Scha     
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Het tweede deel hebben we in het oude duingebied van  Voorne 
gelopen.  Direct na de start hadden we  aan onze rechterhand het 
Parnassiavlak. Hier staat het in mei- juni vol met  o.a.  moerasorchis, 
vleeskleurige orchis, duizendguldenkruid  en bitterling. In februari is 
het een hooiland dat grotendeels blank staat.  
Het gebied is inmiddels ruim 40 jaar oud en is begroeid met duindoorn 
(Hippophae rhamnoides), vlier (Sambucus nigra)   wilg (Salix spec) en 
meidoorn (Crataegus monogyna). Daarnaast vonden we biestarwegras ( 
Elytrigia juncea), zeewolfsmelk (Euphorbia paralias), jacobskruiskruid 
(Jacobea vulgaris) helm (Ammophila arenaria).  
 

 
 
Melig takmos    foto: Miriam Scha 

 
Het gebied is ook rijk aan mossen en korstmossen. Zo hebben we o.a.  
de volgende korstmossen waargenomen: melig takmos (Ramalina 
farinacea), groot dooiermos (Xanthoria parietina) varkenspootje 
(Cladonia uncialis), groot schildmos (Parmotrema chinense) open 
rendiermos (Cladonia portentosa). Van de mossen meld ik: gedraaid 
knikmos (Bryum capillare), en duinsterretje (Tortula ruralis) 
De vogels foerageerden helaas ver uit de kust, zodat het waarnemen 
beperkt bleef tot enkele bergeenden, zilvermeeuwen. kieviten  en 
wulp.. Het natuurgebied mag niet betreden worden, waardoor  we  
helaas niet dichterbij konden komen.   
 
FB 
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Ledenavond IVN – KNNV 
 
Op woensdag 20 januari 2016 hebben IVN en KNNV gezamenlijk 
vergaderd in het gebouw van de Vrije School in Dordrecht. De 
bedoeling was om nader kennis te maken met elkaar.  Zestig mensen 
waren aanwezig en hebben zeker in het tweede informele gedeelte 
van de avond uitgebreid kennis met elkaar kunnen maken. In het 
gezelschap bleken al heel wat dubbelleden te zitten. 
Conform het landelijk beleid wordt  de samenwerking tussen IVN en 
KNNV intensiever. De in maart aftredende voorzitter van het IVN Cees 
Mastenbroek heeft aangekondigd dat Frans Beuvens  voorzitter van de 
KNNV Drechtsteden wordt voorgedragen als voorzitter van de IVN. 
Uiteraard beslissen de leden hierover maar het zou de samenwerking 
tussen beide verenigingen kunnen stimuleren.  
De voorzitter van de KNNV Drechtsteden geeft een korte uiteenzetting 
over de historie van de KNNV.  Beide verenigingen hebben een groen 
kloppend hart en in de uitvoering van de doelstellingen  zitten 
natuurlijk accent verschillen. Het is waardevol om juist  die verschillen 
in uitvoering te behouden. Vooral blijven doen waar beide 
verenigingen goed in zijn. 
Energie stoppen in het benadrukken van verschillen gaat voorbij aan 
de veel grotere belangen met betrekking tot natuurbehoud, 
natuurstudie en natuureducatie. De zeggingskracht van een grote 
coalitie van natuurverenigingen richting de politiek, zowel plaatselijk 
als landelijk,  is groter dan een versnipperd  clubje natuurvrienden. 
Henk de Jong en Leo Nennie hebben de avond vervolgens inhoudelijk 
en vogelrijk  ingevuld.  Henk toonde zijn observaties aan ijsvogels in 
de Achterhoek . Leo heeft ons ingeleid in de zintuigen van vogels.  
De gezamenlijke afsluiting was gezellig en moest helaas om 11.00 uur 
worden beëindigd. 

 

 
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. 
Deze aanhef stond in de vorige Spindotter te lezen als aankondiging 
van deze zeer interessante cursus. 
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Velen hebben aan deze oproep om deel te gaan nemen gehoor 
gegeven. 
In drie avonden namen Marion en Gerard Verroen de cursisten mee in 
een kennismakingsproces om de bomen te leren kennen. De knoppen 
tabel was de leidraad in de cursus avonden. Voor de pauze hadden een 
20-tal cursisten de theorieles te volgen, die afwisselend door Gerard 
en Marion werd gegeven. 
 
 

 
Bomencursus KNNV-Drechtsteden  
 
 
Na de pauze werden de nodige takken en twijgen uitgedeeld om aan 
de hand van de knoppentabel vast te gaan stellen met welke boom we 
te maken hadden. Dit werd zeer intensief gedaan op alle avonden van 
de cursus. 
Bij het schrijven van deze nabeschouwing moet de buiten les in het 
Wantijpark nog gedaan worden. Reeds nu kunnen we zeggen dat de 
cursus aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Dit zowel door de inhoud 
van de cursus als zeker ook door de enthousiaste presentatie van beide 
cursusleiders, waarvoor dank namens de cursisten. 
We weten nu bomen te herkennen, weten nu hoe bladverkleuring 
ontstaat. Hebben nu meer kennis van de planten, dieren en 
paddenstoelen die groeien in de nabijheid van een boom, en welke 
paddenstoelen horen bij een boom? Heel veel vragen waarop we nu 
deels een antwoord kunt geven. Verdere uitbouw van onze kennis is 
noodzakelijk. Verdere aanvullende cursussen liggen hopelijk in de 
nabije toekomst in het verschiet. 
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Gehoord en gelezen 

Botanische meesterwerken 

 ISBN: 9789050115605 
Pagina's: 160 p. 
Formaat: 17 x 24 cm 
genaaid gebonden | full colour 
Ledenkorting: 10 % 
 
zeldzame zestiende-eeuwse kruidboeken, flora's en reisverslagen 

Auteur: Eddy Weeda, Joop Schaminée & Nils van Rooijen (redactie) 

 Prijs: € 29,95  

"Een juweeltje voor liefhebbers van wetenschap en kunst, reizen 
en natuurhistorie" 

In ‘Botanische Meesterwerken’ presenteren vooraanstaande 
Nederlandse botanici hoogtepunten uit de fraai geïllustreerde 
zestiende-eeuwse kruidboeken, lokale flora’s en reisverslagen. Elk van 
de hoofdstukken - met onderwerpen als verre reizen, uitgevers, 
drukkers en illustratoren en oude plantenrassen - is geïnspireerd op 
een plaat uit een van deze bijzondere werken. Deze gaan vergezeld 
van een eigentijds antwoord van jonge kunstenaars afkomstig van de 
kunstacademie AKV | St. Joost in Den Bosch. 

 De Nederlandse floristische literatuur en botanische 
geschiedenis 

javascript:;
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 Zeldzame historische kruidboeken, flora’s, reisverslagen en 
andere botanische werken 

 Voor liefhebbers van botanie, kunst, reizen en natuurhistorie 

Botanische meesterwerken is een feest voor het oog en voor de geest. 
Het verbindt wetenschap en kunst, reizen en natuurhistorie op een 
manier die velen zal aanspreken. Onder de auteurs bevinden zich 
enkele van de grootste namen uit de Nederlandse botanie: Joop 
Schaminée, Eddy Weeda, Rense Haveman, Pieter Baas, Nils van 
Rooijen en Tinde van Andel. 

 
Operatie Steenbreek 

Maak mensen enthousiast om hun tuin te vergroenen! 

Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij Operatie Steenbreek. 
Groningen, Leeuwarden, Den Haag, Amersfoort, Eindhoven, 
Maastricht, Leiden, Leiderdorp, Haarlem  en Apeldoorn willen hun 
inwoners enthousiast maken om hun tuin te vergroenen.  IVN en KNVV 
ondersteunen deze campagne met lokale netwerken,  de cursus 
tuinreservaten en  tuinambassadeurs. 

Meer groen in de wijk draagt bij aan meer biodiversiteit, waterberging 
bij hoosbuien en het tegengaan van hittestress. Ca. 40% van het 
stedelijke oppervlakte is in bezit  van particulieren dus inwoners 
maken met hun tuininrichting  een groot verschil.  Groene tuinen 
dragen ook bij aan een prettiger leefklimaat in de wijk. 

Doe mee! 
Doet jouw gemeente mee aan Operatie Steenbreek en wil jij vanuit je 
IVN afdeling  mensen enthousiast maken om hun tuin te vergroenen? 
Organiseer bijvoorbeeld een cursus tuinreservaten of laat je door de 
KNVV opleiden tot Tuinambassadeur. De landelijke dag van 
Tuinambassadeurs op 2 april staat geheel in het teken van Operatie 
Steenbreek en lokale samenwerking. 

Over Operatie Steenbreek 
Operatie Steenbreek probeert het tij te keren in de verstening van 
particuliere tuinen. Gestart als initiatief van stadsecologen. 
Uitgegroeid tot een landelijke werkgroep met vertegenwoordigers van 
universiteiten, hoge scholen, maatschappelijke organisaties als IVN, 

https://www.ivn.nl/tuinreservaten
https://www.knnv.nl/landelijk-bureau/landelijke-dag-tuinambassadeurs
http://www.operatiesteenbreek.nl/
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KNVV en Tuinbranche Nederland. Deelnemende gemeenten worden 
ondersteund met kennis en activiteiten. 

Bijzondere waarneming. 
 
Al jaren is het een wens van mij om de trek van de kraanvogels ( Grus-
grus) waar te nemen. Sinds mijn pensioen kan ik ook richting Frankrijk 
rijden op het moment dat deze imposante vogels naar hun broed- of 
overwinteringgebieden vliegen. Ze overwinteren in Zuid Spanje en 
broeden in het Noorden van Scandinavië. Kraanvogels hebben een 
spanwijdte van 230 cm en een lengte van 120 cm.  
 

 
 
foto Miriam Scha 

 
 
Eind februari bleek uit de berichten op de “ Franse waarneming. Nl”  
dat de trek was gestart. Grote groepen kraanvogels waren gesignaleerd 
in Zuidwest Frankrijk. De trekroute is diagonaal over Frankrijk, dus 
wanneer het weer niet zou tegenwerken zouden deze eerste groepen 
over enkele dagen in Noordoost Frankrijk kunnen zijn. Samen met mijn 
vrouw in de auto gestapt en vertrokken naar het Lac du Der, een groot 
gedeeltelijk kunstmatig meer even onder Reims. Van dit gebied is 
bekend dat de vogels hier langs trekken. Ook fourageren en 
overnachten grote groepen vogels in dit gebied. Al bij de aankomst 
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werden we verrast door een prachtige groep kraanvogels in een 
weiland. Deze grote statige leigrijze waadvogelvogels met een rode 
kruin  lopen zeer  elegant. De stemming zat er gelijk goed in, want dat 
hadden we niet verwacht. Ook de volgende dagen trokken er vele 
duizenden vogels over. De indrukwekkende V-formaties en het 
genoeglijke geluid dat ze tijdens de vlucht maken zijn onmiskenbaar. 
Het geluid is belangrijk voor de communicatie.  
 

 
 
foto Miriam Scha 

 
De vogels voor in de punt in de V-formatie  verbruiken de meeste 
energie en worden gestimuleerd door het geluid van de volgende 
kraanvogels. Dit werkt hetzelfde als bij gakkerende ganzen.  
 
Het was een bijzondere ervaring en misschien dat ik in November de 
trek naar de overwinteringgebieden ook nog een keer wil waarnemen. 
 
Frans Beuvens 

 



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 2016: €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. 



 
 
Dordtse Bieschbos  
 
 
 
 
 

 
 
Oostvoornse Meer  


