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Voorwoord                                                                   winter 2018 
 
Beste leden, 
 
Het afgelopen jaar is de samenwerking tussen  het IVN en KNNV  
verder uitgebreid. De ledenavonden worden goed bezocht. De 
onderwerpen waarvoor uitstekende inleiders worden uitgenodigd zijn 
interessant en  boeiend. Ook het digitaal uitbrengen van een 
gezamenlijk blad vordert. De werkgroep die daar aan werkt heeft als 
titel voor het nieuwe blad gekozen;  informatieblad “De Spindotter”. 
Voor de KNNV-ers betekent dit dat er in principe geen papieren versie 
meer wordt gestuurd. Wel kunnen leden van zowel IVN als KNNV die 
een papieren versie willen behouden tegen kostprijs een exemplaar 
krijgen toegestuurd. 
Inhoudelijk heeft de samenwerking een eerste product opgeleverd. De 
inventarisatie van de landschapstuin van Weizigt is vorige maand 
voltooid. De projectgroep was enorm enthousiast en wil het volgende 
seizoen verder gaan. Uiteraard kunnen belangstellenden zich bij 
ondergetekende aanmelden.  
De orangerie gaat waarschijnlijk geplaatst worden in het gebied waar 
ooit de Waterjuffer stond. Hier zullen het komende seizoen dus 
bouwactiviteiten plaats gaan vinden. Omdat er ook een uitbreiding en 
herschikking gepland is  kan dit voor veel verstoring zorgen. Of 
inventariseren dan zinvol is moeten we nog bespreken. Misschien juist 
wel !! 
Landelijk hebben de besturen van IVN en KNNV  aangegeven dat er 
vooralsnog  geen fusie tussen de beide verenigingen zal komen. Wel 
wordt de samenwerking uitgebreid. Voor ons zal er weinig veranderen 
omdat er hier goed en op veel terreinen al wordt samengewerkt. 
En wat de natuur betreft worden we opgeschrikt door het bericht dat 
het met alle insecten slecht gaat.  
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 Uit onderzoek blijkt dat  de insectenpopulaties waarschijnlijk  met 
75% is gedaald.  Dit is geen vrolijk bericht aan het einde van 2017. 
Vooral niet voor insecteneters.  
Het blijft belangrijk dat alle natuurliefhebbers samen meewerken aan 
het in beeld brengen van de  natuurontwikkelingen in de eigen 
omgeving. Helaas wordt er alleen geluisterd naar cijfers. Dus help 
mee!! 
 
 Frans Beuvens 

 
Excursie – en lezingen programma t/m maart 2018 

 
 8 januari Mini cursus Tuinvogeltelling. De KNNV afdeling 

Drechtsteden organiseert samen met Jaarrond 
Tuintelling en Vogelbescherming Nederland een 
minicursus tuinvogels als voorbereiding op de Nationale 
Tuinvogeltelling van 27 en 28 januari 2018. Deelnemers 
kunnen na afloop van de cursus alle algemene tuinvogels 
herkennen. De cursus bestaat uit twee delen, één 
theoriegedeelte op 8 januari 2018 en één praktijkexcursie 
op zaterdag 13 januari 2018.[ zie pagina 30  ] 

 
13 januari Excursie van de mini cursus tuinvogeltelling in het 

Wantijpark, Dordrecht. Aanvang 10.00 uur. [ zie pagina 
31 ] 

 
22 januari Gezamenlijke ledenavond IVN en KNNV.  De lezing door 

Kees Heij heeft als onderwerp “De huismus”. [ zie 
artikel pagina 31 ] 

 
27 januari Natuurexcursie naar de Drunense Duinen. Opgave voor 

deelname op vrijdagavond 26 januari tussen 18.00 en 
20.00 uur bij Gerard Verroen, 078 – 617 86 80. [ zie 
artikel pagina 4 ] 

 
17 februari Beleidsraad Landelijke KNNV in Zeist. 
 
19 februari Gezamenlijke ledenavond IVN en KNNV.  De lezing door 

Frans Beuvens heeft als onderwerp “ De stadsnatuur ”. 
 
10 maart Natuurexcursie naar Kwade Hoek. Opgave voor 

deelname op vrijdagavond 9 maart tussen 18.00 en 



 3 

20.00 uur bij Gerard Verroen, 078 – 617 86 80. [ zie 
artikel pagina 8 ] 

 
16 maart Algemene Leden Vergadering KNNV. [ zie pagina 32 ] 
 
 7 april Natuurexcursdie naar het Huis Warmondt in Warmond. 

Opgave voor deelname op vrijdagavond 6 april tussen 
18.00 en 20.00 uur bij Gerard Verroen, 078 – 617 86 80. 
[ zie artikel pagina 9 ] 

 
14 april  Vergadering van de Verenigde Vergadering van de 

Landelijke KNNV  
  
 

 
 
IVN Activiteitenagenda t/m oktober 2017                        
 

Za  06 jan 9.00 Biezenplaat Winterse taferelen 

Za  13 jan 13.30 Dordwijk Winterflora 

Za  20 jan 10.00 Zuid/Tongplaat Watervogels 

    

Za   03 feb. 10.00 Biezenplaat Voorboden van de Lente 

Za   10 feb. 13.30 Dordwijk Winterkleuren 

Za   17 feb. 10.00 De Elzen Het loopt uit 

Za   24 feb 8.00 Oosthaven Griendcultuur 

    

Za   03 mrt 10.00 Biezenplaat Lente in aantocht 

Za   10 mrt 10.00 Dordwijk Stinze planten 

Za   17 mrt 10.00 Zuid/Tongplaat De vroegste insekten 

Zo   18 mrt 13.30 Arboretum  Kijk eens !!!!   bloeien 

    

Za   07  apr 7.00 Biezenplaat Blauwborst 

Za   14 apr 13.30 Dordwijk Lentebloeiers 

Za   21 apr. 6.00 De Elzen Vogelgeluiden 

Za  28  apr 8.00 Tongplaat Moeras en bosvogels 

Zo  15 apr 13.30 Merwesteinpark Vroege bloeiers 
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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 
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 
Cees Mastenbroek 078 – 617 14 12 of via bestuurivn@gmail.com 

  

Komende excursies in het 1e kwartaal 2018 
 
Natuur excursie  

zaterdag 27 januari 2018. 

Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen wordt ook 

wel eens de Brabantse Sahara genoemd.  

  Bron: Natuurmonumenten 

 

Je mag overal in het stuifzand struinen. Of kom fietsen door 

uitgestrekte bossen, langs de heidevelden en paardrijden over 

zandheuvels. Via een verhard wandelpad kun je met rolstoel en 

kinderwagen, het fraaie uitkijkpunt bereiken.  

Speur tijdens je wandeling ook naar de vele vogels, insecten en reeën! 

 

 

mailto:bestuurivn@gmail.com
https://www.natuurmonumenten.nl/media_colorbox/16275/media_large/nl
https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/nationaal-park-de-loonse-en-drunense-duinen/dieren-in-de-duinen
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Hoe zijn de duinen ontstaan?  

Door de poolwinden in de laatste ijstijd ontstonden in Brabant veel 

dikke pakketten zand. Het huidige natuurgebied De Loonse en 

Drunense Duinen ligt op zo’n hoge zandrug en hier vind je één van de 

meest uitgestrekte stuifzandgebieden van West-Europa. Deze 

Brabantse Sahara heeft dertig vierkante kilometer stuifzand dat nog 

steeds vrij rond kan waaien! 

De situatie toen en nu, is niet altijd zo geweest. Lange tijd was het 

zand namelijk met oerbossen bedekt, tot deze in de veertiende eeuw 

werden gekapt. Er kwamen uitgestrekte heidevelden voor in de plaats, 

waar boeren hun vee lieten grazen. Door overbegrazing en plaggen 

raakte de grond volledig uitgeput en verdween de heide. De wind 

kreeg weer vat op het zand. Dorpen en akkers kwamen onder het zand 

te liggen. De opmars van het stuifzand werd gekeerd door dwars op de 

windrichting bomenrijen te plaatsen. 

Het stuifzandgebied dat je nu weer in de Duinen vindt, dat willen we 

behouden. Om dit unieke landschap te beschermen, heeft 

Natuurmonumenten een heel stuifzandherstelplan. De wind kan 

dankzij dit natuurherstelproject het zand oppakken en rond 

waaien. Ook het grootste roofdier van Nederland woont in dit park. De 

100 dassen wonen in burchten met meerdere ingangen. Helaas zijn ze 

schuw, dus je zult ze niet gauw tegen het lijf lopen. 

 

Landgoed Plantloon 

Dit natuurgebied heeft naast de duinen nog meer interessants te 

bieden. Landgoed Plantloon is een landgoed in Engelse landschapsstijl 

met oude lanen, loofbossen, hoeves en weilanden omgeven door 

houtwallen. 

 

Vlinders op Hengstven 

Als liefhebber van vogels, vlinders en akkerkruiden kom je in dit 

voormalige landbouwgebied helemaal aan je trekken. 

Natuurmonumenten beheert de akkers en weilanden natuurvriendelijk, 

waardoor ze rijk zijn aan dieren en planten. Vroeger lagen hier drie 

https://www.natuurmonumenten.nl/project/natuurherstel-de-loonse-en-drunense-duinen
https://www.natuurmonumenten.nl/landgoed-plantloon
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grote vennen die door landbouwontginning waren drooggelegd. 

Natuurmonumenten wil in de toekomst de drassige situatie weer 

herstellen en de vennen en heide laten terugkeren in het landschap. 

Je vindt er nu al een fraai vlonderpad. 

Geschiedenis van het landschap 

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 Meierij 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 

stuifzandlandschap 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 Zandkeij, was zelfs een veenmoeras 

en het is nog steeds een nat gebied. 

 

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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Levend stuifzand komt in Nederland niet veel voor, en in Europa al 

helemaal niet vaak. Met 'levend' wordt bedoeld: een gebied van 

zodanige omvang dat de wind vat kan krijgen en houden op het zand, 

dat het zand in beweging kan komen en 'leven'. Toch wordt de 

oppervlakte stuifzand minder. Als er geen maatregelen worden 

genomen, zullen buntgras en zandzegge zich vestigen en met hun 

lange wortels het zand vasthouden. Dan kunnen ook mossen en 

korstmossen gaan groeien en vormen zich tapijten van bijvoorbeeld 

het roodbruine ruige haarmos. Als er eenmaal wat humusvorming heeft 

plaatsgevonden, kunnen ook pijpenstrootje en heide zich vestigen. En 

dan is vervolgens de weg vrij voor struweel en bos. 

Het zand lag aan het begin van de jaartelling nog bedekt onder oerbos. 

Maar in de middeleeuwen verdween het bos door houtkap, intensieve 

begrazing door schapen en dergelijke. De wind kon grip krijgen op het 

zand, en zo ontstonden stuifzandvlakten, die zo groot werden dat 

nabijgelegen dorpen zelfs geheel onder het zand verdwenen. Inmiddels 

wordt het stuifzandgebied kleiner.  

De heiden, dennenbossen en stuifzanden zijn van nature betrekkelijk 

soortenarme gebieden. Dat ligt heel anders voor het Zandkleigebied, 

waar zich in de hakhoutbossen op venige en lemige bodems zware kwel 

voordoet. Dat zijn prima omstandigheden voor een rijke voorjaarsflora 

met onder andere bosanemoon en gele dovenetel. Door het schone 

kwelwater is het 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. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Loonse_en_Drunense_Duinen_t.h.v._Roestelberg_en_Kaatsheuvelse_IJsbaan.JPG
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buntgras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandzegge
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korstmos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruig_haarmos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Humus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijpenstrootje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrazing
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)
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Natuur excursie  

zaterdag 10 maart 2018 naar de Kwade Hoek 

 

Dit jaar willen we op 10 maart weer op excursie naar de Kwade Hoek. 
Een prachtig natuurgebied waar we in 2015 ook geweest zijn. 
Kwade Hoek is een dynamisch getijdengebied binnen de Duinen van 
Goeree. Het werd vroeger 'de kwaaien hoek' genoemd vanwege de 
verraderlijke stroming en zandbanken voor de kust. Vele schepen zijn 
hier op vast gelopen. Vroeger waren de schippers blij als ze 'de 
kwaaien hoek' voorbij waren. Verderop bevond zich dan de 'goede 
rede' waar ze veilig aan konden meren. Dat is de plaats Goedereede 
geworden. 
Nog steeds is de zee de baas in de Kwade Hoek. Gelukkig is het 
natuurgebied bij de Deltawerken buitendijks gebleven. Vooral in de 
winter stroomt het zoute water via geulen en kreken ver het gebied in. 
Grote stukken land komen onder water te staan. Wind, water en getij 
brengen het landschap voortdurend in beweging.  
 

 
 
Bij springvloed en westerstorm kan er tijdelijk wel een halve meter 
water staan. Voor de natuur is zo’n overstroming prima. Het zorgt 
immers voor een mooie variatie aan zoete en zoute plekken en 
daarmee voor een keur aan planten. Heemst en zeepostelein waar het 
zoutig is, heelblaadjes en parnassia op de zoete delen.   
Schorren, slikken, duinvalleien: alles staat onder directe invloed van 
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de zee. Op de noordoostpunt is die invloed het grootst. Het is niet 
moeilijk voor te stellen dat hier grote hoeveelheden zand worden 
verspreid. Zoveel, dat er steeds weer jonge duintjes ontstaan en het 
land langzaam aangroeit. Op de plek waar nu het strand ligt, was jaren 
geleden water. Zo dynamisch is de natuur bijna nergens. 
Dankzij de natuurlijke dynamiek is de Kwade Hoek bijzonder 
gevarieerd. Je vindt er: 
duinvalleien vol orchideeën strand waar strandplevier en scholekster 
broeden op de kale vlakte een schor waar in de winter ganzen grazen 
jonge duintjes  kreken met jonge haring, garnalen en bot. 
Dankzij die natuurlijke variatie zie je hier tal van planten en dieren 
(reeën).  
 

 
 
In de winter komen ook de duinvalleien weer onder water te staan. 
Natuurmonumenten heeft in 2008 een fiks gat in een stuifdijk gemaakt 
om de natuurlijke dynamiek in de valleien terug te brengen. De 
periodieke zoute douche voorkomt dat de vallei dichtgroeit met ruigte 
en riet en brengt grote rijkdom aan planten. U vindt er weer zeekraal, 
prachtig rood in nazomer en herfst en de zeeaster met haar geel-roze 
bloemen. (Tekst + foto Natuurmonumenten) 

 

Natuur excursie 

Zaterdag 7 april 2018  
Park van het landgoed Huys te Warmond. 
 

https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/imagecache/gallery_image_large2/imceimage/Hoog%20water%20Kwade%20hoek%20sept07%20%285%29.JPG?imce_nid=4737
https://www.natuurmonumenten.nl/sites/default/files/imagecache/gallery_image_large2/imceimage/Hoog%20water%20Kwade%20hoek%20sept07%20%285%29.JPG?imce_nid=4737
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Geschiedenis  
Over de vroegste aanleg is 
helaas weinig bekend. Wel dat 
aan het einde van de 17e eeuw 
er rond het Huys vele bomen 
zijn gepland en er moestuinen 
en vele boomgaarden met 
verschillende soorten 
vruchtbomen zijn aangelegd. 
Op een kaart van Jan Dou uit 
1669 is te zien hoe deze er in 
de 17e eeuw heeft uitgezien; 
grote moestuinen ten oosten 

van het huis met aan de rand houthakbos. Ten westen van het huis 
bevonden zich de verschillende boomgaarden. 
 
Tot midden 18e eeuw is deze situatie zeer waarschijnlijk ongewijzigd 
gebleven. Pas tijdens de bewoning van Cornelis Pieter van Leyden 
wordt aangevangen met het aanleggen van een landschapspark wat 
toen in de mode raakte. Dit moet na 1780 hebben plaatsgevonden. Het 
parkbos bestond voornamelijk uit houthakbossen met paden en aan de 
randen rechte wandellanen waarlangs bomen werden gepland. Hiervan 
zijn ten westen en ten noorden van het park nog overblijfselen te zien. 
Ook werden er verschillende waterpartijen en weidjes aangelegd. 
Begin 19e eeuw vindt er een uitbreiding plaats van het parkbos rond 
het huis.  
Zijn zoon Frederik August van Leyden heeft aan het einde van de 19e 
eeuw het initiatief genomen om meer uitheemse boomsoorten en 
heesters te planten en gaf het park een meer Engels aanzien met open 
doorkijkjes, zichtlijnen en slingerlanen. 
De Oranjerie, volgens Zwitsers model, is waarschijnlijk rond 1840 
gebouwd. 
De laatste particuliere eigenaar van het landschap; de familie Krantz 
heeft het park vanaf 1901 altijd voorbeeldig onderhouden. (in de 
volksmond wordt het park nog steeds "het Bos van Krantz" genoemd)  
Het park is in 1960 verkocht aan de Stichting het Zuid-Hollands 
Landschap en openbaar toegankelijk voor bezoekers. Momenteel 
brengt deze stichting met behulp van vele vrijwilligers het inmiddels 
dichtbegroeide parkbos weer terug naar deze Engelse open 
landschapsstijl die zo kenmerkend was voor de periode waarin het 
Huys haar huidige aanzien kreeg.  
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(samenvatting uit "De Leidse Lustwarande" - Henk Ryken  Bijzonder is 
ook dat een grote vleermuizenkolonie zich heeft genesteld in de vele 
bomen van het park en dat hier wetenschappelijk onderzoek naar 
wordt gedaan. Ook hebben vele tientallen reigers hier al jaren hun 
thuis gevonden en onlangs zijn er enkele zeldzame "krombek"-eenden 
paartjes in de slotgracht rond het huis uitgezet. Deze bijzondere 
eendensoort is vermoedelijk enkele eeuwen geleden door zeevaarders 
vanuit het verre oosten naar Europa gebracht. Op 17e eeuwse 
schilderijen staan krombekeenden vaak afgebeeld, soms met een kuif. 
Ze werden aanvankelijk als productiedier gehouden met jaarlijks 
ongeveer 175 eieren. Eind 19e eeuw noemde men ze ook wel Poolse 
eenden. Na 1900 kwamen ze alleen nog in Nederland en België voor.  
 
2e Wereldoorlog: Duitse V1-raketten. 
Gedurende de tweede wereldoorlog  heeft de Duitse Weermacht het 
Huys een tijd lang in bezit genomen. Rond februari/maart 1945 is er in 
het bos een V1-raketinstallatie platvorm gebouwd om Engeland mee te 
beschieten. In het park zijn hiervan de betonnen funderingen nog 
duidelijk te zien. Gelukkig is het nooit zover gekomen en was de oorlog 
al voorbij voordat hiervan gebruik gemaakt kon worden. 
 
 

Werkgroep Vlinders en Libellen van de KNNV 
Drechtsteden. 
 
Verslag van de KNNV-werkgroep Vlinders en libellen over 
nachtvlinderen 2016. 
 
Als u een trouw lezer van de Spindotter bent, zult u de activiteiten van 
de Vlinder werkgroep goed hebben kunnen volgen. Het gehele jaar 
2016 en 2017 zijn de leden op diverse locaties actief geweest. Ook zijn 
ze naar het buitenland gegaan om daar nachtvlinders te gaan 
waarnemen. 
Over hun ervaringen hebben de leden een geweldig mooi verslag 
gemaakt. 
Voor onze werkgroep geldt voor 2016 en 2017 wat voor veel 
nachtvlinderaars van toepassing was: niet echt veel exemplaren, maar 
toch redelijk wat soorten. Het voorjaar was koel en vochtig en dat 
betekent voor veel rupsen meer kans op schimmel en rotting en dus 
geen vlinders. Tussen 1 maart en eind oktober zijn we iedere maand 
minimaal 1 keer op pad geweest. 
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Bent u ook geïnteresseerd om ook eens deel te gaan nemen aan de 
activiteiten van de Vlinderwerkgroep, neem dan contact op met John 
van de Heuvel, telefoon 078 – 616 85 12. 
 
Ook voor het jaar 2018 is de werkgroep een spannend programma aan 
het opzetten. De komende tijd zal meer duidelijk worden welke 
gebieden en op welke data worden bezocht. 
 
Wel staat al vast dat de nationale nachtvlinder telling dit jaar in de 
nacht van 22 op zaterdag 23 juni is bij het Biesbos Centrum in 
Dordrecht plaatsvindt. 
 

Werkgroep Natuur van de KNNV Drechtsteden. 
 
Wandelen met de Natuurwerkgroep in 2108 
 
Ook in 2018 gaat de Natuurwerkgroep van de KNNV-afdeling 
Drechtsteden de natuur op het Eiland van Dordrecht bekijken. Dat 
doen we eenmaal per maand in de periode maart – november en in 
slechts enkele geselecteerde gebieden, zodanig dat je daar één 
ochtend bezig bent. 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. Het aantal vaste deelnemers neemt langzaam toe, vorig jaar 
deden gemiddeld 5 personen mee en ik hoop dat er in 2018 nog meer 
mensen mee gaan doen; dat hoeft niet bij elke wandeling, dat kan ook 
incidenteel. Blijf niet thuis, loop eens een keer mee, het is leerzaam 
én ontspannend! 
 
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 2018  is als volgt: 
 
Januari  Geen wandeling. 
Februari Geen wandeling. 
5 Maart Polder De Biesbosch, verzamelen bij restaurant De 

Viersprong. 
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2 April Dubbelmonde/Overkamp, startpunt parkeerterrein 
Overkampweg  t.o. politiebureau. 

7 Mei  Zuidhaven, verzamelen parkeerterrein Zuidhaven. 
4 Juni Tongplaat  en  Zuidplaatje, verzamelen parkeerterrein 

Zuidhaven. 
2 Juli Louisa Cannemanspolder, startpunt ingang 

volkstuincomplex aan de Zeedijk. 
6 Augustus De Elzen, verzamelen bij restaurant De Viersprong. 
3 September Tongplaat  en  Zuidplaatje, verzamelen parkeerterrein 

Zuidhaven. 
1 Oktober Zuidhaven, verzamelen parkeerterrein Zuidhaven. 
5 November Oosthaven, verzamelen bij de ingang van het 

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

Excursieverslagen 
 
Verslag excursie Den Treek op 23 september  2017 
 
Vorig jaar hadden we een succesvolle paddenstoelen excursie in het 
grote landgoed Den Treek, dus gingen we vol optimisme dit jaar weer 
naar dit gebied, maar nu een maand vroeger. Den Treek is een 
uitgestrekt bosgebied in het oosten van de provincie Utrecht, ten 
zuiden van Amersfoort; het wordt doorsneden door twee provinciale 
wegen en bestaat uit verschillende boomsoorten, zowel loof- als 
dennenbomen, en enkele kleine heidevelden. De bodem bestaat uit 
voedselarme zandgrond en in de herfst betekent dit dat er 
paddenstoelen te verwachten zijn.  
In de omgeving van het landhuis Den Treek is een kleine parkeerplek. 
Het was zonnig en rustig najaarsweer, echt een aangename  
herfstsfeer in een nog groen bos. We begonnen onze wandeling met 
z’n drieën aan de oostzijde van het landgoed ter hoogte van Leusden-
zuid en liepen vandaar in noordwestelijke richting; een prachtige 
beukenlaan vormde hier onze start. En langs de randen van het pad 
vonden we meteen al diverse soorten paddenstoelen. Ook verderop, in 
een meer open vegetatie met verschillende boomsoorten en mos als 
ondergroei, vonden we paddenstoelen. 
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We wandelden langs een drassig broekbos met veenmossen en kwamen 
uit bij een heideveldje. Hier pauzeerden we even, en ook hier vonden 
we paddenstoelen. Na deze pauze liepen we eerst langs het heideveld 
en vervolgens in zuidelijke richting; langs het pad stonden 
Amerikaanse eiken, waarvan het blad al begon te kleuren. Maar hier, 
in het Sterrenbos, zagen we nauwelijks paddenstoelen, wel veel oud 
blad van deze eiken. Daarom namen we nu een pad in noordoostelijke 
richting waar geen Amerikaanse eiken stonden en dus weer diverse 
paddenstoelen groeiden. En zo kwamen we weer op de fraaie 
beukenlaan van het begin van de wandeling, en even later bij de auto. 
En al die tijd zijn we op deze mooie wandeling nauwelijks andere 
mensen tegen gekomen! 
Gerard Verroen. 

Op naam gebrachte paddenstoelen Den Treek 23 september 2017: 

Gewoon 
eekhoorntjesbrood 

Boletus edulis Stekeltrilzwam Pseudohydnum 
gelatinosum 

Radijsvaalhoed Hebeloma 
crustuliniforme 

Roze 
Spijkerzwam 

Gomphidius roseus 

Aardappelbovist Scleroderma 
citrinum 

Doolhofzwam Daedalea quercina 

Amethistzwam Laccaria 
amethystina 

Gewone 
zwavelkop 

Hypholoma 
fasciculare 

Kleine bostrechter Clitocybe 
candidans 

Meniezwammetje Nectria spec. 

Roodsteelfluweelboleet Xerocomus 
chrysenteron 

Vliegenzwam Amanita muscaria 

Gewone krulzoom Paxillus 
involutus 

Zandpadvezelkop Inocybe lacera 

Roodbruine 
schijnridderzwam 

Lepista flaccida Grijsbruine 
grasmycena 

Mycena aetites 

Kastanjeboleet Xerocomus 
badius 

Dennenvoetzwam Phaeolus 
schweinitzii 

Narcisamaniet Amanita 
gemmata 

Waaierkorstzwam Stereum 
subtomentosum 

Gewone fopzwam Laccaria laccata Takruitertje Marasmiellus 
ramealis 

Kleverig 
koraalzwammetje 

Calocera viscosa Regenboogrussula Russula 
cyanoxantha 

Knotsvoettrechterzwam Clitocybe 
clavipes 

Rode zwavelkop Hypholoma 
sublateritium 
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Geel hoorntje Calocera cornea Geelwitte russula Russula 
ochroleuca 

Geweizwammetje Xylaria 
hypoxylon 

Gewoon 
vuurzwammetje 

Hygrocybe miniata 

Helmmycena Mycena 
galericulata 

Kaneelkleurige 
melkzwam 

Lactarius quietus 

Gele ringboleet Suillus grevillei Koningsmantel Tricholomopsis 
rutilans 

Spekzwoerdzwam Merulius 
tremellosus 

Oranjegeel 
trechtertje 

Rickenella fibula 

Zwartpurperen russula Russula 
undulata 

Plooivoetstuifzwa
m 

Calvatia 
excipuliformis 

Gewoon elfenbankje Trametes 
versicolor 

Parelamaniet Amanita rubescens 

Koeienboleet Suillus bovinus Sparrenveertje Pterula multifida 

Roodbruine slanke 
amaniet 

Amanita fulva Nevelzwam Lepista nebularis 

Verslag excursie Meijendel op 14 oktober  2017 

Vandaag gaan we een wandeling maken in het Wassenaars duingebied 
Meijendel. Het is prachtig weer, volop zon en een hoge temperatuur 
en we hopen hier paddenstoelen te vinden, want die zouden hier volop 
voorkomen. Het aantal deelnemers aan deze excursie is zeven en allen 
zijn geïnteresseerd in paddenstoelen, maar natuurlijk kijken we ook 
naar andere natuurzaken. 
We parkeren de auto’s op het parkeerterrein bij de ingang van 
Meijendel en zijn van plan in een cirkel door het gebied te lopen, 
zodat we door diverse terreinen komen, zoals de duinen, het loofbos, 
het dennenbos, het vroegere landbouwgebied en dergelijke. Wel is 
overal de invloed van de drinkwater voorziening merkbaar in de vorm 
van infiltratieputten en de slenken. 
Het is nog niet erg druk, maar we zijn zeker niet alleen; vooral in het 
begin worden we gepasseerd door mensen die hier een wandeling met 
hun hond maken, en die, als we gefascineerd naar een bijzondere 
paddenstoel staan te kijken, vragen wat we aan het doen zijn. 
We lopen over een niet al te breed pad richting waterbekkens, laten 
de toegang tot het niet vrij toegankelijke Kijfhoek en Bierlap rechts 
liggen en komen in het opener duingebied. Hier zien we enkele 
Kramsvogels en veel struiken van Kardinaalsmuts, herkenbaar aan de 
roodpaars gekleurde vruchtjes, maar we zien ook vele soorten 
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paddenstoelen. Langs het smalle zandpad bloeit nog Valse salie, 
Reigersbek en Koningskaars; we zien een rups van de Veelvraat 
(Macrothylacia rubi). In het duinzand staat nog het geel bloeiende Echt 
walstro en ontdekken we ook Liggend walstro en Bezemkruiskruid. Bij 
een uitzichtpunt over een duinmeer zien we Rode heidelibel en 
Houtpantserjuffer vliegen en horen en zien we een Buizerd; verderop 
vliegt nog een vlinder, een Kleine vos. 
 
Het is nu aanmerkelijk drukker, veel wandelaars en als we op het 
fietspad richting strand komen ook veel fietsers. We gaan nu 
zuidwaarts en komen door het voormalige landbouwgebied. Tot nu toe 
hebben we al 60 verschillende soorten paddenstoelen op naam kunnen 
brengen, maar in dit deel van de wandeling zien we veel minder 
soorten. Dan gaan we door het dennenbos oostwaarts richting 
beginpunt en zien we weer wat meer paddenstoelen. We steken een 
slenk over en wandelen over het fietspad terug naar het parkeerterrein 
genietend van het uitzicht over het open duinlandschap. Terug bij de 
auto’s blijkt dat het nu zeer druk is in Meijendel, het is ook zo’n 
prachtige zonnige en warme dag, en wij hebben ruim zeventig soorten 
paddenstoelen kunnen determineren, waaronder enkele minder 
algemeen voorkomende soorten; een leerzame en interessante 
wandeling in een mooi gebied. 
Gerard Verroen. 
 
Op naam gebrachte paddenstoelen Meijendel  14 oktober 2017: 
 
 

1. Platte tonderzwam  
(Ganoderma lipsiense) 

37.  Roodbruine slanke 
amaniet  (Amanita fulva) 

2. Rimpelende melkzwam  
(Lactarius theiogalus) 

38.  Scherpe collybia  
(Collybia peronata) 

3. Puntmutswasplaat  (Hygrocybe 
acutoconica) 

39.  Kruidige melkzwam  
(Lactarius camphoratus) 

4. Geelwitte russula  (Russula 
ochroleuca) 

40.  Zwavelmelkzwam  
(Lactarius chrysorrheus) 

5. Nevelzwam  (Lepista 
nebularis) 

41.  Wollige bundelzwam  
(Hemipholiota populnea) 

6. Zandpadvezelkop  (Inocybe 
lacera) 

42.  Paarse korstzwam  
(Chondrostereum purpureum) 

7. Gewone fopzwam  (Laccaria 
laccata) 

43.  Lila satijnvezelkop  
(Inocybe lilacina) 

8. Gewone zwavelkop  
(Hypholoma fasciculare) 

44.  Papegaaizwammetje  
(Hygrocybe psittacina) 



 17 

9. Gekraagde aardster  
(Geastrum triplex) 

45.  Gewoon elfenschermpje  
(Mycena pura) 

10. Zwartwordende wasplaat  
(Hygrocybe conica) 

46.  Narcisridderzwam  
(Tricholoma sulphureum) 

11. Gewoon vuurzwammetje  
(Hygrocybe miniata) 

47.  Panteramaniet  (Amanita 
pantherina) 

12. Spitse knotszwam  (Clavaria 
falcata) 

48.  Populiermelkzwam  
(Lactarius controversus) 

13. Geel hoorntje  (Calocera 
cornea) 

49.  Rechte koraalzwam  
(Ramaria stricta) 

14. Oranje mosbekertje  (Peziza 
rutilans) 

50.  Gewone berkenboleet  
(Leccinum scabrum) 

15. Gele aardappelbovist  
(Scleroderma citrinum) 

51.  Gesteelde stuifbal  
(Tulostoma brumale) 

16. Botercollybia  (Rhodocollybia 
butyracea) 

52.  Roodbruine 
schijnridderzwam (Lepista 
flaccida)  

17. Groene knolamaniet  (Amanita 
phalloides) 

53.  Heide aardster  
(Geastrum schmiedelli) 

18. Zwarte kluifzwam  (Helvella 
lacunosa) 

54.  Berkenzwam  (Piptoporus 
betulinus) 

19. Oorlepelzwam  (Auriscalpium 
vulgare) 

55.  Bundelmycena (Mycena 
arcangeliana)  

20. Zwartpurperen russula  
(Russula undulata) 

56.  Loodgrijze bovist  
(Bovista plumbea) 

21. Radijsvaalhoed  (Hebeloma 
crustuliniforme) 

57.  Fluweelboleet  
(Xerocomus subtomentosus) 

22. Echte honingzwam  (Armillaria 
mellea) 

58.  Stinkparasolzwam  
(Lepiota cristata) 

23. Schotelkluifzwam  (Helvella 
macropus) 

59.  Roestvlekkenzwam  
(Collybia maculata) 

24. Tweekleurige vaalhoed  
(Hebeloma mesophaeum) 

60.  Stobbezwammetje  
(Kuehneromyces mutabilis) 

25. Donzige melkzwam  (Lactarius 
pubescens) 

61.  Narcisamaniet  (Amanita 
gemmata) 

26. Spekzwoerdzwam  (Merulius 
tremellosus) 

62.  Dooiergele mestzwam  
(Bolbitius titubans) 

27. Parelstuifzwam (Lycoperdon 
perlatum)   

63.  Schotel russula  (Russula 
velenovskyi) 

28. Amethistzwam  (Laccaria 
amethystina) 

64.  Duinparasolzwam  
(Lepiota erminea) 

29. Sombere honingzwam  65.  Koeienboleet  (Suillus 
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(Armillaria ostoyae) bovinus) 

30. Gele berkenrussula   (Russula 
claroflava)  

66.  Peenrode melkzwam  
(Lactarius deterrimus) 

31. Gele knolamaniet  (Amanita 
citrina) 

67.  Roze spijkerzwam  
(Gomphidius roseus) 

32. Verblekende russula  (Russula 
exalbicans) 

68.  Gele korstzwam  
(Stereum hirsutum) 

33. Geweizwammetje  (Xylaria 
hypoxylon) 

69.  Heksenschermpje  
(Mycena rosea) 

34. Graskleefsteelmycena  
(Mycena epipterygia) 

70.  Goudvliesbundelzwam  
(Pholiota adiposa) 

35. Parelamaniet  (Amanita 
rubescens) 

71.  Kaneelkleurige 
melkzwam  (Lactarius 
quietus) 

36. Langsteelfranjehoed  
(Psathyrella conopilus) 

72.  Biefstukzwam  (Fistulina 
hepatica) 

 
 

Beste KNNV- leden van de afdeling Drechtsteden,  
 
Momenteel komen vrijwel alle taken van de afdeling Drechtsteden van 
de KNNV  terecht bij het bestuur. Wij stellen het op prijs wanneer de 
leden ons willen  helpen om de taken verder in te vullen. Wij zoeken 
o.a. leden om ons te helpen met de Spindotter.  Wij kunnen 
ondersteuning van de leden gebruiken bij de redactie, het klaar 
maken voor de drukker of het klaarmaken voor digitale verzending. 
Ook kunnen wij hulp gebruiken bij het voorbereiden van lezingen en 
cursussen. Heeft u interesse om een handje te helpen neem dan 
contact op met één van de bestuursleden.  
 
Het bestuur streeft er overigens naar om volgend kalenderjaar de 
leden een digitale versie van de Spindotter te gaan sturen. Dit heeft 
uiteraard te maken met verdere reductie van de kosten.  Bij de 
stukken van de Algemene Ledenvergadering 2016  heeft u kunnen zien 
dat het drukken van de Spindotter een belangrijk deel van het budget 
opslokt. Leden die een gedrukt exemplaar willen blijven ontvangen 
moeten dit melden aan de penningmeester , Ruud Dorst.  
(schriftelijk / telefonisch)  
 
E-mail :  ledenadministratie@drechtsteden.knnv.nl 
 

mailto:ledenadministratie@drechtsteden.knnv.nl
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Tevens verwijzen wij u naar de onderstaande brief die naar die leden 
zal worden verstuurd die niet hebben aangegeven of ze digitale of 
papieren versie van de Spindotter willen ontvangen. 
 
 
 
 

KNNV afdeling Drechtsteden 
www.knnv.nl/drechtsteden 
Statenplein 91 
3311NH  Dordrecht 
email: penningmeester@drechtsteden.knnv.nl 
rekeningnummer: NL63INGB0000694570 
 

contributiebetaling 2018 
 
<<Adresblok>> 
 
 
Geacht KNNV lid, 
 
De contributie bedragen voor 2018 zijn vastgesteld op : € 31,55 voor 
leden ( was € 31,25 ) , € 12,75 voor huisgenootleden en  € 7,60 voor 
leden van andere KNNV afdelingen. 
Genoemde bedragen zijn minimumbedragen. Extra giften worden 
onder dank aanvaard, de vereniging is met extra geld in staat meer 
activiteiten voor de leden te organiseren. 
 
Komend jaar gaat er echter nog iets veranderen op de 
contributiefactuur. 
Zoals u reeds in de Spindotter heeft kunnen lezen streeft het bestuur 
ernaar ons verenigingsblad zoveel  mogelijk digitaal naar onze leden te 
gaan sturen, dit vanwege de alsmaar oplopende kosten voor drukwerk 
en porto. 
 
U wilt toch de papieren versie behouden ?  Dat kan, maar kost vanaf 
2018 10 euro extra per jaar. 

mailto:penningmeester@drechtsteden.knnv.nl
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Er zijn nu 2 situaties mogelijk : 
 
1) Uw  e-mailadres is bij ons bekend  

-  U krijgt standaard de Spindotter digitaal zonder extra kosten. 
-  Indien U ons doorgeeft dat u toch de papieren versie wilt, 

prima, dan komt er 10 euro bij. 
 

2) Uw e-mailadres is bij ons NIET bekend 
-  U krijgt de Spindotter standaard op papier en betaald 10 euro 

extra 
-  Indien U ons een e-mailadres doorgeeft krijgt u de digitale 
versie en kunt u 10 euro in mindering brengen op het 
contributiebedrag. 

 
In uw geval staat in onze administratie : e-mailadres  =  <<e-
mailadres>>  en ontvangt u de Spindotter  dus  <<digitaalofpapier>> 
  
Derhalve is voor U van toepassing : de contributie voor 2018 
<<opslag>> 
 
Ik  verzoek u om uw contributiebedrag  ad €<<contributie_2018>>over 
te maken op bovenstaand rekeningnummer. 
 
Alvast mijn dank, vriendelijke groet,  
 
Ruud Dorst (penningmeester)  
 
Wij hopen op uw medewerking. 
 
 

Slakken 
 
Het zomerseizoen heb ik noodgedwongen veel tijd in eigen tuin 
doorgebracht. Een aantal keren heb ik geconstateerd dat enkele 
planten aangevreten waren door slakken. Ook slakken zijn belangrijke 
organismen in het ecosysteem maar je wordt niet vrolijk van teveel 
slakken  in een kleine stadstuin.  
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Slakken roepen bij de meeste mensen niet onmiddellijk warme 
gevoelens op. De wereld van de slak staat ver van ons af. Hoewel 
zowel man als vrouw is misschien voor sommigen  wel een  uitdagend 
vooruitzicht. De tweeslachtigheid van slakken (hermafroditisme) 
betekent dat slakken mannelijke en vrouwelijke geslachtsorganen 
hebben en dus  eicellen en  zaadcellen kunnen produceren.   
        

            
parende slakken     segrijnslak ( Helix 
aspersa) 
 
 

     
 
Toch komt zelfbevruchting  (parthenogenese) vrijwel niet voor. Bij de 
meeste soorten is  paring nodig om zich voort te planten.. De paring is 
wederzijds,  dus ze bevruchten elkaar. Toch is tijdens de paring de rol 
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Tuinslakken   (Cepaea  sp) 
  
van de ene slak mannelijk (leveren zaadcellen) en de andere 
vrouwelijk. (leveren eicellen) Soms komt het daarna tot een 
omgekeerde paring, waarbij de mannelijke en vrouwelijke rollen 
worden gewisseld. 
In Nederland leven ongeveer 140 soorten slakken.  De kieuwslakken 
leven vooral in het water, zoals de posthoornslak en de poelslak.  De 
bekende landslakken zijn longslakken. Hierbij kennen we de 
huisjesslakken en de naaktslakken. Deze slakken hebben twee paar 
antennen. 
 
 

 
Aan het eind van de grootste antennen (tentakel) zitten de 
lichtgevoelige cellen (ogen). Slakken kunnen slecht zien maar hebben 
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wel een goed ontwikkeld reuk- en tastvermogen. Ook zijn ze zeer 
gevoelig voor warmte. Een hoge relatieve vochtigheid is voor de 
landslakken van levensbelang.  
Slakken hebben een sterk gespierde voet, waarmee ze zich met een 
golvende beweging kunnen voortbewegen. Ze produceren slijm in een 
klier achter de kop en zorgen daarmee voor het glijden van de voet. 
Dit levert het bekende zilverwitte slakkenspoor. Veel slakken hebben 
een huisje, waarin alle belangrijke organen zij opgeborgen. De ook op 
het land levende naaktslakken hebben ter bescherming een taaiere 
huid. Van de op het land levende slakken hebben de tuinslakken vaak 
mooie kleurige  huisjes. De ondergrond is effen waarover donkere 
banden lopen. De grote  segrijnslak (3,5 cm) wordt tegenwoordig 
gekweekt voor consumptie net als de wijngaardslak  (4,5 cm) 
 
FB 
 
 

Biodiversiteit 
 
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat, wanneer in een ecosysteem 
het aantal soorten planten en dieren ( biodiversiteit)  minder wordt, 
dat dan het hele  
ecosysteem minder stabiel wordt. Het ecosysteem wordt o.a. 
gevoeliger voor ziekten. De totale weerstand neemt af en plaagdieren 
en invasieve soorten krijgen vrij spel.  
 
De agrarische sector  heeft altijd beweerd dat wanneer er één soort 
geteeld wordt de productiviteit  aan biomassa hoger is.  Nu blijkt uit 
onderzoek,  dat op 67 plaatsen in de Verenigde Staten is gedaan,  dat 
soortenrijkdom  een positief effect heeft op de productie van 
biomassa. Deze wordt zelfs  hoger dan op bemeste akkers. Onder 
natuurlijke omstandigheden blijkt de productiviteit van biomassa  dus 
groter dan op akker met mest en bestrijdingsmiddelen. Dergelijke 
onderzoeken geven aan dat het streven van natuurliefhebbers om een 
omgeving  te maken, met een grotere biodiversiteit volkomen terecht 
is. De landbouw zou zich deze onderzoeken ter harte moeten nemen 
en hun productiemethoden schoner en soortenrijker proberen te 
maken. 
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Hoe krijgen we de agrarische sector mee. Het aanleggen van 
bloemrijke akkerranden, zoals we sinds 2 jaar op het eiland van 
Dordrecht hebben, is waarschijnlijk onvoldoende. De bodem zal ook 
weer moeten gaan leven. De “plaagdieren” hebben ook een functie in 
het ecosystem. Meer soorten planten en dieren zijn van levensbelang 
voor alle organismen in het ecosystem. Er is te weinig oog voor de 
onderlinge afhankelijkheid tussen de organismen. Alles  hangt met 
alles samen. Ook de mens is afhankelijk van een gezond en goed 
functionerend ecosystem. Maar de mens is de enige diersoort die zich 
vaak onvoldoende bewust is  van het  functioneren van het ecosystem. 
Alle andere soorten kennen hun taak en rol in  het systeem en nemen 
onbewust hun verantwoordelijkheid. 
 
FB 
 

De merels zingen niet meer 
 
De merel is een zeer algemene broedvogel in Nederland. Ze nestelen 
in struiken, bomen,  klimop en andere lage beplantingen. Ze zijn zeer 
talrijk in groene buitenwijken en vochtige bossen. Merels fourageren 
vaak op grasveldjes, onder bomen  en zoeken naar wormen bessen en 
insecten. Het is een standvogel, maar er zijn ook  merels die 
wegtrekken naar Engeland , Spanje of Portugal. Tussen maart en juli 
hebben ze twee tot drie legsels van 4 – 5 eieren. De broedtijd is 13 – 
15 dagen, waarna de jongen nog een zelfde tijd nazorg krijgen. 
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Merel (Turdus merula) 
 
Merels zijn luidruchtig. Ze hebben een harde schelle alarmroep, maar 
ze kunnen ook in de ochtend of avond  prachtig zingen vanuit een hoog 
punt. 
Wat mij is opgevallen deze zomer is dat de merels  sinds ongeveer  mei 
(toen merkte ik het in ieder geval) niet meer zingen. 
Er is een grote sterfte onder merels door het Usutu-virus. Dit dodelijke 
merelvirus is sinds 2012 in Europa en heeft vorig jaar een grote 
slachting onder de merels aangericht in Duitsland. Momenteel heeft dit 
virus, dat waarschijnlijk met trekvogels uit Afrika is meegekomen, ook 
Nederland bereikt. Het is namelijk verdacht stil in mijn tuin. Zieke 
merels zien er slordig uit, zijn mager en hebben 
evenwichtsstoornissen. De Nederlandse populatie is erg groot, maar als 
het virus flink huishoudt is dat overal te merken, zelfs is mijn 
stadstuintje. De verwachting is dat de merelpopulatie  op korte 
termijn  door het kouder wordende weer en de vermindering van het 
aantal  muggen, die het virus overbrengen,   zal herstellen. Op de 
lange termijn zal er warschijnlijk  resistentie optreden en kunnen we 
waarschijnlijk weer genieten van deze prachtige en mooi zingende 
tuinvogel. Overigens heeft de mens weinig last van dit merelvirus. 
 
FB 
 

De egel en de winterslaap 
 
Afgelopen zomer werden we  ‘s avonds laat regelmatig  verrast door 
een egel in de tuin. Na jaren afwezigheid was het leuk om deze 
gezellige  scharrelaar weer tegen te komen. 
 



 26 

 
 
Egels zijn schemer- en nachtdieren, die een winterslaap houden net als 
vleermuizen. Eind November maken de egels  met een dikke laag 
bladeren hun winterhol. Tijdens de winterslaap daalt de 
lichaamstemperatuur van 35,5 C naar 5 C. De hartslag loopt terug van 
180 slagen naar 9 slagen per minuut . Ook  de ademhalingsfrequentie 
daalt flink van 45 naar 3 keer per minuut.  Het hele organisme is in 
diepe rust. In deze periode verteren de egels het opgeslagen vet en 
verliezen daardoor ongeveer 25% van hun lichaamsgewicht.  
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Egels hebben wit en bruin vetweefsel. Het witte vetweefsel zorgt o.a. 
voor isolatie en voor noodzakelijk energie. Het bruine vetweefsel heeft 
een bijzondere functie. Het zorgt namelijk voor het warmhouden van 
de vitale organen zoals het hart. Bij de verbranding komt vooral 
warmte -energie vrij. In het bruine vetweefsel zitten veel 
mitochondriën. Dit zijn de energiecentrales van de cellen, die veel 
warmte kunnen produceren. Omdat er zoveel mitochondriën in het 
bruine vetweefsel zitten  krijgt dit weefsel een bruine kleur. (Jus-
kleurig). Het bruine en witte vetweefsel zijn te vergelijken met 
lampen.  Oude gloeilampen gaven veel warmte en relatief weinig  
licht. De nieuwe ledlampen geven veel licht en weinig warmte.   
Overigens komt dit bruine vetweefsel ook bij mensen voor. Finse 
houthakkers die vaak werken bij temperaturen ver onder 0 C  hoeven 
zelden te rillen als ze het koud hebben. Toch blijft hun temperatuur 
hetzelfde omdat zij meer bruin vetweefsel hebben, dat voldoende 
warmte vrijmaakt  om hun lichaam op temperatuur te houden  
 
FB 
 

Beste KNNV-ers en IVN-ers 
 
Uw voorzitter heeft noodgedwongen deze zomer van zijn tuin kunnen 
genieten. Gelukkig is daar ook veel te beleven. De kleine 
watersalamander,  een bonte specht, maar  ook diverse soorten 
hommels , zoals de steenhommel en weidehommel.  
 

 
Gewone kruisspin (Araneus diadematus)) 
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Begin september diverse spinnen die schitterende webben maakten, 
zoals  de gewone kruisspin. De vlindertelling in het weekend van 5 -6 
augustus, leverde dit jaar niet veel soorten op. Door het warme weer 
in juni waren veel soorten vroeger dan normaal. Ook  het weer speelde 
dit weekend in augustus  niet echt mee. Fris en bewolkt. Toch heb ik 
nog een Bont zandoogje, Atalanta, Gehakkelde Aurelia, Dagpauwoog 
en koolwitje waargenomen.  
Het is boeiend om te zien hoe de insecten de hele dag af en aan 
vliegen om de nectar en stuifmeel te verzamelen.Tegelijk zorgen ze 
keurig voor de bestuiving van de bloemen. Het is prachtig om te zien 
hoe een dikke hommel volledig verdwijnt in de bloem van het 
Vingerhoedskruid of wit van het stuifmeel 
 

 
 Foto: Miriam Scha     Hommel op Cosmea  
 
uit de bloem van de reuzenbalsemien kruipt. Vliegen, bijen, hommels 
en vlinders blijken trouwe bezoekers van verschillende planten.  Zo 
worden schermbloemigen door veel vliegen en relatief kleine insecten 
bezocht terwijl bijen en vlinders de Buddleia niet voorbij kunnen 
vliegen.  
 

 
Foto: M. Scha Kolibrievlinder voor Buddleja 
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Veel bloemplanten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van 
insecten, die door de bestuiving,  de bevruchting en zaadvorming in 
gang zetten. Aan de andere kant leveren de planten nectar en 
stuifmeel als voedsel voor talloze insecten. Het is een bijzonder en 
indrukwekkend samenwerkingsverband. Het heeft mij in ieder geval 
door de zomer heen geholpen .  
 
Frans Beuvens 
 

Cursus Nieuws 
 
Feestelijke afsluiting libellencursus KNNV 
 
Op zaterdag 19 augustus vond, onder de bezielende leiding van Leo 
Marinissen de afsluitende libellentocht in de Elzen plaats. We 
verzamelden om 10 uur bij de parkeerplaats van de Viersprong waar 
zich ook een groepje “kriebelbeestjes” van IVN bevond. Na een mini-
libellencursus voegde dit groepje zich bij ons, waarna we met een 
mooie club van 11 natuurliefhebbers op pad gingen. Na een wat 
sombere start in de vroege morgen ging inmiddels ook nog de zon voor 
ons schijnen, heel welkom als je op libellentocht gaat! 
 

 
Steenrode heidelibel, vrouwtje (foto MS) 
 
Al spoedig zagen we de eerste heidelibellen, die zich lekker 
opwarmden in de bramenstruiken. Cursisten die goed hadden opgelet 
tijdens de cursusavonden wisten de diverse soorten te onderscheiden: 
“die heeft zwarte poten, dat moet een bloedrodeheidelibel zijn” of: 
“een snor, dat is vast een steenrode!”. Cursusleider Leo kon tevreden 
zijn. Het werd nog spannender toen we even later grote libellen boven 
onze hoofden zagen rondscheuren, het bleken paardenbijters te zijn. 
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En dat was niet alles, Leo wist voor ons een houtpantserjuffer, een 
heidelibel en een paardenbijter met zijn net te vangen, waarna we 
prachtig konden zien hoe de diverse libellen en juffers in elkaar zitten.  
 

 
 
Grote interesse voor de anatomie van libellen (foto MS) 
De cursisten genoten zichtbaar van de mooie kenmerken en de 
ingenieuze lijfjes. Ook mooi te zien hoe deze insecten na de tijdelijke 
gevangenschap weer blij de natuur in vlogen. 
 
De KNNV afdeling Drechtsteden organiseert samen met Jaarrond 
Tuintelling en Vogelbescherming Nederland een minicursus tuinvogels 
als voorbereiding op de Nationale Tuinvogeltelling van 27 en 28 januari 
2018. Deelnemers kunnen na afloop van de cursus alle algemene 
tuinvogels herkennen. De cursus bestaat uit twee delen, één 
theoriegedeelte op maandag 8 januari 2018 en één praktijkexcursie op 
zaterdag 13 januari 2018 onderleiding van diverse vogelgidsen. Deze 
excursie zal plaatsvinden in het Wantijpark te Dordrecht. 
 
Ondertussen is de aanmelding voor de cursus gesloten, want ca. 45 
enthousiaste personen hebben zich aangemeld voor deze cursus. 
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Lezing voor de ledenavond IVN / KNNV  

maandag 22 januari 2018 

“De huismus”  door Kees Heij 

Van meest algemene vogel tot bedreigde soort: wat is er aan de hand 
met de huismus? Nog niet zo lang geleden stond er een premie op het 
doden van huismussen, nu dat niet meer het geval is, wordt de 
huismus bedreigd door het veranderende milieu.Kees Heij en Jacques 
Vos bestuderen de huismus al vanaf hun schooltijd, Heij is er zelfs op 
gepromoveerd. In dit boek beschrijven zij uitgebreid het leven van 
deze tegelijk zo bekende en volstrekt onbekende vogel en gaan zij op 
zoek naar de mogelijke oorzaken van hun achteruitgang en wat 
daaraan te doen is. Het lot van de huismus is onverbrekelijk verbonden 
met dat van de mens en een monografie over de vogel is dan ook 
tevens een cultuurgeschiedenis van deze relatie.De huismus, wie kent 
hem niet? Helaas kennen veel mensen hem van vroeger. De tijd dat de 
tafelkleden nog buiten werden uitgeklopt. De tijd ook dat er in vrijwel 
elk dak wel een gat te vinden was om in te nestelen. Nieuwe tijden, 
nieuwe mores. Tafelkleden worden niet veel meer uitgeschud en ons 
technisch kunnen is zover gevorderd dat onze bouwsels geen gaten 
meer vertonen. Toch een ode aan de huismus, want wie wil deze 
gezellige vogel nu missen? Kees Heij enthousiast vogels kijker, gaat in 
het boek De huismus in op tal van aspecten uit het leven van de 
huismus. 

Wantijpark 
Het Wantijpark is aangelegd in 1936 naar een ontwerp van de D.F. 
Tersteeg. In die tijd waren veel mensen werkloos. De gemeente 
Dordrecht heeft het Wantijpark laten aanleggen om werk te creëren.  
Het park is ontworpen in de Engelse landschapsstijl. Deze 
landschapsstijl herkent u aan de natuurlijke inrichting met 
slingerpaden, natuurlijke vormen van vijvers en afwisseling tussen bos 
en gras.  
Voor de hoofdingang van het Wantijpark ligt de Verdiepte Tuin. De 
Verdiepte Tuin is aangelegd naar een symmetrisch ontwerp in de 
Franse landschapsstijl van D.F. Tersteeg.  
De Verdiepte Tuin is een Rijksmonument. In het Wantijpark staat een 
overblijfsel van een schietbaan. 
 

http://www.atlascontact.nl/auteur/kees-heij/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=33087&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fvogelboeken-de-huismus%2F9200000051833408%2F%3FsuggestionType%3Dbrowse&name=de%20huismus%20kees%20heij%20jacques%20vos
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De muur is een overblijfsel uit 1910 van het oefenterrein van de 
Benthienkazerne waar het Corps der Pontonniers was gelegerd. De 
schietbaanmuur in het Wantijpark is een Rijksmonument. 
Tijdens de watersnoodramp in 1953 is het Wantijpark onder water 
gelopen. Het park is daarna hersteld waardoor u nu nog steeds kunt 
genieten van het park. Het college van B&W heeft in maart 2014 het 
Wantijpark als gemeentelijk monument aangewezen. 
 
Algemene ledenvergadering KNNV afdeling Drechtsteden  
Vrijdag 16 maart 2018. 
Locatie:  “de Paardenstal” van NMC-Weizigt.Aanvang 20.00 uur.  
 
Concept agenda 
 
1  Opening. 
2  Ingekomen stukken. 
3  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 2017. [wordt 

later gemaild ]  
4  Jaarverslag 2017. [ beschikbaar in de vergadering ] 
5 Financieel jaarverslag 2017 en verslag kascommissie. [ 

beschikbaar in de vergadering ] 
6 Concept- Begroting 2018. [ beschikbaar in de vergadering ] 
7        Contributie. De basis contributie voor 2017 wordt geïndexeerd. 
8        Verkiezing kascommissie. 
9 Benoeming afgevaardigde VV op 14 april 2018 en mondeling 

verslag beleidsraad KNNV 11 november 2017  
10      Stand van zaken mbt samenwerking KNNV Drechtsteden en IVN       
11      Wat verder ter tafel komt. 
12 Rondvraag. 
13 Sluiting. 
 
Na de pauze, omstreeks 21.00 uur, zal een boeiende lezing worden 
gehouden. Op dit moment is het definitieve onderwerp nog niet 
uitgewerkt door het bestuur. 

https://cms.dordrecht.nl/Dordrecht/up/ZgbggbbJsE_2b_Wantijpark_beschermdgebied_17_februari_2014.pdf


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, Statenplein 91, 3311 NH 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 2018: €31,55 voor leden;€12,75 voor huisgenootleden 
en € 7,60 voor leden van andere KNNV afdelingen. 
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. 



 

 
 
 

 
 
                                                                                                                             

 




