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Van het bestuur                                              Zomer 2018 
 
De afgelopen vergaderingen hebben de besturen van IVN en 
KNNV zich bezig gehouden met de privacy wetgeving. Ook voor 
onze organisaties zal het beleid geformuleerd moeten worden. 
Omdat IVN Dordrecht en KNNV Drechtsteden afdelingen zijn van 
landelijke verenigingen zijn een aantal zaken al via de 
overkoepelende verenigingen geregeld. Dit staat op de 
landelijke websites van deze organisaties.  
Omdat beide Dordtse afdelingen ook zelf gegevens bewaren zijn 
de afdelingsbesturen aan het inventariseren wat we bewaren, 
wie dat bewaart en hoe het bewaard wordt. 
Na de definitieve besluiten worden alle leden geïnformeerd. 
 

 
 
 
Ook is een altijd terugkerend onderdeel de ledenavond en het 
zoeken naar mensen die een boeiend veld biologisch verhaal 
hebben.  
Wanneer u een suggestie heeft voor een goede spreker horen we 
dat natuurlijk graag. 
De cursussen voor het nieuwe seizoen zijn uitgebreid besproken. 
Of en hoe we daar mee verder gaan wordt nog besproken met 
de cursusleid(st)ers. 
 
Frans Beuvens 
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KNNV Excursie – en lezingen programma t/m 
oktober 2018 
 
14 juli Zomer wandeling op het eiland Tiengemeeten 

onder leiding van de heer Gerard Verroen. [ zie 
artikel op pagina 6 ]. Opgave voor deelname op 
vrijdag 13 juli bij dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 
617 86 80, tussen 18.00 en 20.00 uur. 

 
18 augustus Natuurexcursie naar het Dommeldal. 

[ zie artikel pagina 5 ]. Opgave voor deelname op 
vrijdag 17 augustus bij dhr. G. Verroen op telefoon 
078 – 617 86 80, tussen 18.00 en 20.00 uur. 

 
 7 september Natuurexcursie naar de Regte Heide. 

[ zie artikel pagina 6 ]. Opgave voor deelname op 
donderdag 6 september bij dhr. Frans Beuvens op 
telefoon 078 – 613 72 07, tussen 18.00 en 20.00 
uur. 

 N.B. Deze excursie is op vrijdag 
 
17 september  Ledenavond KNNV / IVN. 
 
22 september Natuurexcursie naar Meijendal. 

[ zie artikel pagina 7 ]. Opgave voor deelname op 
vrijdag 21 september bij dhr. Frans Beuvens op 
telefoon 078 – 613 72 07, tussen 18.00 en 20.00 
uur. 

 
15 oktober  Ledenavond KNNV / IVN. 
 
20 oktober Natuurexcursie naar de Amerongse Berg. 

Opgave voor deelname op vrijdag 20 oktober bij 
dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

 
10 november Beleidsraad KNNV in Zeist. 
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IVN Activiteitenagenda t/m oktober 2018  
 

    

Vr    6 juli 20.00 Scheffersplein Gierzwaluwen 

Za    7 juli 10.00 Oosthaven Ruisend riet 

Za  14 juli 13.30 Dordwijk Insecten in de tuin 

Za  21 juli 10.00 Zuid / Tongplaat Libellen en andere 
insecten 

Zo 22 juli 9.00 Hof Fietstocht inpolderingen 

    

Za    4 aug. 10.00 Biezenplaat Welkom in de jungle 

Za  11 aug. 10.00 Dordwijk Zomerse landschapstuin 

Za  18 aug. 10.00 De Elzen Wat fladdert daar? 

Zo  19 aug. 13.30 Louter Bloemen Oude landgoederen 

Zo  26 aug 14.00 Oosthaven Familie-wandeling 

Zo  26 aug   9.00 Het Hof Fietstocht Landgoederen 

    

Za   1 sept.   7.00 Biezenplaat Wilgen 

Wo  5 sept 21.00 Oosthaven Vleermuizen 

Za   8 sept. 10.00 Dordwijk Oogst op monumentaal 
Dordwijk 

Za  15 sept. 10.00 Zuid / Tongplaat Eten en gegeten worden 

Zo  16 sept. 
 

  9.00 Het Hof Fietsen duurzaam 
waterbeheer  

Zo  23 sept 13.30 Munnikendevel Struinen 

Za     6  okt. 10.00 Biezenplaat Herfst op de Biezenplaat 

Za   13  okt. 10.00 Dordwijk Paddenstoelen 

Za   20  okt. 10.00 Oosthaven Zaden noten en vruchten 

Zo   21  okt 13.30 Weizigt Beestenboel 

Za   27  okt 19.00 De Elzen Nacht van de nacht 

 
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. 
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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 Wilma Booy 078 – 617 14 12 of via bestuurivn@gmail.com 

  

Komende excursies in het 3e kwartaal 2018 
 
Natuurexcursie Tiengemeten zaterdag 14 juli 2018  
 

14 juli gaan we op excursie naar het eiland Tiengemeten. 
Vandaar kunnen we dan een wandeling maken door het meest 
ruige deel, Wildernis. 

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet en valt onder het 
Natura 2000 gebied het Haringvliet. Het eiland ontleent zijn 
naam aan een oude landmaat: een gemet van ruim 0,4 ha. Het 
eiland is vermoedelijk in het begin van de 17e eeuw als een 
droogvallende zandplaat van ongeveer 10 gemet groot. Nu is 
Tiengemeten ongeveer 1000 ha groot. Tot 2007 was het een 
landbouwgebied waarop 7 boerenbedrijven waren gevestigd. 
In 2005 is gestart met de omvorming van het landbouwgebied 
naar een natuurgebied waar de elementen weer invloed hebben. 
Mei 2007 was het werk gereed. Het eiland is nu verdeeld in drie 
delen: Weelde, Wildernis en Weemoed. In Weemoed is de oude 
inrichting van het eiland nog deels terug te vinden. Hier staan 
de overgebleven boerderijen die een nieuwe functie hebben 
gekregen. De Wildernis bestaat uit de rietlanden. Dit gebied is 
alleen nog te bereiken via de pont van het eiland en is daardoor 
grotendeels ontoegankelijk geworden. Weelde bevindt zich in 
het midden van het eiland en dit is omgevormd tot natte natuur 
met uitkijkpunten. Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan 
aan bij Gerard Verroen, 078 – 617 86 80. 

 

mailto:bestuurivn@gmail.com
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Natuurexcursie Dommeldal zaterdag 18 augustus 2018. 
 

Het Dommeldal (bij Waalre) is een Nederlands natuurgebied 
van de Vereniging Natuurmonumenten in de gemeente Waalre.  
De Dommel ontspringt in de buurt van het Belgische Helchteren 
en mondt bij 's-Hertogenbosch via de Dieze in de Maas.  
Op meerdere plaatsen in en langs dit beekdal zijn min of meer 
omvangrijke natuurreservaten gesticht, waaronder bij Waalre.  
 
In 1929 kocht Natuurmonumenten de Hogt, een gebied van 11 ha 
langs de Dommel, vooral wegens het voorkomen van een aantal 
zeer zeldzame planten, waaronder de zomerschroeforchis. Het 
gebied verdroogde echter en de zeldzaamheden verdwenen. 
Natuurmonumenten leerde mede hierdoor dat men zich beter 
kon toeleggen op het beschermen van grote aaneengesloten 
gebieden. In 1968 werd het Knooppunt De Hogt, dat de A67 met 
de Randweg Eindhoven verbindt, pal naast dit terrein 
aangelegd. In 2008/2009 werd dat knooppunt nog verder 
uitgebouwd.  
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vereniging_Natuurmonumenten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalre_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helchteren
https://nl.wikipedia.org/wiki/%27s-Hertogenbosch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dieze_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas
https://nl.wikipedia.org/wiki/1929
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommel_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zomerschroeforchis
https://nl.wikipedia.org/wiki/1968
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knooppunt_De_Hogt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_67
https://nl.wikipedia.org/wiki/Randweg_Eindhoven
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Daarna begon Natuurmonumenten met de aankoop van percelen 
bos en weiland in de Elshouters, de Heuvelse putten en 
omgeving. Deze gebieden liggen langs de Dommel en Keersop 
tussen de Volmolen bij Waalre en Dommelen.  
 
Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Gerard 
Verroen, 078 – 078 – 617 86 80. 
 

Natuurexcursie Regte Heide op vrijdag 7 september 2018. 
 

De Regte Heide, kijkt uit op de skyline van Tilburg. Maar, verder 
word je alleen omringd door natuur. Door beekdalen 
welteverstaan: het beekdal van de Oude Leij in het westen en in 
het oosten het beekdal van de Poppelsche Leij. De overgang van 
de heide naar beekdal is over een lengte van 3 km 
ongeschonden. Dat levert voor Brabant spectaculaire 
hoogteverschillen op van wel 5 meter. 
Je hebt een mooi uitzicht op die beekdalen vanaf de ‘Vijfberg’: 
een reeks grafheuvels uit de Bronstijd (2000-700 vóór Christus). 
De heuvels zijn een spoor van een nederzetting (hutten, 
akkertjes) uit die tijd. In de jaren ‘30 zijn ze opgegraven. Er 
kwamen toen allerlei grafgiften aan het licht, zoals bijlen, 
dolken, knopen en kralen. Omdat ze door nieuwsgierigen 
constant worden belopen - wat niet mag - moeten wij de 
heuvels constant bijwerken. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keersop_(beek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volmolen_(Waalre)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waalre-dorp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dommelen
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Het beheer op de Regte Heide bestaat verder uit plaggen 

(afgraven bovengrond), maaien en schapenbegrazing en het 

verwijderen van opkomende dennen. Hiermee houden we de 

heide in stand. We worden er voor beloond met 

klokjesgentianen. En de gentiaanblauwtjes die hier in juni 

omheen fladderen.[Tekst + foto Brabants landschap] 

 

Wilt u mee met deze excursie op vrijdag 7 september meldt u 

dan aan voor deelname op donderdag 6 september bij dhr. Frans 

Beuvens op telefoon 078 – 613 72 07, tussen 18.00 en 20.00 uur. 
 

Natuurexcursie Meijendel zaterdag 22 september 2018. 
 

Meijendel is een uitgestrekt waterrijk duin- en natuurgebied ten 
westen van zuidelijk Wassenaar en ten noorden van Den Haag 
(Scheveningen). Het is tevens waterwingebied en wordt beheerd 
door waterbedrijf Dunea.  
Meijendel heeft een omvang van ca 2000 ha en vormt met het 
naastgelegen Hollands Duin het grootste aaneengesloten 
duingebied van Zuid-Holland. De naam Meijendel is ontstaan 
doordat in een vallei een boerderij gestaan heeft, die genoemd 
werd naar de vele meidoorns die in de omgeving groeiden. 
Achter de zeereep, de met helm begroeide smalle strook duin 
direct aan het strand, liggen verschillende andere duinzones.  
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurgebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wassenaar_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheveningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterwinning
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dunea
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hollands_Duin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeereep
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helm_(gras)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Netherlands,_Wassenaar,_Meijendel_(1).JPG
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Direct achter de meest westelijke eerste duinstrook vinden we 
een zone met paraboolduinen en duinvalleien met struwelen, 
vochtige graslanden en moeras met kleine zegge. De zone 
daarna is rijk aan struwelen en bossages, maar draagt ook de 
sporen van het vroegere landbouwkundig gebruik. De meest 
oostelijke duinzone bestaat uit hoge duinen met kalkarme 
grond. Het is een open gebied met af en toe een aangeplant 
dennen- of populierenbos. De meeste infiltratieplassen voor de 
waterwinning liggen vlak achter de meest westelijke duinstrook. 
Aan de rand van Meijendel staat een monumentale watertoren 
In het gebied komen verschillende bijzondere planten- en 
diersoorten voor. Enkele weinig voorkomende korstmossoorten 
zijn saucijsbaardmos, duindaalder en eikenmos. Opvallende 
plantensoorten zijn kruisbladgentiaan, nachtsilene, 
bitterkruidbremraap en bleek schildzaad. Mossen zijn onder 
meer etagemos, geplooid sikkelmos en rozetmos. Plaatselijk 
dominant zijn kruipwilg en eikvaren, terwijl in de voormalige 
landbouwgebieden duindoorn en meidoorn veel voorkomen, 
naast wilde liguster en hondsroos. Enkele opvallende diersoorten 
zijn de nauwe korfslak, geoorde fuut, blauwborst, roerdomp en 
woudaap. In de bunkers overwinteren vleermuizen, zoals de 
meervleermuis, die jaagt boven de vennetjes.  
Ter bescherming van de waterwinning zijn bepaalde delen van 
Meijendel al geruime tijd afgesloten voor het publiek. Deze 
diepe rust is de vogelstand ten goede gekomen. Er lopen veel 
wandel- en fietspaden door het gebied. Centraal ligt 
bezoekerscentrum “De Tapuit “.  
 
In mei en in oktober 2017 is de KNNV Drechtsteden ook met een 
natuur excursie in Meijendel geweest. De eerste keer in het 
voorjaar op een algemene natuurexcursie, maar de tweede keer 
voor een geweldige paddenstoelen excursie. Hier hebben we 
toen 72 soorten gezien en op naam kunnen stellen. Ook deze 
keer gaan we speciaal voor de paddenstoelen terug naar dit 
waardevolle natuurgebied, waar een grote rijkdom en variatie in 
soorten is te vinden. 
Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Gerard 
Verroen, 078 – 078 – 617 86 80 op vrijdag 21 september 2018 
tussen 18.00 en 20.00 uur. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paraboolduin
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kleine_zegge&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Populier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watertoren_(Den_Haag)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Saucijsbaardmos&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Duindaalder&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenmos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbladgentiaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtsilene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bitterkruidbremraap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleek_schildzaad
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Etagemos&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geplooid_sikkelmos&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozetmos&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruipwilg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikvaren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duindoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidoorn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_liguster
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hondsroos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nauwe_korfslak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geoorde_fuut
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blauwborst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roerdomp
https://nl.wikipedia.org/wiki/Woudaap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vleermuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meervleermuis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wandelpad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fietspad
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Werkgroep Vlinders en Libellen van de KNNV 
Drechtsteden. 
 
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. 
 
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. 
 

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 
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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 de resterende maanden 2018 is als volgt: 
 
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 naar de Zouweboezem op vrijdag 18 
mei 2018 
 
Met zeventien enthousiastelingen van IVN en KNNV hebben we 
op vrijdag 18 mei een heerlijke wandeling langs de Zouwe 
gemaakt. Het weer was goed maar de feestvreugde zou 
helemaal groot geweest zijn met een klein zonnetje. De 
Zouweboezem is een natuurgebied van het Zuid-Hollands 
landschap. De afgelopen jaren is het steeds verder uitgebreid. 
Momenteel is het een prachtig aaneengesloten gebied. 
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De publiektrekkers zijn natuurlijk de purperreigers( Ardea 
purpurea) en de zwarte sterns (chlidonias niger). De eerste 
hebben we één keer zien overvliegen maar de nestelende 
zwarte sterns konden we uitstekend observeren.  
 

                
 
 Daarnaast waren er rietzangers ( Acrocephalus schoenobaenus), 
karekieten (Acrocephalus scirpaceus), Cetti’s zanger (Cettai 
cetti), rietgors (Emberiza schoeniclus), tafeleenden, (Aythiya 
ferina) krakeenden (Anas strepera), visdiefje (Sterna hirundo) en 
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natuurlijk in het stukje ooibos ook fitissen (Phylloscopus 
trochilus), tjiftjaf (Phylloscopus collybita), zwartkop (Sylvia 
articapilla) en tuinfluiter (Sylvia boris). 
Wat de planten betreft groeien in het vochtige hooiland het 
moeraskartelblad (Pedicularis palustris), veel grote ratelaars 
(Rhinanthus augustifolius)en orchideeën. Omdat het terrein niet 
betreden mag worden moesten we deze prachtige orchidee 
vanaf de dijk een naam geven. Gezien de biotoop en de 
bloeitijd hielden we het op de brede orchis (Dactylorhiza  
majalis). 
 

 
 
Hoewel rietorchis en vleeskleurige orchis ook genoemd werden. 
In ieder geval het geslacht Dactylorhiza. 
Na twee en een half uur waren weer bij de auto en konden we 
terugkijken op een geslaagde vrijdagochtend excursie, die voor 
herhaling vatbaar is. 
 
Frans Beuvens  
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Verslag excursie naar de Tenellaplas en Voornes Duin op 
zaterdag 16 juni 2018 
 

Anagallis tenella 
 
De Tenellaplas is een uniek-orchideeën reservaat. De heer Cees 
Sipkes, een tuinarchitect en plantenkweker met een enorme 
kennis van de duinflora, heeft in de jaren 50 van de vorige eeuw 
deze prachtige Heemtuin aangelegd. 
 
  

  
 
   Rood bosvogeltje      
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Hondskruid 
 
Met een zandzuiger werd de Tenella plas gegraven en samen 
met de tuin is dit reservaat 3,5 ha. groot. Het daar 
voorkomende plantje, teer guichelheil (Anagallis tenella ) 
inspireerde Cees Sipkes tot de naam van het heempark. 
Inmiddels groeien er 160 soorten waaronder 20 
orchideeënsoorten. Door de introductie van de Maretak en 
enkele orchideeën werd de flora wel enigermate vervalst maar 
desondanks bijzonder mooi en soortenrijk. Dit was destijds 
natuurontwikkeling avant la lettre.  
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 Ree   
 

 Koevinkje 
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Op 16 juni is een select gezelschap KNNV-ers naar de 
Tenellaplas en Voorne’s duin geweest. Allereerst is uitgebreid 
rondgelopen in de Heemtuin. Uiteraard in dit jaargetijde vol 
met schitterende orchideeën, zoals o.a. breedbladige 
wespenorchis Epipactis helleborine), hondskruid ( Anacamptis 
pyramidalis) soldaatje (Orchis militaris ), rood bosvogeltje 
(Cephalanthera rubra) en de gevlekte orchis (Dactylorhiza 
maculata)  
Maar het gebied is ook rijk aan veel andere soorten. Het 
prachtige fel blauw bloeiende slangenkruid (Echium vulgare),  
de grote teunisbloem (Oenothera glazioviani), die belangrijk is 
voor veel nachtvlinders en waarvan de bloemen pas laat in de 
middag opengaan. 
In het duinstruweel laat zich een ree zien naast spechten, 
zwartkoppen en tafeleenden. Juni is ook een belangrijk 
jaargetijde voor insecten, die we dan ook ruimschoots hebben 
aangetroffen. Vlinders, libellen, mieren en kevers kruisten ons 
prachtige wandelpad. Het was een boeiende wandeling die we 
af hebben gesloten met een heerlijke lunch in het naastgelegen 
restaurant. 
 
Frans Beuvens   
 

Laatste ledenavond KNNV / IVN voor de zomer op “De 
Hooge Nesse “ op maandag 18 juni 2018. 
 
Het afgelopen jaar hebben IVN en KNNV veel zaken samen 
gedaan. De gezamenlijke ledenavonden met boeiende sprekers 
waren succesvol. Ook de laatste ledenavond is gezamenlijk, in 
de natuur en gezellig afgesloten.  
Dit keer waren we te gast bij de Stichting Hooge Nesse en 
Veerplaat. Ron Stevense, de gebiedsbeheerder heeft ons een 
boeiende rondleiding gegeven. Dit voormalige slibdepot heeft 
zich ontwikkeld tot een zeer gevarieerd natuurgebied. Ron 
vertelde dat er flinke hoogte verschillen zijn in het gebied  
(30 m.) Ook de bodem is gevarieerd van samenstelling, zoals 
zand, klei puin etc. Omdat het binnenste deel van het gebied in 
klinkt is hier een vochtig moerasgebied ontstaan. Al deze 
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bijzondere milieufactoren leveren een bio-diverse vegetatie, Zo 
vonden we o.a. het geel vingerhoedskruid  
 

  
 
Geel vingerhoedskruid 
 
De afwisselende plantengroei zorgt ook voor een heel 
gevarieerde fauna. Er zijn reeën, veel roofvogels, zangvogels 
padden, spinnen, slakken, vlinders en andere insecten.  
Allereerst nam Ron ons mee naar de Veerplaat waar een 
prachtig veld orchideeën stond vervolgens door het gebied “De 
Hooge Nesse”  
Omdat de groep groot was en de paden small, ontstond helaas 
een lang lint van geïnteresseerde leden, waardoor niet iedereen 
de boeiende uitleg van Ron heeft kunnen verstaan. Dat neemt 
niet weg dat de wandeling heerlijk was.  
Aangekomen bij het startpunt hebben we het verenigingsjaar 
onder het genot van een hapje en drankje gezellig afgesloten.  
 
Frans Beuvens 
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Van het Bestuur. 
 
Door alle perikelen in de Oostvaardersplassen heeft het bestuur 
van de KNNV besloten om de natuurexcursie van 22 september 
2018 naar deze locatie te wijzigen. We gaan op die dag naar het 
natuurgebied Meijendel gelegen tussen Den Haag en Wassenaar.  
Deze keer gaan we speciaal voor de paddenstoelen terug naar 
dit waardevolle natuurgebied, waar een grote rijkdom en 
variatie in soorten is te vinden. We verwachten een grote 
opkomst van deelnemers, om weer de grote rijkdom van het 
gebied te ervaren. 
 
De afgelopen maanden heeft het bestuur van de KNNV afdeling 
Drechtsteden diverse keren vergaderd. In deze vergaderingen 
kwam steeds weer de problematiek naar voren over de weinig 
betrokken en actief meedenkende KNNV-er. Graag zou het 
bestuur een grotere inbreng van haar leden willen hebben over 
bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:  
 

 de keuze van de locaties van de natuurexcursies,  

 verslagen van de natuurexcursies van de deelnemers aan 
de uitgevoerde natuurexcursies,  

 aandragen van artikelen en foto’s voor het kwartaalblad 
“Spindotter “ die van belang zijn om te delen met 
elkaar, 

 het aangeven van welke lezing of spreker zou voor de 
KNNV van belang en interessant kunnen zijn 

 
We hebben nog niet eens gesproken over de bezetting van het 
bestuur van het aanvullen met nieuwe bestuursleden.  
Het komend jaar is een aantal leden van het bestuur aan het 
eind van hun termijn. Dit heeft tot gevolg dat er aanvulling van 
de vrijvallende plaatsen nodig is.  
 
Graag roepen we de leden op om hier al over na te gaan 
denken, en mogelijk dat er zich kandidaten aanmelden. 
 
Willen we als vereniging een bijdrage blijven leveren aan de 
natuur in onze Drechtsteden, dan vragen wij u om suggesties 
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hoe wij nu verder moeten en welke weg wij moeten inslaan in 
de komende jaren. 
Ook uw bijdrage aan een levende KNNV Drechtsteden is van 
harte welkom en wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Ook heeft het bestuur gekozen om een aantal natuurexcursies te 
laten plaatsvinden op de vrijdag in plaats van de standaard 
zaterdag. Wij zouden graag de reactie van de leden van de 
KNNV willen horen op deze beslissing.  
 

Voor u gelezen 

Eerste Nationale Waterdiertjes-telling van start. 

 
Op 7 mei 2018 is de Nationale Waterdiertjestelling van start 
gegaan, waarbij scholieren en vrijwilligers uit het hele 
land waterschorpioenen, libellenlarven, rugzwemmers en 
andere waterdieren gaan tellen. Gegevens uit de telling van 
de waterdiertjes kunnen waterbeheerders helpen bij het 
bepalen van de kwaliteit van ons water. Biodiversiteit is een 
goede graadmeter voor de kwaliteit. De organisatoren hopen 
met de waterdiertjestelling meer inzicht te krijgen in de 
verschillen in biodiversiteit in de Nederlandse wateren en de 
achtergrond daarvan.  
 
De lancering van waterdiertjes.nl en daarmee het startschot van 
de nationale telling vindt plaats op het Helicon vmbo in 
Kesteren. “Het is fantastisch dat mijn leerlingen op deze manier 
betrokken kunnen worden bij echt onderzoek. Het is voor hen 
erg motiverend dat wat ze doen bijdraagt aan onderzoek van 
het waterschap en de wetenschap. Waterdiertjes vangen is 
altijd al een leuke activiteit, maar op deze manier is het extra 
motiverend!,” aldus docent Brigitte Heijungs. 

Schepnet en smartphone 

Meedoen aan de Nationale Waterdiertjestelling is simpel. 
Deelnemers gaan met een schepnet en smartphone naar de 
waterkant. De diertjes die ze vangen kunnen ze via 
waterdiertjes.nl makkelijk identificeren. Via de website kun je 
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doorgeven het diertje te hebben gespot, waarna een 
kwaliteitsscore van het water verschijnt. De meetgegevens van 
de deelnemers aan de Nationale Waterdiertjestelling zijn te 
gebruiken door onderzoekers, waterschappen, 
natuurorganisaties en iedereen met interesse voor wat er in het 
water leeft. Na de zomer worden de resultaten van de telling 
2018 gepubliceerd. Tellen van diertjes kan echter het hele jaar 
door. 

Water in Nederland steeds schoner, maar waterkwaliteit 
moet omhoog. 

 

De waterkwaliteit is de laatste tientallen jaren sterk verbeterd. 
Het gaat steeds beter met het water, maar nog geregeld zitten 
er te veel meststoffen, bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen 
in. "Hoewel de chemische waterkwaliteit zeker is verbeterd, 
blijft de biologie (waterdieren en waterplanten) achter in veel 
wateren in de stedelijke en agrarische omgeving," aldus Edwin 
Peeters, wetenschapper van de Wageningen Universiteit die 
verbonden is aan waterdiertjes.nl. Het inventariseren van de 
waterdieren vertelt dan ook hoe het met het water is gesteld en 
waar eventueel nog maatregelen moeten worden genomen. 
Meten is tenslotte weten. 

LESPROJECT VOOR SCHOLEN 

 

Scholen die met de waterdiertjestelling aan de slag willen, 
vinden op de website ondersteunend lesmateriaal. Dit is 
ontwikkeld door de Nederlandse tak van het internationale 
GLOBE programma. Wereldwijd zijn bij dit programma meer dan 
30.000 scholen uit ruim 100 landen aangesloten die allemaal 
onderzoek doen naar natuur en milieu in de schoolomgeving. 
GLOBE biedt daarnaast nog verschillende onderzoeksprojecten 
voor scholen. Leerlingen onderzoeken daarin naast 
waterkwaliteit, ook de luchtkwaliteit en bodemkwaliteit. Ook 
doen ze onderzoek naar de reactie van de natuur op 
klimaatverandering. Meer informatie is te vinden op 
www.globenederland.nl/waterdiertjes. 

http://www.globenederland.nl/waterdiertjes


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, Campanula 3 – 19, 3317 HB 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. 



 
 

 
                                                                                                                                     


