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Van het bestuur                                              Zomer 2018 
 

Beste leden, 
 

Het was een lange hete droge zomer, waarin de natuur het 
moeilijk heeft gehad. De weermannen en -vrouwen hadden 
iedere week wel weer een nieuw record om aan te kondigen. In 
de natuur zien we dat de zomer wat eerder teneinde loopt. 
Vruchten en zaden zijn kleiner en eerder rijp. Lijsterbessen 
waren al in begin juli fel gekleurd. De bramen zijn iets minder 
smakelijk dit jaar en ook wat kleiner. De vogeltrek komt wat 
eerder op gang. Het lijkt erop dat de herfst wat vroeger start 
omdat de natuur reageert op de on-Hollandse temperaturen en 
droogte van deze zomer. Extreme omstandigheden die als we de 
deskundigen mogen geloven vaker voor gaan komen.  
 

       
 
Het lijkt erop dat het klimaat nu echt waarneembaar verandert. 
Extreme hitte, zware regenval en storm zijn signalen van de 
verandering. Het planten van veel bomen en struiken kan de 
temperatuur vooral in steden wat temperen.  
Inmiddels zijn ere en paar stevige buien gevallen en blijkt hoe 
veerkrachtig de natuur is. Het dorre gras wordt weer wat 
groener en verschillende struiken die hun blad al hadden laten 
vallen beginnen weer uit te lopen. Deze planten kunnen dat 
waarschijnlijk wel één of een paar jaar verdragen maar 
ongetwijfeld is ere en punt waarop deze planten het niet meer 
volhouden. Het wat koelere en natte herfstseizoen nadert. Dit 
zorgt ongetwijfeld weer voor mooie waarnemingen in de natuur. 
We zijn dan de voor de natuur zware zomer waarschijnlijk snel 
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vergeten. Zeker wanneer we kunnen genieten van de kleurige 
bessen, vruchten en mooie paddenstoelen.  
 
Frans Beuvens 
                                                   

KNNV Excursie – en lezingen programma t/m 
december 2018 
 
 
17 september  Ledenavond KNNV / IVN. Thomas van Es, 

boswachter bij Staatsbosbeheer in de Biesbos, 
komt vertellen over het leven in en met de 
Nationaal Park “ De Biesbos “. 

 
22 september Natuurexcursie naar Meijendel. 

[ zie artikel pagina 4 ]. 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. Deze avond vertelt de 

heer Kees Mastenbroek over het leven van spinnen. 
 
20 oktober Natuurexcursie naar de Amerongse Berg. [ zie 

artikel pagina 6 ] 
Opgave voor deelname op vrijdag 20 oktober bij 
dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

20 oktober Extra Vertegenwoordigende Vergadering in Zeist 

m.b.t. Statutenwijziging KNNV. 
 
10 november Beleidsraad KNNV in Zeist. 
 
17 november Natuurexcursie naar de het Strijbeekse Smokkel-

pad, waar het thema paddenstoelen is. [ zie artikel 
pagina 7 ] 
Opgave voor deelname op vrijdag 16 november bij 
dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
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19 november Ledenavond KNNV / IVN over “het strand” door 
dhr. C.Cadée van het NIOZ 

 
15 december Natuurexcursie naar het natuurgebied Tureluur op 

het eiland van Schouwen-Duiveland. Het thema van 
deze natuurexcursie zijn de wintervogels. [ zie 
artikel pagina 8 ] 
Opgave voor deelname op vrijdag 14 december bij 
dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

 

 
 
IVN Activiteitenagenda t/m december 2018  
 

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 

    
Za     3 nov. 10,00 Biezenplaat Herfststorm 

Za   10 nov. 10.00 Dordwijk Bronsttijd van het Damhert 

Za   17 nov. 10.00 Zuid/Tongplaat Laat de wintergasten maar 
komen 

Zo   25 nov. 13.30 ‘t Weetpunt Arboretum 

    

Za     1 dec. 10.00 Biezenplaat Beverburcht  

Za     8 dec.   8.00 Oosthaven Hoog Water 

Za   15 dec. 10.00 De Elzen Sporen speuren 

 
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: 



 4 

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 4e kwartaal 2018 
 

Natuurexcursie Meijendel zaterdag op 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 bosschages, 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. 
 

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


 6 

Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Gerard 
Verroen, 078 – 617 86 80 op vrijdag 21 september 2018 tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
 

Natuurexcursie Amerongse Berg op zaterdag 20 oktober 
2018. 
 

De Amerongse Berg is een heuvel in de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug in de Nederlandse provincie Utrecht en is met een 
hoogte van 69,2 meter boven NAP het hoogste punt van de 
provincie. De heuvel ligt ten noordoosten van Amerongen in het 
Amerongse Bos, een van de oudste bossen op de Utrechtse 
Heuvelrug. De meeste bossen op de heuvelrug zijn niet ouder 
dan een eeuw, in het Amerongse Bos dateren sommige grove 
dennen uit 1770. Het bos werd aangelegd als jachtgebied voor 
de kasteelheren van het in de Amerongse Bovenpolder gelegen 
kasteel Amerongen.  
De heuvel maakt deel uit van de stuwwal Utrechtse Heuvelrug. 
In het noordwesten liggen de Hazenberg, de Vlakke Berg en de 
Zuilensteinse Berg en in het zuidoosten liggen de Galgenberg en 
de Elsterberg.  
 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heuvel_(landvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(gemeente)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrecht_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Normaal_Amsterdams_Peil
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerongen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerongse_Bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Utrechtse_Heuvelrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Park_Utrechtse_Heuvelrug
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Amerongen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Heuvelrug_(stuwwal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hazenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlakke_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuilensteinse_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Galgenberg_(Elst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elsterberg_(heuvel)
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Zo'n 400 meter ten zuidoosten van de top bevindt zich een 
tweede iets minder hoge top waarop een solitaire boom staat 
met bankjes er rondom heen. Hier ligt het middelpunt van een 
sterrenbos. Op de noordhelling van de Amerongse Berg bevindt 
zich een leemkuil. In de eerste helft van de 20e eeuw heeft aan 
de Veenseweg een herdenkingszuil, de Waterloo-kolom, 
gestaan. [ wikipedia ] 
 
Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Gerard 
Verroen, 078 – 617 86 80 op vrijdag 19 oktober 2018 tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
 

Natuurexcursie Smokkelpad Strijbeek op zaterdag 17 
november 2018. 
 
Als ergens rond 1870 besloten wordt om de grenzen te bewaken, 
wordt smokkelen voor de bewoners in de grensstreek een 
aantrekkelijke bijverdienste. Het Strijbeekse smokkelpad is 
momenteel een prachtige wandelroute op de grens van 
Nederland en België vlak onder Ulvenhout. De Strijbeekse Heide 
ligt tussen de Strijbeekse- en de Chaamse Beek, tegen de 
Belgische grens. 
 

   
 
Het gebied ligt op hogere zandgronden. Rond 1900 bestond de 
Strijbeekse Heide nog uit natte en droge heide met de daarin 
gelegen vennen en natte laagten. Het Chaamse Beekdal is een 
typisch beekdallandschap. Hoe dichterbij de Chaamse Beek, hoe 
natter. Dit komt door regenwater wat van hoog naar 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leemkuil
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laag door het landschap stroomt. 
Het natuurgebied “den Elsakker” dankt zijn naam aan de 
voormalige rentmeester Wouter van Elsacker, beheerder van dit 
gebied (rond 1588). Het gebied is zeer divers opgebouwd. Naast 
de aangeplante naaldbomen kom je ook heidevelden, vennen, 
bloemrijke graslanden en gagelstruwelen tegen. Langs de 
Strijbeekse beek, waar de terreinomstandigheden natter zijn, 
staat voornamelijk elzenbroekbos.  
Het gebied heeft een rijke fauna. Ree, vos buizerd en bosuil 
worden regelmatig gesignaleerd. In de poelen zitten veel 
amfibieën zoals poelkikker en alpenwatersalamander. Ook is dit 
natuurgebied het biotoop van bijzondere insecten, zoals het 
groentje, venwitsnuit libel en de heidesabelsprinkhaan. 
De flora in de bossen wordt gekenmerkt door o.a. den, 
sporkehout, rankende helmbloem en ruwe berk. De heide 
herbergt zonnedauw, moersaswolfsklauw, klokjesgentiaan, 
terwijl de bloemrijke graslanden gekeurd worden door 
pinksterbloem, kale jonker en echte koekoeksbloem. Een rijk 
gebied voor een boeiende excursiewandeling van 6.7 km.  
 
Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Gerard 
Verroen, 078 – 617 86 80 op vrijdag 16 november 2018 tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
 

Natuurexcursie naar het Plan Tureluur op zaterdag 15 
december 2018. 

De Oosterscheldekering is als getijden doorlatende dam 
gebouwd, maar toch is het verschil tussen hoog en laag water 
met een kwart verminderd. Het oppervlak aan bij eb 
droogvallende slikken en zandplaten is daardoor afgenomen. 
Schorren groeien niet meer en verdrogen doordat ze niet meer 
overspoeld worden. 

Om het verlies aan natuur te compenseren, wordt het 
natuurontwikkelingsproject Plan Tureluur uitgevoerd. Hiervoor 
zijn 44 gebieden geselecteerd waar mogelijkheden zijn voor 
natuurontwikkeling. Buitendijks wordt geprobeerd om de 
afname van schorren te compenseren en duinen te ontwikkelen. 
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Binnendijks worden met behulp van bulldozers en verhoging van 
het waterpeil moerassen gecreëerd. Zowel brakke of zoute 
moerassen in de lagere gelegen gebieden als zoete op hogere 
locaties. 

De Tureluur 

  

 

 

De tureluur is gekozen als symbool van het 
natuurontwikkelingsplan. Je kunt de tureluur het hele jaar door 
aantreffen in de Oosterschelde. De tureluur broedt op de 
schorren en in de zilte graslanden. Daarnaast is deze vogel het 
hele jaar door aanwezig op de slikken, in de inlagen en andere 
drassige terreinen aan de binnenkant van de dijk. 

De tureluur profiteert volop van de natuurontwikkeling. Het 
broedgebied wordt fors groter en ook buiten het broedseizoen 
zal er ruimte zijn om voedsel te zoeken of te rusten. 
De tureluurs die rond de Oosterschelde broeden vertrekken in 
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het najaar naar het zuiden en bereiken het kustgebied van 
Afrika. In de winter verblijven in de Oosterschelde de tureluurs 
uit noordelijke streken zoals IJsland. De tureluur symboliseert 
de belangrijke rol die de Oosterschelde speelt in het leven van 
honderdduizenden vogels die pendelen tussen het hoge noorden 
en het verre zuiden. De tureluur is vooral tijdens de 
broedperiode een luidruchtige vogel. Zo verzorgt hij de nodige 
publiciteit voor het Plan Tureluur. 

De Prunje uitgebreid 
Het gebied de Prunje is een onderdeel van Plan Tureluur en 
tegelijkertijd de oudste polder van Schouwen-Duiveland. Menig 
Schouwenaar haalde hier een maaltijd aan vogels weg. Ook de 
flora was ongekend met velden vol zeekraal, lamsoor, 
schorrenkruid en zulte. 
De Prunje is een feest van kleuren en vormen met zeekraal dat 
eerst groen is en in de nazomer roestbruin en de bijna paarse 
zee-aster. Felle gele bloemen zijn hier ook te vinden zoals de 
knolboterbloem en het jacobskruiskruid. Om de vegetatie 
soortenrijk te houden grazen er in de zomermaanden runderen 
van boeren uit de omgeving. 
 
Plan Tureluur 
De Oosterschelde was van oorsprong een onderdeel van een 
rivierdelta, maar sinds de ingebruikname van de 
stormvloedkering is het gebied feitelijk een zeearm zonder 
zoetwaterinvloed. Op dit moment bezit het gebied nog slechts 
enkele aspecten die 
herinneren aan de vroegere situatie: het steeds kleiner 
wordende zoutwatergetijdengebied en het duingebied aan de 
mondingen. 
Veel van de natuurwaarden bevinden zich op de slikplaten, de 
schorren en de zilte graslanden, maar die nemen juist sterk in 
omvang en kwaliteit af. Natuurontwikkeling moet een belangrijk 
deel van het verlies aan natuur terugbrengen. Het 
natuurontwikkelingsplan voor de Oosterschelde, dat maar liefst 
44 grotere en kleinere projecten omvat, is genoemd naar de 
tureluur, de voor dit gebied zo kenmerkende wadvogel met de 
hoge rode poten. De tureluur broedt op de schorren en in de 
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zilte graslanden. Hij is bovendien het hele jaar door te vinden 
op de slikken van de Oosterschelde en in de drassige, zilte 
randgebieden. 
De 44 projecten liggen als een gordel om de hele Oosterschelde 
heen, langs de kusten van Schouwen-Duiveland, Tholen, St. 
Philipsland en Noord- en Zuid-Beveland. Omdat men het 
dynamische getijdenmilieu op zich al waardevol genoeg achtte, 
zijn de buitendijkse gebieden in principe buiten Plan Tureluur 
gehouden. Het zwaartepunt ligt dus op de binnendijkse 
gebieden, met name op Schouwen-Duiveland waar zich een 
derde van de projectgebieden bevindt. 
 
Binnendijks 
De 44 projecten zijn onder te verdelen naar de volgende 
gebiedssoorten: schorren, duingebieden, dijktaluds, zout-brakke 
inlagen, 
Zoet-brakke veenmoerassen en brakzoute moerasgebieden. Wat 
er nog aan schorren rest, staat bloot aan erosie. Bescherming 
van de schorranden heeft slechts lokaal effect. Ontpoldering 
werkt wel. Dat bleek toen in 1990 onbedoeld de zomerkade van 
de 
Selenapolder bij Saaftinge doorbrak: daar ontwikkelde zich in 
korte tijd een typisch schorpatroon met diepe geulen, kreken en 
natzoute delen, waar zich bijna onmiddellijk zoutminnende 
planten vestigden. Men heeft het maar zo gelaten. Plan Tureluur 
voorzag in één ontpolderingsproject: het 142 hectare grote 
Rammegors. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit project 
daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Duingebieden zijn zeer 
waardevolle elementen in het getijdenmilieu. Plan Tureluur 
kent drie duinprojecten. Ze bevinden zich aan de monding van 
de Oosterschelde. Bijzonder waardevol zijn ook de waterzijden 
van de dijktaluds. Daar hebben zich op verscheidene plekken 
zeer bijzondere wiergemeenschappen gevestigd met een 
planten- en dierenwereld die vergelijkbaar is met die van de 
rotskusten van Bretagne. Het grootste deel van Plan Tureluur 
bestaat uit inlagen en karrevelden, zout-brakke gebieden die 
afgesloten zijn van de dynamiek van de Oosterschelde. Ze liggen 
langs de kusten van Schouwen-Duiveland en Tholen. Hun 
ecologische waarde kan nog worden vergroot door verhoging van 
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het waterpeil en verkorting van de waterverblijftijd. Voor 
broedvogels worden eilandjes aangelegd. Sommige hoger 
gelegen gebieden, langs de kust van Noord- 
Beveland bijvoorbeeld, zijn uitermate geschikt voor de 
ontwikkeling van zoete tot zwak-brakke veenmoerassen. Meer 
landinwaarts, achter dijken en inlagen, zijn er gunstige 
omstandigheden voor de ontwikkeling van brak-zoute 
moerasgebieden. 
Omdat de gebieden te vlak zijn, worden er greppels en plassen 
gegraven; met de vrijgekomen grond worden eilandjes en 
zandruggen aangelegd. Met adequaat peilbeheer kunnen hier 
echt brakke moerassen ontstaan, de ideale leefomgeving voor 
zouttolerante planten en broedgebieden voor bij uitstek 
plevieren, sternen en... tureluurs. Samen maken die ongeveer 
70 procent van het totale oppervlak aan projectgebieden uit. 
Sinds 2002 heeft de Oosterschelde de status van Nationaal Park. 
Het voordeel daarvan is dat er extra middelen voor 
voorlichtingen educatie beschikbaar zijn. Bovendien kent het 
Nationaal Park een beheer- en inrichtingsplan waarmee richting 
kan worden gegeven aan nieuwe ontwikkelingen. Plan Tureluur 
past naadloos in deze opzet. 
 
Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Gerard 
Verroen, 078 – 617 86 80 op vrijdag 14 december 2018 tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
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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 2017 en 2018 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 2017 en 2018 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: 
 
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 natuurexcursie Tiengemeten op zaterdag 14 juli 
2018 
 
Met z’n drieën stapten we op de veerpont naar het eiland 
Tiengemeten in het Haringvliet en we waren zeker niet de enige 
passagiers op deze zonovergoten warme zomerdag. Na aankomst 
namen we eerst een kijkje in het bezoekerscentrum en 
bespraken we de vandaag te lopen route. Voorzien van 
voldoende eten en vooral drinken gingen we op pad. 
Meteen viel het ons op dat we nauwelijks mensen zagen. Waar 
waren die allemaal gebleven? Het bleek dat veel mensen ofwel 
een eigen fiets hadden meegenomen ofwel er een huurden hier 
op het eiland en via de verharde paden zo Tiengemeten 
verkenden. Slechts een enkeling waagde zich op ons grasachtige 
wandelpad. 
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We liepen eerst enige tijd over de Haringvlietdijk westwaarts 
met links uitzicht over een grote plas water en daarachter ruige 
natuur. Er zwommen enkele Meerkoeten rond en wat Wilde 
zwanen. Hier op deze dijk stond een groep Blauwe zeedistels 
(Eryngium maritimum). Vervolgens sloegen we linksaf een breed 
graspad op dat ons naar het midden van het eiland bracht. Daar 
draaide het pad naar het oosten en wandelden we langs een 
brede watergang die ervoor zorgt dat bij hoge waterstand het 
water van het Haringvliet vanuit een opening in de zuidelijke 
Haringvlietdijk in alle uithoeken van Tiengemeten kan komen. 
Deze watergang vormt de scheiding tussen het moeilijk 
toegankelijke deel dat ‘Wildernis’ is genoemd en het beter 
toegankelijke deel dat ‘Weelde’ heet.   

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 Op dit traject kwamen we geen andere wandelaars tegen, maar 
zagen we wel diverse planten zoals Rode ogentroost (Odontites 
vernus), Kattendoorn (Ononis spinosa), 
Strandduizendguldenkruid (Centaurium littorale), Kompassla 
(Lactuca serriola) en heel veel Canadese guldenroede (Solidago 
canadensis). Pas bij de ‘Vliedberg’, een hoogwatervluchtplaats 
voor het vee, tevens uitzichtpunt, zagen we weer enkele 
bezoekers. 
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Nu kregen we links van ons een grote waterpartij waar we 
Jakobskruiskruid (Senecio jacobaea) zagen met daarop rupsen 
van de Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaea). Een Distelvlinder 
(Vanessa cardui) vloog van bloem naar bloem op het 
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum),  en op de 
Akkerdistels (Cirsium arvense) zagen we enkele Putters; in het  
 

 
 
Riet (Phragmites australis) zat een Kleine karekiet te zingen. We 
kwamen uiteindelijk uit op de verharde weg tussen het 
bezoekerscentrum en de recreatieve voorzieningen op de 
uiterste oostpunt van Tiengemeten. We bewonderden de nog 
blauw bloeiende Grote kaardenbollen (Dipsacus fullonum) 
voordat we in de hitte van deze middag rustig terugliepen naar 
de haven waar we de pont naar de vaste wal namen. En zo 
kwam er einde aan een mooie, zeer rustige wandeling door een 
prachtig stuk natuur in de drukke Randstedelijke omgeving. 
 
Gerard Verroen. 
 

Verslag natuur excursie Dommeldal op zaterdag 18 
augustus 2018 
 
Dat was wel even een vreemde gewaarwording toen we over een 
vakantiepark moesten lopen naar het begin van de wandeling 
nadat we onze auto’s geparkeerd hadden bij de Volmolen van 
Waalre in Riethoven, onder Eindhoven. We waren met z’n vijven 
en hadden er zin in om op deze niet al te warme, maar wel 
zonnige dag deze regio beter te leren kennen. 
Het vakantiepark ligt tegenover de Volmolen en grenst aan de 
Dommel en vanaf het park loop je meteen langs de Dommel de 
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afwisselende natuur in. Die bestaat hier voornamelijk uit 
broekbos met diverse boomsoorten als Zomereik, Els, Berk, 
Wilg, Es, veel Populieren en andere soorten, maar uit wat 
opener delen met gras. Langs de Dommel natuurlijk veel Riet 
(Phragmites australis) en andere typische oeverplanten, waar 
we de zomervariant van het Landkaartje (Araschnia levana) 
zien, een kleine vlindersoort die in twee gedaanten voorkomt. 
Langs dit pad herkennen we planten als de Wijfjesvaren 
(Athyrium filix-femina), Gewone hennepnetel (Galeopsis 
tetrahit), Zwart tandzaad (Bidens frondosa), Hop (Humulus 
lupulus), zowel de mannelijke als vrouwelijke planten, en 
Waterpeper (Polygonum hydropiper). Er vliegen ook 
Houtpantserjuffers (Lestes virides). Op de grond ontdekken we 
het Eikenbladzwammetje (Gymnopus dryophilus) 
Als het wandelpad zich van de Dommel verwijdert, lopen we 
eerst door een dennenbos en later door een weide, waar we 
Watermuur (Stellaria aquatica) ontdekken. Om ons heen horen 
we de roep van de Boomklever. Waar het beekje de Keersop in 
de Dommel uitmondt, staat een bank waar we dankbaar gebruik 
van maken voor een korte pauze; we zien hoe mensen zich op 
zelfgeknutselde vlotten en badkuipen met de stroom van de 
kronkelende Dommel mee laten voeren en zich moeten 
inspannen om bij zo’n bocht niet in de oever vast te lopen. 
Na deze pauze lopen we geruime tijd langs de Dommel door een 
gemengd loofbos met voornamelijk Populieren, die vroeger 
gebruikt werden voor de fabricage van klompen, kratten én 
lucifers.  
Via een hoge, metalen brug steken we de Dommel over en 
komen we in een gebied met weilanden en maïsakkers. Hier zien 
we langs het talud van een sloot veel Moerasrolklaver (Lotus 
uliginosus) en Wilde Bertram (Anthemis ptarmica); ook 
ontdekken we een rups van de Koninginnepage (Papilio 
machaon). Langs die sloot groeit ook veel Koninginnekruid 
(Eupatorium cannabinum), Grote wederik (Lysimachia vulgaris) 
en Grote kattenstaart (Lythrum salicaria). 
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Wilde Bertram [ Anthemis ptarmica ] 
 
We wandelen nu door het gebied van de Loonderhoeve, een in 
2014 ontstaan natuurgebied. Boerenwormkruid (Chrysanthemum 
vulgare), Keizerkaars (Verbascum phlomoides) en Konigsvaren 
(Osmunda regalis) zien we nu, maar ook een enkel exemplaar 
van de Brede wespenorchis (Epipactis helleborine). Hier steken 
we bij een vispassage in de Dommel het riviertje weer over en 
lopen door weiden en bossen terug naar het beekje de Keersop; 
daar groeit op een dode boomstronk de Dikrandtonderzwam 
(Ganoderma adspersum), de Tijgertaaiplaat (Lentinus tigrinus) 
en op een dode tak op de grond de Winterhoutzwam (Polyporus 
brumalis). De route gaat nu door een populierenbos terug naar 
het vakantiepark en de Volmolen. Al met al een rustige 
wandeling die een mooi stukje van de Brabantse Kempen laat 
zien. 
 
Gerard Verroen. 
 

Verslag natuurexcursie Regte Heide op vrijdag 7 
september 2018. 
 
Op vrijdag 7 september zijn we met 6 natuurliefhebbers naar de 
Regte Heide onder Tilburg gereden. Vrijdag is wat verkeer 
betreft drukker dan de zaterdag maar door een slimme 
landelijke route waren we toch binnen een uur op de plaats van 
bestemming. Het natuurgebied de Regte Heide van het Brabants 
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Landschap is heel afwisselend met oude bomen en lanen op het 
landgoed, Het prachtige vochtige beekdal van de Lei en de 
hogere zandgronden met heide en dennen- en loofbossen. 
 

 
Locatie natuurgebied Regte Heide in de omgeving van Goirle 
 
Het aanvankelijk dreigende weer onderweg werd steeds beter 
en bij de start van de wandeling liepen we heerlijk in zonnetje. 
Doordat er de voorafgaande dagen redelijk veel regen was 
gevallen en de temperatuur rond de twintig graden was hebben 
we ook redelijk wat paddenstoelen gevonden. 
De zomereiken, Amerikaanse eiken en beuken in het eerste deel 
van de wandeling stonden er over het algemeen goed bij. De 
beukennootjes en eikels vielen met grote regelmaat naar 
beneden. In het vochtige en op sommige plaatsen natte beekdal 
was de vegetatie compleet anders. Het driedelig tandzaad, 
bloeide rijk, de kale jonker, bitterzoet, moerasvergeet-me-
nietje, watermunt, wolfspoot, en haagwinde geven aan dat de 
vochtige bodem van het dal en het water redelijk voedselrijk 
zijn. 
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Koeienboleet 
 
Nog steeds is er in het dal op kleine schaal veeteelt. Wel wordt 
er gemaaid en het maaisel afgevoerd om de bodem te 
verschralen, waardoor de soortenrijkdom kan toenemen. Het 
blijkt dat het Brabants Landschap op allerlei manieren probeert 
de diversiteit in het gebied te vergroten.  
 

 
Grote Parasolzwam 
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Zo worden delen van de dichtgegroeide heide gerooid en 
geplagd, de graslanden gemaaid en het maaisel afgevoerd en de 
voedselarme vennen in het hogere gedeelte van het gebied 
schoongemaakt.        
  

 
 
Op onze tocht hebben we nog een aantal leuke vondsten 
gedaan. Op de voedselarme zandgrond bij de vrijwel 
droogstaande vennen troffen we zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), beenbreek (Nartehecium ossifragum) en op het 
pad de grondster (Illecebrum verticillatum). 
Op de heide kwamen een tapuit (Oenanthe oenathe) en het 
paapje (Saxicola rubetra) tegen. Ongetwijfeld staan er in het 
beekdal zelf ook bijzondere planten. Dit gedeelte is helaas niet 
toegankelijk. 
De paddenstoelen die we nog hebben getroffen zijn de 
parelammaniet (Amanita rubescens), de koeienboleet (Suilus 
bovinus), Parasolzwam (Macrolepiota procera) Witglanzende 
stropharia, (Stropharia albonitens)? de zandpadvezelkop 
(Inocybe lacera). 
Foto’s Jan Huijzers 
 
Frans Beuvens 
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Van het Bestuur. 
 
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een 
verordening die door de Europese Unie (EU) is vastgesteld. 
Zij regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de 
bescherming van persoonsgegevens. 
Deze wetgeving is ingegaan op 25 mei 2018.  
De AVG schrijft voor dat een vereniging uitdrukkelijk 
toestemming moet hebben om persoonsgegevens van de leden 
te verzamelen, verwerken en gebruiken.  
Dus is het noodzakelijk dat wij ook gaan voldoen aan de AVG. 
Tijdens een bestuursvergadering is de tekst van onze AVG in 
concept opgesteld. Wij vragen uw mening over dit hieronder 
afgedrukte concept versie van de verklaring. Indien u bezwaar 
hebt tegen de verwoording in deze verklaring, verzoeken wij u 
te reageren door een mail en/of brief te sturen naar de 
secretaris van de KNNV-Drechtsteden met uw reactie. Indien wij 
voor 8 november 2018 geen reactie ontvangen, wordt deze 
verklaring in de eerstvolgende bestuursvergadering definitief 
vastgesteld. 

 
Privacyverklaring KNNV Drechtsteden 
 
1 Algemeen 
In deze verklaring geeft het bestuur aan hoe zij omgaat met 
persoonsgegevens van leden, donateurs en cursisten. 
De persoonsgegevens waar wij mee werken zijn aan ons 
verstrekt door de leden, donateurs en cursisten. 
 
2  Welke gegevens registreren en gebruiken we: 
Voor- en achternaam  
Geboortedatum 
Geslacht 
Lid vanaf… 
Adresgegevens 
Telefoonnummers 
E-mailadres  
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3 Doel van de registratie 
Om als Vereniging KNNV Drechtsteden en lid en/of donateur van 
deze vereniging te kunnen functioneren is communicatie 
noodzakelijk. Communicatie tussen bestuur, werkgroepen en 
leden, donateurs over, voor de Vereniging relevante zaken, is 
noodzakelijk om als vereniging te functioneren. Het betreft dus 
het eigen gebruik door de Vereniging in het belang van de 
Vereniging en de dienstverlening aan de leden, donateurs en 
cursisten 
 
4 Communicatie - media 
Om adequaat te kunnen communiceren, maken wij gebruik van 
de volgende media: 

 Nieuwsbrieven,  

 Post 

 Elektronische berichtgeving zoals e-mails, app ’s etc. 

 Telefoon 
 
5 Delen met derden 
In principe worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden.  
Delen van persoonsgegevens vindt alleen plaats wanneer er een 
wettelijke verplichting is en wanneer het in het belang van de 
Vereniging en of leden is, zoals het afsluiten van een 
Vrijwilligersverzekering. In dergelijke specifieke gevallen 
worden gegevens gedeeld met bijvoorbeeld de 
verzekeringsmaatschappij. 
 
6 Financiële gegevens 
De financiële administratie is belegd bij de penningmeester van 
KNNV Drechtsteden. 
De bankgegevens zijn noodzakelijk i.v.m. innen contributie, 
donaties en cursusgelden. Deze gegevens zijn aan KNNV 
Drechtsteden verstrekt door de leden, donateurs en cursisten en 
worden enkel ingezet om contributies, donaties en cursusgelden 
te innen. 
 
7 Bewaren van gegevens 
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt 
noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de 
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gegevens zijn verstrekt. Na beëindiging van het lidmaatschap 
worden de persoonsgegevens verwijderd uit het 
adressenbestand. De gegevens van oud-leden worden nog 7 jaar 
bewaard in het bestand oud-leden.  
 
8 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te 
corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie 
en verwijdering kunt u naar het bestuur sturen. Het bestuur kan 
bij een verzoek vragen om een identiteitsbewijs. Het bestuur zal 
zo spoedig mogelijk op uw verzoek reageren. 
 
9 Beveiligen 
Gegevens kunnen digitaal en in sommige gevallen als hard-copy 
bewaard worden. Beide wijzen van bewaren gebeuren uiteraard 
zorgvuldig  
De KNNV Drechtsteden neemt de bescherming van uw gegevens 
serieus. Zorgvuldigheid is zowel bij digitaal als in hard-copy 
bewaarde gegevens ons uitgangspunt. Wij nemen passende 
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, 
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen 
te gaan. 
 
10 Klachten 
Klachten met betrekking tot de privacy kunnen gestuurd worden 
aan het bestuur van de KNNV Drechtsteden. Mocht de actie van 
het bestuur voor u onvoldoende zijn dan kunt u zich wenden tot 
de:  
Autoriteit Persoonsgegevens 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 
 
11 Evaluatie 
Het bestuur besteedt in het jaarverslag aandacht aan de 
privacy. Iedere drie jaar (Of zoveel eerder als noodzakelijk) 
evalueert het bestuur het privacy beleid, wat kan leiden tot 
aanpassing.  
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Waterschap verkiezingen 2019 

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor het algemeen 
bestuur van het waterschap. Deze zijn sinds 2015 tegelijkertijd 
met de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten. 
Iedereen van 18 jaar en ouder, wonend in het beheergebied van 
dit waterschap kan stemmen. Door te stemmen, bepaalt u wie 
er straks in het bestuur van Waterschap Rivierenland en van het 
Waterschap Hollandse Delta zitten. Het nieuwe bestuur wordt 
gekozen voor een periode van vier jaar.  
 
Waterschappen in Nederland. 
 
Van oudsher zorgen de waterschappen namens de bewoners van 
een bepaald gebied voor de waterhuishouding en veilige dijken. 
Zo zorgen zij voor het beheer en onderhoud van de dijken in dat 
gebied, het juiste waterpeil in sloten en andere wateren en voor 
het zuiveren van afvalwater. Momenteel zijn er 21 
waterschappen. Elk waterschap heeft een gekozen algemeen 
bestuur en een dagelijks bestuur, beide besturen worden 
voorgezeten door een dijkgraaf. 
Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met 
de gemeenteraad bij een gemeente. Dit algemeen bestuur stelt 
het beleid van het waterschap vast en controleert of het 
dagelijks bestuur dat beleid goed uitvoert. Het algemeen 
bestuur vertegenwoordigt alle belanghebbenden bij de 
taakuitoefening van het waterschap. De grootste groep van deze 
verschillende belanghebbenden zijn de ingezetenen van het 
waterschap. 
 
Een van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen is Water 
Natuurlijk. 
Water Natuurlijk is landelijk de grootste waterschap partij die 
deelneemt aan de verkiezingen voor de waterschappen. Water 
Natuurlijk is in 2008 opgericht om de belangen natuur, milieu, 
landschap en recreatie in de gebieden van de waterschappen 
beter te beschermen. Water Natuurlijk zet zich in voor schoon, 
veilig, gezond en betaalbaar water.  
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De afgelopen periode hebben de bestuursleden van Water 
Natuurlijk zich ingezet voor het verbeteren van het beheer van 
het groen langs watergangen en voor bloemrijke dijken. Maar 
ook voor planmatiger beheer en meer duurzaamheid en 
innovatie. Een project als de groenblauwe verbinding van het 
Zuiderpark naar de Koedood en het opzetten van de kier in het 
Haringvliet steunen wij van harte.  
 
Meer informatie kunt u vinden op www.waternatuurlijk.nl, 
www.wshd.nl/verkiezingen en www.rivierenland.nl 
In de komende uitgave van de Spindotter komen we hier nog 
zeker op terug.  

 
Column 
 
Een jongensdroom 
 
Op een haar na heb ik hem gemist. In het park naast ons huis 
heeft, bij het uitlaten van de hond, onze opgeschoten 
adolescent een gewonde buizerd gevonden en mee naar huis 
genomen. Ik kreeg de foto van hem doorgestuurd op het 
vliegveld van London-City, waar ik voor een zakenreisje even de 
bloemen buiten zette. 
Jaloezie en euforie maken zich van mij meester. De 
zeldzaamheid om tegen een gewonde roofvogel aan te lopen is 
meestal een “once in a lifetime” gebeurtenis, kan ik je 
verzekeren. Ergens in mijn onderbewustzijn ben ik daar altijd 
mee bezig. Nu is het dan zover en ik app mijn vrouw, die 
inmiddels op de hoogte is van de zeldzame vondst, dat het wat 
mij betreft even kan wachten voordat de dierenambulance 
gebeld wordt. U begrijpt mijn teleurstelling op de gemiste kans, 
wanneer vrouwlief bij mijn gehaaste binnenkomst beteuterd 
weet te melden dat ze het niet over haar hart kon verkrijgen om 
niet de dierenambulance te bellen. Het arme beest lag er 
inmiddels zo fragiel bij! “Ben je ze in de straat dan niet 
tegengekomen?” vraagt ze me met enige reserve in haar stem. 
Ze ziet het verdriet in mijn ogen, omdat de vogel “gevlogen” is. 
Daar gaat mijn kans om voor de tweede keer een gewonde 
roofvogel te verzorgen. Het hele scenario had, tijdens de vlucht 

http://www.wshd.nl/verkiezingen
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van London naar Rotterdam, in mijn verbeelding de revue al 
gepasseerd. Ik zag mezelf al lopen met de fiere kromsnavel op 
mijn valkeniershandschoen. Ook de roestplaats in de hoek van 
de tuin was al gebouwd en we zouden wel een list verzinnen op 
het illegaal in bezit hebben van een wilde roofvogel. Heel lang 
geleden, toen ik nog een borstelige snor onder mijn neus en een 
matje in mijn nek had, was ik helemaal idolaat van roofvogels 
en de valkerij. Philip Glasier was mijn grote held en ik heb het 
boek over zijn jeugdliefde voor de valkerij helemaal grijs 
gelezen. Op een gegeven moment had ik alle leesvoer uit die 
tijd over deze edele sport verorberd en zelfs leren 
valkenschoentjes en langveters gemaakt. Omdat toeval niet 
bestaat en je geluk kan afdwingen, ben ik via een neef, die voor 
zijn opleiding stage liep op een boerderij, in het bezit gekomen 
van een gewonde torenvalk. Alleen al het van dichtbij kunnen 
bekijken van deze parel der natuur is onbeschrijfelijk. Middels 
alle opgedane kennis uit de boeken, heb ik de wilde valk “zeeg” 
gekregen en getraind. Maandenlang ben ik nog in het trotse 
bezit geweest van “Falco”. Tegen de herfst heb ik het beest zijn 
vrijheid teruggegeven, maar het afscheid voelt nog immer als 
een litteken! Mede doordat het bij die ene keer is gebleven. 
Regelmatig bekruipt me dan ook het gevoel dat ik onderhand 
toch een keer aan mijn carrière in het groen moet beginnen. Ik 
dacht voorbestemd te zijn om mijn talenten in de natuur te 
laten gelden. Nu gaat het niet verder dan het vertellen van 
allerlei natuurweetjes aan een ieder die het horen wil of niet. 
Gelukkig deel ik het vogelspotten inmiddels met vrouwlief en 
dochter. Intussen werk ik alweer decennialang in de 
petrochemie. Dat voelt soms “eerlijk gezegd” wel als een 
contradictie. Maar deze branche heeft me geen windeieren 
gelegd en het verlaten van de “gouden kooi” is niet eenvoudig. 
Nu het bezit van een buizerd zo dichtbij was, had ik graag alles 
weer opzijgezet om een groen beroep te gaan beoefenen. Het 
zal wel een jongensdroom blijven, ben ik bang. Maar goed, ik 
houd zo voorlopig wel de mooiste hobby die er is! 
 
Wouter Kramer 
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Libellen op het eiland van Dordrecht en de Brabantse 
Biesbosch  

 
Nieuwkomers 
 
Nagenoeg het gehele eiland van Dordrecht bestaat uit 
zeekleigrond. Er zijn veel sloten, kreken, vijvers, een aantal 
poelen en een enkele plas. Verder zijn er rivieren aan de noord-
en zuidkant met zandstrandjes. Gebieden als de Merwelanden, 
het park bij de Hoven, het Dubbelmondepark, achter 
Wilgenwende, de Elzen en de Tongplaat hebben allemaal riet, 
water-en oevervegetatie en zonnige, windluwe plekken.  In de 
nieuwe Brabantse Biesbosch zijn ook steeds meer plekken aan 
het ontstaan die deze kenmerken hebben.  
 
Op het eiland van Dordrecht en in de Brabantse Biesbosch zijn 
van april tot en met oktober ruim 23 gangbare en een aantal 
minder gangbare soorten te zien. Vuurjuffer, variabele 
waterjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, glassnijder, vroege 
glazenmaker, paardenbijter , platbuik en de bloed,-bruin-en 
steenrode heidelibel zijn makkelijk te vinden. 
Het wordt de laatste 2 tot 3 jaar nog leuker omdat er een paar 
soorten zijn, die zich als nieuwkomer waarschijnlijk vast in de 
genoemde gebieden hebben gevestigd.  
 

 
Vuurlibel [ mannetje ] 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CrocothemisErythraeaMale.jpg
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De Vuurlibel werd pas 8 jaar geleden voor het eerst op het 
eiland van Dodrecht gezien, maar heeft nu een kleine populatie 
in het gebied achter Wilgenwende. Het vuurrode mannetje van 
deze soort kun je niet missen. Ze zitten vaak op de grond ( zie 
foto). 
De Weidebeekjuffer doet het heel goed in de Brabantse 
Biesbosch en wordt meer en meer op het Eiland van Dordrecht 
gezien; in de Merwelanden, af en toe in de Elzen en dit jaar ook  
op de Tongplaat 
 

  
Weidebeekjuffer 
 
De Smaragdlibel was tot voor een aantal jaar in aantallen van 
40-50 exemplaren in de Merwelanden te zien, inmiddels wordt 
deze libel ook gespot in de Hoven, Dubbelmondepark en de 
Elzen. 
 
Twee soorten die zich naar het noorden uitbreiden zijn de 
Kanaaljuffer en de Blauwe Breedscheenjuffer.  
 
Beide soorten houden van langzaam stromend water, kleine 
rivieren of brede sloten. De Kanaaljuffer werd twee jaar terug 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikgL_s3ZzdAhVOaVAKHYnLAQkQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Weidebeekjuffer&psig=AOvVaw0ip5VFOUBTUnWiACPXWyP9&ust=1535991896279420
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voor het eerst in het zuidelijke deel van de Biesbosch 
waargenomen. Daarvoor reikte de verspreiding tot Waalwijk. 
Deze soort is overigens ook nieuw in het gebied van de Aa of 
Weerijs ten westen van het Mastbos. 
 

 
Blauwe Breedscheenjuffer [ mannetje ] 
 
De Blauwe breedscheenjuffer heeft populaties ten oosten van 
Gorinchem en net boven Etten - leur [de Berk]. Dit jaar is de 
soort op meerdere plaatsen in de Brabantse Biesbosch 
gevonden, o.a. Aan de noordkant van de Noordwaard. 
Al met al mooie aanvullingen, die het de moeite waard maken 
om dicht in de buurt op pad te gaan. 
 
Noorderdiepzone 
En er is meer op komst! Ik kom zelf al jaren in de Elzen en nu de 
werkzaamheden in de Elzen noord zijn afgerond zijn er weer de 
nodige libellen te zien. Ik denk dat het in 1-2 jaar weer op het 
oude niveau is, maar hoop eigenlijk dat het beter wordt door de 
nieuwe inrichting en waterhuishouding.  
Ook ga ik nu al regelmatig kijken in de prille Noorderdiepzone. 
Er zijn veel oude en nieuwe sloten, die al worden bezet door 
Gewone oeverlibellen, Vroege glazenmakers en Platbuiken. Bij 
plassen en poelen vliegen Lantaarntjes en Watersnuffels. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coenagrion_hastulatum.jpg


 31 

 
 
Wordt dit een mooie plek voor libellen in de Noorderdiepzone? 
Ik wacht op het moment dat het er natter wordt, dan zouden 
ook pionierssoorten als Tengere grasjuffer en Zwervende 
heidelibel er kunnen komen. 
 
Eigenlijk is mijn verhaal een pleidooi om regelmatig in de natuur 
hier om de hoek te gaan kijken. Er is veel te zien en veel te 
ontdekken.  
Zo af en toe zijn er spectaculaire soorten te zien als Zuidelijke 
glazenmaker, Zuidelijke keizerlibel en onlangs de Sierlijke 
witsnuitlibel. En bedenk; bij het zoeken naar libellen zie je ook 
veel andere beesten, klein en groot, kruipend en vliegend. 

 
Leo Marinissen 
 
Flower power 
 
De achteruitgang van insecten, vogels, planten en zoogdieren is 
enorm. Het gaat echt slecht met de biodiversiteit. Het aantal 
insecten is de afgelopen 25 jaar afgenomen met meer dan 60%. 
De boerenlandvogels, zoals veldleeuwerik, grutto en patrijs zijn 
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de aantallen sinds 1960 afgenomen. De ortolaan en grauwe gors 
zijn volledig uitgeroeid. Ook met soortenrijkdom aan planten is 
het droevig gesteld. De extreme droge en hete zomer van dit 
jaar helpt de levende natuur ook niet echt.  
    

      
Veldleeuwerik                             Ortolaan  
 
Inmiddels zijn veel natuurorganisaties al jaren actief bezig om 
natuur te redden of in stand te houden. Agrarisch Nederland 
doet schuchtere pogingen om het imago te verbeteren en 
beleidsmakers schrijven in ieder geval dikke rapporten.  
De bewustwording dat er iets moet gebeuren neemt toe maar 
resultaten zijn ook op het eiland van Dordrecht nog erg mager. 
Burgers nemen steeds vaker zelf het initiatief.  
Dat is maar goed ook. Willen we iets behouden dan moeten de 
Dordtenaren actie ondernemen. Het initiatief van de adoptie-
terreinen, (kleine plantsoenen die beheerd worden door de 
buurtbewoners) is een goed voorbeeld. Ecologisch bermbeheer 
kan ook helpen om de biodiversiteit te verbeteren.  
 
Momenteel wordt te vaak onoordeelkundig gemaaid, waardoor 
bijvoorbeeld waardplanten van vlinders weg zijn voordat de 
rupsen zich hebben kunnen verpoppen. Het is waarschijnlijk 
geen kwade wil maar een gebrek aan kennis. Ook in Dordrecht 
lijkt het erop dat de economen het ecologisch beleid uitvoeren.  
Wanneer Dordrecht het behoud van de biodiversiteit serieus 
neemt zou de aanstelling van een stadsecoloog wellicht een stap 
in de goede richting zijn. Vooralsnog moeten de Dordtenaren 
zelf meer bloemen struiken en bomen planten om de diversiteit 
te vergroten.  
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 avond 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. 



 

              
                                            Pijlkruid 

           
Zonnedouw                                     Rups van Koninginnepage                
 

   
 Moerassprinkhaan            Prehistorische grafheuvels 
 

 
Foto’s: Jan Huijzers en Ruud Dorst in Dommeldal en Regte Heide                                                                                            


