
 
 

 

 



Bestuur KNNV Drechtsteden                     KvK 24417034   
 

voorzitter: Frans Beuvens: 078 – 613 72 07 
secretaris : Hein Ruiter: 078 – 614 38 60 
penningmeester: Ruud Dorst : 078 – 618 37 23 
ledenadministratie: Ruud Dorst : 078 – 618 37 23 
algemeen lid : Gerard Verroen : 078 – 617 86 80 
webmaster : Jan Zellmann: 06 – 48 76 13 09 

 
Adres Secretariaat KNNV Drechtsteden 
Hein Ruiter, Merwekade 84, 3311 TH Dordrecht 
E-mail: secretaris@drechtsteden.knnv.nl 
Webpagina: http://www.knnv.nl/drechtsteden 
 

Kopijdata : 1 maart, 1 juni, 1 september, 1 december 
 

Inhoud: Voorwoord van de voorzitter                   1 
 
 Programma KNNV 1e kwartaal 2019          2-3 

                 Programma IVN    1e kwartaal 2019          4 
                 Ledenavond lezing 18.01.2019                 5-6 
  
                 Komende excursies KNNV                        6-8 

Werkgroepen: 
      Natuurwerkgroep                              8 
 
Excursieverslagen                                   9-18 
 
Van het Bestuur                                    18-21 
 
Column                                                 21–23 
 
Pionierende nieuwkomers                      23-27 
Libellen op het Eiland van Dordrecht       
En Brabantse Biesbos. 
 
Biodiversiteit / Tweede kans bloeiers     27-28                                          
 
 
 

mailto:secretaris@drechtsteden.knnv.nl
http://www.knnv.nl/drechtsteden


 1 

Voorwoord Winter 2018 / 2019 
 
Voor ons liggen nog enkele wintermaanden en het begin van de 
lente. Wat betreft het weer is voorspellen een ingewikkelde 
zaak. Het vorig jaar was januari een milde maand terwijl 
februari en maart nog een forse periode met matige vorst heeft 
opgeleverd. Dus het blijft spannend en afwisselend. Gaat 
vriezen of gaat het dooien. Wat wel zeker is dat ieder 
jaargetijde de moeite waard is om de natuur in te trekken. De 
bomen hebben prachtige en hele specifieke knoppen, zoals de 
rode knoppen van de linde. Dit seizoen is bij uitstek geschikt om 
mossen en korstmossen te bestuderen.  
 

                          
               Dooiermos                            dikkopmos 

 
Vaak zijn de eerste bolgewassen en stinzenplanten al vroeg in 
februari te zien. Het voordeel van de winter is dat de bomen en 
struiken kaal zijn en dat de vogels die hier zijn zich goed laten 
zien. 

              
         merel                               pimpelmees                                

De tuinvogels, zoals merel en pimpelmees zijn natuurlijk een 
flinke en bekende groep, maar ook de roofvogels zijn beter te 
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spotten. De watervogels op de Tongplaat, zoals de smienten, 
talingen en krakeenden laten zich uitstekend bekijken. 
Het wordt ongetwijfeld weer een prachtig seizoen waarin veel 
te zien zal zijn.  
 
Frans Beuvens 
                                                   

KNNV Excursie – en lezingen programma t/m 
april 2019 
 
 
27 december  Eindejaarsplantenjacht. Verzamelen op de 

parkeerplaats bij de Zuidhaven. Aanvang om 10.00 
uur. Hiervandaan lopen we naar de Tongplaat. 

 
14 januari Mini cursus tuinvogeltelling.  

Lesavond: Maandag 14 januari 2019, vanaf 20.00 
uur. Locatie: Het Koetshuis, 
Duurzaamheidscentrum Weizigt, Van 
Baerleplantsoen 30, 3314 BH Dordrecht. [ Zie 
omslag ] 
 

19 januari Mini cursus tuinvogeltelling. 
Excursie: zaterdag 19 januari 2019, vanaf 10.00 
uur. Locatie: Wantijpark, Dordrecht. 
 

21 januari Ledenavond KNNV / IVN met een lezing over 
mieren door mevrouw Marlène van Heunen. [ zie 
artikel op pagina 5 ] 

 Locatie: Het Koetshuis, Duurzaamheidscentrum 
Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, 3314 BH 
Dordrecht. 

 
26 januari  Natuurexcursie naar Kootwijkerzand. Het 

onderwerp van deze natuurexcursie is dierensporen 
en mossen. [ zie artikel pagina 6 ] 
Opgave voor deelname op vrijdag 25 januari bij 
dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
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9 februari  Natuurexcursie naar Tilburg. Hier ontmoeten wij 

het werk van de KNNV afdeling Tiburg in het 
Natuurmuseum Brabant en in de daaropvolgende 
natuurexcusie in de omgeving van Tilburg. 
Opgave voor deelname op vrijdag 8 februari bij 
dhr. F.Beuvens op telefoon 078 – 613 72 07, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 

 
18 februari  Ledenavond KNNV / IVN. Het onderwerp voor deze 

ledenavond wordt later bekend gemaakt. 
 
22 februari Natuurexcursie naar het Quackjeswater op het 

eiland van Voorne met als onderwerp vogels [ zie 
artikel pagina 7 ] 
Opgave voor deelname op vrijdag 21 februari bij 
dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 
18.00 en 20.00 uur. 
 

22 maart Op deze avond houden wij onze jaarlijkse KNNV 
Algemene Leden Vergadering. Aanvang 20.00 uur.  

 De locatie van deze vergadering hangt af van het 
aantal KNNV leden dat zich opgeeft om deze 
vergadering bij te willen wonen. [ zie concept 
agenda op pagina 19 ] 

 
15 april Ledenavond KNNV / IVN. Deze avond vertelt de 

heer Cor Speek over kraanvogels. Tevens wordt 
een film over deze vogels vertoond.  

 Locatie: Het Koetshuis, Duurzaamheidscentrum 
Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, 3314 BH 
Dordrecht. 

 
11 mei  Natura 2000 wandeling in de Hollandse Biesbos. In 

samenwerking met het Biesboscentrum en onder 
leiding van een KNNV natuurgids wordt het 
Griendmuseumpad bewandeld. Opgave voor 
deelname: Aanmeldingen via Biesboscentrum 
Dordrecht (online via website 
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www.biesboschcentrumdordrecht.nl ) Kosten p.p. 
bedragen € 2,00,  

 

 20 mei  Ledenavond KNNV / IVN. Voor deze avond is de 
invulling nog niet bekend. Deze wordt in een later 
stadium bekend gemaakt.  

 Locatie: Het Koetshuis, Duurzaamheidscentrum 
Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, 3314 BH 
Dordrecht. 

 
 
IVN Activiteitenagenda t/m april 2019  
 
Za  5 jan. 10.00 Biezenplaat geniet van wat je ziet 

Za 12 jan. 13.30 Dordwijk winterflora in landschapstuin 

Za 19 jan. 10.00 Zuid/Tongplaat zeearend en andere 
wintervogels 

    

Za  2  feb. 10.00 Biezenplaat wachten op her voorjaar 

Za  9  feb 13.30 Dordwijk winterkleuren tussen 
monumentale bomen 

Za 16 feb. 10.00 De Elzen naar de knoppen 

    

Za   2  mrt. 10.00 Biezenplaat ontluikende knoppen 

Za   9  mrt. 13.30 Dordwijk spinzen planten 

Za  16 mrt. 10.00 Zuid/Tongplaat vroegste fladderaars 

Zo 24 mrt 13.30 Arboretum het schuiven der knoppen 

    

Za   6 apr 10.00 Biezenplaat de laatste kans 

Zo   7 apr. 13.30 Wanijpark lentekriebels 

Za  13 apr. 10.00 Dordwijk bloesem in de boomgaard 

Za  20 apr. 06.00 De Elzen Vroege vogels 

Za  20 apr.  Bijenmarkt  

Za 28 apr. 07.00 Tongplaat blauwborst in het moeras 

 
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. 

http://www.biesboschcentrumdordrecht.nl/
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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 

  

Ledenavond KNNV / IVN  

Mierenlezing op maandag 18 januari 2019 door Marlène 
Heunen 

Mieren zijn een groep van kolonie-vormende sociale insecten, 
die behoren tot de orde van vliesvleugeligen (Hymenoptera). 
Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende 
leefomgevingen; waar ze voorkomen zijn mieren de dominante 
levensvorm op de bodem. Geschat wordt dat de totale 
biomassa van mieren groter is dan die van alle andere 
dierensoorten op aarde.  

 

Omdat mieren overal ter wereld voorkomen (behalve 
Antarctica), zijn ze één van de succesvolste diergroepen. Vele 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5nZyopZ_fAhWGYVAKHS7WBXEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.duurzaamthuis.nl/mieren-bestrijden-een-geduchte-tegenstander&psig=AOvVaw1TF-g9vNb6riplfwHt9wfU&ust=1544875893198524
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mierensoorten bouwen het nest in de bodem of in holle bomen, 
andere spinnen bladeren aan elkaar om een nest te maken, 
weer andere leven in spleten tussen rotsen. Het reilen en zeilen 
van een volk valt of staat met de eigen specifieke geur. Ieder 
nest heeft een eigen luchtje waaraan iedere mier de 
nestgenoten kan herkennen. De werksters leggen geursporen 
aan, waardoor ze de weg naar het nest feilloos weten te vinden. 
Komen ze onderweg een prooi tegen, die te groot is om te 
verslepen, dan markeren ze met hun geurstof de plek. Andere 
mieren die langs komen, herkennen de geur en beginnen aan de 
prooi te trekken en te slepen. Mieren kunnen vijfhonderd maal 
hun eigen gewicht trekken, maar als je met tientallen aan het 
sjorren gaat en de neuzen staan niet allemaal in dezelfde 
richting, dan schiet het niet op. Daar komt nog eens bij dat het 
mieren pad bezaaid is met dennennaalden, grassprietjes en 
andere obstakels: niet bepaald een fraai geplaveide weg dus.  

Over het nut van mieren bestaat geen twijfel. Een beetje volk 
maakt honderdduizenden grote en kleine, vaak schadelijke 
insecten buit. Grote prooien worden gedood en in stukjes 
geknipt. De aanwezigheid van mieren is een indicatie voor een 
gezond bos. 

Komende excursies in het 1e kwartaal 2019 
 

Natuurexcursie Kootwijkerzand zaterdag op 26 januari 
2019. 

Het natuurreservaat Kootwijkerzand is 700 hectare groot en ligt 
op het westelijk deel van de Veluwe, binnen de veel grotere 
boswachterij Kootwijk (ca 3600 ha) bij Kootwijk.Noordelijker 
ligt het Harskampse Zand, naar het oosten het dorp Radio 
Kootwijk. Om het zand in beweging te houden moeten 
regelmatig beheersmaatregelen genomen worden, omdat anders 
door mosvorming het zand vastgelegd wordt. Dit is een gevolg 
van het neerslaan van stikstof uit de lucht. Algen, mossen, 
korstmossen en hogere planten kunnen zo extra hard groeien in 
het van nature arme zand. Kenmerkend voor het Kootwijkerzand 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwe_(streek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kootwijk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Harskampse_Zand&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Kootwijk_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_Kootwijk_(dorp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beheersmaatregelen_in_de_natuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstof_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korstmos
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zijn de grillig gevormde vliegdennen. Omstreeks 2500 voor 
Christus kwamen op het Kootwijkerzand al mensen voor.  

Ook zijn er vuurstenen pijlpunt en enkele aardewerken 
potresten uit ongeveer 1700 v. Chr. gevonden. In de tweede 
eeuw na Chr. werden er enkele boerderijen gebouwd en vanaf 
700 na Chr. kan er van een dorp gesproken worden.  

Door te intensief gebruik van de grond ontstonden er omstreeks 
1000 na Chr. stuifzanden, waardoor de waterputten dichtstoven. 
Een deel van de resten van Romeinse en Vroeg middeleeuwse 
bewoning is wettelijk beschermd op basis van de 
Monumentenwet 1988. 

 

 

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 Quackjeswater op vrijdag 22 februari 
2019. 
 

Het Quackjeswater in het Voornes Duin is het domein van de 
oudste kolonie lepelaars in de delta. Ze broeden hier sinds 1989 
en ondertussen broeden er ongeveer 200 paren. Via een 
sprookjesachtig wandelpad door het bos kom je na een korte 
wandeling bij een uitkijkpunt over het Quackjeswater. 
 
Dit is een duinmeer waar in het voorjaar en zomer lepelaars, 
maar ook blauwe reigers, aalscholvers en zelfs kleine 
zilverreigers broeden. Op de eilanden in het duinmeer kunnen 
de vogels veilig broeden. Het duinmeer is één van de soorten 
rijkste duingebieden van West-Europa. Je kunt hier uren staan 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardewerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerderij
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Rijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroege_Middeleeuwen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monumentenwet
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en genieten van af en aan vliegende lepelaars en de andere 
kolonievogels, terwijl in het omliggende struikgewas de 
zangvogels vrolijk zingen. 
 
Het afwisselende duingebied bestaat uit uitgestrekte duinen, 
natte duinvalleien, moeras, stille duinmeertjes en bos. Dikke 
oude eiken wisselen af met meer open paden, waarlangs 
koninginnekruid en heelblaadjes kunnen bloeien, wat weer een 
aanleiding is voor vlinders om nectar te verzamelen. In het bos 
kun je het geluid van de tjiftjaf en zwartkop horen.  
 
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 KNNV Tilburg op zaterdag 9 
februari 2019. 
 

De KNNV afdeling Tilburg en het Natuurmuseum Brabant in 
Tilburg zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Om de mini 
expositie over het werk van deze KNNV afdeling te zien gaan wij 
hier kennis nemen van deze afdeling. Na het bezoek aan het 
natuurmuseum gaan we aansluitend een natuurexcursie in de 
buurt van Tilburg houden. 
Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan bij Frans 
Beuvens, 078 – 613 72 07 op vrijdag 8 februari 2019 tussen 18.00 
en 20.00 uur. 

 
Werkgroep Natuur van de KNNV Drechtsteden. 
 

Wandelen met de Natuurwerkgroep in 2019 
 

Ook in 2019 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 
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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 6 personen 
mee en ik hoop dat er in 2019 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 de komende maanden in 2019 wordt 
binnenkort via de website bekend gemaakt en in de lente 
editie van de Spindotter 2019 vermeld. 
 

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

   Excursieverslagen 
 
Verslag natuurexcursie Meijendel op 22 september 2018 
 

Het was een bewolkte en tamelijk frisse ochtend en daardoor 
was het nog niet druk in Meijendel, zodat we onze auto’s bij het 
bezoekerscentrum konden parkeren en een gunstig vertrekpunt 
hadden voor onze wandeling. 
We waren met z’n achten en wandelden in een rustig tempo 
door het gevarieerde  
duingebied, ondertussen zoekend naar paddenstoelen. En de 
eerste die we vonden, en dan meteen in een flink aantal, was 
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de Groene knolamaniet (Amanita phalloides) en kort erna de 
Gewone zwavelkop (Hypholoma fasciculare). Van de 
Parelamaniet (Amanita rubescens) vonden we enkele door de 
droogte misvormde exemplaren. 
We wandelden onder Eiken die vol zaten met eikels en later in 
een dennenaanplant. Een Fluweelboleet (Xerocomus 
subtomentosus) trok onze aandacht. Er stonden veel soorten 
Russula’s waarvan we de volgende soorten op naam konden 
brengen: Scherpe kamrussula (Russula amoenolens), 
Regenboogrussula (Russula cyanoxantha), Geelwitte russula 
(Russula ochroleuca), Braakrussula (Russula emetica). 
 

 
Kardinaalsmuts                         Russula 

 
We kwamen terecht in een gebied met hoge duinen begroeid 
met eiken en op de bodem prachtige mossen. Veel Lelietjes van 
dalen (Convallaria majalis) bevatten trosjes oranje bessen. Hier 
zagen we Kaneelkleurige melkzwammen (Lactarius quietus) 
staan, de Zwavelmelkzwam (Lactarius chrysorrheus), het 
Eikenbladzwammetje (Gymnopus dryophilus) en de Slanke 
trechterzwam (Clitocybe gibba) en op een dode tak de 
Twijgkorstzwam (Stereum ochraceoflavum) én een Gewone 
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hertenzwam  (Pluteus cervinus). Toen er even een zonnestraal 
doorkwam vloog er een Bont zandoogje rond. 
We kruisten het fietspad tussen het bezoekerscentrum en het 
strand en kwamen nu in het gebied naast de infiltratieplassen 
van het waterwinbedrijf Dunea. Dit is een smal slingerend 
duinpaadje met Duindoorns, Dennen en Meidoorns. Hier zagen 
we weer andere paddenstoelen: veel Groene knolamanieten 
(Amanita phalloides), Gepeperde melkzwam (Lactarius 
piperatus), Roodbruine slanke amaniet (Amanita fulva),  
Panteramaniet (Amanita pantherina), Viltig judasoor (Auricularia 
mesenterica), Parelstuifzwam (Lycoperdon perlatum), 
Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en Berkenzwam (Piptoporus 
betulinus). Tot tweemaal toe vloog er een groep Lepelaars over, 
zo laag dat we die we goed konden waarnemen. 
We zagen weer andere paddenstoelen: Gele knolamaniet 
(Amanita citrina), Gele korstzwam (Stereum hirsutum), Gewone 
krulzoom (Paxillus involutus), Biefstukzwam (Fistulina hepatica), 
 

 
Twijgkorstzwam                            Zwavelzwam 

 
Platte tonderzwam (Ganoderma lipsiense), Gele aardappelbovist 
(Scleroderma citrinum), Grote parasolzwam (Macrolepiota 
procera), Zwavelzwam (Laetiporus sulphureus) en de 
Helmmycena (Mycena galericulata). We bewonderden het 
gedrag van een Hoornaar en zagen langs het pad uitgebloeide 
Driedistels (Carlina vulgaris) staan. 
 
Het ging harder waaien, het werd donkerder en er vielen al wat 
regenspetters zodat we terugliepen naar de auto’s, maar eerst 
genoten we van een kop koffie in het restaurant. Het was een 
gevarieerde wandeling, maar door de zeer droge zomer waren 
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er in deze tijd van het jaar nu opvallend weinig paddenstoelen 
aanwezig. 
 
Gerard Verroen. 
 

Verslag natuurexcursie Amerongse berg op 20 oktober 
2018 
 

Met een beperkt groepje deelnemers – slechts 4 personen 
hadden zich aangemeld – reden we naar Amerongen, waar we de 
auto parkeerden bij het bosrestaurant aan de voet van de 
Amerongse berg. Na de recente droge weken met hoge 
temperaturen hadden we geen al te hoge verwachtingen wat 
betreft het aantal soorten paddenstoelen dat we zouden vinden, 
maar een boswandeling in dit gebied van de Utrechtse 
Heuvelrug is op zich al prettig. Aan het weer zou het niet liggen 
want het was prachtig wandelweer, niet koud en weinig wind. 
  

         
          Panteramaniet 
 

Dus vol goede moed wandelden we het bos in, langzaam 
omhoog. 
Links en rechts van het brede bospad stonden oude, hoge 
Beuken en op de grond lagen hier en daar dikke, dode 
beukentakken waarop we Porseleinzwammen (Oudemansiella 
mucida) ontdekten; op één zo’n tak ook de 
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Goudvliesbundelzwam (Pholiota adiposa). Langs de bosrand, bij 
wat berken, zagen we Vliegenzwammen (Amanita muscaria) 
staan en op de stam van een dode berk de Berkenzwam 
(Piptoporus betulinus). Ook de Echte tonderzwam (Fomes 
fomentarius) en de Gewone oesterzwam (Pleurotus ostreatus) 
groeide op dode takken, evenals het  Gewoon elfenbankje 
(Trametes versicolor) en het Gewoon meniezwammetje (Nectria 
cinnabarina). Op de grens van deze beukenlaan en het erachter 
liggende dennenbos groeiden zeer veel Echte honingzwammen 
(Armillaria mellea); ook stonden er Russula’s met een paarse 
hoed en Krulzomen (Paxillus involutus). Verderop onder de 
beuken zagen we een mooie Gewone heksenboleet (Boletus 
erythropus) en ook Eekhoorntjesbrood (Boletus edulis) en hier 
en daar een Regenboogrussula (Russula cyanoxantha) en een 
Parelamaniet (Amanita rubescens). Vooral de Parelamanieten 
waren nogal misvormd, hoewel ook de andere paddenstoelen 
meestal geen frisse, verse indruk maakten, maar nog wel goed 
te herkennen waren. Zo ook de Reuzenzwam (Meripilus 
giganteus) aan de voet van een machtige Beuk met in de buurt 
Gewone zwavelkoppen (Hypholoma fasciculare) en 
Kastanjeboleet (Xerocomus badius). 
 

        Parelstuifzwam 
 

We waren nu op de top van de Amerongse berg gekomen en 
besloten een smal bospad in te slaan, waar in de berm prachtige 
mossen groeiden. Langs dit pad zagen we enkele mooie 
exemplaren van de Hanenkam (Cantharellus cibarius) en op een 
stronk Geel hoorntje (Calocera cornea) en Spekzwoerdzwam 
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(Phlebia tremellosa). Op een dode boom groeide de 
Dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) en tussen het mos 
de Amethistzwam (Laccaria amethystina). 
Na geluncht te hebben op een van de spaarzame bankjes in dit 
gebied liepen we over een pad met jonge dennenaanplant waar 
Tweekleurige vaalhoeden (Hebeloma mesophaeum) groeiden en 
bij een stronk de Dennenvoetzwam (Phaeolus schweinitzii). 
Bijna terug bij ons vertrekpunt roken we de geur van de Grote 
stinkzwam (Phallus impudicus) en na enig zoeken tussen de 
bramenstruiken zagen we een vers exemplaar nog bedekt met 
de bruine sporenmassa. En zo bereikten we onze auto en 
keerden we voldaan huiswaarts, want al met al hadden we toch 
bijna 40 verschillende soorten paddenstoelen gevonden. 
 
Gerard Verroen. 
 

Verslag excursie Smokkelpad op 17 november 2018 
 

Op de grens van Nederland en België, ten zuiden van Breda, 
stromen enkele beekjes die uitkomen op het riviertje de Mark. 
In het landschap zijn geringe hoogteverschillen te zien en er 
liggen temidden van de bossen diverse weilanden en akkers.  
 

              
             Bergweg in Strijbeek 
 
Hier werd in de vorige eeuw druk gesmokkeld tussen beide 
landen, waarbij de smokkelaars gebruik maakten van smalle 
paadjes in dit gebied. Nu liggen hier beschermde 
natuurgebieden en ter ontsluiting is er een wandelroute 
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uitgezet, het 8 km lange Smokkelpad, dat we vandaag 
grotendeels aflopen. 
De opkomst voor deze excursie is groot, want we zijn met elf 
personen; bovendien is het mooi wandelweer, onbewolkt met 
een matige oostenwind. Het heeft vanmorgen vroeg stevig 
gevroren, dus als we vanaf de parkeerplaats bij restaurant Het 
Smokkelaartje te Strijbeek bij de Goudberg komen, een heuvel 
begroeid met struikheide, is alles bedekt met rijp en ligt er zelfs 
ijs op het vennetje. Vóór ons ontvouwt zich een berijpt  
 

  
Be- ijsde paddenstoelen                       Condenswater op een  spinnenweb 
 

landschap bestaande uit struikheide, pijpestrootje, wat berken 
en diverse vennen met op de achtergrond een donker 
dennenbos. En hier zien we al de eerste paddenstoelen: Gewone 
zwavelkoppen (Hypholoma fasciculare) en niet op naam te 
brengen berijpte Mycena’s. Verderop zien we een Helmmycena 
(Mycena galericulata) op een dode tak groeien met op de grond 
ernaast een Botercollybia (Rhodocollybia butyracea). De 
Goudberg gaat over in een dennenbos waar Kastanjeboleten 
(Xerocomus badius) staan en waar we een Melksteelmycena 
(Mycena galopus) vinden. In diverse dennenappels ontdekken we 
de Muizenstaartzwam (Baeospora myosura), een klein 
paddenstoeltje waarvan het mycelium zichtbaar is in de 
dennenappel en dat parmantig recht omhoog groeit. In de 
dennen zijn enkele Kuifmezen druk doende. 
Krulzomen (Paxillus involutus) vinden we ook regelmatig en op 
dode takken ontdekken we Oranje druppelzwam (Dacrymyces 
stillatus), Dennenvlamhoed (Gymnopilus penetrans), 
Meniezwammetje (Nectria cinnabarina), Klontjestrilzwam 
(Exidia nucleata) en Echte tonderzwam (Fomes fomentarius). 
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We komen bij een omgeploegde akker waar enkele weken 
geleden nog maïs op stond en passeren een klein schamel 
heideveldje omgeven door berken, waar vrijwilligers van 
Staatsbosbeheer bezig zijn het heideveldje te vergroten door de 
berken af te zagen; verderop steken we via een bruggetje de 
beek over en zien we een oude grenspaal, we lopen nu in België. 
Op een dode berk groeien Berkenzwammen (Piptoporus 
betulinus) en op de grond de Grauwe bossatijnzwam (Entoloma 
rhodopolium), de Bundelfranjehoed (Psathyrella multipedata) en 
de Gewone fopzwam (Laccaria laccata). Vóór ons strekt zich nu 
een heideveld uit met voornamelijk Struikheide. Hier staat een 
bankje en pauzeren we even, er staat een koude wind, maar de 
koffie of thee maken ons warm. 
 

  
 
Na de pauze volgt een traject met gemengd bos: enkele dennen, 
maar vooral veel Berken en Eiken – naast de Zomereik ook de 
Amerikaanse Eik – en hier en daar een Tamme kastanje. Ook de 
Lijsterbes is aanwezig, maar door de droogte in de zomer geheel 
verdord. In de vegetatie op de grond zien we Geelwitte russula’s 
(Russula ochroleuca), Vliegenzwammen (Amanita muscaria), 
Roodbruine schijnridderzwam (Lepista flaccida) en Valse 
hanenkam (Hygrophoropsis aurantiaca). Op een dode stronk 
groeien Fluweelpootjes (Flammulina velutipes) en op een tak 
Gele trilzwam (Tremella mesenterica). Tussen het mos staat een 
Amethistzwam (Laccaria amethystina). In een luw en zonnig 
deel van ons pad vliegt een Heidelibel en in de dennen horen en 
zien we Goudhaantjes en Vinken. Op het talud van de sloten 
tussen ons wandelpad en een akker groeit de mooie varen 
Dubbelloof. 
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Nog steeds in België lopend passeren we op ons zuidelijkste punt 
van de wandeling een kapelletje, waarna we langs een weiland 
richting bos lopen, genietend van de prachtige herfstkleuren. 
Hoewel we bij en op de Amerikaanse eiken altijd weinig 
paddenstoelen vinden, zien we nu op de voet van zo’n eik de 
Schubbige bundelzwam (Pholiota squarrosa). Op een houten paal 
langs het pad, uit de wind en in de zon, ontdekken we een 
insect, de Bladpootrandwants, een invasieve soort. In de berm 
bloeit nog Jacobskruiskruid en op de stam van een boom zien we 
een Kleine wintervlinder. Na het Waaiertje (Schizophyllum 
commune) vinden we enkele mooie exemplaren van de 
Gekraagde aardster (Geastrum triplex).  
 

 
 
Verder lopend in noordelijke richting tussen weilanden en 
bosranden ontdekken we de Paarse schijnridderzwam (Lepista 
nuda), de Nevelzwam (Clitocybe nebularis), de Gele korstzwam 
(Stereum hirsutum), de Scherpe schelpzwam (Panellus stipticus) 
en op de bemoste boomstronken veel Geweizwammetjes 
(Xylaria hypoxylon). 
Via een bruggetje over de beek komen we op een weiland 
terecht en weer in Nederland. Na dit weiland volgt een gemengd 
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bos waar we op dode takken de Oranje aderzwam (Phlebia 
radiata) in een beginstadium ontdekken en een enigszins 
misvormde Parelamaniet (Amanita rubescens). Op het laatste 
stuk van ons wandelpad zien we nog enkele exemplaren van de 
Donzige melkzwam (Lactarius pubescens). En zo zijn we weer 
terug bij Het Smokkelaartje, waar we eerst nog koffie met 
appelgebak nuttigen alvorens terug te rijden naar Dordrecht, 
nagenietend van een prachtige wandeling met veel soorten 
paddenstoelen. 
 
Gerard Verroen. 
 

Van het Bestuur KNNV en IVN. 
 
Beide besturen hebben de afgelopen periode vergaderd. 
Ondanks een redelijke overlap wat betreft onderwerpen hebben 
beide verenigingen toch ook veel specifieke onderwerpen.  
 

 Het IVN-n KNNV bestuur heeft gesproken over de 
invulling van de ledenavonden. De laatste avond van dit 
kalenderjaar zal er een fotopresentatie zijn van John van 
den Heuvel. De eerste avond 2019 is er een presentatie 
over mieren. 

 De eventuele Natuurgidsenopleiding blijft een punt van 
aandacht. Er zijn diverse mensen die hebben aangegeven 
een bijdrage te willen leveren, maar een opleidingsteam 
is er nog niet. Dit is toch een eis vanuit de centrale 
organisatie en de meetlatcommissie in Amsterdam.  
Binnen het bestuur bestaat de neiging om los van 
Amsterdam een Dordtse Natuurgidsenopleiding te 
starten, waarin losse modulen worden aangeboden, die 
samen leiden tot een Dordts diploma.  

 Het traject met de IVN-statuten stagneert enigszins 
omdat wij de Dordtse Statuten nog niet terug hebben 
gekregen van de het landelijk bestuur. 

 De statuten en het huishoudelijk regelement van de 
KNNV Drechtsteden staat al op de website.  

 Een punt van zorg is de opvolging in het bestuur. 
Secretaris Wilma Booij heeft aangegeven te willen 
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stoppen. Er zijn nog geen kandidaten voor de opvolging. 
Ook bij het KNNV zijn er gesprekken over de invulling van 
diverse bestuursleden functies voor de komende jaren. 

 Een poging om de cursussen enigszins te stroomlijnen is 
nog niet volledig uitgekristalliseerd. Het gesprek 
daarover met betrokkenen gaat verder. 

 Eén van de mogelijkheden voor een nieuwe cursus in 
voorjaar 2019 is om de aangepaste bomencursus weer te 
gaan geven. Deze bomencursus heeft in de afgelopen 
jaren op een grote belangstelling van leden en niet-leden 
kunnen rekenen. Misschien dat respons van de leden dit 
planning proces kan versnellen. 

 
Ook in het bestuur van de KNNV zijn nog geen kandidaten 
gevonden voor de opvolging van de bestuursleden, waarvan de 
twee termijnen er volgend voorjaar op zitten. Gezien de 
schaarste aan bestuursleden zou een verdere integratie van 
besturen misschien een oplossing kunnen zijn. 
Bij de KNNV spelt een gidsenrooster geen rol, maar wel het 
excursie-programma. Momenteel zijn er enkele excursie-
gebieden die de moeite waard zijn. Vooral wat verder in het 
voorjaar is Huis ter Heide de moeite waard. De definitieve 
vaststelling van het voorjaarsprogramma moet nog plaatsvinden  
In het cursusaanbod zou een bomen -knoppencursus kunnen 
worden aangeboden.  
 
Frans Beuvens 
 

Algemene ledenvergadering KNNV afdeling Drechtsteden  
 
Vrijdag 22 maart 2019. 
Locatie: De vergaderlocatie is afhankelijk van het aantal, dat 
zich aanmelden voor de vergadering. De locatie van de 
vergadering wordt tijdig doorgegeven. 
Aanvang 20.00 uur.  
 
Concept agenda 
 
1  Opening. 
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2  Ingekomen stukken. 
3  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 2018. 

[wordt later gemaild ]  
4  Jaarverslag 2018. [ beschikbaar in de vergadering ] 
5 Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie. [ 

beschikbaar in de vergadering ] 
6 Conceptbegroting 2019. [ beschikbaar in de vergadering ] 
7       Contributie. De basis contributie voor 2019 wordt 

geïndexeerd. 
8 Verkiezing bestuursleden [ voorzitter en secretaris zijn 

aftredend en stellen zich herkiesbaar ] 
8       Verkiezing kascommissie. 
9 Benoeming afgevaardigde voor de komende VV   
10 Vaststelling van privacy statement KNNV Drechtsteden. 
11     Wat verder ter tafel komt. 
12 Rondvraag. 
13 Sluiting. 
 

Waterschap verkiezingen 2019Op 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.  

Een van de partijen die meedoen aan deze verkiezingen is Water 
Natuurlijk. 
Water Natuurlijk is landelijk het 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.  
 
De afgelopen periode hebben de bestuursleden van Water 
Natuurlijk zich ingezet voor het verbeteren van het beheer van 
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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 
 

Column 
 
Een olifantspoot in de stad   
 
Het verhaal van de onoverwinnelijke Griekse held Achilles met 
zijn kwetsbare hiel vond ik vroeger al geweldig. De sage van 
Siegfried, die zich onder de lindeboom in het drakenbloed van 
zijn overwonnen slachtoffer doopt, om zodoende onkwetsbaar 
te worden, was voor mij helemaal fantastisch. Juist omdat er 
een lindeblad tussen zijn schouderbladen een zwakke plek 
opleverde die hem uiteindelijk fataal wordt. Heerlijke heroïsche 
drama ’s die bij mij zijn blijven hangen. 
Daarom is de beuk mijn lievelingsboom. Deze prachtige reuzen 
leveren hout op waar onverslijtbare meubelen van gemaakt 
worden, maar voor het zover is gaan deze hemelbestormers de 
strijd aan met de elementen. Vanaf het moment dat het 
beukennootje ontkiemt, wordt deze plant blootgesteld aan 
allerlei schimmels, die het heerlijk vinden om het hout tot molm 
te verteren. Zolang de boom gezond en sterk is, houdt hij de op 
de loer liggende paddenstoelen op afstand. Langzaam maar 
zeker groeit hij uit tot een koning van het woud, de keizer van 
een plein of tot één der prinsen in een laan. Zeker als de beuk 
zelf verantwoordelijk is voor zijn bescherming gaat het vaak erg 
lang goed. Vanaf het moment dat zich takken met bladeren 
gaan vormen, hult hij behoedzaam zijn gladde zachte bast in 
een mantel van lover. De stoere mastodont kan namelijk niet 
tegen zonnebrand. Zodra de koperen ploert vat heeft op de tere 
huid, krijgt de boom het zwaar. Als er schade ontstaat, slaat de 
schimmel genadeloos toe en vreet de gevoelige boom van 
binnenuit op. Wanneer in een machtige beukenlaan één makker, 

http://www.wshd.nl/verkiezingen
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door wat voor omstandigheden dan ook, het strijdperk moet 
verlaten wordt de rest ook bijzonder kwetsbaar. Door de 
parasolwerking van de buren heeft de beuk zijn verdediging 
laten zakken. Nu krijgt hij de volle laag en is hij niet bij machte 
om snel nieuwe takken met bladeren te ontwikkelen om alsnog 
de helse zonnestralen te pareren. Beuken in een laan worden 
om die reden dan ook minder oud dan hun solitaire broeders. 
Tegenwoordig hebben bomendokters er een truc op verzonnen 
door de bast met jute te bekleden. Een interessant proces dat ik 
al jaren volg bij de beukenlaan van het kasteel in Crabbehof. 
Met succes zie je bij de oude beuken takken aangroeien, waar 
voorheen de weggevallen buurman bescherming bood. 
Laatst stuitte ik op een majestueuze rode beuk in het centrum 
van Dordt. Een notarisboom zoals deze vroeger genoemd werd. 
Je was namelijk een hele meneer als je destijds zo’n beuk in je 
stadstuin kon plantten. De roodbruine variant was een zeldzame 
exoot en je tuin diende een respectabele afmeting te hebben 
om de reus te herbergen. Nu staat deze machtige keizer op een 
pleintje bij het Tolbrugkamp. Vol bewondering neem ik de boom 
van top tot teen in me op. Zonlicht speelt met de kleuren van 
het bladerdek en door het zachte briesje lijkt de boom een 
kameleon, dat op wilt gaan tussen het groen van het plein en de 
roodbruine bakstenen van de omliggende panden. Het lijkt alsof 
de stam aan de onderkant gestuikt is door het enorme gewicht 
dat op de voet rust. Het levert de typische naam van 
olifantspoot op. Om de boom even aan te raken moet ik over 
een hekje klimmen. Als een zonnestraaltje stiekem de bast 
bereikt en een uit liefde gekerfd: “Mark, hartje met pijl, Eva” 
doet oplichten, denk ik: als dat maar goed blijft gaan, terwijl ik 
het gevoelige litteken aai. 
 
Wouter Kramer 
 

Nieuwkomers 
 

Pionierende libellen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch 
 
In dit artikel wil ik een en ander vertellen over de twee soorten 
libellen die als pioniers afgelopen nazomer te zien waren in de 
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Noorderdiepzone. Het was een warme en droge zomer en de 
plasjes in het gebied dat nog maar net gereed was, waren 
minimaal. Toch wisten de Tengere grasjuffer (Ischnura pumilio) 
en de Zwervende heidelibel (Sympetrum fonscolombii) ze te 
koloniseren. 
Op het eiland van Dordrecht komen zo’n 25 van de 65 
Nederlandse libellensoorten voor. Van de 10 juffers (Zygoptera) 
zijn dat o.a. de Watersnuffel (Enallagma cyathigerum), de 
Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum), het Lantaarntje 
(Ischnura elegans); gewone soorten, die bijna bij elk type water 
waar te nemen zijn. Van de 15 echte libellen (Anisoptera) zijn 
dat o.a. de Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum), de 
Glassnijder (Brachytron pratense), de Vroege glazenmaker 
(Aeshna isoceles) en de Steenrode-, Bloed-en Bruinrode 
Heidelibel (Sympetrum vulgatum, sanguineum, striolatum). Deze 
soorten zijn te zien in bijvoorbeeld de Elzen, het 
Dubbelmondepark, de Merwe-landen en de Tongplaat. Elk jaar is 
er wel een enkele bijzondere soort te zien. In 2018 werd een 
zwervend exemplaar van de Sierlijke witsnuitlibel (Leucorrhinia 
caudalis) waargenomen bij een plas achter de Elzen.  
Als er natuurontwikkeling plaats vindt en er ook waterpartijen 
worden aangelegd is het goed om daar vroeg bij te zijn en vanaf 
het begin de ontwikkelingen van het gebied te kunnen volgen. In 
de afgelopen jaren zijn er gebieden aangelegd bij de Hoven, 
achter de begraafplaats van Dubbeldam en bij Wilgenwende. Bij 
elk gebied vestigden zich direct meerdere soorten libellen.  

          
           KAART NOORDERDIEPZONE 

En hoewel de populaties zeker de eerste jaren groot waren en 
daarna slonken, zijn er nu stabiele populaties van veel 
standaardsoorten. Toen de plannen voor de Noorderdiepzone 
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(als onderdeel van de Nieuwe Biesbosch) werden gepresenteerd 
trok dat gelijk mijn aandacht. Een groot 
natuurontwikkelingsgebied met veel en afwisselende 
waterpartijen; dat kon interessant worden.  
 

Als verbindingszone tussen de Merwelanden en de Elzen zou dat 
kansen kunnen bieden voor de Smaragdlibel (Cordulia aenea), de 
Weidebeekjuffer (Calopteryx splendens)  en wellicht de 
Kanaaljuffer (Erythromma lindennii)  en Blauwe 
breedscheenjuffer (Platycnemis pennipes). In 2017 ging ik een 
paar keer kijken bij de grote nieuwe plas vlak bij de Oosthaven, 
maar behalve veel Gewone oeverlibellen was er verder niet veel 
te zien.  
Vanaf mei van dit jaar ging ik een enkele keer naar de randen 
van het nieuwe gebied of daar waar het kon ging ik het gebied 
in. Ik zag voornamelijk de soorten die ook in de naastgelegen 
Elzen voorkomen. Grote libellen die zich makkelijk verplaatsen: 
Glassnijder, Vroege glazenmaker, Platbuik (Libellula depressa), 
Viervlek (Libellula quadrimaculata) en Grote Keizerlibel (Anax 
imperator). Ook juffers als de Variabele waterjuffer en de Grote 
roodoogjuffer (Erythromma najas). Medio augustus waren er ook 
veel Heidelibellen en Lantaarntjes te zien. Bij een ondiepe plas 
met weinig vegetatie vond ik drie exemplaren van de Tengere 
grasjuffer (Ischnura pumilio). Op 1 september vond ik meerdere 
exemplaren, waaronder twee verse (die dag uitgeslopen) 
exemplaren van de Zwervende heidelibel (Sympetrum 
fonscolombii). 
De Tengere grasjuffer en de Zwervende heidelibel zijn typische 
pioniersoorten die zich vaak als eerste in een gebied zich 
vestigen en voortplanten.  
 
Beide hebben een voorkeur voor ondiepe, snel opwarmende 
wateren met relatief weinig vegetatie. De Tengere grasjuffer is 
een soort met een uitstekend verspreidingsvermogen. De soort 
kan zich in heel kleine plassen vestigen in soms onverwachte 
gebieden. In 2012 was de soort aanwezig op een industriegebied 
bij Alblasserdam en in 2016 zag ik ze in een klein plasje op een 
bouwterrein bij Wilgenwende.  
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            Tengere Grasjuffer 
 
Ook de Zwervende heidelibel vindt dit soort plekken. Het is een 
soort die rondom de hele Middellandse zee voorkomt en uitvliegt 
over heel Europa. In 2008 werden ruim 40 exemplaren gezien bij 
het toen net nieuwe gebied achter de begraafplaats van 
Dubbeldam. In 2012 was er een enkel exemplaar op de kale 
Tongplaat. De Zwervende heidelibel heeft in warme zomers een 
hele korte ontwikkelingscyclus. Eitjes en larven ontwikkelen 
zich dan in circa 3 maanden. Het zou dus kunnen dat de verse 
exemplaren die ik 1 september zag hun ontwikkeling eind 
mei/begin juni zijn gestart, als nakomelingen van exemplaren 
die vanuit zuid Europa kwamen. Immers een jaar geleden waren 
er op de bewuste plaats nog geen plassen of poelen waar eitjes 
gelegd konden worden. 
 
Tengere grasjuffer – Ischnura pumilio  
 

 
Habitat Tengere grasjuffer   Habitat Zwervende heidelibel 
 
Een kleine juffer die op het eerste gezicht veel lijkt op het 
Lantaarntje (Ischnura elegans). Het verschil zit in details, zoals 
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de tekening op S9 bij de mannetjes (een na laatste van de 10 
segmenten) en een groter pterostigma in de voorvleugel. Jonge 
vrouwtjes zijn heel makkelijk te herkennen omdat ze feloranje 
gekleurd zijn. Dit duurt 6 tot 12 dagen, totdat ze geslachtrijp 
zijn. 
Daarna worden ze blauw/groen. Het is een uitstekende pionier, 
die vaak maar enkele jaren in de biotoop aanwezig is. De 
vegetatie neemt met het jaar toe en als deze een bepaalde 
dichtheid bereikt wordt het aantal minder totdat de soort in zijn 
geheel verdwijnt. 
 
Zwervende heidelibel – Sympetrum fonscolombi 
 
Een wat grotere heidelibel, die rusteloos en zwerflustig is. Het 
belangrijkste onderscheidende kenmerk is de lichtblauwe 
onderkant van de ogen. Is in Nederland niet talrijk, maar werd 
de afgelopen tien jaar wel in bijna het gehele land 
waargenomen.  
 

             
            Zwervende heidelibel 
 
In het voorjaar zijn er vaak volwassen exemplaren, die 
waarschijnlijk van zuidelijker gebieden komen. In de nazomer 
zijn er verse exemplaren die na een korte ontwikkeling van 
ongeveer 3 maanden lokaal uitsluipen. 
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Wat is de verwachting voor 2019  
 
In april/mei 2019 bestaat de Noorderdiepzone ruim een jaar, 
maar is het gebied is nog steeds heel erg open. Ik verwacht dat 
de Platbuik (Libellula depressa) veel te zien zal zijn. Dit is ook 
een soort die zich als een van de eerste in een nieuw en open 
gebied vestigt. Afgelopen jaar zag ik ze al vliegen en als er eileg 
is geweest, komen er in april-juni uitsluipers van deze soort.  
Een soort die zich snel in het gebied bij Wilgenwende vestigde, 
de Vuurlibel (Crocothemis erythraea) zou zich ook kunnen 
melden.  
 
Met name de vuurrode, relatief grote mannetjes, zijn makkelijk 
waar te nemen. Als er in het Noorderdiep stroming gaat komen 
(van oost naar west), dan zouden ook de Weidebeekjuffer en de 
Kanaaljuffer daar kunnen komen. De eerste is al aanwezig op 
het eiland van Dordrecht (Sliedrechtse Biesbosch en de 
Tongplaat), de tweede zit al in de Zuidoostelijke Brabantse 
Biesbosch. Ook de Blauwe breedscheenjuffer zou de oversteek 
kunnen maken. Deze soort breidt zich langzaam uit langs de 
Merwede (Gorinchem, Noordwaard).  
Kortom genoeg om naar uit te kijken in dit mooie en grote 
gebied dat absoluut een aanwinst is voor het Eiland van 
Dordrecht. 

 
Leo Marinissen 
 
Tweede kans bloeiers 
 
De natuur heeft een verwarrend jaar achter de rug. De eerste 
maand van het jaar was de temperatuur 2,5°C hoger dan 
gemiddeld. Voor januari dus erg mild. In februari en maart 
kregen we onverwachts enkele perioden met matige tot strenge 
vorst. Daarna werd het alleen maar warmer en droger. Veel 
planten gingen in de winterstand. Nu in de herfst is het in 
Nederland nog steeds te droog. De temperatuur blijft regelmatig 
ongekend hoog, zoals op 13 oktober 
 27 °C. Er zijn dit jaar vele weer-records gebroken. De natuur is 
door het extreme weer van slag. Zo vond ik, naast de bloeiende 
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asters op 18 oktober in mijn tuin een rododendron, prunus en 
clematis met bloemen, Deze oorspronkelijke lentebloeiers 
gingen duidelijk voor een tweede kans. Dit gebeurt overigens 
wel vaker, maar de unieke weersomstandigheden van het 
afgelopen jaar hebben er zeker bij geholpen. 
Het is inmiddels waarschijnlijk voor iedereen duidelijk dat er 
forse veranderingen plaatsvinden in het weer en klimaat. 
Orkanen, hoosbuien, hoge temperaturen met alle rampzalige 
gevolgen, krijgen we regelmatig via kranten en tv 
voorgeschoteld. Voor nieuwe generaties willen we uiteraard wel 
een leefbare wereld achterlaten.  
 

                            
        Rododendron                       Clematis  
 
Kunnen wij er iets aan doen? Ik weet ook wel dat wij op het 
Eiland van Dordrecht deze wereldproblemen niet kunnen 
oplossen. Toch denk ik dat alle kleine beetjes helpen. Wat meer 
bomen, struiken en planten zorgen voor minder CO2 in de lucht. 
Groen helpt de temperatuur te verlagen en planten zorgen voor 
een prettige en gezonde atmosfeer en reinigen de lucht van 
fijnstof. Overigens kan water na een hoosbui in de grond zakken 
wanneer er in plaats van asfalt groen wordt geplant. De actie 
“Steenbreek” van IVN en KNNV wordt in Dordrecht niet 
ondersteund. Dordrecht werkt al jaren aan, zoals zij dat zelf 
noemen: “Steenbreek 2.0”. Helaas zijn de resultaten van dit 
grensverleggende programma nog niet gepresenteerd. 
Frans Beuvens 
 
Het bestuur van de KNNV afdeling Drechtsteden wenst u allen 
gezegende kerstdagen en een gezond en “natuurlijk” 2019 
toe. 



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 2019: € 31,85 voor leden; € 12,90 voor 
huisgenootleden en € 7,80 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  



 
KNNV minicursus: Tuinvogels herkennen 2019 
 
Welke vogels zie je in jouw tuin? Het verschil tussen de mus en de 
merel ken je misschien wel. Maar wat is het verschil tussen de 
pimpelmees en de koolmees? Of zit er een ringmus of huismus op de 
voedertafel? 
 

De KNNV afdeling Drechtsteden organiseert samen met Jaarrond 

Tuintelling en Vogelbescherming Nederland een minicursus tuinvogels 
als voorbereiding op de Nationale Tuinvogeltelling van 25, 26 en 27 
januari 2019. Deelnemers kunnen na afloop van de cursus alle 
algemene tuinvogels herkennen. De cursus bestaat uit twee delen, één 
theoriegedeelte en één praktijkexcursie. 
Deze minicursus is geschikt voor deelnemers die meer van tuinvogels 
willen weten. Ook leuk voor beginnende vogelaars. 
 
De cursus wordt gegeven in januari 2019.  
Meld je aan via: www.knnv.nl/minicursus-tuinvogels-herkennen 

 

Minicursus Tuinvogels herkennen       Kosten deelname € 5,00 p.p. 

KNNV Afdeling Drechtsteden 

 

Cursus: maandag 14 januari 2019, vanaf 20.00 uur. Locatie: Het 

koetshuis, Duurzaamheidscentrum Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, 

3314 BH Dordrecht 

Excursie: zaterdag 19 januari 2019, vanaf 10.00 uur. Locatie: 
Wantijpark, Dordrecht. 
 
Contactpersoon: Hein Ruiter, secretaris@drechtsteden.knnv.nl 
Cursusleider : Frans Beuvens, 
Telefoon: 078 – 613 72 07 

 

mailto:secretaris@drechtsteden.knnv.nl

