
Excursieverslagen 
 

Natuurinventarisatie Noorderdiepzone-oost te Dordrecht op 3 augustus 2020 
 
Ondanks alle beperkende maatregelen rond het coronavirus zijn de inventarisaties van de 
natuur op het Eiland van Dordrecht gewoon doorgegaan, wel met een zeer beperkt aantal 
deelnemers en zoveel mogelijk onderling voldoende afstand houdend. Vandaag waren we 
met vijf deelnemers en ondanks de negatieve weersverwachting was het hier zonnig en 
aangenaam van temperatuur, maar de muggen en stekende dazen voorspelden dat er 
regen in de lucht zat.  
Ons startpunt was dit keer bij de nieuw aangelegde hevelplas bij de Oosthaven en deze 
route hadden we nog nooit gelopen. Vol verwachting wat betreft de waarnemingen 
begonnen we aan onze inventarisatie ronde. 
Na een kleine honderd meter over het brede pad wilden we linksaf slaan, een smal 
hondenpaadje op dat pal langs de waterplas liep. En meteen was het raak: schuin vóór ons 
liepen in het grasland enkele Ooievaars en stond er een Blauwe reiger. Op het paadje 
zagen we veel verschillende bloeiende planten, zoals Gewone smeerwortel, Gewone 
bereklauw, Harig wilgenroosje, Canadese fijnstraal en Guldenroede. De Kamille die er 
volop stond, bleek na determinatie de Reukloze kamille te zijn en ook de Schijfkamille 
stond er.  
 

 
De gewandelde route in rood aangegeven [ volg de pijlen ] 
 

Heelblaadjes bloeiden uitbundig en in het water zagen we bloeiende Grote lisdodde staan. 
Hier vlogen diverse juffers waaronder de Watersnuffel en het Lantaarntje.  
 

            
Watersnuffel                     Lantaarntje   
[ Enallagma cyathigerum ] [ Ischnura elegans ] 
 



Op het blad van Jacobskruiskruid zat een nachtvlinder; het bleek een Gamma-uil te zijn, 
herkenbaar aan het witte gammateken op beide vleugels. Hooibeestjes vlogen hier massaal 
rond. Na de Witte honingklaver zagen we langs de oever van de plas prachtig paars 
bloeiend de Grote Kattestaart staan én geel bloeiende composieten die herkend werden 
als Tandzaad.  
 

              
Grote Kattestaart                     Tandzaad  
[ Lythrum salicaria ]                  [ Bidens ] 
 
De bloemen hadden gele lintbloemen en enkelvoudig, langwerpig blad; de flora bracht 
uitkomst, hier stond Knikkend tandzaad. Maar er stond ook een andere Tandzaad-plant 
tussen  met gedeelde blaadjes en zonder lintbloemen; dit bleek Zwart tandzaad te zijn. 
Het smalle paadje kwam weer uit op het hoofdpad voorzien van hoge Essen. In de sloot 
langs het pad ontdekten we druk bewegende insecten op het water: een smalle soort met 
lange poten bleek de Vijverloper te zijn, en de kleine, gedrongen, zilverachtige, druk 
bewegende insecten waren Schrijvertjes wat duidde op een goede waterkwaliteit.  
We kwamen bij de hoogspanningsmasten die ons pad kruisten en daar was bovenin druk 
gefladder en gekrijs van vogels. De verrekijker erbij en toen bleek dat we enkele 
Torenvalken zagen, ouders met jonge vogels. Maar dat was niet alles, want hoger in  en bij 
de mast vlogen enkel Slechtvalken én we ontdekten een Sperwer. 
 
Nagenietend van deze mooie waarnemingen sloegen we linksaf, het brede pad richting 
Noorderelsweg op om even verder rechtsaf te slaan, de bruine markering volgend. Dit 
brede wandelpad werd een hoger gelegen kade met brede sloten erlangs. In het water 
stonden de Zwanebloem en het Pijlkruid te bloeien, terwijl in de brede berm Grote klit, 
Teunisbloem en Bijvoet gezien werden.  
 

      
Zwanebloem]                               Pijlkruid  
[ Butomus umbellatus ]                 [ Sagittaria sagittifolia ] 
 



Ook Kantig hertshooi en Hazepootje groeiden er; Platbuiken (een libel) begeleidden ons, 
en even verderop de Rode heidelibel.  
 

         
Platbuik                                      Rode Heidelibel 
[Libellula depressa ]                    [ Sympetrum fonscolombii ] 
 
De brede bermen van deze kade waren kort geleden gemaaid, maar langs het pad stonden 
toch Wilde cichorei en Knoopkruid te bloeien en langs het water Koninginnekruid; er vloog 
een grote oranje-achtige vlinder rond die, toen hij even stil zat, een Distelvlinder bleek te 
zijn. 
 

 
Distelvlinder [ Vanessa cardui ] 
 
We kwamen bij een manege, waar een wegsplitsing was. Onze bruine route wees naar 
rechts en zodoende gingen we via een brug eerst de brede sloot over richting Zeedijk om 
dan uit te komen op de nieuwe kade met fietspad onderlangs, die we nu volgden tot de 
Zeedijk. Net voor deze dijk sloegen we rechtsaf om via een lang gras pad terug te lopen 
richting Oosthaven. Veel waarnemingen deden we hier niet meer, maar toch is de 
Kruldistel of is het de Stekelige distel het vermelden waard, omdat hij er veel stekeliger 
uitziet, en is, dan de alom aanwezige Akkerdistel.  
 

                 
Kruldistel Carduus crispus        Akkerdistel Cirsium arvense 
 
De Haagwinde stond hier massaal en bloeide rijk, evenals de Vogelwikke.  
 



                        
Vogelwikke                                       Grote Egelskop 
[ Vicia cracca ]                                 [ Sparganium erectum ] 
                     
Maar ook de Akkerwinde groeide en bloeide hier. We passeerden twee soorten 
Kaasjeskruid, Muskus kaasjeskruid en Groot kaasjeskruid. Bij de laatste sloot van onze 
wandeling zagen we Grote egelskop en Kikkerbeet in het water staan. Onder begeleiding 
van diverse Icarus blauwtjes voltooiden we de wandeling. 
Zeker in deze tijd van het jaar is deze wandeling een aanrader. Hij is 4,5 km lang en in 
anderhalf uur af te leggen. 
 
Gerard Verroen. 
 


