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Voorwoord                                                    Winter 2020 
                                                                    
 
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.  
 

                                    
 
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.  
 

      
                                                               
 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 
maart 2020 
 

Op een later moment zal de mededeling gedaan 
worden vanuit het bestuur van de KNNV 
Drechtsteden wanneer de excursies zullen gaan 
plaatsvinden. Op dit ogenblik beraad het bestuur 
zich over de eventuele bezoek locaties, de 
bemensing van de dagprogramma’s en wanneer 
deze natuurexcursies gaan plaatsvinden. We 
overleggen eveneens of deze excursies moeten 
plaatsvinden op zaterdagen en / werkdagen, al dan 
niet in afwisseling. 
Doordat steeds weer een beroep op dezelfde 
mensen gedaan moet worden, is het steeds lastiger 
om een dagprogramma samen te stellen. 
Wel staat op het voorjaarsprogramma een bezoek 
gepland naar: Strandweg Parnassiavlak  
   Clingendael 
   Tiengemeten 
   Breede Water 
Ook worden leden verzocht om aan te geven in 
welke natuurgebieden zij zijn geïnteresseerd en 
waar ze eventueel een bezoek aan zou willen 
brengen.  
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IVN Activiteitenagenda t/m maart 2020  
 
Za  1  feb. 9.00 Biezenplaat Reeën kijken 

Za  8  feb 13.30 Dordwijk Winterknoppen 

Za 15 feb. 10.00 De Elzen Uitlopende knoppen 

    

Za   7  mrt. 8.00 Biezenplaat Speenkruid 

Za   14  mrt. 10.00 Dordwijk Stinzeplanten 

Za   21 mrt. 10.00 Zuid/Tongplaat Insectenleven 

    

Za   4 apr 9.00 Biezenplaat Griendwerkers 

Zo   5 apr. 13.30 Wantijpark Natuurbeleven 

Za  11 apr. 10.00 Dordwijk Bloesem 

Za  18 apr. 6.00 De Elzen Nachtegalen 

Za 18 apr 8.15 Bijenmarkt IVN-promo   

Zo  26 apr. 8.00 Tongplaat Vogels spotten 

In Zwijndrecht kunnen kinderen elke eerste zaterdag van de 
maand terecht in ‘t Weetpunt, Develpad 169 te Zwijndrecht, 
van 13.00 tot 15.00 uur. 
Informatie: Lidy van der Lans-Exler; 078 – 681 26 29 
Vertrek excursies: 
Landgoed Dordwijk: Ingang Dordwijklaan, aanmelden verplicht 
bij Elly den Hartogh; 078 – 616 67 80. 

De Elzen en Hooge Biezenplaat: Vanaf parkeerplaats ” De 
Viersprong”, Kruising Oude Veerweg/Noorderelsweg. 

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u contact opnemen 
met Wilma Booy 078 – 617 14 12 of via bestuurivn@gmail.com 

  

Ledenavonden KNNV / IVN  

20 januari Ledenavond IVN/ KNNV 
17 februari Ledenavond KNNV/ IVN [ Henk de Jong ] 
16 maart IVN ALV en gidsenrooster 
19 maart KNNV ALV  
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Komende excursies in het 1e kwartaal 2020 
 

Voor komende excursies van de KNNV Drechtsteden zult u 
worden geïnformeerd via de website van de KNNV Drechtsteden 
en via mail berichten vanuit het bestuur. 
 

Werkgroep Natuur van de KNNV Drechtsteden. 
 

Wandelen met de Natuurwerkgroep in 2020 

Ook in 2020 gaat de Natuurwerkgroep van de KNNV-afdeling 
Drechtsteden de natuur op het Eiland van Dordrecht weer 
bekijken. Dat doen we eenmaal per maand in de periode maart – 
november en in slechts enkele geselecteerde gebieden, zodanig 
dat je daar maximaal 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. 
Iedereen is welkom bij deze wandelingen, je hoeft geen lid te 
zijn van de werkgroep. Blijf niet thuis, loop eens een keer mee, 
het is leerzaam én ontspannend!  Ik heb hiervan de coördinatie 
op mij genomen. 
Dit jaar leggen we de nadruk op de nieuw aangelegde 
verbindingszone tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch, 
de Noorderdiepzone. Door dit langgerekte gebied meerdere 
keren te bezoeken zien we hoe de natuur hier zich de komende 
jaren gaat ontwikkelen. Let wel op de verschillende 
vertrekpunten van de wandelingen! 
Alle 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 2020 is als volgt: 

Januari Geen wandeling. 
Februari Geen wandeling. 
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2 Maart Noorderdiepzone, verzamelen op het 

parkeerterrein links, 100 meter na de kruising 

Zeedijk en Schenkeldijk. 

6 April Noorderdiepzone, verzamelen op het 

parkeerterrein links, 100 meter na de kruising 

Zeedijk en Schenkeldijk. 

4 Mei  De Elzen, verzamelen bij restaurant De       

Viersprong.  

1 Juni Noorderdiepzone, verzamelen op het 

parkeerterrein links, 100 meter na de kruising 

Zeedijk en Schenkeldijk. 

6 Juli  Tongplaat en Zuidplaatje, verzamelen 

parkeerterrein Zuidhaven. 

3 Augustus Noorderdiepzone, verzamelen op het 

parkeerterrein bij de nieuwe plas tegenover de 

Oosthaven. 

7 September Noorderdiepzone, verzamelen op parkeerterrein 

100 meter na kruising Zeedijk en Schenkeldijk. 

5 Oktober Noorderdiepzone, verzamelen op het 

parkeerterrein bij de nieuwe plas tegenover de 

Oosthaven. 

2 November De Elzen, verzamelen bij restaurant De 

Viersprong. 

December Geen wandeling. 

Iedereen is van harte welkom op deze wandelingen, hoe meer 

kennis des te beter de inventarisatie. 

Gerard Verroen. 



 6 

   Excursieverslagen 
 
Verslag excursie Breede Water op 26 oktober 2019 
 
Het is herfst en dus het seizoen van de paddenstoelen, maar 
vandaag organiseren we een excursie in de duinen van Voorne, 
naar het Breede Water, en daar verwacht je niet direct veel 
paddenstoelen. Maar als er weinig paddenstoelen zijn is er altijd 
wel iets anders te zien in dit gevarieerde gebied. 
Verwachtingsvol beginnen we rond half elf met z’n zessen aan 
de wandeling naar het Breede Water. Het vinden van het 
beginpunt, een kleine parkeerplaats bij Rockanje aan de rand 
van het duingebied, was nog een probleempje. 
Het eerste deel van de wandeling volgen we even een 
doodlopende asfaltweg naar enkele woningen die hier staan. 
Vervolgens gaat de route over op een zanderig duinpad, 
slingerend door het duin en met moerasachtige zijkanten. Hier 
en daar bloeien nog wat Koekoeksbloemen en Paarse 
dovenetels, maar veel is het niet. En dan ontdekken we de 
eerste paddenstoelen: langs het zanderige pad staan 
Hazelhoenchampignons (Agaricus phaeolepidotus ) en Echte 
honingzwammen (Armillaria mellea), op dood hout staan 
Gewone zwavelkoppen (Hypholoma fasciculare). Verderop zien 
we diverse Heksenschermpjes (Mycena rosea). Oók langs het pad 
zien we Plooirokjes (Parasola plicatilis), een heksenkring van 
Nevelzwammen (Clitocybe nebularis) en Grote parasolzwammen 
(Macrolepiota procera). Een flinke groep stevige, gele 
paddenstoelen hier in de duinen blijkt de Narcisridderzwam 
(Tricholoma sulphureum) te zijn. Ook de Platte tonderzwam 
(Ganoderma lipsiense) zien we voordat we via een zijpad 
aankomen bij het vogelscherm bij het Breede Water. 
Maar waar is het Breede Water gebleven? Jaren geleden lag hier 
een flink duinmeer en nu is het slechts een moerasachtige 
vlakte met hier en daar water en begroeid met een lichtgroen 
gekleurd gewas, zonder bloemen. Het blijkt allemaal 
Moerasandijvie (Senecio congestus) te zijn! En het gebrek aan 
water is veroorzaakt door te weinig neerslag gedurende de 
laatste jaren. 
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We speuren met onze verrekijkers naar vogels, maar die zien we 
niet, wel een grazende Ree. 
Na een lunchpauze hier wandelen we via een andere route terug 
naar de parkeerplaats waarbij we onderweg nog een Paarse 
schijnridderzwam (Lepista nuda) zien. Rond twee uur zijn we 
terug bij de auto’s. Al met al hebben we toch nog wat 
paddenstoelen gezien, maar geen vogels; echter wel een Ree. 
 
Gerard Verroen. 
 
Natuurwerkgroep 
 
Op 9 oktober 2019 is de natuurwerkgroep gaan inventariseren in 
de Oosthaven. Het had flink geregend in de dagen voor de 
wandeling en dat was goed te merken (zie foto). Laarzen en 
hoge wandelschoenen waren echt noodzakelijk.  
 

 
Foto Jos Hitzert 
 
Het was een heerlijke wandeling en ondanks het wat 
regenachtige weer hebben we nog vrij veel waargenomen. 
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Vooral de vogels lieten zich nog redelijk zien en horen. De 
Lijster, (Turdus philomenos), Goudhaantje (Regulus regulus), 
Grote bonte specht (Dendrocopus major), Staartmees 
(Aegithalos caudatus) en Cetti’s zanger (Cettia cetti) lieten zich 
herhaaldelijk zien en horen. 
Het bloeiseizoen loopt duidelijk ten einde. De smeerwortel 
(Symphytum officinalis) is vrijwel het hele jaar bloeiend  te zien 
en dat was ook zo tijdens deze wandeling. Maar ook 
Hennepnetel ( Galeopsis tetrahit) Grote bereklauw (Heracleum 
sphondylium), Watermuur (Myosoton aquaticum) Guldenroede 
(Solidago Canadensis) en Perzikkruid (Persicaria maculosa). Het 
is verrassend hoeveel er nog steeds bloeiend te vinden is.  
 
Frans Beuvens 
 

 
Van het Bestuur KNNV en IVN. 
 
Zoals te verwachten is het IVN-bestuur enorm druk bezig met 
het uitwerken van de Dordtse gidsenopleiding. Het programma is 
in middels bijna klaar en ook de bemensing met docenten, 
excursieleiders, stagebegeleiders en begeleiders van de 
adoptieterreinen is ingevuld. Er is gekozen voor een in de tijd 
gecomprimeerde opleiding van 8 maanden les, excursies en 
stages.  Daarnaast 3 maanden zelfwerkzaamheid, zoals 
adoptieterrein, studie en verslagen. Dat betekent dat 8 
maanden intensief begeleid gewerkt wordt. 3 maanden kunnen 
de cursisten zelf werken aan stages, adoptieterrein of het bij de 
opleiding behorende studiemateriaal.  
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In deze volwaardige opleiding is ervoor gekozen om de 
belangrijkste onderdelen van de uitgebreide landelijke cursus op 
te nemen. 
Het aantal deelnemers is boven verwachting en de start op 22 
januari is het begin van veel interessante bijeenkomsten die 
uiteindelijk het Dordtse IVN-diploma gaan opleveren. 
 
    

 
 

Naast deze opleiding is gekeken naar het programma voor de 
ledenavonden.  Deze worden uiteraard in samenwerking met de 
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KNNV samengesteld. De statuten is een traject voor mensen met 
een lange adem.  
Na enige maanden radiostilte is de nieuwe landelijke IVN-
secretaris erachter gekomen dat de statuten nog niet 
gepasseerd zijn bij de notaris.  
Hij miste nog een aanvullend document, maar dat is niet aan 
ons gemeld. Als het meezit is alles voor het einde van dit 
kalender jaar geregeld. Het is goed dat wij er niet van hebben 
wakker gelegen. 
 
 
Wat betreft het bestuur van de KNNV is onderzocht of de 
minicursussen uitgebreid kunnen gaan worden. Er is veel 
belangstelling voor korte cursussen met aansluitend een 
excursie. Momenteel wordt onderzocht of we andere 
onderwerpen aan kunnen bieden en ook of we in andere 
Drechtsteden een aanbod gaan doen. 
Inmiddels is het nieuwe excursie-programma opgesteld en wordt 
gekeken naar de invulling van de ledenavonden. 
 
Voor beide besturen wordt gezocht naar nieuwe 
bestuursleden. Wanneer u interesse heeft of wanneer u een 
geschikte kandidaat kent laat het ons weten. 
 
Frans Beuvens 

 
Natuur - historisch erfgoed 
 
De KNNV Drechtsteden heeft samen met IVN Dordrecht 
bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen kap van een 
moerascypres [ Taxodium distichum ] aan de Sluisweg in 
Dordrecht. 
Deze boom is rond de 100 jaar oud en zou moeten worden 
gekapt omdat er appartementen gebouwd gaan worden. De 
economische belangen gaan weer voor de ecologische belangen. 
Een bijkomend probleem is de vervuiling van de bodem. Om 
deze vervuiling aan te pakken moet de grond ook direct om de 
boom gereinigd worden. Dit betekent dat de boom een hele 
kleine kans heeft te overleven.  
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                Foto’s: AD.nl 
 
 
KNNV en IVN hebben aangegeven dat er in Dordrecht veel 
zorgvuldiger omgegaan moet worden met het natuur- historisch 
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erfgoed. Oude bomen horen bij een oude stad als Dordrecht. 
Overigens alle bomen in het centrum en de 19e -eeuwse schil 
van Dordrecht zijn beschermd. Zij staan dus niet op een lijst 
beschermde bomen. Want ze zijn allemaal per definitie 
beschermd. Dit argument wordt nu door de gemeente gebruikt 
om de kapvergunning af te geven. De boom staat namelijk niet 
op een lijst beschermde bomen. Hoe krom kan je redeneren. 
Verder zijn natuurlijk alle argumenten voor behoud van de boom 
gepasseerd. De schoonheid, de zuurstof productie, de CO2 
opslag, de fijnstofreductie, de koelfunctie en zo nog een paar. 
De uitspraak door de onafhankelijk bezwaarcommissie zou na 14 
dagen gedaan worden, maar is nog steeds niet binnen.  De 
bezwaarschriftencommissie heeft een tussenadvies uitgebracht. 
Naar het oordeel van de commissie is het besluit van het college 
op een aantal punten onvoldoende gemotiveerd. De commissie 
verzoekt het college om met name de puntentoedeling in de 
beoordelingstabel nader te onderbouwen. 
 
Frans Beuvens   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vogelcursus 
 
Ruim 25 jaar geleden wist ik weinig of niets van vogels. Een 
merel en een mus kon in nog wel onderscheiden, maar wat was 
nu een kool- of een pimpelmees. Buiten het gekwetter van de 
huismus kon ik geen geluid thuisbrengen. Op het gedrag van de 
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verschillende soorten lette ik niet. Maar toen ik een keer een 
publieksexcursie van het IVN afd. Dordrecht bijwoonde werd bij 
mij de latent aanwezige interesse voor natuur, met name de 
vogels, gewekt en besloot ik de basiscursus vogels te volgen. 
Sindsdien geniet ik nog meer van de vogels in het bos, de polder 
maar ook in stad en tuin en probeer ik de laatste ontwikkelingen 
zo veel mogelijk bij te houden  
Ook de ontwikkeling van de basis cursus vogels heeft niet stil 
gestaan. Waar we eerst begonnen met een presentatie van 
sheets voor op een overheadprojector en geluiden op een 
cassettebandje is de cursus nu volledig gedigitaliseerd en ieder 
jaar een succes en een genieten voor zowel cursisten als 
docenten. 
 
Wil je ook meer kunnen genieten van de vogelwereld geef je 
dan op voor de cursus of vraag om informatie bij Leo Nennie 
(leonennie@gmail.com). 
 
De cursus bestaat uit drie avonden theorie op donderdag en drie 
buitenexcursies op zaterdag. 
Theorieavonden: op donderdag 2 en 16 april en 7 mei 2020 
Buitenexcursies: op zaterdag 4 en 18 april en 9 mei 2020 
 
Namens de vogelwerkgroep 
Wim Booij 
 

Kampeervakanties KNNV 2020 
 
Spreekt de combinatie van kamperen, samen je verdiepen in de 
natuur, gezellig en goedkoop je aan? 
Ga dan eens mee met een kampeervakantie van de KNNV. 
Want waar anders kun je dagelijks kiezen uit twee of drie 
excursies. In gezelschap van mensen, die net als jij heel erg 
kunnen genieten van de natuur. 
Je vindt uitgebreide informatie op 
www.knnv.nl/kampeervakanties. 
 
Sommige mensen hebben geen zin om met een groepsreis mee 
te gaan. Iedere dag weer de hele dag met elkaar optrekken. 

mailto:leonennie@gmail.com
http://www.knnv.nl/kampeervakanties
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Maar dit is hier toch anders, want je zorg zelf voor je heen- en 
terugreis en voor je eten. Er is alleen een plek op de camping 
gereserveerd, je kunt met één van de excursies meegaan en er 
is ’s avonds een korte bijeenkomst om de plannen voor de 
volgende dag te bespreken.  
 
 

                    
 
Ieder jaar worden er ongeveer 15 bestemmingen aangeboden. 
Uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers omdat ze in een 
schitterend natuurgebied liggen. Variërend van een paar dagen 
tot twee weken. Dit jaar bijvoorbeeld rond Hemelvaartsdag 4 
dagen naar de Weerribben. Ideaal om de (klein)kinderen mee te 
nemen. Of een week naar Steenwijkerwold of naar Viroinval in 
België of aan de Elbe in Duitsland. Of 14 dagen naar Glaskogen 
in Zweden of naar de bergen in Oostenrijk.  
 
Het is misschien wel de goedkoopste manier om vakantie te 
vieren: je betaalt zelf je campingkosten, eten, vervoer en een 
klein bedrag aan inschrijfkosten. Je kampeert in je eigen tent, 
caravan of camper. Vaak zijn er op de camping of in de directe 
omgeving ook wel huisjes of appartementen te huur, maar dat 
moet je dan wel zelf regelen. 
 
Voor vragen: Volkert Bakker: kampeervakanties@knnv.nl. 
 

mailto:kampeervakanties@knnv.nl
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Vooraankondiging van de 
Dordtse Natuur Gidsen 
Opleiding [ DGNO ] 2020 
Speciale aanbieding voor 
IVN/KNNV leden  
 
De IVN-afdeling van Dordrecht 
gaat begin volgend jaar van 
start met een gedegen 
opleiding voor mensen die de 
specifieke ambitie koesteren 
regelmatig zelf IVN-
natuurexcursies te willen gaan 
begeleiden op ons prachtige 
eiland.  
Deze Dordtse Natuur Gidsen 
Opleiding biedt daartoe een 
divers jaarprogramma waarin 
theorie en praktijk elkaar 
afwisselen. U dient dus niet 
alleen in staat te zijn de 
aangeboden basiskennis van de 
natuur zelfstandig te 
bestuderen en verslagen te 
maken; er wordt ook een stevig beroep gedaan op het 
ontwikkelen - en direct toepassen van uw didactische 
vaardigheden.  
Een team van enthousiaste professionals, waaronder ook een 
aantal IVN-natuurgidsen, zien er naar uit u te coachen tot 
volwaardig IVN-natuurgids op het eiland van Dordt.                                                                 
Op de cursusavonden (woensdags) en de excursies (zaterdags) 
bieden zij u de nodige bagage: uiteenlopende onderwerpen 
zoals o.a. gidsvaardigheden, bomen en knoppen, tuin- en 
parkvogels, adoptiebiotopen, het determineren van planten en 
bloemen vormen een interessante inhoud van de rond 35 
bijeenkomsten.  
                                                                                                                                                              
Ná het behalen van uw diploma DNGO, verwachten wij dat u 
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in 2021 daadwerkelijk aan de slag gaat met het gidsen in één 
[of meer] Dordtse natuurgebieden. 
 
De opleiding gaat januari 2020 van start en kost rond de € 350, 
inclusief o.a. uitgebreide cursusmap. 
 
Wacht niet te lang want het aantal plaatsen is beperkt. 

 
Column 
 
Even een boompje planten 

We waren laatst in Rotterdam aan de Wilhelminakade. Het was 
er een gezellige boel. Dit stukje Rotterdam is behoorlijk 
opgeknapt, het contrast tussen historisch oud en modern nieuw 
geeft het geheel, inclusief de cruise terminal, een 
internationale allure. 
We liepen rustig richting Hotel New York en we waren op deze 
zonnige dag niet de enigen. Tegenwoordig kun je via een 
loopbrug ook naar Katendrecht en alleen de namen van wat 
cafés herinneren nog aan het hoerenverleden van deze buurt. 
Verderop ligt ook nog “De Rotterdam”. Het oude, inmiddels 
geketende, Holland-Amerika schip. De oude havens en 
veemgebouwen ademen nog een echte havenstadsfeer uit en in 
één van de oude pakhuizen hebben zich diverse vrijgevochten 
ondernemers gevestigd, die hun koopwaar aanbieden. Oude 
meubelen en tweedehands spullen domineren het interieur. Het 
oogt een beetje als een brocante waar je op je gemak ook wat 
kunt nassen. In de bonte verzameling van culturen en kleuren 
verdringen de heerlijke geuren van vers gebrande koffie, diverse 
kazen, worsten en specerijen zich richting je neus en het water 
loopt je in de mond. Omdat het zulk lekker weer is begeven we 
ons, sneller dan ons beu is, weer naar buiten. Aan de kade zijn 
pallets opgestapeld als tafels en banken om iets van een terras 
te creëren. Ondanks het krakkemikkig uiterlijk is er geen plaats 
onbezet. Zodoende zitten wij even later noodgedwongen op het 
nette terras van Ketelbinkie aan een versnapering. Hierbij kijk 
ik naar mijn bier en vraag ik me af waarom dit geen Oranjeboom 
bier is. Het beeld van de brouwerij, die hier ook ergens in de 
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buurt moet staan, kan ik zo uit mijn geheugen vissen. Onder het 
motto “even een boompje planten” had dit biermerk in de jaren 
80 even een opleving. Maar nu weet ik niet of het überhaupt nog 
bestaat. 

Het is gelijk een mooi bruggetje naar de boom die binnenkort 
geplant wordt in het herdenkingsbos “de Vlinder” bij het 
natuurgebied De Elzen in de Dordtse Louise en -
Cannemanpolder. Dit bos is een aantal jaren geleden ontsproten 
uit de gedachte van mensen om dierbaren te eren die op een te 
jonge leeftijd zijn overleden. De nabestaanden willen in de 
natuur, doormiddel van iets tastbaars en levends, stil kunnen 
staan bij dat verlies. Mijn vrouw, haar zussen en broer gaan nu 
in november een Zwarte Els planten om hun vader te gedenken. 
Omdat hij langgeleden uitgestrooid is, creëren ze nu voor 
zichzelf een plaats waar ze naar toe kunnen gaan. Het proces 
naar deze herdenking heb ik langs de zijlijn mogen 
aanschouwen. Ik vind dat mooi! Het begint met een idee, dan 
volgt er overleg, vervolgens moeten er keuzes gemaakt worden 
en ben je met z’n allen eigenlijk al bezig met herdenken en 
verwerken. Voor je het weet is de deadline van aanmelding 
verstreken en moeten er knopen doorgehakt worden. Dat is 
soms een zegen om tot beslissingen te komen. Keuze voor een 
boom is al zo’n ding. De één vindt een Eik van toepassing en de 
ander een Esdoorn. Vervolgens moet er nog een tekstje komen 
op het gedenkplaatje, weer zo’n moment dat beter snel 
besloten kan worden. Nu is het geregeld en iedereen is happy. 
Op naar de dag om te gaan planten. Mijn vrouw kennende, zal 
de Els wel een plekje bij het meertje krijgen, met de voetjes in 
het water. “Daar hield Pa van, dat heb ik van hem geërfd.” De 
volgende meldt dat de Els gelukkig niet zo doorsnee is, net als 
Pa. De tekst op het plaatje is uit het hart gegrepen. Gevoelig als 
Pa, roemt de ander en zwager wil er wel een boompje op 
planten, gezellig op die ouwe! Toch maar even checken of het 
bier nog bestaat.   

Wouter Kramer 
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Dordtse bermen dramatisch 
 
Het positieve nieuws is dat er nog heel veel verbeterd kan 
worden in het Dordtse bermbeheer. Het gaat namelijk 
ongelofelijk slecht met de diversiteit in onze bermen. Iedere 
actie met een ecologische geur is een grensverleggende 
verbetering. De ingezaaide bermen aan de Baanhoekweg waren 
al geen voorbeeld van een succesvolle actie. Er groeiden daar 
namelijk juist veel, voor onze regio, bijzondere planten.   Het 
staken van het domweg 25 x maaien en het vervangen door 
ecologisch beheer zou een uitstekende en aanmerkelijk 
goedkopere oplossing zijn geweest voor bloemrijke bermen langs 
de Baanhoekweg. 
 
 

 
Foto Frans Beuvens 
 
Maar niet getreurd er zijn nog genoeg bermen over, zoals op de 
foto de berm langs het spoor bij de Burgemeester de Raadsingel, 
dat door veel te zware maaimachines volledig kapot is gemaakt. 
Is er wel beleid om de biodiversiteit in de bermen te herstellen? 



 19 

Men is zich in Dordrecht nog steeds niet bewust van de 
problemen en van de urgentie om met oplossingen te komen. 
Ecologisch bermbeheer is noodzakelijk Er wordt al jaren 
gesproken over de groenblauwe ambitie. Maar er gebeurt 
weinig.  
Het lijkt wel een trein die met een snelheid van 200 km op een 
afgrond af raast. Je kan dan het best aan de noodrem trekken in 
plaats van vragen of de machinist iets zachter kan rijden, om 
overleg te voeren met de medereizigers.  
We zijn eraan gewend dat Dordrecht in alle lijstjes over 
groenvoorzieningen, biodiversiteit, ecologisch beheer en natuur 
onderhoud ergens onderaan bungelt. Economisch gaat het 
redelijk maar ecologisch moeten we ons kapot schamen. We zijn 
hier goed in het op papier zetten van wat er moet gebeuren. 
Uitvoeren blijft het grote probleem 
Misschien dat de verkoop van Eneco wat ruimte geeft om 
daadwerkelijk zaken, het opwekken van schone energie en het 
herstel van de biodiversiteit, aan te pakken, liefst zonder 
ambtelijke rapporten. Gewoon doen!! 
 
FB 

 
Eindejaar planteninventarisatie 2019:  

Wij verzamelden ons om 10.00 uur op zaterdag 28 december 
2019 op de parkeerplaats bij de Zuidhaven. Van hieruit 
wandelden we naar de Tongplaat om met een groep van ca 20 
personen mee te gaan doen aan de Eindejaar plantenjacht. Deze 
planten jacht hebben we nu voor het vierde jaar op rij gedaan 
met vele verrassende ontdekkingen. Ook dit jaar waren er vele 
bloeiende planten te zien. 
 

Nr Nederlandse naam Latijnse naam Opmerking 

    

1 Fluitekruid Anthriscus sylvestris  

2 Gewone paardebloem Taraxacum 
officinale 

 

3 Gewone bereklauw Heracleum 
sphondylium 
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4 Glanshaver  Arrhenatherum 
elatius 

 

5 Kropaar Dactylis glomerata  

6 Witte dovenetel Lamium album  

7 Madelief Bellis perennis  

8 Jacobskruiskruid Senecio jacobaea  

9 Straatgras Poa annua  

10 Schijfkamille Matricaria discoidea  

11 Klein streepzaad Crepis capillaris  

12 Reuzenzwenkgras Festuca gigantea  

13 Kruldistel Carduus crispus  

14 Echte kamille Matricaria recutita  

15 Scherpe boterbloem Ranunculus acris  

16 Raapzaad Brassica rapa  

17 Paarse dovenetel Lamium purpureum  

18 Vogelmuur Stellaria media  

19 Klein kruiskruid Senecio vulgaris  

20 Zwarte nachtschade Solanum nigrum  
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De Eindejaar Plantenjacht was een mooie aanleiding om er 

samen gezellig op uit te trekken en de bloeiende planten te 

noteren die je tegenkomt. 

Ook de trekvogels en de overwinteraars op de Tongplaat waren 

de moeite waard om gezien te worden. 

              
             Beraad en overleg 

 

               
            Klein kruiskruid of vogelmuur? 
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Algemene ledenvergadering KNNV-afdeling Drechtsteden  

Vrijdag 19 maart 2020. 

Locatie: De vergaderlocatie is afhankelijk van het aantal, dat zich 

opgeeft om de vergadering bij te gaan wonen.  

Aanvang 20.00 uur.  

Concept agenda 

1 Opening. 
2  Ingekomen stukken. 
3  Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2019.  
4  Jaarverslag 2019. [Beschikbaar in de vergadering] 
5 Financieel jaarverslag 2019 en verslag kascommissie. 

[Beschikbaar in de vergadering] 
6 Conceptbegroting 2020. [Beschikbaar in de vergadering] 
7       Contributie. De basis contributie voor 2020 wordt geïndexeerd. 
8 Verkiezing bestuursleden [voorzitter en secretaris zijn 

aftredend en stellen zich nog 1 jaar beschikbaar] 
9       Verkiezing kascommissie. 
10 Benoeming afgevaardigde voor de komende VV   
11     Wat verder ter tafel komt. 
12 Rondvraag. 
13 Sluiting. 
 

Wilt u deelnemen aan de vergadering op donderdag 19 maart 

2020, geef u dan op via de mail: 

secretaris@drechtsteden.knnv.nl 

 

mailto:secretaris@drechtsteden.knnv.nl
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Verslag van de Algemene ledenvergadering KNNV-afdeling 
Drechtsteden  
Vrijdag 22 maart 2019. 
Locatie: Singel 524, Dordrecht.  
Aanvang 20.00 uur.  
 

1. Opening. 

 

De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom op 
deze vergadering. De aanmelding voor deze 
vergadering is groter dan in voorgaande jaren, maar is 
niet overweldigend in getal. De voorzitter verwacht een 
constructieve en boeiende vergadering. Hij vraagt of 
eenieder de agenda en de stukken geeft ontvangen. 
Hij vraagt of er aanvullingen en/of wijzigingen op de 
concept agenda zijn gewenst. Zo niet, dan wordt de 
agenda onverkort aangehouden.  
 

2. Ingekomen stukken. 

Er zijn geen bijzondere ingekomen en 
vermeldenswaardige ingekomen brieven of mails 
binnen gekomen, die in deze vergadering moeten 
worden behandeld. 
 

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 17 maart 

2018. 

De notulen worden onveranderd vastgesteld door de 
vergadering. 
 

4. Jaarverslag 2018.  

In het jaarverslag 2018 dienen een paar kleine 
wijzigingen te worden opgenomen bij het onderwerp 
“Werkgroep Natuur “. 
Deze werkgroep heeft vanaf april 2018 tot en met 
november 2018 elke eerste maandag van de maand 
een natuur wandeling en inventarisatie gemaakt in de 
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diverse gebieden op het Eiland van Dordrecht. Hier 
zijn diverse mooie waarnemingen gedaan. Er wordt 
overwogen om een rapport van deze waarnemingen 
op te gaan stellen. Dat zal binnenkort eerst intern 
worden overlegd. Tevens heeft de werkgroep Natuur 
van de KNNV Drechtsteden, aangevuld met leden van 
het IVN deelgenomen aan de inventarisatie van de tuin 
van Weizigt. Verder zijn er geen aanvullingen en/of 
wijzigingen. Daarna wordt dit jaarverslag goedgekeurd.  
 

5. Financieel jaarverslag 2018 en verslag kascommissie. 

De penningmeester, de heer Ruud Dorst, geeft 
desgevraagd enige uitleg over het gevoerde beleid van 
het afgelopen jaar aan de hand van het voorliggende 
financiële jaarverslag 2018. Dit beleid heeft in het 
teken gestaan van kostenbeheersing. Met name op 
het verdelen van de te verdelen kosten met het IVN 
Dordrecht voor de gezamenlijke ledenavonden, waar 
zaalhuur en sprekers kosten volgens de verdeelsleutel 
1/5 KNNV en 4/5 IVN worden bepaald. Ook een kleine 
toename van het leden aantal heeft hier enigszins aan 
bijgedragen. Wel zullen de productiekosten van de 
Spindotter worden nagelopen. De facturering geeft een 
fluctuatie in bedragen. Dit wordt komende tijd beter 
gemonitord. De kascommissie bestaande uit Ada 
Ruiter en Wouter Kroonen hebben dit jaar de 
kascontrole en de boeken nagelopen. Zij geven in een 
schriftelijke verklaring aan dat zij een ordentelijke en 
overzichtelijke financiële administratie hebben 
waargenomen, waar zij akkoord mee kunnen gaan. Zij 
verzoeken dan ook om de penningmeester en het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financiële beleid. De vergadering stemt hier unaniem 
mee in. 
 

6. Conceptbegroting 2019.  

De penningmeester geeft enige uitleg aan de 
vergadering over de voorliggende begroting 2019. De 
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vergadering geeft haar akkoord op deze begroting 
voor het jaar 2019. 
 

7. Contributie 2020.  

De contributie voor 2019 is voor een lid € 31,85 en een 
huisgenoot lid € 12,90. 
De basis contributie voor 2020 wordt geïndexeerd. Dit 
wordt dan in 2020 voor een lid € 32,00 en een 
huisgenoot lid € 13,00. 
De prijs voor een lid van een andere KNNV-afdeling 
blijft € 7,60. De prijs van een papieren kwartaalblad 
“Spindotter “blijft gelijk aan afgelopen jaar € 10,00/ 
jaar. 
 

8. Verkiezing bestuursleden. 

Hoewel de voorzitter en secretaris beiden aftredend 
zijn stellen zij zich toch herkiesbaar voor één jaar. Het 
bestuur en de vergadering zullen rond moeten gaan 
kijken voor vervanging en voor het inwerken van de 
nieuwebestuursleden. 
 

9. Verkiezing kascommissie. 

Aangezien mevrouw Ruiter aftredend is als lid van de 
kascommissie, zal er een nieuw lid moeten komen. 
Deze wordt gevonden in de heer Jan Huijzers. De 
voorzitter dankt de heer Huijzers voor de 
bereidwilligheid om deze taak op zich te nemen en dat 
komend jaar samen met het zittende commissielid 
Wouter Kroonen te gaan doen. Mevrouw Ruiter wordt 
bedankt voor haar inzet. 
 

10. Benoeming afgevaardigde voor de komende VV. 

Voor de komende VV op 13 april 2019, die in De 
Meern wordt gehouden, zullen mevrouw Escher en de 
heer Beuvens de afdeling Drechtsteden 
vertegenwoordigen.  
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11. Vaststelling van privacy statement KNNV 

Drechtsteden. 

Het concept privacy statement van de KNNV-afdeling 
Drechtsteden dat ter inzage heeft gelegen en in de 
“Spindotter “van het vierde kwartaal 2018 is 
gepubliceerd voor eventuele opmerkingen en 
bezwaren heeft niet geleid tot tekstuele wijziging van 
deze verklaring. De vergadering gaat akkoord met 
deze verklaring en stelt deze vast. Deze AVG-privacy 
verklaring zal op de website van de KNNV worden 
geplaatst door de webmaster. 
 

12. Wat verder ter tafel komt. 

• Mevrouw Escher geeft aan dat zij graag naar 
kleinere en kortere natuurexcursies zou willen 
gaan. 

• De heer Verroen verteld de vergadering dat de 
Werkgroep Natuur zich dit jaar gaat richten op 
de inventarisatie van de nieuwe natuur in de 
“Noorderdiepzone “. Veel van de excursies 
zullen dit jaar daar plaatsvinden, verspreidt 
over het jaar. 

• Ruud Dorst geeft aan dat er een 
nachtvlindertelling zal worden gedaan op 22 
april 2019 door Joep van den Heuvel samen 
met vrienden van de universiteit uit 
Wageningen. 

• Frans Beuvens meldt dat hij is toegetreden tot 
het bestuur van de Waterschappartij “Water 
Natuurlijk “. 

     13.      Rondvraag. 
      Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.  
     Sluiting 
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De Voorzitter sluit de vergadering en wenst ieder een 
goede thuisreis. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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.  

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 KNNV / IVN 
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.  

Penningmeester en Ledenadministratie KNNV:  
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 2020: € 32,00 voor leden; € 13,00 voor
huisgenootleden en € 7,90 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.

Colofon IVN Dordrecht
Donateur van IVN Dordrecht: bij een jaarlijkse donatie van minimaal €
15,00 krijgt u:
=> Per email “Nieuwsbrief de Spindotter” van IVN Dordrecht en KNNV
Dordrecht
=> Gratis toegang tot de IVN/KNNV ledenavonden met interessante
lezingen & presentaties
=> Recht op deelname aan de IVN Dordrecht ledenactiviteiten
Lidmaatschap IVN Dordrecht en daarmee tevens lid van Landelijk IVN:
Kosten: € 24,00 p jaar of € 2,00 p maand (alleen indien automatische
afschrijving)
U heeft recht op de bovenstaande zaken als donateur PLUS:
=> 4 maal per jaar per post het magazine “Mens en Natuur”:
www.ivn.nl/mens-en-natuur
=> Nieuwsbrief van de landelijke IVN organisatie
=> Stemrecht in de jaarlijkse algemene ledenvergadering

http://www.ivn.nl/mens-en-natuur


Kootwijkerzand in de winter 


