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Voorwoord                                                    Najaar 2020 
 
Ik mis de gierzwaluwen nu al. Het geeft altijd een zomers 
gevoel wanneer deze razendsnelle vliegers door de lucht gieren. 
Na de wel heel aparte zomer heeft ook de naderende herfst 
natuurlijk weer heel veel moois te bieden. De tijd van 
herfstbloeiers, vruchten en zaden en alle dieren die daarvan 
afhankelijk zijn. is alweer aangebroken. 
In de tuin, bloeit de Oost-Indische kers, goudsbloem,  flox,  
aster en is de geur en kleur van een enkele reuzenbalsemien 
onmiskenbaar. Hommels verdwijnen volledig in de grote 
bloemen van deze exoot en komen er wit van het stuifmeel 
uitgekropen. De goudsbloem en de Oost-Indische kers zijn 
eigenlijk ook exoten maar duidelijk minder invasief als de 
Reuzenbalsemien, die inmiddels half Nederland heeft veroverd. 
 

          
Dauwnetel                         Boerenwormkruid  
[Galeopsis speciosa ]          [Tanacetum vulgare ]  
             
Buiten de tuin bloeien momenteel o.a. de vrij algemene soorten 
zoals boerenwormkruid, Jacobskruiskruid, Koninginnekruid, 
tandzaad en kattenstaart. Met geluk is ook de zeldzame  
dauwnetel te vinden. Deze, kleurige bloeiers van de late zomer 
en herfst maken dit jaargetijde een feest om buiten te zijn. De 
struiken en bomen lijken dit jaar eerder te verkleuren,  
waarschijnlijk door de droogte en hoge temperaturen. Ook de 
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blauwe en oranje bessen van Sleedoorn en Lijsterbes waren eind 
juli al rijp .   
De herfst is ook de tijd van de Paddenstoelen. Het hele jaar kan 
je paddenstoelen vinden maar in de herfst wanneer de 
omstandigheden goed zijn kan je  heel veel soorten kleurige en 
geurige paddenstoelen vinden. Zoals de bekende vliegenzwam, 
maar ook de heksenboter. 

Heksenboter  Reuzenbalsemien 
Fuligo septica  [ Impatiens glandulifera ] 

De komende periode kunnen we hopelijk enkele activiteiten 
weer voorzichtig starten. Uiteraard is dat voor iedereen op 
vrijwillige basis omdat we nog steeds onzeker zijn over het 
verloop van de pandemie, die ons al langer dan een halfjaar in 
zijn  greep heeft. Dus met alles wat we ondernemen is het 
motto voorzichtig, want voorkomen is beter dan genezen. 

Frans Beuvens 
Voorzitter 

KNNV en IVN Excursie – en lezingen programma 
t/m december 2020 

Op een later moment komende tijd, zal de mededeling gedaan 
worden vanuit het besturen van IVN en van de KNNV 
Drechtsteden wanneer de excursies weer zullen gaan 
plaatsvinden. Hoewel de deskundigen van het RIVM al veel 
beperkingen hebben verruimd, wil het bestuur van de KNNV toch 
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nog even in alle rust de situatie bekijken en aanzien, Het eerder 
besluit om pas per 1 september 2020 weer enige activiteiten te 
gaan organiseren, blijft van kracht. 
Op dit moment van schrijven heeft het bestuur de reeds alle 
geplande natuurexcursies gestopt en de vele excursies nog niet 
vrijgegeven voor publicatie. Dit wordt gedaan om geen valse 
verwachtingen te scheppen. 
 
  

Ledenavonden KNNV / IVN  

Tot er meer duidelijkheid is over het verloop van de 
corona pandemie zijn er geen ledenavonden en ook de 
jaarlijkse, gezamenlijke afsluiting van het afgelopen 
seizoen zal geen doorgang vinden dit jaar. 

 
Alle activiteiten van IVN Dordrecht en van de KNNV 
Drechtsteden zijn afgelast tot nader order.  
 
Beste leden en donateurs, 
 
IVN Dordrecht en KNNV Drechtsteden willen op geen enkele 
wijze bijdragen aan de verspreiding van het Covid-19 (Corona) 
virus. 
Daarom hebben wij tot deze drastische maatregel besloten.  
Daarbij ook rekening houdend met de adviezen van de regering 
en het RIVM. 
Alle activiteiten in Dordrecht en Zwijndrecht zijn afgelast. 
Voor de Algemene Leden Vergadering van beide verenigingen zal 
later een nieuwe datum bepaald worden. 
 
Wij houden de situatie in de gaten en zullen jullie informeren 
zodra wij een besluit hebben genomen over het weer aanvangen 
van de activiteiten in Dordrecht en Zwijndrecht. 
 
Het bestuur van IVN Dordrecht en KNNV Drechtsteden. 
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Komende excursies in het 4e kwartaal 2020 

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

Momenteel zullen voorlopig in 2020 geen excursies buiten 
Dordrecht meer gehouden worden in verband met de nog steeds 
voorzichtige waarschuwingen vanuit de Rijksoverheid en het 
RIVM, die ons zijn opgelegd. 

Hou dus goed de website van de KNNV Drechtsteden in de gaten. 
Zodra er vermeldenswaardig nieuws is over activiteiten zal dat 
op de website en in uw mail postbus te vinden zijn. 

Publieksactiviteiten 2e helft 2020 

Voor deelname aanmelden via : 

excursiesivndordrecht@gmail.com   

met opgave van aantal deelnemers, namen, en tel. nummers 
Er is een maximum van 10 deelnemers. U ontvangt een 
bevestiging na aanmelding. 

Voor Landgoed Dordwijk : 
Svp vooraf aanmelden :  078-6166780

Datum Tijd Locatie Thema 

Za 10 okt 13.30 Landgoed Dordwijk 

Za 17 okt 10.00 Boswachterij Elzen 

Za 24 okt 13.30 Munnikendevel 

mailto:excursiesivndordrecht@gmail.com
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Za 7 nov 10.00 Hooge Biezenplaat 

Za 14 nov 13.30 Landgoed Dordwijk “Vallend blad” 

Za 21 nov 10.00 Oosthaven “Natte voeten”? 

Za 28 nov 09.00 
Noorderdiepzone    
NieuweDordtse Biesbosch 

Za 5 dec 10.00 Hooge Biezenplaat 

Za 12 dec 13.30 Landgoed Dordwijk 

Za 19 dec 10.00 Boswachterij Elzen 
“’t kan vriezen ’t 
kan dooien” 

Voor de excursies Hooge Biezenplaat, Elzen en 
Noorderdiepzone:  
Vertrek vanaf de parkeerplaats  bij Paviljoen “de Viersprong”  
aan de Oude Veerweg.    

Landgoed Dordtwijk :  
Verzamelen op de parkeerplaats aan de Dordwijklaan tegenover 
het Landgoed.   

Oosthaven :  
Vertrek vanaf de parkeerplaats van de Oosthaven aan de 
Nieuwe Merwedeweg. 

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, 
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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 9.00 uur en duren tot circa 
12.00 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: 

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. 
 
Maar houdt wel gepaste afstand tot elkaar. 

 

Gerard Verroen. 

 

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 
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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 ] 
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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 ] 
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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 ] 
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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 
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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 
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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. 
 

Natuurinventarisatie Noorderdiepzone-oost te Dordrecht 
op 7 september 2020 
 
Na een onverwachte ontmoeting en een inspirerend gesprek 

onderweg lopend in Sterrenburg besloot ik een van mijn goede 

voornemens nu maar eens echt ten uitvoer te brengen en weer 

mee te gaan met de natuurwandelingen op de eerste maandag 

van de maand. 7 september 2020, dit keer wordt er gestart 

vanaf de eerste parkeerplaats aan de Oude Veerweg. 

Volgens mijn telefoon is het 12gr, maar een blauwe hemel met 

mooie witte wolken belooft een prachtige morgen.  

Om 9 uur staat er een gezelschap van maar liefst 11 personen 

verzameld, incl. 2 IVN gidsen in opleiding, iedereen blij om 

elkaar weer te zien en benieuwd hoe lang de waarnemingenlijst 

vandaag zal worden. 
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Natuurwandeling Noorderdiep zone bij de Oude Veerweg  

We lopen eerst een stuk van de Hania route, genoemd naar de 

sluis uit 1799 in de Zuid buitenpolderse kade, het meest 

westelijke gedeelte van de zogenaamde Noorderdiepzone. 

Er zijn in deze tijd van het jaar nog genoeg bloeiende planten, 

die bekeken, gedetermineerd, benoemd en genoteerd kunnen 

worden, het eerste stukje van de route gaat dan ook in het 

bekende KNNV-kruiptempo, al gauw valt de groep uiteen in 

diverse kleinere groepjes, iedereen kijkt, speurt en noteert op 

zijn eigen manier en tempo, zeker ook beter in deze Corona 

tijd. 

Natuurlijk regelmatig even wachten tot iedereen weer bij is. 

Dankzij het schone water is de bloeiende Zwanenbloem overal 

aanwezig, de kleine regenbuitjes van de afgelopen tijd doen de 

begroeiing er al weer heel wat frisser bij staan dan in augustus, 

de waterstand is iets hoger geworden, nu 75cm beneden NAP. 

 

 
 

Aan de rand van  het plassengebied, waar het pad ombuigt 

richting Zuid buitenpolderse kade horen we dat het hek dat het 

kleine pad, dat een stukje het water inloopt blokkeert, daar 
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niet staat om publiek weg te houden, maar omdat daar een 

vogelkijkhut gebouwd gaat woorden, leuk vooruitzicht. 

 

Aangekomen bij de Haniasluis nemen we de 

Zuidbuitenpoldersekade richting Van Elzelingenweg, vanaf de 

dijk heb je een prachtig uitzicht over het gebied tot aan de 

zeedijk. 

Het gebied is voor wandelaars goed toegankelijk via de 

aangelegde vlonders en daar wordt door enkele vroege 

wandelaars dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. 

Boven het  riet jaagt een torenvalk en voor wie op het juiste 

moment in de juiste richting kijkt is er een blauwe flits 

zichtbaar, de ijsvogel. 

Op de Van Elzelingenweg buigen we rechtsaf en Gerard Verroen 

legt uit dat we volgend jaar het volgende stuk van de 

Noorderdiepzone vanaf de kleine parkeerplaats die hier is 

aangelegd ook in de wandelingen zullen opnemen; leuk 

vooruitzicht. 

Langs de route terug maakt een buizerd een landing op een 

klein paaltje net boven het gras en staan langs de plas bij de 

Oude Veerweg een Blauwe reiger en twee Zilverreigers 

gemoedelijk op een rijtje langs de waterkant, bij terugkomst is 

het inmiddels dik half een. 

 

       

Veenwortel                                            Watergentiaan 

[Persicaria amphibia ]                            [ Nymphoides peltata ] 
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Fotograferen en schrijven gaan bij mij moeilijk samen, 

bovendien ben ik verre van deskundig, dus verwacht van mij 

geen totaaloverzicht, maar dit is een aantal dingen die voor mij 

persoonlijk bijzonder waren: het langs de hele route 

fladderende Icarusblauwtje, grote pollen Zwanenbloem, 

Inkarnaatklaver, Watergentiaan, Klein-, Groot- en 

Muskuskaasjeskruid en vooral de in het water bloeiende 

Veenwortel. 

 

        

Incarnaatklaver               Muskuskaasjeskruid 

[Trifolium incarnatum ]   [ Malva moschata ] 

 

En dan niet te vergeten weidse uitzichten. Er wordt dit jaar nog 

2 keer gelopen, op 5 oktober en 2 november, dus wie weet 

zien wij elkaar dan. 

 

Jos Hitzert. 

 

Column        
    
De lange Spaanse 
 
We komen net terug uit Frankrijk waar we twee heerlijke weken 
in de natuurlijke omgeving van de Morvan hebben doorgebracht. 
Het natuurlijk evenwicht en de term: “eten en gegeten worden” 
zie je daar continu om je heen. 
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Wespen zijn natuurlijk bijzonder nuttige beestjes, maar half 
augustus is hun rol als insectenverdelger uitgespeeld en 
verstoren zij de maaltijden die nog steeds buiten genuttigd 
kunnen worden. Gewoon rustig blijven is toch lastig wanneer ze 
de lokale perenjam uit je mondhoek willen proeven. Het blijven 
toch venijnige stekers, wat mijn vriendin en ik uiteindelijk 
natuurlijk toch ervaren hebben in die weken. Wel vier soorten 
heb ik rond ons huisje ontdekt waarvan de hoornaar het meeste 
respect afdwingt, maar uiteindelijk de grote vriendelijke reus 
blijkt te zijn. Verbazingwekkend vond ik het schouwspel dat een 
of andere killer vlieg, die van dichtbij bekeken een mutant uit 
een ander universum leek en niet zou misstaan in een 
horrorfilm, gewoon op de rug van een hoornaar landt en met 
een vastberaden moordactie de gigant van een wesp verlamt en 
versuft voor dood achterlaat. Wanneer de vlieg schijnbaar haar 
nageslacht heeft veiliggesteld en de opperste concentratie om 
de confrontatie met het monster even losjes van zich afschudt, 
valt zij zelf ten prooi aan de muurhagedis die op afstand het 
hele tafereel samen met mij heeft gadegeslagen. Ik ben diep 
onder de indruk. Wanneer ik ’s avonds op het toilet ook nog 
getrakteerd wordt op de visite van een rondscharrelende 
zevenslaper, die met zijn kraaloogjes op zijn gemak even komt 
kijken of hij ook nog gebruik kan maken van het toilet, dan zeg 
ik tegen mijn vriendin: “je kan hier rondom het huis gewoon een 
natuurdocumentaire opnemen.” Het leven van deze relmuis 
werd overigens ernstig bedreigd door het toilet, nog erger dan 
door de boommarter die hier ook rondscharrelt. Ondanks dat wij 
in deze hete zomer wat water hebben klaargezet voor onze 
huisgenoten wilden de beestjes niets liever dan een duik nemen 
in de pot. Dat ze daar dan niet meer uitkwamen hebben we 
helaas moeten ervaren. Nu heb ik daar onder de prachtige 
sterrenhemel eens goed over nagedacht en de oplossing is een 
muizentrapje in de pot geworden. Direct de volgende morgen 
lagen er dus wel keutels in de WC maar geen verzopen muis 
meer. Nu nog leren doortrekken en dan is het probleem 
voorgoed de wereld uit. Wat me ook opvalt is dat hier in de 
streek overal nuttige bomen en struiken staan, in ons eigen bos 
alleen al staan verschillende soorten kersenbomen, mirabel, 
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wilde appel en vlier.  In onze tuin rijpen onder andere de peer, 
sleedoorn, druif en braam. Ook notensoorten vind je er volop, 
hazelaar domineert rondom het huis en verder staan er tamme 
kastanje en walnoot. Overal in het gebied zie je dit patroon en 
de mensen hier waren en zijn in veel van hun voedsel 
zelfvoorzienend. Mijn overbuurman maakt van onze peren al 
jaren eau de vie en geloof me, daar ga je gewoon heel goed van 
slapen. Nu we eenmaal weer thuis zijn kan ik het niet laten om 
ook hier eens goed rond te kijken naar fruit en noten. 
Ongelooflijk wat er nu allemaal rijp wordt. Goed beschouwd 
kunnen we een gedeelte van onze boodschappen gewoon 
vervangen met wat er om ons heen te plukken en daarvan te 
bereiden valt. Ik heb nu een dienblad met rijpende hazelnoten 
in de kamer liggen. Opmerkelijk is dat ik zeker vijf verschillende 
vormen van noten ontdekt heb. Toch even googelen, nou dat is 
nog maar het topje van de ijsberg. De lange Spaanse is in ieder 
geval goed vertegenwoordigd.  
                                                      
Wouter Kramer   
 

Natuurbeleid faalt vooral vanwege eenzijdige 
focus op wettelijke verplichtingen  

Ooit was Nederland koploper innovatief natuurbeleid, maar de 
laatste 25 jaar scoren we abominabele rapportcijfers. Dat komt 
doordat we onze indicatoren oneigenlijk gebruiken. We gaan 
ermee om als in de wet van Campbell die stelt dat hoe meer je 
mensen afrekent op cijfers, hoe meer ze zich op de cijfers gaan 
richten, zelfs als dat ten koste gaat van waar de cijfers 
oorspronkelijk voor bedoeld zijn.  

Op 26 mei publiceerde het ministerie van LNV de rapportages 
Vogel- en Habitatrichtlijn 2019. In deze rapportages is te lezen 
hoe het ervoor staat met de soorten en habitats waarvan 
Nederland internationaal heeft afgesproken om ze te 
beschermen. Van de beschermde habitats heeft 89% een 
ongunstige staat van instandhouding. Dat geldt ook voor 70% van 

https://edepot.wur.nl/520728
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de soorten van de Habitatrichtlijn. Van de beschermde 
vogelsoorten gaat op lange termijn 40% achteruit.  
Op 28 mei 2020 kopt Trouw heel stellig:  
 
Waarom dertig jaar natuurbeleid niks heeft opgeleverd.  
 
Dat is geen juiste voorstelling van zaken. Dankzij het 
natuurbeleid uit de jaren negentig is veel bereikt, maar daarna 
is dat beleid stap voor stap uitgekleed tot een minimum dat 
volgt uit EU-verplichtingen. Daarmee is het Nederlandse 
natuurbeleid een juridische en bureaucratische karikatuur 
geworden van wat op papier ooit goed in elkaar zat. 
 
Nederland kent naar schatting meer dan 42.000 soorten planten 
en dieren. In de visie van de soortenorganisaties ‘tellen ze 
allemaal mee’. De mooie zoals de weidebeekjuffer en de 
aaibare zoals de korenwolf, maar ook minder vermarktbare 
soorten als de schele engerd of de lugubere glijer. Maar je kunt 
ze niet allemaal tellen en beschermen. Daarom heeft Nederland 
begin jaren negentig gekozen voor het realiseren van een 
robuust ecologisch netwerk met een grote diversiteit aan 
leefgebieden waarbinnen al die soorten kunnen voortbestaan. 
Op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek is vervolgens 
bepaald welke soorten en habitats kunnen fungeren als indicator 
voor het functioneren van het geheel. Die indicatoren hebben 
we wettelijk beschermd. Grofweg de helft hebben we begrensd 
in beschermde natuurgebieden, de andere helft hebben we – 
voornamelijk om de landbouw tegemoet te komen – gelaten aan 
het landelijk gebied. Het gaat hierbij om EHS-gebieden met een 
‘lichter’ beschermingsregime, robuuste verbindingen en 
overgangszones die de harde kantjes tussen natuur en landbouw 
wat moesten verzachten. Op die manier kon het landelijk gebied 
tegelijk leef- of foerageergebied vormen voor alle niet-
begrensde soorten. Beleid kan zich dan richten op de relevante 
milieucondities (waterhuishouding, stikstof, pesticiden) in orde 
brengen waarna de natuur zich kan ontwikkelen, hier en daar 
ondersteund door (herstel)beheer. Door je indicatoren te volgen 
in ecologische monitoring zie je of het werkt of niet. Indien 
nodig, stuur je bij. 

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waarom-dertig-jaar-natuurbeleid-niks-heeft-opgeleverd
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Precies dat is niet gebeurd. Toen de indicatoren lieten zien dat 
het met sommige soorten niet goed ging, is niet bijgestuurd 
maar zijn de beleidsambities stap voor stap afgezwakt. In plaats 
van extra te investeren in robuuste natuurgebieden en het 
wegnemen van bronnen van vervuiling, werd bezuinigd op de 
realisatie van het natuurnetwerk en werd regelgeving 
afgezwakt. De totale omvang van beschermde natuur werd naar 
beneden gebracht, de bufferzones gingen eruit, 
extensiveringsgebieden werden – en worden – toch intensief 
gebruikt en de meeste ecologische verbindingszones zijn 
geschrapt. De kabinetten van Balkenende en Rutte 
ontmantelden en versnipperden wat ooit een logisch, 
samenhangend geheel was. Onder het mom van 'nationale 
koppen' werd de brede basis onder een robuust Nederlands 
natuurnetwerk weggeslagen en werd de wettelijke bescherming 
vrijwel beperkt tot de soorten en habitats waarvoor Nederland 
internationale afspraken heeft gemaakt. ‘We doen alleen wat 
moet van Europa.’ Keer op keer blijkt dat het zo niet werkt. Het 
is alsof je een huis wilt bouwen door alleen een dak te leveren. 
Veel van de Nederlandse natuur kreunt en steunt onder de druk 
van een hoge stikstofdepositie, verdroging, verstoring en allerlei 
gifstoffen en in toenemende mate stappen bezorgde burgers 
met succes naar de rechter om overheden in ieder geval aan de 
wettelijke verplichtingen te houden. Voor meer positieve 
manieren van participatie is immers geen geld en ontbreken de 
beleidskaders en de instrumenten.  
 

 
Foto: Fred van den Bosch  natte duinvallei Noord-Holland 
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Het redactioneel commentaar van dagblad Trouw constateerde 
op 1 juni niet voor niets dat MOB meer voor de natuur voor 
elkaar gekregen heeft dan alle natuurorganisaties bij elkaar. De 
natuurorganisaties en biologische boeren hebben uiteraard wel 
degelijk wat bereikt, maar je kunt natuur niet duurzaam 
herstellen als je niet ook de negatieve effecten op de natuur 
fors vermindert. 
De enige manier om uit de biodiversiteitscrisis te komen is door 
opnieuw ambitieus en integraal beleid te maken dat gericht is 
op het verbeteren van de milieucondities; door het waterpeil 
weer op orde te brengen, pesticidegebruik en stikstofdepositie 
fors terug te dringen en de bodemkwaliteit en ruimtelijke 
samenhang te herstellen. Als je dat doet, profiteert de 
Nederlandse natuur daarvan, wat zichtbaar zal worden in de 
gekozen indicatoren. Op die manier zal er ook weer ruimte 
ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen en kan men weer trots 
spreken over natuurbeleid dat werkt. 
Tekst: Sander Turnhout, Radboud Healthy Landscape en 
SoortenNL; Raoul Beunen, Open Universiteit 
 

De balans opmaken voor libellen in de Nieuwe 
Dordtse Biesbosch [ NDB ] 
  
Leo Marinissen 
 
In dit artikel wil ik de draad oppakken van het artikel 
“Pionierende libellen in de NDB”, dat ik voor de Spindotter van 
het 1e kwartaal 2019 schreef. We zijn inmiddels twee seizoenen 
verder en het is een goed moment om de balans op te maken. 
Met name 2019 was ronduit spectaculair, maar ook in 2020 was 
er genoeg te zien.  
DNB is aangelegd om een verbindingszone te worden tussen de 
Sliedrechtse Biesbosch en de Elzen/Dordtse Biesbosch. Vanaf het 
oosten bij de Kop van het land is er een heel stelsel van sloten 
en plassen aangelegd die het rivierwater, dat met een hevel in 
het gebied wordt gebracht, verdeeld. Het deel in het oosten 
heeft de diepe bezinkplas en het al bestaande gebied rond de 
Oostkil. In het midden zijn diverse ondiepe plassen en 

https://www.trouw.nl/opinie/natuurorganisaties-moeten-tanden-laten-zien~bddf78b7/
https://www.ru.nl/duurzaamheid/onderzoek/healthy-landscape/
https://www.soortennl.nl/
https://www.ou.nl/
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plas/drasgebieden. In het westen zijn er vooral sloten en twee 
kleinere plassen. Verschillende van deze wateren zijn ondiep en 
warmen snel op, wat voor soorten als de Tengere grasjuffer, 
Zwervende heidelibel en Vuurlibel gunstig is. Veel van deze 
plassen vallen echter droog in de warme zomers zoals die van 
2019 en 2020. De vegetatie in nagenoeg het hele gebied is nog 
jong en open. Eigenlijk is alleen het gedeelte rondom de Oostkil 
dichter begroeid. Dan is er ook nog wat voorheen het 
Noorderdiep was en dat langzaam van oost naar west stroomt. 
Het stroomt de Elzen Noord in. Daar werden in 2017 en 2018 de 
sloten uitgegraven en werden de oevers veel minder steil. Al in 
2018 werden er Bruine korenbouten gezien; in 2019 breidde 
deze soort zich uit en in 2020 konden ze bijna in de gehele Elzen 
worden waargenomen.  Alles bij elkaar een gebied met veel 
potentie voor libellen. 
 

 
Hierboven als blauw wat op waarneming.nl wordt aangemerkt 
als Nieuwe Dordtse Biesbosch. De Elzen en de Tongplaat horen 
hier ook bij. In dit artikel wordt met name het nieuwste 
gedeelte besproken; dat van de Kop van het land tot aan de 
Oude veerweg. 
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Wat maakte 2019 een spectaculair jaar? 
In april 2019 werd de DNB onder water gezet. Het duurde een 
week of twee en overal waar het moest en kon was het water in 
het gebied aanwezig. Al heel snel vonden diverse vogelsoorten 
dit voor hen geschikte gebied. Lepelaars vielen heel goed op, 
Geoorde futen maakten een stillere entree. Diverse soorten 
libellen waren in 2018 al in het gebied en deze konden vanaf 
medio mei weer gezien worden.  Op 6-7 mei wordt ook de 
eerste Tengere grasjuffer gezien. Een redelijk zeldzame soort 
die als echte pionier juist in nieuwe gebieden opduikt. In 2018 
werden er al enkele exemplaren gezien, maar in 2019 ging het 
qua aantallen en verspreiding echt los. Overal waar er ondiepe 
plasjes met vrij open, lage vegetatie is, werd deze juffer 
gevonden. Hieronder een kaart waar deze soort in 2019 en 2020 
gezien werd.  
 

 
 
Op dit kaartje staan alle waarnemingen van de Tengere 
grasjuffer in 2019 en 2020. Dit soort kaartjes zijn door filters te 
gebruiken op waarneming.nl te maken en geven een goed beeld. 
 
Eerst op 14 mei en dan op 22 mei werd, een voor deze omgeving 
zeldzame soort, waargenomen in de NDB. In een sloot aan de 
westkant bevond zich een Bruine winterjuffer. Met blauw boven 
op de ogen, wat duidt op een volwassen exemplaar. Deze soort 
komt vooral voor bij plassen en vennen op de zandgronden in 
het zuiden en oosten van ons land en in de duinen van Zuid 
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Holland. Een vers ogend exemplaar werd op 9 juli in de DNB 
gezien. Die zomer zal de soort nog enkele keren worden 
waargenomen in de wijken Dubbeldam, Wielwijk en 
Stadspolders.  
Op 9 juni werd de eerste Zwervende heidelibel waargenomen. 
Het was de voorbode van talrijke waarnemingen in het gehele 
gebied. Enerzijds komt dat omdat de Zwervende heidelibel als 
pionier in 2018 het gebied al heeft gevonden en er zich 
voortplantte. Anderzijds was er een invasie vanuit zuid Europa. 
In enkele dagen streken tientallen exemplaren neer in de DNB. 
De soort heeft een hele korte ontwikkelingscyclus van een paar 
maanden en vooral in  september werden er veel verse, net 
uitgeslopen exemplaren gezien.  
Ook op 9 juni 2019 werd de eerste Vuurlibel in de NDB gezien. 
De soort werd waargenomen in het gehele gebied. Uiteraard 
eerst verse exemplaren, later ook de opvallende felrode 
mannetjes.  Deze soort plant zich sinds 1993 in Nederland voort 
en werd pas in 2010 voor het eerst gezien op het Eiland van 
Dordrecht. Anno 2020 is hij te vinden in het gebied achter 
Wilgenwende, de Elzen en de gehele NDB. Het is een soort die 
profiteert van de klimaatopwarming en zich steeds noordelijker 
voortplant. 
 

Bruine winterjuffer – Copula Zwervende heidelibel – Vuurlibel 
met een beschadigde vleugel 
 
Ruim een week later, op 17 juni 2019 werd de volgende 
bijzondere soort gezien: de Zuidelijke keizerlibel (Anax 
parthenope). Deze grote libel komt uit dezelfde familie als de 
Grote keizerlibel (Anax imperator), die op het gehele eiland van 
Dordrecht te zien is. De Zuidelijke keizerlibel is goed te 
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onderscheiden van de Grote keizerlibel; een bruin achterlijf met 
net achter de vleugels een blauwe vlek (zadel). Op de 
afbeeldingen zijn de verschillen duidelijk.  
Ook deze libel breidt zich onder invloed van de 
klimaatverandering naar het noorden uit. In 2006 was de eerste 
voortplanting in Nederland. Deze soort werd voor 2019 slechts 
incidenteel gezien op het Eiland van Dordrecht, maar met 83 
waarnemingen in 2019 was het bijna gewoon om hem tegen te 
komen. Hoewel er copula’s en ei afzet zijn waargenomen werd 
de soort in 2020 veel minder gezien (25 x). De komende jaren 
zullen we zien of het wel of geen blijver is. 
     
17 juni 2019 was een bijzondere dag, de Zadellibel de meest 
spectaculaire soort van dat jaar werd namelijk ook die dag voor  
het eerst gezien in de  

                                                     Grote keizerlibel (M)                   
Zuidelijke keizerlibel (M) 
 
Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zadellibellen komen voor in de 
landen ten zuiden van de Middellandse zee en zwermen heel af 
en toe uit over heel Europa. Dat was wat er gebeurde in 2019. 
Op 9 juni werd de eerste van honderden exemplaren gezien. 
Binnen enkele dagen waren er waarnemingen uit heel 
Nederland. Die 17e juni werd een eerste exemplaar gezien in het 
westelijke gedeelte van de NDB boven de twee plasjes die daar 
zijn. In de ca. drie weken daarna volgden er veel meer 
waarnemingen verspreid over de hele NDB. Er werden copula’s 
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gezien en ook werd de ei afzet, die bij deze soort in tandem 
plaats vindt, gezien. Die ei afzet vond plaats in de ondiepe 
plasjes, die onder invloed van de warme en droge zomer flink 
werden opgewarmd. De soort heeft een hele korte 
ontwikkelingscyclus. Van eitje, naar larve, naar een libel die 
maar net twee maanden later uitsluipt. Dat gebeurde rond 1 
september. Er werden met zekerheid negen larvehuidjes 
gevonden (KD Dijkstra en A Kop). Daarmee was de DNB een van 
de zeven gebieden in Zuid-Holland waar deze dwaalgast zich 
had voortgeplant. Waar de verse libellen heen zijn gegaan is 
onbekend. 
In een korte periode waren er dus meerdere zeldzame, tot zeer 
zeldzame libellen te zien in een heel nieuw gebied dat ca. 1 x 4 
km meet. Daarnaast waren er veel exemplaren van de gewone 
soorten te zien. 
Hoe ging het verder in 2020. 
Half september 2020 kunnen we vaststellen dat het een goed 
libellenjaar was op het eiland van Dordrecht. Niet zo 
spectaculair als in 2019. Desalniettemin werden er zo’n 34 
soorten gezien in de DNB en de Elzen. Daar waren eenmalige 
waarnemingen van de Kanaaljuffer (1e voor het Eiland van 
Dordrecht), de Zuidelijke glazenmaker, de Zuidelijke heidelibel 
bij, maar ook flink wat waarnemingen van soorten die het 
steeds beter doen als de Bruine korenbout, de Smaragdlibel, 
Zuidelijke keizerlibel en de Weidebeekjuffer (meerdere 
waarnemingen in het oostelijk deel van de NDB). Verder konden 
van soorten als de Steenrode,-bloedrode-en bruinrode 
heidelibellen, Gewone oeverlibel, Lantaarntje, Watersnuffel, 
Grote- en kleine roodoogjuffer, Paardenbijter, Grote 
keizerlibel, Glassnijder, Viervlek en Platbuik veel exemplaren 
worden gezien.  
De Zadellibel is in 2020 in heel Nederland slechts twee maal met 
zekerheid waargenomen en dat was ver van Dordrecht. De 
Vuurlibel is een blijver; ook in 2020 werden er ca. 80 gezien in 
de DNB. 
Het is een robuuste soort, die bij veel soorten wateren 
voorkomt. De kleine pionierjuffer, de Tengere grasjuffer deed 
het ook in 2020 goed. 
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 De soort werd met name aangetroffen op een paar plekken met 
ondiep water en open vegetatie. Wat opviel was dat er net als in 
2019 ook in 2020 een uitsluippiek was in mei en in juli. Bij een 
plasdrasgebiedje vlak bij de Oostkil werden in mei in een week 
tijd ca. 30 exemplaren gezien, waarvan veel vers. Medio juli 
waren dat er zelfs bijna 40, waarvan meer dan de helft die dag 
uitgeslopen. Dat doet de vraag rijzen of hier sprake is van twee 
generaties. Zolang de juiste biotoop in de NDB aanwezig is, zal 
deze fraaie juffer te zien zijn.                                                                                                                                                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tengere grasjuffers (links M –               rechts copula) 
 
Van de andere pionier, de Zwervende heidelibel werden er in 
2020 veel minder gezien. Er waren wel verse exemplaren en 
rond een plas vlak bij de Elzen werden op 20 juni verspreid rond 
de oever acht volwassen exemplaren gezien.  
De Bruine winterjuffer werd in 2020 niet in de NDB gezien, wel 
een enkele maal in de Elzen. Gek genoeg werden ze in augustus 
op ca. acht plaatsen in de wijken aangetroffen. Waarnemingen 
in de tuin. Ik vraag me dan af hoeveel er zijn die niet worden 
gemeld.  
Na twee jaar NDB kunnen we wat betreft libellen wel vaststellen 
dat het gebied een grote aanwinst is. Het grote aantal van rond 
de 30-35 soorten (in heel Nederland ca. 65) en de aantallen van 
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deze soorten in een groot en divers gebied maken het 
aantrekkelijk om er op uit te gaan. Er is ruimte voor meer; de 
komende jaren opletten of de Kanaaljuffer en de Blauwe 
breedscheenjuffer er gaan komen.  
 
[ Wordt vervolgd ]. 
 

 
Ei afzet in tandem door Zadellibellen – foto Bertus van Rooijen 
 
Tabel 1 – Waterjuffers die op het eiland van Dordrecht 
voorkomen of in 2019-2020 zijn gezien 

Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 

Gewone pantserjuffer Lestes sponsa 

Houtpantserjuffer Chaloclestes viridis 

Bruine winterjuffer Sympecma fusca 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella 

Variabele waterjuffer Coenagrion pulchellum 

Watersnuffel Enallagma cyathigerum 

Grote roodoogjuffer Erythromma najas 

Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum 

Kanaaljuffer Erythromma lindenii 

Lantaarntje Ischnura elegans 

Tengere grasjuffer Ischnura pumilio 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula 
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Tabel 2 –Echte libellen die op het eiland van Dordrecht 
voorkomen of in 2019-2020 zijn gezien 
 

Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea 

Bruine glazenmaker Aeshna grandis 

Vroege glazenmaker Aeshna isoceles 

Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis 

Paardenbijter Aeshna mixta 

Grote keizerlibel Anax imperator 

Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope 

Zadellibel Anax ephippiger 

Glassnijder Brachytron pratense 

Smaragdlibel Cordulia aenea 

Metaalglanslibel Somatochlora metallica 

Rivierrombout Gomphus flavipes 

Platbuik Libellula depressa 

Viervlek Libellula quadrimaculata 

Bruine korenbout Libellula fulva 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum 

Vuurlibel Crocothemis erythraea 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 

Steenrode heidelibel Sympetrum vulgatum 

Zwervende heidelibel Sympetrum fonscolombii 

Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale 

 
Alle foto’s van Leo Marinissen zijn gemaakt in de Elzen of in de 
Nieuwe Dordtse Biesbos  
Foto’s van de Zadellibel van Bertus van Rooijen 
 
Literatuur:  Libellen van Europa – veldgids van KD Dijkstra – De 
Nederlandse libellen deel 4 van de Nederlandse fauna. Verder is 
op waarneming.nl heel veel informatie (ook veel data) te 
achterhalen. 
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Van het Bestuur KNNV en IVN. 
 

Droge, hete  zomer 
 

Gelukkig valt er de laatste weken weer een beetje regen. Vanaf 
begin maart was het droog en warm. Met als hoogtepunt de 
hittegolf van augustus. Regelmatig hebben we kaartjes gezien 
met de watertekorten in delen van Nederland. Vooral het oosten 
heeft het zwaar te verduren gehad.  
Zelf was ik o.a. in  Achterhoek. Overal waar je normaal water 
verwacht was het volledig uitgedroogd. Kleine riviertjes, beken, 
vennen en sloten stonden volledig zonder water.  
 

 
Foto:ziezeeland 
 
De akkers werden nog wel kunstmatig beregend met 
grondwater. Dat is voor de natuurgebieden die her en der nog 
tussen de akkers liggen ronduit rampzalig. Al het grondwater 
wordt uit de kwetsbare natuurgebieden weggzogen.  
Waterschappen die verantwoordelijk zijn voor de 
waterhuishouding zijn verplicht om maatregelen te nement om 
dit proces van natuurlijke verarming tegen te gaan. Mooie 
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woorden, in plannen over herstel van de biodiversiteit, zorgen 
niet voor verbetering van de natuur.  Ik vrees dat we weer een 
record gaan breken als het gaat om neerslagtekort. Het 
kunstmatig beregenen begint ook steeds vroeger in het jaar. De 
achteruitgang van de natuur zal dus ook wel eerder in het jaar 
te constateren zijn. 
 

 
Foto: Miriam Scha 
 
De natuurschade is helaas ook weer groter dan voorgaande 
jaren. Het herstel van de ellende uit voorgaande jaren is nog  
steeds niet gerealiseerd. Bomen sterven of laten al veel eerder 
hun bladeren vallen. Weidevogels hadden het al moeilijk door 
het verlies aan leefomgeving. Nu zijn de schaarse natuurlijke 
wei- en hooilanden ook nog uitgedroogd, waardoor het vinden 
van voedsel, zeker voor de jongen,  in de droge harde bodem 
moeilijk wordt .  
Het is duidelijk dat het effect op de diversiteit aan soorten 
groot is. Soorten die gevoelig zijn voor de hoeveelheid water en 
de kwaliteit van het water, zoals zonnedauw, gentiaan en 
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diverse orchideeën, verdwijnen als eerste uit de verdroogde 
natuurgebieden. Ze worden vaak vervangen door pijpestrootje 
en brandnetel. Naast het neerslagtekort speelt uiteraard ook de 
toegenomen hoeveelheid stikstof een rol. Het negatieve effect 
van alle menselijke activiteit op de natuur lijkt langzaam 
onomkeerbaar. Al jaren wordt gezegd dat het 5 voor twaalf is, 
maar de verantwoordelijke beleidsmakers kunnen blijkbaar geen 
klokkijken!! 
 
Frans Beuvens 
 

Weer gewonnen; rechter verbiedt wederom kap bomen 

langs Wantijoever! 

Gepubliceerd op 18 maart 2020 door Het Wantij 

Stichting Het Wantij heeft in een verzoek aan de rechtbank 
Rotterdam opnieuw kunnen voorkomen dat de vele bomen langs 
de Wantijoever worden gekapt. 

 
De bomenrij langs het Wantij 

https://blog.hetwantij.com/weer-gewonnen-rechter-verbiedt-wederom-kap-bomen-langs-wantijoever/
https://blog.hetwantij.com/author/admin/
https://blog.hetwantij.com/wp-content/uploads/2019/09/demo-foto-20190809_174154.jpg
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De gemeente Dordrecht was al eerder in november 2019 door de 

rechter verboden de bomen te kappen langs de Wantijoever 

voor het 50kV gebouw en de woningen van Schaerweide, maar 

nam opnieuw een aangepast besluit om tot kap over te gaan. 

Daar heeft de rechter nu, woensdag 18 maart 2020, in 

voorlopige voorziening weer een stokje voor gestoken! 

Opvallend is dat de rechter niet is gebleken dat de bomen voor 

een onveilige situatie aan de oever kunnen zorgen zoals de 

gemeente bij herhaling heeft beweerd. 

Hoewel de gemeente aandrong op een zeer spoedige 

behandeling van de zitting was zij N.B. nog steeds niet in het 

bezit van een omgevingsvergunning voor de reconstructie van 

deze oever! Maar ook na verlening daarvan staat bezwaar door 

de Stichting nog open. … 

De rechter constateert dat het NWC [ Natuur en Vogelwacht ] in 

het door haar geleverde onderzoek tegenstrijdige informatie 

geeft; de Rivierrombout komt er niet voor maar de 

werkzaamheden kunnen wel verstoring geven…. 

De rechter constateert dat in de verleende kapvergunning 

behoort te worden opgenomen dat er op deugdelijke wijze 

volgens een daarvoor bestaand protocol onderzoek naar 

diersoorten zoals de bever, vleermuizen, rivierdonderpad 

ijsvogel etc. wordt verricht; die garantie voor zorgvuldigheid 

ontbreekt. 

De rechter trekt zelfs in twijfel of de gemeente wel handelt in 

lijn met de wet Natuurbescherming en vindt daarom dat het 

beter is dit nader te behandelen in beroep voor de meervoudige 

kamer van de rechtbank. 

De noodzaak voor kap staat zodoende allerminst vast, aldus de 

rechter. 

De Stichting ziet in deze uitspraak de bevestiging dat er geen 

enkele noodzaak is de bomen te kappen. Integendeel; de 

natuurwaarden zijn te belangrijk mede als onderdeel van een 
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belangrijke ecologische verbindingszone. 

Dat de aanleg van een voetpad een reden kan zijn dat veel 

bomen niet kunnen blijven staan is absurd; de gemeente wil een 

zware betonnen constructie optuigen waar een schelpenpad 

voldoet. Het tekent de manier waarop deze gemeente Dordrecht 

met waardevolle natuur omgaat. 

De gemeente dient er werk van te maken het pad vanaf de 

Oranjelaan langs de achterzijde van de woningen weer in orde 

te maken en de hekken te verwijderen. Er is geen enkele valide 

reden dat niet te doen. De bewoners kunnen dan snel genieten 

van de prachtige natuur die er nog rest dankzij de inzet van 

Stichting Het Wantij. 

Ondertussen heeft zich een veel groter drama afgespeeld. 
Zonder enige vergunning is de gemeente Dordrecht de 
walkant en oever gaan bewerken en het voorliggende water 
langs het Wantij gaan verdiepen wat geleid heeft tot een 
onomkeerbare situatie. 
 

Strop voor zoetwatergetijdehabitat in 

Wantijmonding 

 

Door verdieping van de vooroever, vernieuwing van beschoeiing 

en verwijdering van vegetatie is vrijwel de gehele zuidoever in 

het mondingsgebied van het Wantij ongeschikt geworden voor 

de Rivierrombout en de Getijdeslak.); Adriaan Gmelig Meyling;  

Stichting ANEMOON 

https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/?publisher=18
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9-AUG-2020 - Een belangrijk stuk zoetwatergetijdenhabitat van 

de bedreigde Getijdeslak en de Rivierrombout in de monding 

van het Wantij (ZH) ging onlangs verloren door 

oeverwerkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd 

zonder ontheffing, waarvoor de gemeente Dordrecht onlangs 

een officiële waarschuwing ontving. Helaas was dit grotendeels 

te laat voor de betreffende soorten. 

De Wantijrivier is een natuurlijke zoetwatergetijdenrivier in de 

provincie Zuid-Holland. Het Wantij loopt vanaf het 

vierrivierenpunt bij Dordrecht richting en door de Sliedrechtse 

Biesbosch, waarna het uiteindelijk eindigt in de oostelijk 

gelegen graslandreservaten nabij de Nieuwe Merwede. De rivier 

dankt haar naam aan de grote getijverschillen die hier - ondanks 

de ligging landinwaarts - nog plaatsvinden. Het riviertraject ten 

westen van de Ottersluis, gelegen nabij de Kop van Het Land tot 

aan het vierivierenpunt wordt het Wantij genoemd. 

 

Stroomgebied van de Wantijrivier. Ten oosten van de Ottersluis 

gaat de Wantijrivier achtereenvolgens over in de Kikvorskil, de 

Dode Kikvorskil, De Hellsloot, de Zoetemelksekil, het Gat van 

de Hengst, de Sneepkil en tot slot het Houweningswater, om te 

eindigen in polder Kraaiennest. (Bron: Google Earth/Vertigo 

Research) 

Hoge natuurwaarden in het mondingsgebied van het Wantij 

Op 7 januari 2020 berichtte Stichting ANEMOON over de hoge 

natuurwaarden die tijdens een inventarisatie in 2019 waren 

aangetroffen in het mondingsgebied van het Wantij. De hoop 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=25768
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was dat de Gemeente Dordrecht daarmee rekening zou houden 

bij de herinrichtingsplannen. Deze hoop was echter van korte 

duur, want vanaf 9 januari heeft de gemeente daar in korte tijd 

op meerdere locaties werkzaamheden uitgevoerd, met als 

gevolg dat nu het grootste deel van het leefgebied in de 

monding van het Wantij van deze beschermde- en kwetsbare 

diersoorten verloren is gegaan.  

 

Links: De ondiepe geleidelijk aflopende oever voor de 

herinrichtingswerkzaamheden langs het Wantij. De oever 

vormde zowel geschikt leefgebied voor de gemeenschap van de 

Rivierrombout, als voor de gemeenschap van de Getijdeslak. 

Rechts: De oever na de herinrichting van de zuidoever aan de 

Schaerweide. Door de verdieping van de waterbodem en 

vernieuwing van de oever ging de natuurlijke getijdenzone en 

daarmee het leefgebied voor beide soortgemeenschappen 

verloren. (Bron: Links: G. Bestel; Rechts: A. Boesveld) 

Getijdeslak verdwenen 

In juli 2020 voerde Stichting ANEMOON opnieuw inventarisaties 

uit langs de aangepaste oevers. Van de internationaal bedreigde 

Getijdeslak (Mercuria confusa) werd geen enkel exemplaar meer 

teruggevonden; het getijdehabitat bleek door verdieping van de 

waterbodem geheel verdwenen. 
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De Getijdeslak is afhankelijk van een specifiek biotoop met 

zoetwatergetijden. De soort is zeer zeldzaam in heel Europa en 

vertoont al decennia een afname, voor het grootste deel 

toegeschreven aan habitatverlies. Daarom is de soort 

opgenomen op de IUCN Red List of Threatened Species. In 

de Nederlandse Rode Lijst van de Weekdieren staat de soort 

vermeld als ernstig bedreigd. In het gebied met zoetwatergetij 

in De Biesbosch, maar ook in de rivieren daarnaartoe, zoals het 

Wantij, vormen de oevers een cruciaal leefgebied voor de 

Nederlandse populatie. Binnen Europa is de Nederlandse 

populatie de belangrijkste. Dit maakt dat ons land een grote 

verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de 

instandhouding van deze bijzondere soort. Ook voor het 

zoetwatergetijdenbiotoop bestaat die verantwoording, want dit 

biotoop staat vermeld als bedreigd op de European Red List of 

Habitats. 

 

De Getijdeslak is in 2019 en 2020 zowel langs de zuidelijke als 

de noordelijke onderwateroever van het Wantij aangetroffen. 

In totaal zijn in de monding van het Wantij 37 soorten 

waterslakken aangetroffen waaronder vier Rode Lijst-soorten 

en één soort van de leefgebiedenbenadering. Bij de 

inventarisatie op 13 en 14 juli 2020, bleek de soort door de 

https://www.iucnredlist.org/
https://www.anemoon.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=855&language=nl-NL&PortalId=0&TabId=165
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/terrestrial_EU_red_list_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/terrestrial_EU_red_list_report.pdf
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vergraving en verdieping van de bodem geheel verdwenen. 

(Bron: A.W. Gmelig Meyling) 

Rivierrombout en waarschuwing 

In het Wantij leeft naast de Getijdeslak ook de Rivierrombout 

(Gomphus flavipes). Dit is een zeldzame libellesoort die als 

larve drie tot vier jaar in de bodem leeft. Er zijn geen andere 

gebieden bekend waar deze twee zeldzame soorten naast elkaar 

leven en dat onderstreept de hoge natuurwaarde van het 

Wantij. De Rivierrombout staat vermeld op Bijlage IV van de 

Europese Habitatrichtlijn. Dat wil zeggen dat deze soort ook 

buiten Natura2000 gebieden streng beschermd dient te worden. 

De Gemeente Dordrecht had daarom meerdere malen ontheffing 

moeten aanvragen voor de uitgevoerde werkzaamheden, maar 

dat is niet gebeurd. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft 

de Gemeente Dordrecht daarom inmiddels op 7 juli 2020 

een officiële waarschuwing gegeven. Helaas te laat voor de 

libel: de onder handen genomen zuidoever in de monding van 

het Wantij is inmiddels vrijwel volledig ongeschikt voor de 

Rivierrombout geworden. 

 

Rivierrombout, waargenomen in juli 2019 langs de noordoever 

van het Wantij (mislukte uitsluiping). Door het verdiepen van 

de bodem en het plaatsen van verticale damwanden werd ook 

de noordoever over een grote lengte ongeschikt voor deze 

soort. In juli 2020 konden in het resterende, nog geschikte deel, 

https://www.anemoon.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1143&language=nl-NL&PortalId=0&TabId=165
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nog meerdere uitsluipingen worden vastgesteld. Uit monitoring 

van een populatie in de Nieuwe Merwede, blijkt dat de soort 

ten opzichte van 2000 zeer sterk is afgenomen. (Bron: Arno 

Boesveld) 

Oeverzone van het Wantij: cruciaal voor migratie 

Populaties van dier- en plantensoorten fluctueren van nature. 

Soorten kunnen daardoor uit natuurgebieden verdwijnen. Als 

natuurgebieden met elkaar verbonden zijn door natuurlijke 

verbindingen is de kans daarop veel kleiner. De natuur is dan 

‘robuuster’. Dit geldt ook voor de boven- en benedenstroomse 

natuurgebieden. De oeverzone van het Wantij speelt een 

cruciale rol bij de migratie vanuit het brongebied, het Nationaal 

Park De Biesbosch, naar andere gebieden. Door de verliezen van 

allerlei natuurlijke habitats door huizenbouw en 

oeververnieuwingen dreigt nu in het belangrijke mondingsgebied 

van het Wantij een ecologisch knelpunt voor dieren te ontstaan. 

De Biesbosch, onder meer zeer bekend van broedende Vis- en 

Zeearenden, herbergt het grootse areaal 

zoetwatergetijdenhabitat met Wilgenvloedbossen in Europa. Dit 

komt op deze schaal alleen in Nederland en Vlaanderen voor. 

Het vochtige microklimaat in deze vloedbossen biedt 

randvoorwaarden voor zeldzame epifytische (korst)mossen zoals 

Tonghaarmuts, Dwerghaarmuts, Gelig baardmos en Ruig 

leermos. De welriekende Anijskurkzwam wordt vrijwel 

uitsluitend in de weinige, nog in cultuur gehouden hakgrienden 

aangetroffen. Het belang van de oevers van de Wantijrivier als 

corridor wordt ook geïllustreerd door het voorkomen van 

zoogdieren als de Bever, de Noordse Woelmuis en de 

Waterspitsmuis, maar ook door het voorkomen van slakken als 

de Oeverloofslak en boomschors-specialisten als de Knotwilgslak 

en de Slanke schorshoren. 
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Verspreiding van de Slanke schorshoren (Balea perversa) in de 

Sliedrechtse Biesbosch. Geel: boom onderzocht maar soort 

afwezig; Van roze tot rood: aanwezig. De Sliedrechtse Biesbosch 

vormt een van de belangrijkste brongebieden. Concentraties 

van waarnemingen liggen vooral langs het stroomgebied van de 

Wantijrivier. Na het verdwijnen van de griendcultuur heeft de 

soort zich sterk binnen De Biesbosch uitgebreid. Goede 

ruimtelijke samenhang van leefgebied, zoals rijen (knot)wilgen 

op ongestoorde bodems langs de Wantijrivier, zijn cruciaal voor 

migratie naar andere gebieden. (Bron: Vertigo 

Research/Stichting ANEMOON) 

 

Wilgenvloedbossen zoals langs het Wantij komen in Europa 

alleen in Nederland en Vlaanderen voor. De vloedbossen zijn 

van groot belang voor vele specialistische slakkensoorten zoals 

Knotwilgslak, Slanke- en Vergeten schorshoren. (Bron: A. 

Boesveld) 
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Kwaliteitsimpulsen 

Op 9 januari 2020 organiseerden Rijkswaterstaat en 

Staatsbosbeheer een bijeenkomst in het bezoekerscentrum in de 

Merwelanden met als doel te komen tot kwaliteitsimpulsen in 

het stroomgebied van het Wantij. De Provincie Zuid-Holland, de 

Gemeente Dordrecht, Stichting Het Wantij en Stichting 

ANEMOON namen hier ook aan deel. Tijdens deze bijeenkomst 

zijn ideeën over kwaliteitsimpulsen uitgewisseld. Vervolgens 

zijn enkele stroomopwaarts gelegen polders en gebieden 

bezocht waarvoor impulsplannen worden ontwikkeld, zoals voor 

de Otterpolder, de Noord-Bovenpolder en de Thomaswaard. 

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft Bureau Vertigo 

Research een visie voor het stroomgebied van het Wantij 

uitgewerkt waarin de natuurwaarden en het uitzonderlijke 

belang van deze zoetwatergetijdenrivier uitgebreid zijn 

beschreven. Deze visie is op 7-8-2020 beschikbaar gesteld aan 

Rijkswaterstaat. Vanwege recente- en nog te verwachten 

verliezen van natuurwaarden en natuurfuncties door 

bouwwerkzaamheden en stedelijke vernieuwingen in het 

mondingsgebied van het Wantij, richt deze visie zich vooral op 

het begintraject van de Wantijrivier, omdat kwaliteitsimpulsen 

vooral daar effectief zijn. 

Het is de bedoeling om de hierboven genoemde visie over enige 

tijd samen te voegen met die van Stichting Het Wantij. 

Daarnaast worden nog zienswijzen opgesteld door andere 

partijen. Tezamen geven deze een groot aantal voorstellen voor 

behoud, herstel en compensatie van de Wantijnatuur. 

Overigens is het niet mogelijk om de verliezen van de specifieke 

getijdenatuur in de monding van het Wantij elders te 

compenseren. De geomorfologie en daardoor de habitat in de 

monding van het Wantij is immers anders dan in de verdere loop 

van de rivier. De bodem van de monding bevat veel zand, 

terwijl stroomopwaarts de bodem overwegend slikkig is. De 

Rivierrombout is gebonden aan de zanderige bodems in de 

https://www.anemoon.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/API/Entries/Download?command=core_download&entryid=1145&language=nl-NL&PortalId=0&TabId=165
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monding. Als daar de populatie verdwijnt, is vrijwel de gehele 

populatie voor het Wantijriviergebied verloren. 

De hoop is nu gevestigd op Rijkswaterstaat om in het kader 

van Kaderrichtlijn Water een aantal voorstellen uit te voeren om 

verdere verliezen van natuurfuncties en knelpunten voor 

migrerende dieren in dit unieke zoetwatergebied te voorkomen 

en de kwaliteit van de natuur en de biodiversiteit weer te laten 

toenemen. 

Tekst: Arno Boesveld, Stichting ANEMOON; Cor Goosen, Stichting 

Het Wantij; Adriaan Gmelig Meyling, Stichting ANEMOON 

Foto’s: Arno Boesveld  

Kaarten: Google Earth/Vertigo Research; Vertigo 

Research/Stichting ANEMOON 

   

 

Water Natuurlijk 
 
Het Waterschap Hollandse Delta waar o.a. het Eiland van 
Dordrecht en IJsselmonde toe behoren zorgt voor droge voeten, 
schoon water en voldoende water. Tegenwoordig hebben de 
waterschappen naast deze kerntaken ook een 
verantwoordelijkheid voor natuurbehoud en verbetering van de 
biodiversiteit.  
Het Waterschap  Hollandse Delta is verantwoordelijk voor 800 
km dijken, 1600 km wegen en fietspaden, 3200 km bermen en 
7000 km sloten en waterwegen. Er ligt ook nog 200 ha grond 
rond waterzuiveringsinstallaties en gemalen. Alles bij elkaar een 
gigantisch oppervlak dat bij een goed ecologisch beheer enorm 
belangrijk is om de biodiversiteit te herstellen en te verbeteren.  

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/kaderrichtlijn-water/index.aspx
http://www.anemoon.org/
https://hetwantij.com/
https://hetwantij.com/
http://www.anemoon.org/
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Veel waterschappen in Nederland zien kansen om 
waterveiligheid en natuurbeleid te combineren, zodat ze en 
bijdrage leveren aan het herstel van biodiversiteit.  Er is zelfs 
door de waterschappen een Gedragscode vastgesteld om op een 
ecologisch verantwoorde wijze de kerntaken uit te voeren. Dit 
betekent op een ecologisch verantwoorde manier bermen 
maaien, sloten baggeren, de aanleg van milieuvriendelijke 
oevers uitvoeren etc.  
De ontwikkeling van bloemrijke dijken waar wandelaars 
eventueel over heen zouden mogen wandelen is bij ons 
Waterschap (nog) onbespreekbaar. Momenteel is het 
verdienmodel van ons waterschap (schapen op de dijk) nog 
steeds het uitgangspunt, evenals bermen klepelen voor de 
veiligheid, terwijl onderzocht is dat gemaaide bermen niet 
veiliger zijn. Sterker nog automobilisten gaan harder rijden 
wanneer de berm gemaaid is!!  
 

 
Klepelmaaier met stofzuiger.  
 
Goed om maaisel af te voeren,maar met de stofzuiger  
worden er, naast gras , ook alle insecten, larven, eieren en 
zaden van planten weggezogen.  
Het Waterschap Hollandse Delta loopt in vergelijking met de 
andere waterschappen  erg achter de realiteit aan.  Inmiddels 
werken Waterschappen in de rest van het land aan duidelijke 
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groen-beheersplannen, die een bijdrage leveren aan de 
verbetering van waterkwaliteit en herstel van diversiteit.  
Het is duidelijk dat er in deze regio nog veel winst te boeken 
valt als het gaat om  biodiversiteitsherstel.  
Dan moet het waterschap Hollandse Delta zijn 
verantwoordelijkheid nemen om een bijdrage te leveren. Helaas 
is de stem van de natuur in het bestuur van het waterschap niet 
groot.  
De kleine maar  actieve  partij “Water Natuurlijk Hollandse 
Delta”  probeert het bestuur van het waterschap vaak met 
success te wijzen op hun  grote verantwoordelijkheid. Naast 
waterveiligheid moeten waterschappen de waterkwaliteit 
verbeteren  en de diversiteit herstellen.    
Het bedrijfsleven en de agrarische sector maken de dienst uit in 
het bestuur van het Waterschap. Dit zijn niet de partijen die het 
eerst aan de natuur en de biodiversiteit denken. Wij, IVN-ers en 
KNNV-ers,  zijn mede verantwoordelijk om ons waterschap te 
activeren om nieuwe contstuctieve wegen te bewandelen en in 
te slaan om de natuur te verbeteren. Is het niet voor ons dan 
toch zeker voor onze kinderen en kleinkinderen. 
Natuurliefhebbers,  natuurbeschermers, ouders en grootouders 
zouden de partij “Water Natuurlijk” moeten steunen.  
 
Wilt u meer weten kijk eens op de website van Water Natuurlijk 
Hollandse Delta en en meldt u aan als vriend van deze 
betrokken natuurliefhebbers in de Hollandse Delta. 
 
Frans Beuvens 
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HET FINALE GEVECHT VOOR DE BIJEN! 
 
Beste leden van de KNNV   
 
Over een paar weken beslist landbouwminister Carola Schouten 
hoeveel bijen mogen sterven door pesticiden. Chemiereuzen 
lobbyen keihard om de toegestane bijensterfte te verhogen en 
het lijkt erop dat minister Schouten zal bezwijken onder de 
druk. Als bestuur van de KNNV afdeling Drechtsteden hebben 
deze belangrijke petitie ondertekend om de minister te 
herinneren aan haar visie op duurzame landbouw en haar op te 
roepen de kant van de bijen te kiezen en een vuist te maken 
tegen chemiereuzen. 
  
"Wij, burgers die zich zorgen maken over het lot van onze 
bestuivers en de geheimzinnige herziening van het 
"bijenrichtsnoer", doen een beroep op u: doe alles wat u kunt 
om de bijen te beschermen, stem niet in met de afgezwakte 
versie van het oorspronkelijke bijenrichtsnoer en houd vast aan 
"verwaarloosbaar effect" als criterium voor het vaststellen van 
de toegestane bijensterfte door pesticiden. Luister naar 
onafhankelijke wetenschappers en bijen-experts en verwerp alle 
voorstellen die het belang van pesticidefabrikanten boven dat 
van bestuivers stellen." 
 
De EU-lidstaten stemmen dan over een nieuwe richtlijn voor 
de bescherming van bijen. Al 7 jaar (!) proberen fabrikanten 
van landbouwgif sterke beschermingsmaatregelen af te 
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zwakken. Schouten lijkt nu te zwichten voor de lobby en is 
van plan in te stemmen met een percentage geaccepteerde 
bijensterfte dat desastreus is als we de toekomst van de bijen 
en onze voedselvoorziening willen garanderen. 
 
De Tweede Kamer voert de druk op en heeft de minister 
opgeroepen zich hard te maken voor betere in plaats van 
slechtere bescherming van de bijen. Als wij ons massaal 
aansluiten bij deze oproep kan ze niet om ons heen.  
 
Teken daarom de petitie! 
 
Sluit je hier bij ons aan:  
 
https://secure.avaaz.org/campaign/nl/nl_bee_guidance_loc/?k
NyVQmb 

 
Frouke Escher 
 
Eén van de oudste leden van de KNNV-Drechtsteden heeft 
afscheid genomen en haar lidmaatschap na ruim 55 jaar 
beëindigd. Frouke Escher, wie kent haar niet. Inmiddels is zij 86 
jaar en zij moet toegeven dat het lopen haar veel moeite kost. 
Dus heerlijke wandelingen in de natuur kosten haar (te)veel 
energie.   Zij is jaren een gedreven lid van de vereniging 
geweest met een heel eigen mening. De natuur stond en staat 
altijd op één. Als lerares biologie heeft zij veel middelbare 
scholieren  de liefde voor de natuur bijgebracht. Zij wordt, zo 
vertelt ze, nog steeds aangesproken door oud leerlingen, die 
met lof spreken over haar enthousiasme voor de natuur en de 
vele boeiende lessen. 
Wanneer wij over het verleden praten glimmen haar ogen en 
vertelt zij over de heerlijke  en interessante excursies, de 
talloze,  prachtige KNNV-kampen, waar ze regelmatig aan heeft 
deelgenomen. Op de fiets met kampeer-uitrusting, in de trein 
naar vele bestemmingen in binnen- en buitenland. Zij denkt met 
enige weemoed terug aan nabesprekingen tijdens de kampen, 
zoals haar laatste buitenlandse kamp in de Brenne in Frankrijk. 
 

https://secure.avaaz.org/campaign/nl/nl_bee_guidance_loc/?kNyVQmb
https://secure.avaaz.org/campaign/nl/nl_bee_guidance_loc/?kNyVQmb
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Frouke in haar natuurtuin 
 
De prettige sfeer, het hoge niveau van de discussies en de 
respectvolle vriendschappelijkheid zijn haar bijgebleven. 
Als een van de weinige meisjes heeft zij destijds haar positie op 
de faculteit biologie in Utrecht moeten bevechten. Die 
strijdbaarheid is altijd haar handelsmerk gebleven. Ook nu nog  
kan ze fel reageren op het doen en laten van anderen, die 
volgens haar niet altijd weten waarover ze het hebben.  In de 
omgang met anderen maakt zij dat ook duidelijk.  Dit levert  
haar niet altijd vrienden op, maar de inhoud is en blijft voor 
Frouke het belangrijkste. 
Het tuinieren geeft haar nog veel voldoening. Ook in haar tuin is 
de eigenzinnigheid te zien. De grote biodiversiteit en de 
natuurlijke ontwikkeling zijn herkenbaar De gemeente Hendrik 
Ido Ambacht gedoogt, na veel discussie en strijd, dat Frouke een 
strook voor haar huis ecologisch beheert. Deze strook zou een 
voorbeeld kunnen zijn hoe beheer in 2020 zou moeten worden 
uitgevoerd om biodiversiteit te verbeteren. Wij gaan dit 
kleurrijke KNNV-lid missen en wensen haar nog vele mooie 
dagen in haar tuin en de natuur toe. 
 
Frans Beuvens 
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Historie van het bijenhouden 
(Volgens Imkerpedia) 

 

 

 
 

Eerst gevonden grottekening (1924) te Bicorp in O.Spanje (bij 
Valencia): Imkeres rooft bijennest in rotsholte (plm.6000 vc) 

De eerste kennismaking van de mens met de bijenwereld en zijn 
honing is ongetwijfeld die als honingjagers, maar waarschijnlijk 
deden ook de voorlopers van de moderne mens dit al aangezien 
ook de hedendaagse chimpansee in het wild herhaaldelijk is 
geobserveerd terwijl deze met stokken een bijennest plundert 
op zoek naar honing. 

Ook de prehistorische mens zocht en vond, misschien wel met 
behulp van het honingvogeltje, wilde bijennesten en beroofde 
hun van de zoete inhoud. In bepaalde delen van de wereld 
(bijvoorbeeld Zuid India) doen mensen dat nog steeds zo. 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Grottekening.jpg
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Op de bijenklos werden figuren geverfd of gesneden die de 
bijenklos voor onheil moesten beschermen. Hier een foto van 
een duitse bijenklos (oftewel klotzbeute) 
 
Deze prehistorische honingjagers kwamen er al doende achter 
dat bijenvolken veelal een ruimte bezetten van ongeveer 40 
liter inhoud, en vanaf een bepaald moment gingen de 
honingjagers die ruimte ook kunstmatig in losse vervoerbare 
stukken boomstam maken: de bijenklossen. Aldus was de 
woudimker ontstaan, en er is eeuwenlang zo geïmkerd. Pas in 
1930 is in Oost Polen de laatste woudimker (in het duits: 
Zeidler) er mee opgehouden. 

 
In Egypte hield men 6000 jaar geleden bijen in keramieke 
buizen. Ze waren ongeveer een meter lang, hadden 25 cm 
doorsnee en waren aan de einden afgesloten met een 
keramische deksel. Één deksel voorzien van een vliegopening. 
Deze buizen werden horizontaal opgestapeld. Hele muurtjes 
ontstonden, waarbij de buitenste buizen ter isolatie leeg 
werden gelaten. Op beeltenissen van rond 2400 v.C. [1] valt te 
zien dat de oude Egyptenaren al wisten: 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Klotz05.jpg
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Klotzbeute
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenklossen
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Historie_van_het_bijenhouden#cite_note-1
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• dat ze rook konden gebruiken om de bijen tot rust te      

brengen, en 

• hoe ze er voor moesten zorgen dat de bijen hun raten    

in warmbouw gingen bouwen (dus dwars op lengterichting 

van de buis). 

Die warmbouw was bij de oogst van belang. Onze 
honingbij heeft de neiging om het broednest aan de voorzijde 
van de woning, daar waar het vlieggat is, te plaatsen. De honing 
wordt achterin opgeslagen. Het door de oude Egyptenaren 
oogsten van honing kon derhalve simpelweg plaatsvinden door 
aan de achterkant raten weg te nemen. Hierbij werd zelfs 
permanente raatvernieuwing, ook van het broednest, 
gewaarborgd door na die honingoogst de achter- en de voorzijde 
van de buis om te wisselen. 

 
Ongeveer 3.200 jaar v. Chr. waren bijen in het 
hiërogliefenschrift het symbool van de farao’s, zij versierden 
ook het zegel van de koningin Hatsjepsoet. 

Nog in 1740 beschreef de Franse reiziger de Maillet hoe in het 
toenmalige Egypte bijenvolken op schepen werden geplaatst om 
aldus het rendement van de volken te maximaliseren. Beginnend 
in het zuiden van de Nijl konden de imkers aldus stroomafwaarts 
varend optimaal van de voorjaarsbloei gebruik maken. In de 
zomer moeten zij dan in Alexandria met volle honingkamers zijn 
gearriveerd. Doordat bijen bij daglicht gaan foerageren kon er 
natuurlijk alleen maar 's nachts worden gevaren. 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Rook
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Warmbouw
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Onze_honingbij
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Onze_honingbij
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Broednest
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bestand:Hi%C3%ABroglief.jpg
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Het imkeren met keramische buizen is later ook overgewaaid 
naar Afrika en Azië en Europa. 
Van Aristoteles en Vergilius weten we dat ook de Grieken en 
Romeinen ook "buizen" gebruikten in warmbouw met 26 raten. 
Een eenvoudige rekensom (van 26 x de raatafstand) leert dat de 
bijenwoning korter was dan de Egyptische , maar hij was wel 7 
cm meer in diameter. Er werd 3 maal per jaar geoogst. In mei 
werd 4/5 deel van de voorjaarshoning uitgesneden. In juni nam 
men 9/10 van de Griekse zomerhoning; meestal tijm. En in 
oktober werd 3/4 van de laatste honing weggenomen, meestal 
dus heide, klimop en tamarisk. Het resterende deel mochten de 
bijen houden om de winter door te komen. In dat soort klimaten 
meestal geen probleem. 

Ook de oude Grieken deden hun ontdekkingen, en ontwikkelden 
zo o.a. de Griekse korf waarvan het basisprincipe (toplatten en 
schuine wanden) nog steeds in gebruik is in vele landen in Afrika 
(vb: Kenia topbar hive). 

 

 
 

Het is in ieder geval duidelijk dat de imkers de strokorven reeds zeer 
lang bekleden met leem. Misschien al zo lang als men lemen huizen 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Aristoteles
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Vergilius
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Raatafstand
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Tijm
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Heide
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Klimop
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Griekse_korf
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Top_Bar_Hive
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bestand:LUD_XV_muntje.jpg
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maakt. Dit muntje met daarop een strokorf voor bijen komt uit de tijd 
van Lodewijk XV (1710-1774). Ook deze strokorf is bekleed met leem. 

In onze streken (even globaal noort/west europa) werden nooit 
keramische buisvormige bijenwoningen gebruikt. Een alternatief 
hiervoor en voor de bijenklossen was een strokorf, die 
bovendien veel lichter in gewicht was. Wanneer de strokorf is 
"uitgevonden" is onbekend, maar reeds in 1300 komen ze voor. 
In Nederland heeft de korfimkerij nog tot de tweede wereld 
oorlog een grote rol gespeeld, en ook nu zijn er nog steeds 
imkers die uit nostalgische redenen een bevolkte strokorf (met 
of zonder banmasker) op hun bijenstal hebben staan. Op 
folkloristische markten zitten nog wel eens oude mannetjes 
(inclusief rode zakdoek met luciferdoosje en platte pet) 
strokorfen te vlechten. 

Boven in de strokorf zitten een aantal spiezen waaraan de bijen 
de raten bouwen. Men noemt dit vaste bouw. 

Bij de oogst worden eerst de bijen uit de korf gejaagd waarna 
de genoemde spiezen van buitenaf worden verwijderd. Pas 
daarna kunnen de raten met het korfmes worden uitgesneden. 

 
In 1851 ontwikkelt de Amerikaan Langstroth een kast met 
gemakkelijk uitneembare ramen. Het belang van deze 
ontwikkeling kan nauwelijks worden overschat want hiermee 
werden allerlei nieuwe ingrepen in het bijenvolk mogelijk, en 
bleef het bijenvolk onder deze ingrepen veel rustiger dan 
voorheen. Hierdoor kan er bijvoorbeeld honing worden geoogst 
zonder dat het bijenvolk daarvoor hoeft te worden afgebroken. 
We noemen dit losse bouw. 

De Duitse timmerman Mehring ontwikkelde in 1857 
het kunstraat. Dit zijn platen van zuivere bijenwas, voorzien van 
de "voordruk" van de bijencellen. Door de kunstraat met dunne 
ijzerdraadjes vast te zetten (in te smelten) zijn ze ook veel 
steviger, waardoor er bijvoorbeeld gemakkelijk de honing 
uitgeslingerd kan worden zonder dat ze kapot gaan. 

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Korfimkerij
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Banmasker
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenstal
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Losse-_en_vaste_bouw
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Jagen
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Korfmes
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Langstroth
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Uitneembare_ramen
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Imkermethoden
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Honing
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Losse-_en_vaste_bouw
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Mehring
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Kunstraat
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Insmelten_van_kunstraat
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Honing_slingeren
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Honing_slingeren
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In 1865 vertoonde Hruschka voor het eerst de door hem 
ontwikkelde honingslinger op een algemene vergadering van 
Duitse imkers te Brünn[3]. 

 

Natuurbeschermers en Grondleggers 
 
Hendrik Heukels (1854-1936) 

 
Bij botanici is de Heukels nog altijd een begrip. Generaties lang 
hebben zowel amateurs als vakmensen planten met behulp van 
een van de vele edities van zijn flora op naam gebracht. 
De huidige versie, Heukels’ Flora van Nederland, lijkt nog maar 
weinig op het oorspronkelijke werk, maar zijn naam is door de 
uitgever gehandhaafd omdat die nu eenmaal het visitekaartje 
vormt. 
Hendrik Heukels wordt op 11 september 1854 in Deventer 
geboren. Hij bezoekt de pas opgerichte hogere burgerschool 
(hbs) in zijn woonplaats en behaalt daarna een aantal akten 
waarmee hij bevoegdheid verkrijgt om te kunnen lesgeven in 
het middelbaar onderwijs. Na ruim tien jaar ervaring te hebben 
opgedaan op scholen in Almelo en Nijmegen vertrekt hij in 1890 
naar Amsterdam, waar hij Kerbert opvolgt als leraar in de kennis 
der natuur aan de gemeentelijke Kweekschool voor 
Onderwijzers en Onderwijzeressen. 

 

                     

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Hruschka
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Honingslinger
http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Historie_van_het_bijenhouden#cite_note-3
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Een positie die hij twee jaar later verruilt voor die van leraar 
aan de 1ste hbs aan de Keizersgracht in Amsterdam. 
 

Onderwijsman 
Heukels is een echte onderwijsman die zich met grote ijver 
inzet voor de verbetering van het onderwijs. Omdat hij inziet 
dat het vak kennis der natuur pas goed kan worden onderwezen 
als de onderwijzers zelf wat meer van het vak weten, publiceert 
hij in 1891 Kennis der natuur, leerboek der natuurkunde, 
dierkunde en plantkunde, een methode voor aanstaande 
(hoofd)onderwijzers die hij de jaren daarna verder zal 
uitwerken. In 1895 schrijft hij ook nog een afzonderlijk boek 
over dieren, Schetsen uit het leven der dieren, maar het is dan 
al duidelijk dat zijn hart uitgaat naar de plantkunde. Van zijn in 
1883 gepubliceerde Schoolflora van Nederland, een bewerking 
van O. Wnsche’s Schulflora von Deutschland, zijn dan al diverse 
herdrukken verschenen (onder de titel Schoolflora voor 
Nederland). Het verbeteren en uitbreiden van deze en andere 
flora’s vormt tot het eind van zijn leven zijn grote passie. 
De verschijning van het tijdschrift De Levende Natuur, vanaf 
maart 1896, grijpt Heukels met beide handen aan om andere 
natuurliefhebbers in te schakelen bij het verzamelen van 
informatie over de verspreiding van planten. In het 
novembernummer van de eerste jaargang plaatst hij een 
oproep, waarop hij een geweldige respons krijgt: ruim 
tweehonderd personen, veelal onderwijzers, melden zich aan en 
een groot aantal gaat direct enthousiast aan de slag. De 
gegevens die Heukels op deze manier verkrijgt, publiceert hij 
jaarlijks in De Levende Natuur en in nieuwe drukken van zijn 
schoolflora, die vanaf de eeuwwisseling ook in geïllustreerde 
vorm verschijnt, de Geïllustreerde schoolflora voor Nederland. 

 
Oprichting Natuurhistorische Vereniging 
Kort daarvoor was Heukels lid geworden van de Nederlandsche 
Botanische Vereeniging, waar hij op bestuurlijk gebied een 
actieve rol gaat spelen. Ook op andere plaatsen geeft Heukels 
blijk van organisatorische capaciteiten. Samen met zijn collega 
in het onderwijs, H.W. Heinsius, neemt hij in januari 1901 het 
initiatief tot oprichting van de Natuurhistorische Vereeniging te 
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Amsterdam. Hetzelfde jaar heeft hij een belangrijk aandeel in 
de totstandkoming van de landelijke vereniging, de 
Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (NNV), de huidige 
KNNV. Heukels wordt de eerste voorzitter. Het is een taak die 
hij vijftien jaar lang met grote inzet vervult. Op zijn voorstel 
wordt in december 1902 de Commissie voor Nederlandsche 
Plantennamen ingesteld, die eenheid moet brengen in het 
gebruik van verschillende aanduidingen van een en dezelfde 
plant. Zo rouleren in die tijd alleen al vijftig verschillende 
namen voor de Paardenbloem. Het project waaraan behalve 
amateur- en vakbotanici ook taalkundigen meewerken, wordt in 
1907 afgerond met de uitgave van het Woordenboek der 
Nederlandsche volksnamen van planten. 
Als voorzitter van de NNV speelt Heukels een belangrijke rol bij 
de oprichting van de Vereeniging tot Behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland. In februari 1905 schrijft hij 
samen met Heinsius een brief naar een aantal organisaties op 
het gebied van wetenschap en kunst met de volgende aanhef: 
Meer en meer wint de overtuiging veld, dat ook bij ons te lande 
maatregelen dienen genomen te worden tot behoud van 
Natuurmonumenten•, die uit een wetenschappelijk of 
aesthetisch oogpunt waarde hebben. Heukels en Heinsius stellen 
voor om de bescherming der natuur met kracht ter hand te 
nemen door de stichting van een afzonderlijk lichaam. Tijdens 
een bijeenkomst van vertegenwoordigers van de aangeschreven 
organisaties, op 22 april, wordt besloten tot oprichting van 
Natuurmonumenten. Heukels vervult de eerste twee jaar de rol 
van penningmeester in de nieuwe vereniging. 

 
De flora van Nederland 
Alsof deze activiteiten niet genoeg zijn, begint Heukels ook nog 
aan de bewerking van het driedelige Flora van C.A.J.A. 
Oudemans, waarvan de tweede druk in 1872-1874 was 
verschenen. De door Heukels verbeterde en aangevulde versie 
van dit veelzijdige werk over de Nederlandse plantengroei 
verschijnt onder de titel De flora van Nederland, in de periode 
1909-1911. 
Tegen het eind van zijn leven krijgt Heukels bij het bewerken 
van zijn schoolflora’s hulp van de Leidse florist W.H. Wachter. 
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In 1934 verschijnt de elfde druk van Heukels Geïllustreerde 
schoolflora voor Nederland, in de bewerking van Wachter. Twee 
jaar eerder is de eerste druk uitgekomen van de Beknopte 
schoolflora voor Nederland, met de namen van Heukels en 
Wachter als auteurs hoewel de laatste in feite het werk heeft 
verricht. 
 
Heukels overlijdt op 8 maart 1936. Het werk aan de beknopte en 
de geïllustreerde schoolflora wordt door Wachter voortgezet en 
na diens dood door S.J. van Ooststroom. Van Ooststroom, die als 
bioloog verbonden is aan het Rijksherbarium, herziet de 
bestaande flora’s grondig. In 1956 verschijnt de Heukels – Van 
Ooststroom Flora van Nederland. Deze flora is in zekere zin de 
voorloper van bovengenoemde Heukels’ Flora van 
Nederland door R. van der Meijden c.s., een determinatiewerk 
dat tegenwoordig ook interactief te raadplegen valt. Hendrik 
Heukels zou raar opkijken als hij zou zien hoe tegenwoordig 
planten met zijn flora gedetermineerd worden 

 

Kerkzesoog 
 
Je blijft je verbazen over de enorme hoeveelheid soorten die er 
in een eenvoudige stadstuin, vliegen, springen, graven, kruipen  
en rondlopen. Ik had net gezien dat er wat onderhoud nodig was 
aan het voegwerk, toen mijn ook viel op een opening tussen het 
kozijn en de muur. Er bewoog daar iets. Ik ben een  tijdje rustig 
gaan zitten wachten en toen kroop er een grote  zwarte spin 
tevoorschijn. Ik had hem nog nooit gezien, maar mijn vrouw 
maakte onmiddellijk  een foto en Waarneming.nl bracht 
uitkomst. Een kerkzesoog.(Segestria florentina) 
In de basisgids Spinnen van de KNNV vond ik wat meer 
informatie en internet deed de rest.  
De volwassen vrouwelijke spin is zwart, en ruim 2cm groot. De 
kaken kunnen groen oplichten , wanneer de spin geïrriteerd is. 
De  mannetjes zijn kleiner en de jonge spinnetjes zijn grijs 
gevlekt. 
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               Kerkzesoog [ Segestria florentina ] (foto Miriam Scha) 
 
De spin leeft voornamelijk in het Middellandse zeegebied maar 
heeft zijn leefgebied naar het noorden uitgebreid. Hij komt nu 
ook in zuidwest Nederland voor. 
De spin bouwt een buisvormig web in rotsspleten en wacht 
achter in de buis af op prooien, zoals kakkerlakken, 
nachtvlinders maar ook bijen en wespen.  Deze laatste twee 
soorten worden  onmiddellijk in de kop gebeten. Overigens is 
een beet van de kerkzesoog uiterst pijnlijk. Het lijkt op een 
wespensteek of een diepe  injectie met een flinke naald.  Het 
gif bevat stoffen (neurotoxinen) die  invloed hebben op de 
zenuwen. Op de plek van de beet ontstaat tijdelijk een rode 
gezwollen  pijnlijk bult.  Wanneer de spin aanvalt lichten de 
fluorescerende kaken mooi groen op. Ook toen wij  foto’s 
namen en de spin voor de foto met een stokje in een  mooiere 
positie wilde brengen zagen we de prachtige felgroene kaken. 
De vrouwtjesspin legt eieren in het nest en wanneer het 
vrouwtje sterft is zij voer voor de jongen. 
Het was een mooie ervaring heel dicht bij huis, dus wanneer uw 
huis wat onderhoud nodig heeft let vooral op de spleten in de 
muur !!. 
 
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.  

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


Impressies van de Natuurwerkgroep inventarisaties 2020 
 

   
Natuurwerkgroep naar de Tongplaat en Zuidplaatje 
                                                                                6 juli 2020 
 

  
Viervlekkig Aziatisch Lieveheersbeestje  Moerasandoorn 
                                                                       3 augustus 2020 
 

          
Honingbij op Knoopkruid           Zadelzwam 
                                                              7 september 2020 




