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Voorwoord                                        Winter 2022 
 
Leden, hier voor jullie ligt de Spindotter zoals jullie gewend 
zijn. Maar de tijden veranderen en wij gaan daarin mee. Vanaf 
volgend jaar willen wij van het bestuur graag meer gaan 
samenwerken met andere natuur-bewuste verenigingen in de 
Drechtsteden en dan in het bijzonder met de IVN. Deze 
samenwerking is er al natuurlijk. Wat zal veranderen is dat we 
samen de Spindotter gaan uitgeven. Daardoor kunnen we putten 
uit meer schrijvers en meer kennis. Dat zal in het belang zijn 
van een kwalitatief blad, iets wat we graag willen. Zowel de IVN 
als de KNNV denken dat we er beter van zullen worden.  
Een ander punt is dat we nog steeds op zoek zijn naar fysieke 
hulp van ons bestuur. Nu blijft Hein gelukkig nog ondersteunen 
maar een vervanger is toch wel wenselijk. Ook is de functie van 
redacteur nog steeds vacant. Dus ik zou zeggen, bel of mail ons 
met de verlossende boodschap. 
Wat staat ons nog te wachten voordat we aan de oliebollen 
gaan? Nou, zaterdag 17 december is er een excursie gepland 
waarin we naar Zeeland afreizen voor een dagje vogels kijken. 
Geef je op want het is er nu prachtig. Op maandag 19 
december sluiten we het jaar een beetje af met een 
ledenavond in de Paardenstal. Er zijn wat verhalen, er is een 
quiz en er is natuurlijk veel socializen. Het is een samenwerking 
met de IVN, uiteraard, dus genoeg bekende gezichten bij elkaar. 
Voor de quiz kunnen we nog wat leuke prijsjes gebruiken, 
tweedehands, neem ze vooral mee! 
Huisvesting, het is overal een probleem in Nederland. Nu we 
geen nieuw gebouw laten neerzetten vanwege de stikstof 
normen (knipoog) zijn we wel weer in de markt om samen met 
de IVN een gooi te doen naar terugkeer naar de Paardenstal. 
Hier is nog geen zekerheid over bekend… 
En wat hebben we de afgelopen tijd allemaal gedaan? Nou, we 
zijn samen met de IVN op de Klimaattop Dordrecht geweest, 
waar we een klein beetje het idee kregen dat Dordrecht aan de 
slag wil met duurzaamheid. Al hadden de toezeggingen van 
Tanja de Jonge (Nieuwe wethouder van o.a. Duurzaamheid) wel 
wat sterker gemogen. In de week ervoor waren de IVN en KNNV 
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bij Tanja op de koffie op het Stadskantoor. Geheel in het teken 
van het presenteren van onze verenigingen en een deel van onze 
belangen. Volgens mij gaat dat allemaal wel goedkomen. We 
zijn ook aangehaakt bij de ontwikkelingen in de Hel- en 
Zuilespolder. Dit dossier ging stroef maar lijkt nu toch wel 
gladgestreken. Doel is inter-getijde natuur te ontwikkelen in de 
polders door ze aan te takken aan de rivier. Dit in he kader van 
de Kaderrichtlijn Water van Rijkswaterstaat. Hein en ik hebben 
meerdere keren input kunnen leveren waarmee ze hopelijk 
mooie dingen gaan doen. Samen met onder andere Sjoerd-Dirk 
zijn we onderdeel van de Werkgroep Biodiversiteit. Hij is de 
stadsecoloog van Dordrecht.  
Er zijn groene plannen voor een corridor dwars door de stad ter 
vergroening en ter verbetering van de biodiversiteit. Van 
hetzelfde kaliber is de inbreng in de stadsontwikkeling 
Getijderivier, waarbij de gemeente Dordrecht zoekt naar een 
duurzame invulling van het Wantij en de Noord.  
Ook de einde-jaars plantenjacht op woensdag 28 december is 
weer gepland in de traditie van voorgaande jaren Dit gaat over 
zowel groen als bebouwing.  
Ook wil ik nog even de Waterschapsverkiezingen noemen die 
eraan zitten te komen op 15 maart 2023. Water Natuurlijk is 
daar naar ons idee een goede keus gezien de groene wind die er 
waait en wat ze van plan zijn.  
Het bestuur van de KNNV ziet Water Natuurlijk wel als de beste 
optie als het gaat om de zaken waar wij een warm hart voor 
dragen. 
 
Theo Muusse 
Voorzitter KNNV Drechtsteden 
 
Ledenavonden KNNV / IVN 
 
Op dit moment kunnen we de data van de komende 
ledenavonden van IVN en KNNV voor 2023 al bekend maken.  
Gepland voor de eerste helft van komend jaar zijn de data als 
volgt: 
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Deze ledenavonden worden gehouden in Wijkcentrum de 
Troubadour, Vijverlaan 1004 in Dordrecht, in het gebouw van de 
Gravin. 

Aanvang van deze avonden is 20.00 uur. 
 

ma 19 december  Feestelijke eindejaar Troubadour 

ma 16 januari  Vogels en hun namen Troubadour 

 ma 20 februari   Boomknoppen,  Troubadour  

 ma 20 maart    ALV IVN / ALV KNNV   Paardenstal  

 ma 17 april   onderwerp Theo   Troubadour  

 ma 15 mei    Vlinders   Troubadour  

 
Werkgroepen van de KNNV 
 
Wel weten we dat de maandelijkse natuur inventarisaties in 
kleine groepen van de Werkgroep Natuur in het komend voorjaar 
van 2023 weer doorgang gaan vinden. Deze vinden plaats in en 
rond het gebied van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Gerard 
Verroen is momenteel bezig de planning van de natuur 
wandelingen in 2023 samen te stellen. Het programma, de 
locaties en de data zullen gepubliceerd worden zodra deze 
bekend zijn.  
 
De activiteiten van de Werkgroep Stadsnatuur zijn dit afgelopen 
jaar op een lager pitje komen te staan. Deze nieuwe werkgroep 
van de KNNV Drechtsteden richt zich op de Stadsnatuur in en 
rond de stadskernen van Dordrecht. De verkenningen in de 
onderzoeklocaties van deze inventarisaties van de Werkgroep 
Stadsnatuur zullen afhankelijk van het weer en de temperatuur 
in het komende voorjaar van 2023 weer opgepakt worden in 
overleg met de deelnemers uit voorgaande jaren. De data en de 
locaties zullen bekend gemaakt worden zo gauw deze zijn 
vastgesteld.  
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De meest stadse zegge 
 
Geplaatst op 4 december 2022 door Willemien Troelstra 
 

 
Ruige zegge (Carex hirta) | foto: Hanneke Waller 
 
Deze keer richt ik mijn stadse schijnwerper op groene sprieten: 
geen gras-, maar zeggesprieten. Er groeien in Nederland 
tientallen zeggesoorten, maar de meeste kom je niet in de 
bebouwde omgeving tegen. Dat komt omdat veel Zegges houden 
van moerassige, voedselarme standplaatsen; een biotoop die in 
de stad niet rijk vertegenwoordigd is. 
Een paar Zegges kom ik wel regelmatig in de stad (Rotterdam) 
tegen. Het trio Oever- Moeras- en Scherpe zegge voelt zich thuis 
in de oevers van onze singels en vijvers, met hun voeten in het 
voedselrijke water. Ze hebben zich daar vaak spontaan 
gevestigd, maar zijn ook wel aangeplant bij het inrichten van 
natuurvriendelijke oevers. Ook de Hoge cyperzegge duikt soms 
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in waterkanten op, Andere Zegges die ik in het stedelijk gebied 
van Rotterdam wel eens tegenkom zijn Valse voszegge in 
polletjes op de oever, IJle zegge, bv op rottende paaltjes van 
een oeverbeschoeiing, Hangende zegge die verwilderd is. En op 
de minder stedelijke, zompige, plekken langs plassen en de 
Rotte staat hier en daar Tweerijige zegge en Pluimzegge. 
 

 
Ruige zegge (Carex hirta) – Links beharing op blad en bladschede, 
rechts het bovenste stuk van een bloeiwijze met bovenin twee 
mannelijke aren en daaronder een vrouwelijke aar met behaarde 
urntjes. | foto’s: Peter Meininger & Willemien Troelstra 
 
Maar de soort die je in de stad het meeste tegenkomt is Ruige 
zegge. De naam geeft aan waardoor hij opvalt: beharing. Ruige 
zegge heeft behaarde urntjes (vruchtjes) en ook de bladeren en 
bladscheden zijn vrijwel altijd behaard. Vaak is dat al met het 
blote oog te zien. De enige andere zegge met behaarde schedes 
is Bleke zegge en die groeit in pollen en niet in een stedelijk 
milieu. Ruige zegge varieert sterk in grootte. Soms vind je 
bloeistengels van nog geen 10 cm, verstopt tussen de bladeren, 
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elders schieten de stengels door tot boven de 50 cm en steken 
ze elegant boven de begroeiing uit. 
 

 
Ruige zegge in verschillende situaties: links op een plek waar (nog) 
niet gemaaid of getreden wordt. Rechtsboven op een plek waar af 
en toe auto’s overheen rijden. Rechtsonder tussen Geknikte 
vossenstaart en andere grassen in een strook die af en toe gemaaid 
wordt. Ruige zegge blijft dan klein. | foto’s: Willemien Troelstra 
 
Dat Ruige zegge het goed doet in de stad is logisch, het is 
namelijk de enige zegge die goed gedijt in storingsmilieus, 
oftewel plekken waar de situatie steeds verandert. Ze kan droog 
tot nat staan, is niet erg kritisch op de bodemsamenstelling. 
Dankzij de stevige wortelstokken kan ze ook tegen betreding en 
erosie. Ruige zegge is zelfs in staat om zich door asfalt heen te 
werken. In de stad kom ik hem dan ook op allerlei plekken 
tegen: tussen de tegels, in een berm, in de goot, in vochtige 
grasmatten, op zandige plekken waar af en toe een voertuig 
rijdt. Kortom, vind je in de stad een zegge die niet in de oever 
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staat, dan is het waarschijnlijk Ruige zegge. Vind je beharing, al 
dan niet met loep, dan weet je het zeker. 
Over Willemien Troelstra  
In 2009 pakte ik het inventariseren van wilde planten op. Sinds 
2011 ben ik districtscoördinator voor FLORON in Zuid-Holland 
Zuid en organiseer ik excursies, cursussen en avonden. In 2014 
startte ik de Rotterdamse Florawerkgroep. Iedere veertien 
dagen inventariseren we een km hok in Rotterdam. Wilde 
planten zijn mijn hobby; daarnaast ben ik 
duurzaamheidsadviseur bij stichting Stimular. 
 
Komende excursies in het 4e kwartaal 2022 
 
Ganzenexcursie naar de delta 
 
Zaterdag 17 december 2022 gaan we weer eens ouderwets 
naar de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden. Doel is de grote 
aantallen overwinterende ganzen te gaan bekijken. Een vast 
programma is er nog niet omdat ik even wil aankijken waar er 
het meest te zien zal zijn.  
We zullen in ieder geval aftrappen bij het Oudeland van Strijen. 
Daar zitten sinds de jaren 80 jaarlijks meerdere Dwergganzen en 
die zijn natuurlijk erg leuk.  
Daarvandaan zal het richting Goeree-Overflakkee gaan en 
Schouwen-Duiveland. Graslanden bij Den Bommel zijn populair 
en de Prunjepolder achter Zierikzee natuurlijk ook. Het 
programma wordt dus nog verder ingevuld. Zeker ook omdat er 
niet alleen ganzen te vinden zijn daar maar ook bijvoorbeeld 
zeevogels.  
We verzamelen ons eerst aan de zuidzijde van het Station 
Dordrecht om 9.00 uur, rijden daarna naar de parkeerplaats bij 
Postiljon Dordrecht aan de Rijksstraatweg om eventuele auto 
parkeerders de gelegenheid te geven over te stappen en met 
iemand mee te rijden.  
Laat als je je opgeeft [ secretaris@drechtsteden.knnv.nl ] even 
weten of je mee wilt rijden of dat je mensen mee kunt nemen. 
Indien nodig kan je misschien ook wel even opgehaald worden 
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thuis of met iemand carpoolen. Vergeet je verrekijker en 
eventueel je telescoop niet!  
Ook leden van IVN zijn welkom om deel te nemen. 
 
Dit jaar kunt u deelnemen aan de KNNV 
Eindejaar Plantenjacht op woensdag 28 
december 2022.  
 
Deze activiteit is in het kader van de Floron Eindejaar 
Plantenjacht van 25 december t/m 3 januari 2023! 
 
FLORON organiseerde afgelopen winters de Eindejaar 
Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode: midden 
in de winter. Van Kerst tot 3 januari gingen plantenliefhebbers 
overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten.  
We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in 
bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. 
Dit jaar doet ook de KNNV-afdeling Drechtsteden mee aan deze 
activiteit.  
 
Wij verzamelen ons om 10.00 uur op woensdag 28 december 
2022 op de parkeerplaats bij de Zuidhaven. Van hieruit 
wandelen we naar de Tongplaat. 
We verwachten deze winter aardig wat bloeiende planten te 
vinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het 
uitblijven van serieuze nachtvorst de bloei nog wat weten te 
rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden 
zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen 
voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige en beschutte plekken, 
zoals we in eerdere jaren hebben gezien. 
De Eindejaar Plantenjacht is 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 zijn de 
moeite waard om gezien te worden. 
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Natuurbeschermers en Grondleggers 
 
Biografie van Hein Willem Heinsius (1863-1939) 
De Geïllustreerde Flora van Nederland 

                   Heinsius 



 
 
10 

De meeste mensen kennen de naam van Heinsius uitsluitend, in 
combinatie met die van E. Heimans en Jac.P. Thijsse, als auteur 
van de Geïllustreerde Flora van Nederland. Deze flora werd 
algemeen bekend als de ‘Heimans, Heinsius en Thijsse’, 
afgekort als HH&T. Maar wie was Heinsius eigenlijk? 
Hein Willems Heinsius werd in 1863 geboren te Amsterdam. Na 
zijn opleiding aan de eerste hoofdstedelijke HBS, waar zijn 
liefde voor de biologie gewekt werd door dr. J.C. Costerus, ging 
hij plant- en dierkunde studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. Na enige jaren werd hij benoemd tot assistent bij 
de professor Hugo de Vries. In 1887 deed Heinsius mee aan een 
door de Rijksuniversiteit Leiden uitgeschreven prijsvraag naar 
waarnemingen over het overbrengen van stuifmeel door 
insecten. Heinsius’ inzending onder het motto: ‘Wie onbekend 
blijft met hetgeen er in de natuur voorvalt, leeft slechts ten 
halve’, werd bekroond met een gouden medaille. Heinsius 
werkte zijn onderzoek uit tot een academisch proefschrift, 
waarop hij in 1890 in Amsterdam promoveerde. 
Om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien werd Heinsius 
leraar, eerst elders in het land, later aan de vijfjarige HBS te 
Amsterdam, waar hij ruim dertig jaar lesgaf. Heinsius was een 
veelzijdig botanicus, met belangstelling voor floristiek en 
bloembiologie, fytopathologie en plantenfysiologie, 
afstammingsleer en genetica. Evenals zijn leermeesters Costerus 
en De Vries hechtte hij grote waarde aan de popularisatie van 
de biologie. 
Oprichting van de Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereeniging 
Heinsius nam begin 1901, samen met zijn collega-leraar H. 
Heukels, het initiatief tot oprichting van de Natuurhistorische 
Vereeniging te Amsterdam en hielp mee aan de totstandkoming 
van de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging (NNV) in 
datzelfde jaar. In deze landelijke vereniging vervulde hij 
aanvankelijk de rol van secretaris, van 1917 tot 1922 die van 
voorzitter. Samen met de andere bestuursleden van de NNV gaf 
Heinsius in 1905 de aanzet tot oprichting van de Vereeniging tot 
Behoud van Natuurmonumenten in Nederland en hij maakte 
deel uit van het eerste bestuur. Ondertussen besteedde Heinsius 
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veel tijd en energie aan de bewerking van de oorspronkelijke 
Geïllustreerde Flora van Nederland van Heimans en Thijsse, uit 
1900. Heinsius bracht deze originele, maar weinig 
wetenschappelijke flora op een hoger niveau, zonder dat het 
eenvoudige, populaire karakter ervan verloren ging.  
De tweede druk van de Geïllustreerde Flora van Nederland 
verscheen in 1909. Heinsius werkte daarna aan alle volgende 
edities van de flora mee tot en met de elfde druk die kort na 
zijn dood verscheen. Jacob Heimans, die Heinsius goed had 
gekend, beschreef hem in een In memoriam als een kundig en 
nauwgezet, grondig, ordelijk, uiterlijk wat stroeve man. 
Heinsius woonde na zijn pensioen in Leersum.  
Hij overleed op 17 februari 1939. 
 

 

 
Watercrisis in de Hollandse Delta 
 
Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit belangrijk. Water is de 
bron van alle leven en dat moeten we koesteren. Helaas gebeurt 
dat in de Hollandse Delta al vele jaren niet. De internationaal 
vastgestelde doelstellingen worden niet gehaald. Dat lijkt op 
een crisis uit te lopen met naast een slechte waterkwaliteit ook 
grote financiële risico’s. 
 
Europese regels 
In de Europese Kader Richtlijn Water zijn de afspraken over 
waterkwaliteit vastgelegd. Het doel is gezond water en dat is 
uitgewerkt in chemische en biologische normen. De lidstaten 
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hebben deze vertaald naar nationale wetgeving en de 
waterbeheerders, in ons land Rijkswaterstaat en de 
waterschappen, stellen elke 6 jaar per stroomgebied van de 
grote rivieren een plan op. In deze Stroomgebied Beheerplannen 
staan de maatregelen die nodig zijn om gezond water te 
realiseren. De Europese Unie bekrachtigt de plannen en dat 
maakt de maatregelen tot een wettelijke verplichting. 
Het waterschap Hollandse Delta valt binnen het stroomgebied 
van de Rijn en de Maas en is verantwoordelijk voor de 
waterkwaliteit binnen de dijken. Het rivierwater valt onder 
Rijkswaterstaat. Hoe staan we ervoor na 12 jaar Europees 
waterbeleid? Bedroevend: Nederland heeft verreweg de 
slechtste waterkwaliteit van Europa. Steeds meer deskundigen 
voorspellen een crisis vergelijkbaar met de stikstofcrisis. Naar 
verwachting zal de landbouw dan opnieuw in de knel komen 
want meststoffen en bestrijdingsmiddelen zijn een belangrijk 
factor. 
 
Regionale situatie 
Ons land staat er slecht voor, maar hoe is dat in de Hollandse 
Delta? De doelen voor gezond water hadden in 2015 bereikt 
moeten zijn. Dat is niet gelukt. De eerste uitstelperiode liep tot 
2021 en nog steeds voldoet geen enkel water van ons 
waterschap aan de minimale norm. De absolute deadline is 2027 
en ook dan zullen de doelen niet gehaald worden. Ook het 
waterschap Hollandse Delta heeft plannen en maatregelen 
vastgesteld. 
 
Onder leiding van de heemraad voor het watersysteem is de 
afgelopen 12 jaar ‘gewerkt’ aan de uitvoering. Dat was al die 
tijd een bestuurder van de categorie ‘Ongebouwd’. Niet 
gekozen, maar benoemd door de Land- en Tuinbouw 
Organisatie. Waterkwaliteit is in deze periode niet serieus 
genomen. Dat is onder andere af te leiden uit de uitvoering van 
de maatregelen. Ongeveer 60% van de vastgestelde maatregelen 
zijn niet uitgevoerd. 
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 Planperiode Geplande 
maatregelen 

Uitgevoerde 
maatregelen 

Stroomgebied 
Beheerplan 1 2009-2015 492 166 

Stroomgebied 
Beheerplan 2 2016-2021 139 52 

  
Stroomgebied 
  Beheerplan 3 

2022-2027 59 ? 

 
Geld was sturend en uitvoering van taken ondergeschikt. Meer 
dan eens was de uitspraak te beluisteren: “Het water is prima, 
we kunnen er zonder problemen gewassen mee beregenen”. Het 
landbouwbelang werd optimaal bediend, maar het Europese 
beleid ziet ook op andere belangen, zoals de biologische 
kwaliteit en de gezondheid van mensen. 
 
Onmogelijke erfenis 
De agrarische dominantie van de afgelopen tijd in het bestuur 
van het waterschap Hollandse Delta zorgt voor een onmogelijk 
erfenis. Het is niet mogelijk om tijdig de doelstellingen te 
halen. De wettelijk verplichte maatregelen werden voor het 
grootste deel niet uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en 
Waterstaat meldt aan de Tweede Kamer, dat het niet halen van 
de doelen misschien niet zo’n probleem is als de maatregelen 
maar op tijd uitgevoerd zijn. Ons waterschap is hierin sterk in 
gebreke gebleven. 
 
Daarbij moet ook nog de kanttekening worden geplaatst dat de 
maatregelen alleen over de grotere wateren gaan. In 90% van de 
sloten, kreken en kanalen gebeurt niets en is de situatie nog 
slechter. Tot overmaat van ramp zitten we ook nog met 
klimaatverandering. Het water is gemiddeld al 2 graden warmer 
dan voorheen. Dat maakt het water kwetsbaarder en de 
kwaliteit zal verder verslechteren. Ondiep water is extra 
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gevoelig voor opwarming. De meeste sloten in het gebied van de 
Hollandse Delta zijn te ondiep. Noodzakelijke peilverhogingen 
gaan meestal niet door omdat dat vanuit de landbouw als 
ongewenst wordt ervaren. 
 
12 Jaar wanbeleid hebben tot gevolg dat we een onvoldoende 
weerbaar watersysteem hebben. De waterkwaliteit is slecht en 
zal verder verslechteren. Het zal grote financiële consequenties 
hebben om dit enigszins op orde te brengen en dan dreigen er 
ook nog Europese boetes en dwangsommen. Wie gaat dat 
betalen? 
 
Joost Kievit MSc 
 
Op 15 maart 2023 zijn er Waterschapsverkiezingen. 
 
Water Natuurlijk Hollandse Delta is actief in het werkgebied 
van het Waterschap Hollandse Delta. Eeuwenlang een 
dynamische Delta met afwisseling van dichtbebouwde 
historische steden, grote woningbouwlocaties, laaggelegen 
polders, kust, duinen en een enorm havengebied. Met grote 
natuurgebieden als (een deel van) De Biesbosch en het 
Haringvliet. En op bescheidener schaal De Bernisse en de Waal. 
Er zijn plekken met wateroverlast en problemen met de 
waterkwaliteit. Water komt schoner ons gebied in dan het er uit 
gaat. In de komende jaren worden er veel woningen gebouwd en 
zullen de tuinbouw en de energievoorziening zich duurzaam 
moeten ontwikkelen en vernieuwen. Dit alles heeft invloed op 
het waterbeheer. Een gebied met vele uitdagingen dus! 
 
Sinds 2008 is Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het 
algemeen en dagelijks bestuur van dit waterschap. Door een 
constructief, positief en betrouwbaar opstelling is veel bereikt. 
Een korte greep uit de maatregelen: 
• Waterkwaliteit verbetering door aanleg van vele hectares 

waternatuur zoals natuurlijke oevers en kraamplekken. 
• Verbetering van zwemwaterplassen. 
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• Pannen voor een duurzaam en energieneutraal 
waterschap. 

• Inzet voor verbetering van waterkwaliteit in 
glastuinbouwgebieden door samenwerking met tuinders 
en gemeenten. 

• Enkele belangrijke waarden van Water Natuurlijk zijn: 
• We zoeken naar gelijkwaardige en gezamenlijke 

belangen. 
• We zijn gericht op samenwerking. 
• Maatschappelijke context is even belangrijk als 

technische kennis. 
• Water Natuurlijk betrekt haar leden, organisaties en 

bewoners bij het werk. 
• Water Natuurlijk heeft integriteit hoog in het vaandel 

staan. 
De komende jaren liggen er grote uitdagingen voor 
Hollandse Delta.  

• Onze steden moeten klimaat bestendiger worden 
ingericht en nieuwe woonwijken duurzamer ontworpen.  

• Het water moet schoner. Niet zo heftig als elders, maar 
ook hier moet een toekomstbestendig plan komen tegen 
bodemdaling.  

• En de kosten moeten betaalbaar blijven door de vervuiler 
meer te laten betalen.  

 
En zo zijn er nog meer uitdagingen die Water Natuurlijk niet uit 
de weg gaat. De komende vier jaar zal Water Natuurlijk zich 
weer volop inzetten voor duurzaam, betaalbaar waterbeheer 
samen met u. 
 
Waarnemingen  
 
Hoeveel gewone dwergvleermuizen passen er in een 
open stootvoeg? 
 
Het juiste antwoord is: veel! 
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Het vleermuis-seizoen is officieel 15 mei weer begonnen. Dat 
betekend voor mij weer vleermuis rondes lopen met de bat-
detector. De vleermuis is een beschermde diersoort en de 
verblijfplaats mag niet verstoord worden.  
Om een gebouw te renoveren of te slopen moet eerst 
vergunning aangevraagd worden en dit vleermuisonderzoek is 
daar onderdeel van.  
Avondrondes, vanaf zonsondergang tot 2,5 - 3 uur later en 
ochtendrondes, vanaf 3 uur voor zonsopkomst tot de 
zonsopkomst zelf. Vooral die laatste zijn erg leuk, je begint in 
het donker en maakt - bij helder weer - de hele zonsopkomst 
mee.  
Ook heb je dan de grootste kans op het ontdekken van een 
verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Dit omdat deze 
vleermuis niet rechtstreeks naar binnen vliegt maar eerst wat 
voor de ingang cirkelt en deze een aantal keer aantikt voordat 
die het naar binnen kruipt. Maar is dat eerst aantikken om te 
controleren of de ingang veilig is of zijn ze gewoon niet zo 
handig en komen eerst een paar keer net naast de ingang 
terecht voordat het lukt om goed te mikken en binnen te 
komen. Dat laatste lijkt mij meer voor de hand liggend, net 
zoals we bij gierzwaluwen zien trouwens. 
 
Deze week tijdens een ochtendronde in IJsselstein hadden we 
weer eens geluk om dit schouwspel mee te maken. Om half vijf 
’s morgens stonden we met drie collega’s gepositioneerd 
rondom de onderzoek locatie, een oud schoolgebouw. We waren 
gefocust op die punten van het gebouw die - naar wij dachten - 
het meest geschikt zouden kunnen zijn voor een verblijfplaats 
van de gewone dwergvleermuis.  De uren daarvoor hadden we 
ook al enige vleermuisactiviteit waargenomen rondom het 
gebouw.  
Echter in en op het gebouw toen niets gezien, maar juist om 
half vijf wel drie vleermuizen die voorlangs vlogen naar het 
naastliggende gebouw. Wij erachteraan en ja hoor, daar zagen 
we even later wel vijf vleermuizen eerst een aantal keren (tot 
wel 7 x) aantikken om daarna in de open stootvoeg te kruipen. 
Hiervan heb ik nog een stukje kunnen filmen en daar weer wat 
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schermprintjes van gemaakt, zie hieronder. De foto's zijn niet 
heel duidelijk helaas, het filmpje is leuker en staat ook op de 
website.  
 

 
1e poging mislukt, net links van de open stootvoeg geland. 
 
 
 

 
 7e poging, ja hoor gelukt, nu zit ie er precies midden voor… 
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 En verdwijnt tenslotte in de open stootvoeg  
  
Wij blij om dit invliegen van de gewone dwergvleermuis weer 
eens zo duidelijk waar te kunnen nemen, onze opdrachtgever 
blij dat ze niet in het te renoveren schoolgebouw zaten en er 
dus geen extra vleermuiskasten opgehangen hoeven te worden. 
En de vleermuizen ook blij, die kunnen lekker blijven zitten in 
de warme spouwmuur. 
 
Ruud Dorst 
 
Vleermuisprotocol 2021 gepubliceerd 
Het Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging 
publiceren vandaag het Vleermuisprotocol 2021. Het 
Vleermuisprotocol 2021 beschrijft het benodigde onderzoek om 
de kans op aanwezigheid of afwezigheid van vleermuizen en 
gebiedsfuncties voor vleermuizen afdoend vast te stellen voor 
ruimtelijke ordeningsprocedures. Bevoegde gezagen gebruiken 
het protocol bij hun beoordeling van vergunning- en ontheffing 
aanvragen voor de Wet natuurbescherming. Het protocol wordt 
1 januari 2021 van kracht. 
Het Vleermuisprotocol is de kwaliteitsstandaard voor de (lastige) 
vleermuisinventarisaties die vaak nodig zijn bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. De brancheorganisatie Netwerk Groene Bureaus 
en de Zoogdiervereniging ontwikkelden in 2009 in overleg met 
de toenmalige Dienst Landelijk Gebied en de toenmalige 
Gegevensautoriteit Natuur het eerste Vleermuisprotocol. Het 
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protocol wordt in het Vleermuisvakberaad door deskundigen van 
het Netwerk Groene Bureaus, de Zoogdiervereniging en 
bevoegde gezagen regelmatig geëvalueerd en zonodig 
geactualiseerd. Met het protocol zijn zowel bedrijfsleven, 
overheid als adviesbureaus gebaat. 
 
Doel van het protocol 
Het protocol heeft tot doel het belang en de functies van 
gebieden voor soorten vleermuizen effectief vast te stellen voor 
de Wet natuurbescherming. Het is een hulpmiddel voor 
deskundige vleermuisonderzoekers en de beoordelaars van 
vleermuisonderzoek om te bepalen wat een juridisch redelijke 
onderzoeksinspanning is voor een specifieke locatie. 
Het protocol bundelt daartoe de bestaande kennis over onder 
meer de beste veldcondities, de perioden voor onderzoek, het 
aantal en de duur van veldbezoek en de toe te passen 
methoden. Het protocol geeft niet aan onder welke condities 
vleermuizen al dan niet voorkomen, maar onder welke condities 
de aanwezige vleermuizen het best kunnen worden 
waargenomen. 
 
Juridische zekerheid 
Het protocol is opgesteld om het onderzoek voor de Wet 
natuurbescherming optimaal te laten verlopen. Wanneer het 
protocol in essentie is gevolgd, bestaat grote mate van 
juridische zekerheid dat voldaan is aan een wettelijke en 
maatschappelijk verantwoorde inspanning om na te gaan of 
soorten en functies van gebieden in het geding zijn. In het 
bijzonder wanneer de aanwezigheid van gebiedsfuncties of 
soorten wordt uitgesloten, zou een onderzoek volgens het 
protocol als juridisch voldoende moeten worden aangemerkt. 
Het protocol is geen star voorschrift: mits afdoende 
gemotiveerd, is afwijken van het protocol mogelijk.  
Het toepassen van het protocol geeft grote mate van zekerheid 
dat het bevoegd gezag bij de aanvraag van een Verklaring Van 
Geen Bezwaar bij de Omgevingsvergunning of ontheffing voor de 
Wet natuurbescherming geen aanvullend 
inventarisatieonderzoek verlangt en dat een onderzoek 
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standhoudt in een eventuele juridische procedure. De gegevens 
uit het onderzoek volgens het protocol vormen ook de basis voor 
het nemen van begeleidende maatregelen. 
Het Vleermuisprotocol 2021 is beschikbaar op de website van 
Netwerk Groene Bureaus en de Zoogdiervereniging. 
 
De Dotterbloem – Hollands glorie langs 
boerensloten 
 
Eigenlijk merkwaardig dat we in dit kwartaalblad niet eerder 
aandacht hebben geschonken aan de Dotterbloem. Officieel de 
Gewone dotterbloem (Caltha palustris). De plant behoort tot de 
Ranonkelfamilie waar andere bekende planten met gele 
bloemen zoals de verschillende soorten boterbloemen en 
Speenkruid ook toe behoren. 
 
De Dotterbloem wordt vaak als typisch Hollands beschouwd. 
Groene weiden, slootkanten rijkelijk begroeid met 
dotterbloemen en natuurlijk veel kikkers. Allemaal bekend van 
de prachtige schoolprenten van M.A. Koekoek en Cornelis 
Jetses. De Dotterbloem heeft een voorkeur voor natte 
slootranden maar voelt zich ook thuis in ondiep water of 
blijvend natte weilanden. 
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De Dotterbloem hoort bij Hollandse sloten als de koeien bij de 
wei. De dooier gele bloemen geven kleur aan de slootranden. 
 
Hoewel je dotterbloemen dus vaak aan zal treffen in b.v. een 
weidelijke omgeving mag de Dotter mag zeker niet ontbreken 
bij de stadsplanten. Wel is het waar dat de herkomst van de 
Dotterbloem in de waterpartijen binnen de stedelijke omgeving 
vaak is terug te voeren naar tuincentra en de aanwezigheid te 
danken is aan gemeentelijke plantsoenendiensten. Vaak maar 
niet altijd. 
Het is lastig langs een waterpartij of slootrand te lopen en 
bloeiende dotterbloemen over het hoofd te zien. De heldergele, 
tot dooier gele bloemen kunnen een doorsnede van wel vijf 
centimeter bereiken. Er bestaat een relatie tussen de dooier 
gele kleur en de naam dotter. Dotter verwijst naar het woord 
dooier. 
Doordat elke plant rijkelijk bloemen kan dragen vormen de 
dotters in het oog springende gele plakkaten in de groene 
omgeving. De opbouw van bloemen in het plantenrijk kan 
verschillen. 
De Dotterbloem heeft geen aparte kroon- en kelkbladeren maar 
bloemdekbladeren. Bij de dotter kunnen die binnen één en 
dezelfde plant in aantal variëren tussen vijf en acht. Op de foto 
bovenaan deze pagina is goed te zien dat de bloem linksboven 
zes bloemdekbladeren heeft en de andere bloemen vijf. 
Veel bloemen hebben kroon- en kelkbladen waarbij de 
kroonbladen meestal afwijken van kleur en vorm van de 
kelkbladen. 
Bij de kruisbloemige is het makkelijk: in ieder geval heeft elke 
bloem vier kelkbladen, paarsgewijs tegenover elkaar staand en 
daaronder kroonbladen. In dat geval is sprake van een kelk en 
een kroon. Indien dat niet het geval is er sprake van een 
bloemdek.  
Dat laatste is ook bij de Dotterbloem het geval. Daarom is er 
geen sprake van kelkbladen maar van bloemdekbladen. 
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Op de foto bovenaan is goed te zien dat de bloem linksboven zes 
bloemdekbladeren heeft en de andere bloemen vijf. 
 
Bij de Ranonkelfamilie kun je niet spreken van grote 
eenvormigheid. Zeker als het om de bloemen gaat. De meeste 
dotterbloemen hebben vijf bloemdekbladen. Maar een beetje 
zoeken levert als snel bloemen op met zes tot zeven en zelfs 
wel acht bloemdekbladen. Ook binnen één plant. 
 
Voor de verspreiding van de soort is het wel prettig dat de 
planten vaak langs, of zelfs in het water staan. Als de plant is 
uitgebloeid vormt hij kokervruchten die in een krans staan. Deze 
kokervruchten drogen verder en verder uit en springen op een 
gegeven moment aan de bovenkant open. De zaden komen 
daardoor vrij te liggen. Dan is het wachten op een regenbui. De 
regendruppels zorgen ervoor dat de zaden uit de zaaddozen 
spetteren. Gelukkig voor de Dotterbloem drijven de zaden. Als 
ze dus in het water vallen worden ze op de waterstroom 
meegenomen en bereiken op die manier een mooie nieuwe 
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vestigingsplaats. 
Nu hoor ik u, aan het eind van dit verhaal denken: “Dotter – 
dooiergeel – eieren”. Daar moet je iets mee in de keuken 
kunnen doen. Maar dat is niet verstandig., De Dotterbloem is 
licht giftig. Dus liever niet in de maaltijd. 
 
In april 2022 door Joop de Wilde geschreven 
 

 
 
Nieuws van uit de Landelijke KNNV 
 
Week van de Biodiversiteit 20 t/m 29 mei 2023 
 
Zoals tijdens de Verenigde Vergadering besproken organiseren 
we de Week van de Veldbiologie komende jaar in het voorjaar in 
plaats van in het najaar. Het seizoen waarin de natuur weer tot 
leven komt en iedereen weer zin heeft om erop uit te trekken. 
Dit is ook het moment waarop de meeste afdelingen en 
werkgroepen weer volop activiteiten organiseren. Een mooi 
moment dus ook om mensen kennis te laten maken met de 
natuur en de KNNV! 
 
Op 22 mei 2023 is het wereld biodiversiteit dag of wel de 
Internationale dag van de biodiversiteit. Een dag waarop de 
belangrijkste kwesties in verband met biologische diversiteit 
extra in het zonnetje worden gezet. Aangezien dit thema goed 
aansluit met de doelstellingen van de KNNV is ervoor gekozen de 
voorjaarseditie van de Week van de Veldbiologie te organiseren 
van 20 t/m 29 mei (incl. Pinksterweekend) en de week om te 
dopen in Week van de Biodiversiteit.  
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Afgelopen editie (toen nog Week van de Veldbiologie) was een 
groot succes, afgaand op het aantal activiteiten die verspreid 
door Nederland georganiseerd zijn. Het waren er meer dan 90. 
Super! Uiteraard hopen we ook van de Week van de 
Biodiversiteit een mooi evenement te maken waarin veel 
mensen kennis kunnen maken met de natuur en de KNNV-
afdeling bij hen in de buurt.  
Rondom de week van de Veldbiologie heeft een pr-campagne 
gedraaid om de KNNV en de activiteiten meer onder de 
aandacht te brengen. Daarnaast is jullie gevraagd een aantal 
vragen te beantwoorden over de activiteiten.  
De evaluatie van de Week van de Veldbiologie zal tijdens de 
volgende Beleidsraad in februari worden gepresenteerd en 
aanbevelingen voor de komende editie uiteraard met jullie 
gedeeld.  
Net als voorgaande jaren wordt er vanuit het landelijk bureau 
weer een webpagina opgezet waarop een overzicht van alle 
activiteiten wordt geplaatst. Hiervoor zijn we afhankelijk van de 
input die jullie ons vanuit de afdelingen geven.  
 
OPROEP: Hierbij dus alvast een oproep om tijdens de Week van 
de Biodiversiteit weer allerlei leuke openbare activiteiten te 
organiseren, deze op je website te publiceren en aan het 
landelijk bureau door te geven zodat we er weer een mooi 
feestje van kunnen maken! 
 
Het einde van het jaar 2022 nadert. Het was een veelbewogen 
jaar, met als grootste pluspunt dat we weer samen konden 
komen om van en in de natuur te leren en te genieten. 
 
Het bestuur van de KNNV Drechtsteden en de redactie van de 
Spindotter staan in de startblokken om samen met u ook in 2023 
weer inspiratie en kennis op te gaan doen bij de bijeenkomsten, 
natuurwandelingen, cursussen en de komende excursies.  
 
Wij wensen u goede Kerstdagen toe en veel inspiratie voor het 
nieuwe jaar 2023.  



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 de : Troubadour van de Gravenhorst, 
Vijverlaan 1002, 3319 PK 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 2022: € 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 



   
 

 
 

                  


