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Voorwoord                                                            Zomer 2021 
 
Natuurorganisaties, zoals de KNNV proberen met onderzoek, 
maar vooral vanuit hun passie voor de natuur te werken aan het 
behoud van de natuur. Het is heerlijk om rond te lopen in de 
duinen van Oostvoorne en Zeeland,  Zuid-Limburg, de Veluwe of 
op de Dwingelose heide.  
Nederland heeft op een klein oppervlak een zeer gevarieerde 
natuur en het is belangrijk om de variatie te behouden. Door 
alle inspanningen van de Provinciale landschappen en 
Natuurmonumenten worden er nog steeds terreinen aangekocht, 
beheerd en gered.  
Toch moeten we constateren dat het totale oppervlakte aan 
natuurlijke en half natuurlijke terreinen minder wordt. De 
periode dat de boeren hun land beheerden met oog voor de 
natuur is voorbij. We moeten nu kunstmatig hooilanden, 
bloemrijke weiden en soortenrijke akkers in stand houden en 
inzaaien, omdat de landbouwindustrie kiest voor meer 
productie.  
 
Gelukkig lijken de consumenten steeds vaker te kiezen voor 
gezondere producten, die door hun productiewijze de natuur 
helpen te overleven.  
De terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, worden door 
de ontoereikende financiën gedwongen om de prachtige en 
rustige natuurgebieden open te stellen voor allerlei vormen van 
recreatie. Paardenroutes, mountain-bike-routes en trimbanen 
verhogen de druk op de kwetsbare natuurreservaten. Vooral 
omdat veel van de gebruikers de stilte- en rustgebieden niet 
met rust laten.  
De Zuid-Hollandse natuur is ook de afgelopen jaren door 
intensieve recreatie en onvoldoende beheer verarmd. Ook de 
nieuwe natuurwet heeft de bescherming van kwetsbare planten, 
dieren en terreinen dramatisch verminderd. 
 
Het is van belang, om samen met alle organisaties die zich 
inzetten voor natuur en landschap, actief te blijven om ook voor 
natuurliefhebbers na ons zoveel mogelijk in stand te houden en 
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uit te breiden. Dat is geen eenvoudige zaak in Nederland, waar 
de bevolking nog steeds groeit en de economie belangrijker lijkt 
dan een prettig en gezond leefmilieu. Overigens ben ikzelf na 
een heerlijke wandeling weer gemotiveerd om me in te zetten 
voor alles wat groeit en bloeit en mij steeds weer boeit. 
 
Frans Beuvens 
Voorzitter KNNV Drechtsteden   
   
KNNV en IVN Excursie – en lezingen programma 
t/m juni 2021 
 
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 
nog even in alle rust de situatie bekijken en aanzien, zeker nu 
ook de deltavariant aan het oprukken is.  
 
Wel zijn de maandelijkse natuur inventarisaties in kleine groepen 
van de Werkgroep Natuur weer opgestart. Deze vinden plaats in 
en rond het gebied van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. 
De informatie over deze natuur inventarisaties vindt u elders in 
dit blad en op de vernieuwde website van de KNNV Drechtsteden. 
 
Ook de activiteiten van de Werkgroep Stadsnatuur zijn weer 
begonnen. Deze nieuwe werkgroep van de KNNV Drechtsteden 
gaat zich richten op de stadsnatuur in en rond de stadskernen 
van Dordrecht. De data en de onderzoeklocaties van deze 
inventarisaties van de werkgroep Stadsnatuur vindt u elders in 
deze uitgave en op de website van de KNNV Drechtsteden. 
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Ledenavonden KNNV / IVN  

Tot er meer duidelijkheid is over het verloop van de 
corona pandemie en door het handhaven van de 
avondklok zijn er geen ledenavonden. 

Wij houden de situatie in de gaten en zullen jullie informeren 
via de mail en via de vernieuwde website van de KNNV en 
website van het IVN zodra wij een besluit hebben genomen over 
het weer aanvangen van de activiteiten in Dordrecht en 
Zwijndrecht. 
 
 
Lezingencyclus Biodiversiteit in Dordrecht  
 
In Dordrecht wordt dit najaar in samenwerking met de 
Gemeente Dordrecht, Groei & Bloei IVN en KNNV een 
lezingencyclus over het thema biodiversiteit!  

De avonden worden gehouden in Wijkcentrum de Gravin, 
Vijverlaan 1004, 3319 PK Dordrecht.  

Toegang is voor leden van IVN, KNNV en Groei & Bloei gratis.  
Voor niet-leden kost het € 5,00.  

Elke lezing begint om 20:00. Het programma is als volgt [ onder 
voorbehoud ] 

Datum                       Thema Spreker   

14 september  Naar een Bio 
divers Dordrecht  

Sjoerd-Dirk Fiaschi-van-der-Est, 
stadsecoloog  

 

12 oktober  Trends in 
Biodiversiteit:  
Hoe kunnen 
waarnemingen 
helpen?  
 

Sander Terlouw,  
Natuur- en Vogelwacht  
Dordrecht  
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2 november  Biodiversiteit en 
ecologie op het 
eiland van Dordt  

Tim Breur, ecoloog   

7 december  Biodiversiteit in je 
eigen tuin  

Marie-José Meertens,  

Tuinambassadeur  

 

 
Hou daarom uw mailbox en de website in de 
gaten  
 
Werkgroep Stadsnatuur 

De leden van de werkgroep verzamelen op woensdag 18 
augustus 2021 om 10.00 uur bij de Stadswerven. 

Vanaf dit punt start de natuurinventarisatie. 

Zie voor algemene info over deze inventarisatie ook de KNNV 
Drechtsteden websitepagina van de werkgroep Stadsnatuur. 

De leden van de werkgroep verzamelen ook op woensdag 1 
september 2021 2021 om 10.00 uur. 

Zie voor algemene info over deze inventarisatie ook de KNNV 
Drechtsteden websitepagina van de werkgroep Stadsnatuur. 

 
Komende excursies in het 2e kwartaal 2021 
 
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 2021 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. 
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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 2021 zijn op dit moment 
beschikbaar. 
U moet zich dan opgeven bij de vermelde adressen. 
    
 

Zaterdag 7 augustus  10.00 
uur  

 Hooge Biezenplaat  Invasieve exoten  

Zaterdag 14 augustus  10.00 
uur  

 Landgoed Dordwijk  Gevulde moestuin  

Zaterdag 4 september  10.00 
uur  

 Hooge Biezenplaat  Bevers  

Zaterdag 11 september  10.00 
uur  

 Landgoed Dordwijk  Historische bomen 
en hun verhalen  

Zondag 12 september  13.00 
uur  

 Wantijpark  Monumentale 
Wantijpark  

Zaterdag 18 september  10.00 
uur  

 Boswachterij de Elzen  Natuurwandeling  

Vrijdag 24 september  09.15 
uur  

 Noorderdiepzone NDB Insecten tussen 
plas en dras  

Zaterdag 25 september  14.00 
uur  

 Tongplaat/Zuidplaatje  Wilgen en Water  
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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 Dordtwijklaan 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 2021 

Ook in 2021 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 op de eerste maandag van de maand 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 op natuurgebied tegenkomen op onze 
wandeling, dus ook vogels, vlinders, libellen, paddenstoelen etc. 
Iedereen is welkom bij deze wandelingen, je hoeft geen lid te 
zijn van de werkgroep. Blijf niet thuis, loop eens een keer mee, 
het is leerzaam én ontspannend! 
 
Dit jaar leggen we de nadruk op de nieuw aangelegde 
verbindingszone tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch, 
de Noorderdiepzone.  
Door dit langgerekte gebied meerdere keren te bezoeken zien 
we hoe de natuur hier zich de komende jaren gaat ontwikkelen.  
Let wel op de verschillende vertrekpunten van de wandelingen! 
 
Alle wandelingen beginnen om 9 uur en duren tot circa 12 
uur. 
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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 2021 is als volgt: 
 
 
6 September Noorderdiepzone-oost: verzamelen op het 

parkeerterrein bij de nieuwe plas tegenover de 
Oosthaven. 

 
4 Oktober Noorderdiepzone-west: verzamelen op het 

parkeerterrein 100 meter na kruising Zeedijk en 
Schenkeldijk. 

 
1 November De Elzen, verzamelen bij restaurant De 

Viersprong. We gaan weer paddenstoelen zoeken. 
 
December Geen wandeling. 
 
Iedereen is van harte welkom op deze wandelingen, hoe meer 
kennis des te beter de inventarisatie. 
 
Gerard Verroen. 
 

Excursieverslagen 
 
We kunnen nog een aantal enthousiaste floristen gebruiken.   
 
We proberen op deze manier een beeld te krijgen van de 
Stadtse natuur. Een onderdeel van de natuur dat steeds 
belangrijker wordt omdat er verder niet zoveel meer over is. De 
stad blijkt een vluchtplaats voor veel planten en dieren die door 
de bebouwing en intensieve landbouw geen eigen leefomgeving 
meer hebben.  
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Dus doe mee en meld u aan via onderstaand mailadres, want 
iedereen loopt wel eens buiten door zijn eigen wijk en ziet 
dan wat leuks!!! 
 
Frans Beuvens (f.beuvens@gmail.com) 
 
Bijvangsten tijdens de inventarisatie van de Werkgroep 
Stadsnatuur langs het Wantij op woensdag 7 juli 2021. 

Hierbij nog ons kleine lijstje met vlindersoorten die we 
genoteerd hebben tijdens ons bezoek aan de oever van het 
Wantij: 

Idaea subsericeata - satijnstipspanner   [eerste foto; speciaal 
voor Ko: het was niet de schildstipspanner, dat witte vlindertje 
dat jij in het begin ontdekte op het blad van de ridderzuring]   
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Pieris rapae - klein koolwitje, 1 exemplaar, foeragerend op 
akkerdistel 
Autographa gamma - gamma-uil, twee exemplaren, opgeschrikt 
uit gras 
Agriphila straminella - blauwooggrasmot, opgeschrikt uit gras 
Aglais io - dagpauwoog; 3 exemplaren, vliegend, foeragerend op 
akkerdistel 
Vanessa atalanta - atalanta, 1 exemplaar 
Chiasmia clathrata - klaverspanner, 1 exemplaar 
 

   Mcdunnoughia confusa - getekende gamma-uil, 1 ex. [laatste 
foto] 
 
Maja de Keijzer en Carl ten Ham 
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Column                  Zomer 
  
Ineens is hij daar. De zomer! In mijn beleving hebben we de 
lente dit jaar gewoon overgeslagen. Wat een pestpokken weer 
was het weken aan een stuk zeg. Nu we alweer dagen achtereen 
volop in de zon bivakkeren zijn we als ras opportunisten dat 
alweer bijna vergeten. 
 
Zo werkt dat ook gelukkig, vandaar dat vroeger ook altijd beter 
was. Je laat de nare herinneringen gewoon in een donker hoekje 
van je brein zitten en gaat vol overtuiging weer met volle kracht 
vooruit. Schijnbaar is dat ons gewoon van nature ingeprent. Kijk 
maar eens om je heen, we doen al jaren stinkend ons best om 
de natuur te verzieken, maar zodra de mogelijkheid zich 
voordoet grijpt ze de kans om, links om of rechts om, te 
overleven. Nu lijkt al het groen wel ontploft en is het haast niet 
bij te houden wat er allemaal groeit en bloeit. Alleen al in onze 
semi-wilde achtertuin verdringen de planten elkaar alsof het 
een wedstrijd is. De insecten draaien overuren om al de 
bloemen te bestuiven. Alles en iedereen kraakt en kreunt in de 
zinderende hitte.  
Weken geleden heb ik in onze voortuin de klinkertjes er voor 
een gedeelte uitgewipt om de opgekweekte moestuintjes van 
mijn lief ruimte te geven om verder te groeien dan alleen uit 
het humusbakje. Het tijdstip dat één en ander van binnen naar 
buiten kon leek aanvankelijk geen succes. Eerst veel te nat en 
koud en vervolgens veel te heet en droog. De radijsjes, 
worteltjes en peultjes leden een kwijnend bestaan. Tevens 
ontdekken slakken op miraculeuze wijze altijd een moestuin. 
Waar voorheen alleen stenen waren en geen enkele slak de 
laatste tien jaar gesignaleerd is, zie ja na de zoveelste regenbui 
gewoon je laatst overgebleven andijvieheld tot de wortels 
weggevreten. Of de nieuw aangelegde mini moestuin een succes 
zou worden hing dus lang aan een zijden draadje. Omdat we aan 
de laatste weersomstandigheden wel wat konden doen in de 
vorm van gericht en op tijd water geven en er een structureel 
slakken toezichtbeleid is doorgevoerd, kunnen we nu gerust 
trots melden dat de moestuin ons de eerste groenten heeft 
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opgeleverd. Onvoorstelbaar hoe hard dat ineens kan gaan. Niets 
is leuker en lekkerder dan een pittige salade met radijsjes, 
rucola en snijbiet uit eigen tuin. Uiteraard is het tweede perkje 
al aangelegd en van de voormalige voortuin is het 
oorspronkelijke ontwerp letterlijk op de schop gegaan. Dit 
overigens niet geheel onvermijdelijk omdat de zoon van mijn 
lief in zijn studenten flat bijzonder succesvol alle verkrijgbare 
mini tuintjes verzameld en opgekweekt heeft. Dat vanwege een 
verzameldrift, die ik wel herken. Uiteraard moeten deze 
plantjes bij ons in de tuin een vervolgplek krijgen. Die jongen 
heeft tenslotte zo zijn best gedaan. Komkommer en worteltjes 
zijn nu nog onderweg. Ik moet wel even goed nadenken waar ik 
deze kan gaan planten. De reacties uit de buurt zijn trouwens 
ook erg leuk. Want de peultjes zie je met de dag groeien en 
voor je het weet schieten er al planten uit! Mensen staan er 
graag even bij stil en hebben bijna allemaal wel interesse in wat 
er zo al staat. Omdat ik het ook niet erg vind om er wat over te 
vertellen is de aanspraak in de buurt erop vooruit gegaan.  
Nu roept de plicht en moet ik stoppen met schrijven, het is na 
weer een hete zomerse dag tijd om alles even goed water te 
geven. Gelijk even kijken wat ik vandaag eens ga oogsten.  
 
Wouter Kramer    
 

 Glidkruid 
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Natuurbeschermers en Grondleggers 
 
Biografie van Marinus van der Goes van Naters (1900-
2005) 

 
Jonkheer mr. Marinus van der Goes van Naters, de “rode 
jonker”, was van beroep advocaat en sociaaldemocratisch 
politicus, maar het natuurbehoud speelde in zijn leven een 
belangrijke, naar eigen zeggen, zelfs een overheersende rol. 
Zowel in Nederland als in Europa voerde hij, als 
vertegenwoordiger van de socialistische partij, fel strijd tegen 
de aantasting van natuur en milieu. 
Van der Goes van Naters werd eind 1900 geboren in Nijmegen. 
Na zijn gymnasiumopleiding studeerde hij rechten in Leiden en 
vestigde zich nadien als advocaat in zijn geboortestad. Zijn 
eerste daad op het gebied van natuurbescherming was de 
aankoop van een bijzonder fraaie en zeer oude Tamme kastanje 
die dreigde te worden omgehakt. Hoewel hij het socialisme niet 
van huis uit meekreeg, zijn moeder zou volgens hemzelf hebben 
neergekeken op arbeiders, voelde hij al vroeg voor verheffing 
van het volk. Hij werd in 1937 lid van de Tweede Kamer namens 
de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, de SDAP. Vanwege 
zijn kritische houding tegenover Nazi-Duitsland werd hij drie 
jaar later, kort na de Duitse invasie, door de bezetter opgepakt 
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en gevangengezet, achtereenvolgens in Buchenwald en Sint-
Michielsgestel. 
Na de oorlog keerde Van der Goes van Naters onmiddellijk terug 
in de politiek. Eerst als (eerste) fractievoorzitter van de PvdA en 
later als lid van het Europees Parlement. Na de bevrijding 
hervatte hij ook zijn functie als voorzitter van de 
Contactcommissie voor Natuur- en Landschapsbescherming, 
waar hij in 1940 voor was gekozen. Hij werd tevens secretaris 
van de voorlopige Natuurbeschermingsraad. Ook was hij 
jarenlang lid van het hoofdbestuur van de Vereniging 
Natuurmonumenten en van de IUCN, de Internationale 
natuurbeschermingsorganisatie. In 1972 was hij een van de 
oprichters van de Stichting Natuur en Milieu 
Socialisme en natuurbehoud vormden voor hem een duidelijke 
eenheid. De strijdbare jonkheer, die zichzelf als erfgenaam 
beschouwde van Piet van Tienhoven en Henri Polak, zag er nooit 
tegenop om zijn mening te verkondigen en zo nodig zijn nek uit 
te steken. Als erudiete en invloedrijke politicus wist hij veel te 
bereiken op het gebied van natuurbehoud. Niet alleen door zijn 
acties, maar ook door zijn ideeën. In zijn redes en publicaties 
gaf hij er dikwijls blijk van zijn tijd ver vooruit te zijn. 
In 1964 ontving hij de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds voor zijn natuurbeschermingswerk. Van der Goes 
van Naters legde zijn herinneringen vast in zijn 
autobiografie Met en tegen de tijd (1980). Hij bleef tot op zeer 
hoge leeftijd actief en helder van geest. In februari van dit jaar 
kwam een eind aan zijn leven. Hij was toen 104 jaar oud. 
 
Manifest Bouwen voor Natuur 
 
KNNV is medeondertekenaar van het bijgevoegde manifest 
Bouwen voor Natuur. 
Het is een gezamenlijke oproep van bouwers en natuur- en 
milieuorganisaties aan de politiek om verplicht groene 
maatregelen te nemen bij woningbouw. 
 
Misschien heeft u al iets over gehoord via de radio, krant of 
andere media. 
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In het persbericht staat: 
 
De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen 
woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en 
milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van 
steden en het verlies van biodiversiteit.  
De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te 
vergroenen, zodat natuur meer ruimte krijgt. Hun gezamenlijke 
pleidooi staat in het manifest Bouwen voor Natuur. ‘Natuur 
hoort een vanzelfsprekend ingrediënt te zijn in alle nieuwbouw. 
We roepen de politiek op: leg dit vast in het nieuwe 
regeerakkoord en help ons zo groene duurzame steden te 
realiseren’, aldus de opstellers. 
 
De KNNV is het hier van harte mee eens. 
 
En zouden de leden van de afdeling Drechtsteden dit als 
leidraad willen meenemen bij contacten met de gemeente, 
bouwers en andere partijen in jullie gemeenten van de 
Drechtsteden. 
 
De ondertekenaars van dit manifest willen een natuurstandaard 
voor nieuwbouw. Daarmee houden we steden en dorpen in 
Nederland leefbaar met voldoende biodiversiteit. 
 
Waarom natuur inclusief bouwen? 
 
Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave: voor 2030 
worden er 1 miljoen woningen gebouwd. Dat is slechts een van 
de uitdagingen waar we voor staan in steden en dorpen: we 
moeten de komende decennia bijvoorbeeld ook alle wijken 
klimaat adaptief maken en ruimte maken voor natuur. De 
opstellers van dit manifest willen de aanpak van deze 
uitdagingen combineren en natuur inclusieve nieuwbouw 
realiseren. Dat kan, bouwers doen het al langer en realiseren 
natuur inclusieve projecten. Het blijkt mogelijk om mensen, 
dieren en planten in hetzelfde bouwproject een plek te geven. 
Veel dieren, waaronder vogel- en vleermuizensoorten, zijn 
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afhankelijk van een stedelijke omgeving. Door ook voor deze 
dieren te bouwen kan nieuwbouw leiden tot een verbetering van 
de biodiversiteit in de stad. 
 
De mens is afhankelijk van de natuur. Niet alleen omdat de 
natuur zuurstof en voedsel produceert, maar ook omdat zij 
water en weersextremen opvangt, fijnstof bindt, ontspanning 
biedt en welzijn bevordert. Toen Nederland in het voorjaar van 
2020 massaal thuis moest blijven, gingen mensen hun directe 
leefomgeving, natuurgebieden en de unieke Nederlandse 
landschappen opnieuw waarderen. Niet eerder genoten we zo 
intensief van de natuur in de stad en vonden we stedelijke 
natuur zo belangrijk. 
 
De opstellers van dit manifest zien natuur inclusief bouwen als 
een antwoord op een aantal uitdagingen. Toch worden 
maatregelen voor natuur helaas nog niet standaard toegepast in 
alle bouwprojecten. Natuur inclusief bouwen is nog niet 
vanzelfsprekend en kan zelfs nadelig werken voor bouwers, 
wanneer hun opdrachtgevers alleen op kosten selecteren. Het 
ontbreekt aan een gelijk speelveld, normen en eisen verschillen 
per gemeente en project. Dit is nadelig voor natuur, bewoners, 
bouwers en ontwikkelaars. 
 
Voor natuur is aandacht bij bouwers, gemeenten en ook bij 
politici. Zo nam de Tweede Kamer op 1 december 2020 met 
brede steun een motie aan over natuur inclusief bouwen, van 
Bromet en Von Martels. Daarin vraagt de Tweede Kamer de 
regering te onderzoeken of natuur inclusief bouwen opgenomen 
kan worden in het Bouwbesluit. Eerder dat jaar schreef minister 
Schouten in een brief aan de Tweede Kamer: “Het mag niet zo 
zijn dat bouwontwikkelingen ten koste gaan van de natuur, deze 
zouden de natuur juist moeten versterken” (17 juni 2020).  
  
Hoe bouwen we natuur inclusief? 
 
De opstellers van dit manifest streven naar natuur inclusieve 
bouw, met als resultaat natuurrijke steden en dorpen. Overal 
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waar gebouwd wordt, worden natuurmaatregelen 
vanzelfsprekend: in wijken, tuinen en in of op de gebouwen. Net 
als mensen horen planten en dieren in de stad en net als mensen 
willen zij daar voedsel vinden, zich voortplanten, kunnen 
rusten, groeien en schuilen. Daarom moet in iedere fase van het 
bouwproces slim worden nagedacht over kansen voor natuur. 
Voor een deel is dat maatwerk. De invulling is afhankelijk van 
lokale omstandigheden en lokaal aanwezige soorten. Maar er 
zijn drie maatregelen die zonder meer goed zijn voor 
biodiversiteit, waterberging, tegengaan van hittestress, 
gezondheid en die dus in ieder bouwproject thuishoren. Dit zijn: 
 
Drie bouwstenen voor alle nieuwe woningen 
• Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in 
de gevels en daken voor gebouwafhankelijke soorten zoals de 
huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen; 
 
• Natuur rondom de woning: groene daken en/of groene 
gevels (met ecologische waarde) en ecologisch groen in de tuin; 
 
• Natuur in de buurt: groene publieke ruimte in de 
nabijheid van iedere woning en verbindingsroutes voor dieren. 
 
Helaas is het nu zo dat de toepassing van deze maatregelen op 
vrijwillige basis gebeurt en volledig afhankelijk is van 
initiatieven van partijen in de bouwketen. Door deze 
maatregelen wel te gaan verplichten is natuur geen sluitpost 
meer, maar een vanzelfsprekend ingrediënt voor een gezonde, 
bio diverse en leefbare wijk. Daarmee leggen we een zinvol 
fundament voor natuur inclusief bouwen. Voor de bouwsector 
ontstaat zo een gelijk speelveld en investeringszekerheid. 
 
Dit zijn eenvoudige maatregelen, die veel meerwaarde creëren: 
ze dragen bij aan het herstel van biodiversiteit, het opvangen 
van hittestress en wateroverlast en een gezonde leefomgeving. 
De opstellers van dit manifestpleiten voor de toepassing van 
deze bouwstenen in alle nieuwbouwprojecten. Wij gaan daarbij 
zelf het goede voorbeeld geven en steunen anderen die 
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hetzelfde doen. We vragen alle partijen die een rol hebben in 
nieuwbouw om deze maatregelen over te nemen in hun beleid 
of plannen. 
 
Vastleggen in de wet 
 
Aan de Rijksoverheid vragen we om de toepassing van deze drie 
bouwstenen te verplichten voor ieder nieuwbouwproject door ze 
in wet- en regelgeving vast te leggen. De Omgevingswet biedt 
hiervoor een uitgelezen kans: gebouw gebonden eisen kunnen in 
het Besluit bouwwerken leefomgeving worden opgenomen en 
regels voor natuur rondom de woning en in de openbare ruimte 
in de eisen voor gemeentelijke omgevingsplannen. Zo 
verbeteren we in alle 355 gemeentes in heel Nederland de 
biodiversiteit, de leefbaarheid, de waterberging en de 
gezondheid. We vragen de ministers van Landbouw Natuur en 
Voedsel en Binnenlandse Zaken om, in hun onderzoek naar het 
opnemen van natuur inclusief bouwen in het bouwbesluit, deze 
drie bouwstenen expliciet mee te nemen. De deelnemers aan dit 
manifest laten zien dat het kan. 
 
Zo maken we alle nieuwe woningen natuur inclusief, beter 
bestand tegen wateroverlast en leefbaarder! 
 
Overleg Biodiversiteit 
 
Woensdag 9 juni 2021 was de aftrap voor het Overleg 
Biodiversiteit op het eiland van Dordt, georganiseerd door de 
stadsecoloog van Dordrecht: Sjoerd Fiaschi van der Elst.  
Sjoerd-Dirk presenteerde de visie van de gemeente.  
 
Hoewel biodiversiteit in de agenda van de gemeente Dordrecht 
staat, is er nog geen concrete inrichting, planning en begroting 
over dit thema in de omgevingsvisie van Dordrecht. Het zal 
zeker een uitdaging worden om de gemeentedoelen als 
woningbouw, behoud natuurgebieden en het vergroten van 
biodiversiteit samen te realiseren binnen de klimaatdoelen. De 
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gemeente Dordrecht wil graag de Groene Organisaties van 
Dordrecht betrekken bij deze discussies.  
 
Iedere organisatie werd uitgenodigd te vertellen hoe zij denken 
een bijdrage te kunnen leveren. Dit varieerde van 
gebiedskennis, het doen van waarnemingen die inzicht geven in 
trends in biodiversiteit tot educatie en bewustmaking van het 
Dordtse publiek over wat ook mensen thuis kunnen bijdragen.  
Aan het einde verklaarden alle aanwezigen zeer verheugd te zijn 
over dit initiatief om samen de Biodiversiteit van het eiland 
Dordt meer vorm te geven.  
Gemeente Dordrecht zal vervolgbijeenkomsten van dit 
Biodiversiteitsoverleg Overleg plannen.  
 
Als IVN, KNNV en Groei & Bloei leek het ons een goed idee om 
een werkgroep te vormen om de ideeën van onze leden te 
bundelen en zo een goede bijdrage te kunnen leveren aan het 
Biodiversiteitsoverleg.  
Als je belangstelling of ideeën hebt, meld je dan bij voorzitter 
IVN Dordrecht, KNNV Drechtsteden en Groei & Bloei. 
 
Omgevingsvisie Dordrecht 
 
In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met deze wet zijn 
wij verplicht om een Omgevingsvisie te maken. In een 
Omgevingsvisie omschrijven we doelen voor het ruimtelijke 
gebied van Dordrecht. 
De gemeenteraad heeft de Omgevingsvisie vastgesteld, maar 
had op aantal punten nog wat opmerkingen. Op deze punten is 
de Omgevingsvisie aangepast. Op deze pagina leggen wij u uit 
wat de Omgevingsvisie betekent voor Dordrecht. 
Omgevingsvisie 
De Omgevingswet die in 2022 ingaat, vraagt om een andere rol 
van de overheid. In een Omgevingsvisie, en later ook in het 
Omgevingsplan, maken wij keuzes in de fysieke leefomgeving. Er 
moet meer ruimte zijn voor nieuwe ideeën in en uit de stad. Met 
dit omgevingsbeleid spelen we in op lokale wensen en doelen. 
De houding verandert steeds meer van 'nee tenzij' naar 'ja mits'. 
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Zo ontstaat er meer ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en 
organisaties om ideeën uit te voeren. 
U kunt de Omgevingsvisie online bekijken op de website van 
Ruimtelijke Plannen. Aan de rechterkant van deze pagina kunt u 
kiezen voor 'documenten'. Daarna klikt u op 'Beleidsdocument 
PDF'. 
Wat betekent dat voor Dordrecht? 
De Omgevingsvisie Dordrecht 1.0 beschrijft de doelen voor de 
fysieke leefomgeving in de stad. Het is het overkoepelende 
beleid op het ruimtelijke gebied. Denk hierbij aan plannen voor 
verkeer, woonvisies en milieubeleid. In de Omgevingsvisie staat 
hoe we in de toekomst deze doelen gaan halen. 
In de Omgevingsvisie Dordrecht staan 7 doelen centraal. 
Dordrecht is: 

 een aantrekkelijke stad; 
 een bereikbare stad; 
 een gezonde stad; 
 een stad met een uitstekend vestigingsklimaat; 
 in 2035 klimaatbestendig; 
 in 2050 energieneutraal; 
 beschermend en stimulerend voor biodiversiteit. 

Deze 7 doelen helpen mee om 2 grote opdrachten voor de stad 
uit te voeren. We willen groeien én economisch gezond zijn. 
Deze doelen stellen eisen voor alle veranderingen in het 
ruimtelijk gebied en zijn randvoorwaarden voor de 
groeiambities. 
 
Tuinspinnen 
 
Een onvergetelijk jaar 2020 , maar ook 2021 is alweer voor de 
helft onvergetelijk vanwege de onzekerheid en beperkingen 
door het corona-virus.  
Toch zijn er ook positieve kanten aan de verplichte 
huiselijkheid. Zeker wanneer je een kleine stadstuin hebt. 
Iedere dag is het de moeite waard om even rond te lopen in die 
postzegelgrote tuin. Ieder seizoen is de moeite waard. Zijn het 
in het vroege voorjaar boerenkrokussen en stinzenplanten, zoals 
stengel loze sleutelbloem en longkruid, in het najaar de 
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vruchten en bessen van de lijsterbes, salomonszegel of klimop. 
Het zomerseizoen kenmerkt zich door de vele insecten en 
spinnen.  
 

 
Miriam Scha: Grote kaard spin  
 
We kennen spinnen vooral van de schitterend geconstrueerde 
wielwebben in het najaar,  waarin dauwdruppels de spindraden 
zo prachtig kunnen weergeven.  Ook in de andere seizoenen zijn 
er volop spinnen. Bij nauwkeurige observatie in alle kieren, 
spleten, en gaten, onder bladeren en in bloemen, zijn ze het 
hele jaar door te vinden. Overal kan je spinnen tegenkomen. 
Soms zijn ze piepklein, niet meer dan 3 millimeter. Ook zijn er 
echte grote exemplaren, zoals de huisspin 16 mm., of de 
waterspin 20mm. Spinnen zijn net als insecten geleedpotigen, 
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maar ze hebben in tegenstelling tot insecten een lijf met twee 
delen. 
Een kopborststuk en een achterlijf. Een ander verschil is het 
aantal poten. Spinnen acht en insecten 6. Spinnen hebben 
meestal acht ogen, een enkele spin heeft er zes en de ogen 
hebben een lens in tegenstelling tot de facetogen van insecten.  
 

  Wolfspin                 
Miriam Scha 
 
Spinnen hebben aan het achterlijf spintepels, waar ze de 
ragfijne en ijzersterke spindraden mee maken. De wielwebben, 
maar ook allerlei andere constructies zoals o.a. trechters, 
struikeldraden, hangmatwebben hebben een functie bij het 
vangen van prooien. 
 

 Slanke kogelspin,          
Miriam Scha 
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Miriam Scha: Ovale dennenspringer  
 
Zoals bij veel diersoorten baltsen spinnen ook voor de paring. De 
mannetjes geven door hun baltsgedrag aan wat hun intentie is. 
Wanneer het vrouwtje paringsbereid is koppelt het mannetje 
zijn copulatieorganen, die aan de tasters zitten bij kaken,  aan 
de epigyne, het uitwendig geslachtdeel van het vrouwtje. Het 
vrouwtje slaat de spermacellen op in een orgaantje, de 
spermatheca. Zij houdt de cellen levend tot het moment van de 
bevruchting. Dat moment kan weken later zijn, wanneer ze de 
eieren gaat leggen. De eieren  (2 – 500 afhankelijk van de soort) 
worden afgezet in een beschermende cocon. Spinnenmoeders 
beschermen de ei cocon tegen predatoren. Ze dragen de cocons 
mee (wolfspinnen), of ze bewaken de cocons (kogelspinnen, 
wielwebspinnen), maar sommigen soorten zorgen ook voor een 
goede camouflage(trechterspinnen). 
Spinnenmoeders zijn vaak erg zorgzaam. Nadat de jonge spinnen 
uitkomen worden ze dan nog gevoed, of ze worden als jonge 
spin nog een tijdje meegedragen zoals bij wolfspinnen. De 
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meeste Nederlandse spinnen voltooien de levenscyclus binnen 
een jaar. 
Ook spinnen hebben talloze vijanden. 
 

  Celspin, Miriam Scha                                                
    
Vogels zoogdieren reptielen eten allemaal spinnen. Ook grote 
insecten zoals libellen , sluipwespen en andere spinnen. De 
mens is echter de grootste bedreiging. Niet alleen met de 
stofzuiger, maar vooral met insecticiden en het vernietigen van 
leefgebieden. Ondanks de nuttige functie die spinnen hebben in 
het ecosystemen (vangen van muggen, vliegen etc.) hebben ze 
bij velen, die er vaak bang voor zijn,  en negatief imago.  De 
eerste neiging is dan helaas :  snel doodtrappen!   
 

 Hangmatspin, Miriam Scha                                                
 
Frans Beuvens 
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Wat is natuur waard? 
 
In de missie van het waterschap Hollandse Delta staat dat ze 
bij de uitvoering van de taken streeft naar de beste verhouding 
tussen de maatschappelijke kosten en baten. Helaas wordt dit 
nauwelijks serieus genomen. Ook niet bij het voorstel voor een 
Groenbeleidsplan dat afgelopen week voorlag in de 
adviescommissies van het waterschap. Wel was er een 
inschatting gemaakt van de directe kosten voor het waterschap 
maar over de maatschappelijke baten geen woord. Het gevolg is 
dat bij besluiten alleen wordt gekeken naar de eigen 
portemonnee van het waterschap. Dat is kortzichtig. Water 
Natuurlijk vraagt zich ook af of de belastingbetaler waar voor 
zijn geld krijgt, ofwel wat zijn de maatschappelijke baten. 
Het waterschap beheert vele honderden kilometers dijken, 
bermen, oevers en watergangen. Bij een goed beheer kan hier 
een rijke natuur voorkomen. Echter tot nu wordt alleen gekeken 
naar de directe kosten.  Het moet zo goedkoop mogelijk. 
Klepelmaaiers vermalen met regelmaat de planten en de het 
daarop voorkomende insectenleven en dat is desastreus voor de 
biodiversiteit. Bijen, vlinders en andere insecten staan daarom 
sterk onder druk. 
Na de verkiezing van 20 maart moet het nieuwe bestuur 
besluiten over het Groenbeleidsplan. Om een goed afgewogen 
besluit te kunnen nemen moeten de maatschappelijke baten in 
beeld worden gebracht. Ook al is het niet altijd mogelijk om 
deze baten in geld uit te drukken. Een op biodiversiteit gericht 
beheer van het netwerk van dijken, bermen, oevers en 
watergangen heeft tal van maatschappelijke voordelen: 
 
Herstel van biodiversiteit 
De meest belangrijke dingen in het leven hebben geen prijs, zijn 
van onschatbare waarde. Dat geldt ook voor biodiversiteit. We 
hebben als mens een gevarieerde natuur nodig om te kunnen 
overleven. Natuur heeft ruimte nodig en de aankoop van grond 
brengt hoge kosten met zich mee. Voor akkerranden wordt 
landbouwgrond uit productie genomen en we moeten als 
samenleving de kosten voor het verlies aan productie 
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opbrengen. Het netwerk van dijken, bermen, oevers en 
watergangen ligt er. Natuur kan prima worden gecombineerd 
met de primaire functie van deze elementen. Het bespaart dus 
de kosten van grondverwerving en productieverlies als we hier 
werken aan biodiversiteit. 
 
Natuurlijke plaagonderdrukking 
Landbouw gewassen krijgen vaak te maken met plagen, zoals 
bijvoorbeeld bladluizen. In meer natuurlijke bermen e.d. komen 
tal van spinnen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes en andere 
kevers voor die bladluizen eten. Deze natuurlijke bestrijders 
trekken de akker in en helpen de boer om de plaaginsecten 
onder controle te houden. Er zijn dan minder chemische 
bestrijdingsmiddelen nodig. 
 
Bestuiving 
Dijken en bermen met bloeiende planten zijn nodig voor het 
behoud van allerlei insecten die voor bestuiving zorgen. Bijen, 
vlinders en andere bestuivers zijn nodig voor de teelt van tal 
van voedingsgewassen. Dit dreigt in de knel te komen nu het 
insectenleven de afgelopen 30 jaar met zo’n 80% is afgenomen. 
Herstel is noodzakelijk voor onze voedselvoorziening. 
 
Groene energie 
Voor een op biodiversiteit gericht beheer moet het maaisel 
worden afgevoerd. Dit kan worden vergist en dat levert groen 
gas op. Dit draagt bij aan de energie transitie en de aanpak van 
het klimaatprobleem. 

Maatschappelijke kosten en batenanalyse 
In 2007 werd in opdracht van het ministerie van VROM een 
maatschappelijke kosten en batenanalyse uitgevoerd voor de 
groenblauwe dooradering van de Hoeksche Waard. Dat is het 
netwerk van dijken, bermen, oevers en watergangen. Hierbij 
werden de kosten en baten van een op biodiversiteit gericht 
beheer in beeld gebracht. 
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Twee economische adviesbureaus voerden het onderzoek uit. 
Hieruit kwam naar voren dat er ook positieve effecten waren 
voor de recreatie en de waarde van het onroerend goed. De 
maatschappelijke baten die in geld waren uit te drukken gaven 
afhankelijk van het gekozen scenario een rendement van circa 
100%. 
Duidelijk is dat een op biodiversiteit gericht beheer van het 
netwerk van dijken, bermen, oevers en watergangen een groot 
maatschappelijk rendement oplevert. Extra kosten voor het 
waterschap moeten in het belang van onze inwoners voor lief 
worden genomen vindt Water Natuurlijk. 
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Waterkwaliteit: een lange weg te gaan 
 

 

Water Natuurlijk geeft prioriteit aan waterkwaliteit. De zorg 
daarvoor is een kerntaak van het waterschap. Vooral de 
ecologische kwaliteit is zwaar onvoldoende. De provincie schrijft 
voor dat er nu stappen gezet worden voor de kleinere wateren. 
De discussie en besluitvorming in de Verenigde Vergadering van 
het waterschap deze week over de ‘tussendoelen’ voor deze 
wateren biedt nog weinig perspectief. 
 
Gezond water 
Het systeem van sloten, kreken, kanalen en boezems op onze 
eilanden is er voor de aan- en afvoer van water. Droge voeten is 
belangrijk. Het is echter ook een biologisch systeem waar water-
, oeverplanten en allerlei dieren moeten kunnen leven. De 
omstandigheden hiervoor moeten op orde zijn, anders kunnen ze 
er niet leven. Dat betekent onder ander voldoende waterdiepte, 
niet te veel mest- of giftige stoffen. 
Voor een beperkt aantal aangewezen grotere wateren gelden 
Europese normen. In de Hollandse Delta wordt daar niet aan 
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voldaan. Zo’n 90% van de watergangen behoort echter tot de 
reguliere wateren. In een overeenkomst met de provincie Zuid-
Holland is nu vastgelegd dat er hiervoor doelen moeten worden 
vastgesteld. Dat er dus gewerkt moet gaan worden aan gezond 
water. 
 
Tussendoelen 
Het stellen van doelen was voor het waterschap Hollandse Delta 
nog een brug te ver. Deze week lag er een voorstel van het 
college van dijkgraaf en heemraden om ‘tussendoelen’ vast te 
stellen. “Een ambitie loos voorstel” schetste heemraad Van 
Driel het stuk. De ambitie van het waterschapsbestuur moet in 
de loop van dit jaar duidelijk worden. 
Voor deze ‘tussendoelen’ werd de huidige toestand van clusters 
van sloten en kanalen bepaald. De flora en fauna hiervan is in 
beeld gebracht. Dit bleek zwaar onvoldoende. Niettemin was 
het voorstel om deze huidige toestand als tussendoel vast te 
stellen. Voor Water Natuurlijk en enkele andere fracties was dit 
niet goed genoeg, maar de poging om meer aan 
kwaliteitsverbetering te doen sneuvelde. 
 
Amendement 
Een amendement van de fracties van de ChristenUnie, Natuur en 
Water Natuurlijk stelde voor om in de aanloop naar de 
uiteindelijke doelstellingen kansen te benutten en te werken 
aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit is verworpen met 8 
stemmen vóór en 19 tegen. 
In de discussie werd duidelijk dat diverse partijen de 
waterkwaliteit goed genoeg vinden. Namens Hollandse Delta 
Natuurlijk werd gesteld dat de boeren gebruik maken van het 
water om te beregenen. “De planten hebben er geen last van 
dus het water is schoon genoeg”, aldus Hollandse Delta 
Natuurlijk. Het is bijzonder dat een partij met  ‘natuurlijk’ in de 
naam ecologische waterkwaliteit niet belangrijk vindt. 
Wanneer zijn er definitieve doelen?  Wat zullen dan de ambities 
van het waterschapsbestuur zijn? Wanneer gaan we dan gericht 
werken aan verbetering van de kwaliteit. Het is allemaal nog 
ongewis. De vissen, kikkers en waterplanten moeten geduld 
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hebben. Water Natuurlijk heeft dat niet en blijft zich inzetten 
voor een gezonden leefomgeving voor planten, dieren en 
mensen. 
 
Joost Kievit MSc 

 
 
Via deze weg wil ik jullie op de hoogte brengen van het citizen 
science project Vang de Watermonsters. Sinds dit jaar zijn wij 
als waterschap Hollandse Delta partner in het project. Via de 
website kan iedereen een meetkit aanvragen en de 
waterkwaliteit in de buurt onderzoeken; Citizen Science - Vang de 
Watermonsters | Meetkit aanvragen AW (natuurenmilieu.nl) 
 
De resultaten kunnen door de deelnemers worden bekeken, 
maar komen ook bij het waterschap terecht. Het is dus leuk om 
zelf een beeld te krijgen van de kwaliteit van wateren in de 
buurt en het helpt ons meer inzicht te krijgen in de kwaliteit 
van kleinere wateren!  
  
Wij zouden het leuk vinden als jullie het project onder jullie 
contacten kunnen verspreiden. Hoe meer metingen, hoe meer 
kennis  
De metingen kunnen tot midden augustus worden gedaan.  
   
Met vriendelijke groet, 
  
Mieke van der Laan 
Beleidsadviseur waterkwaliteit 
  

 

Handelsweg 100 
Postbus 4103 
2980 GC Ridderkerk 
T   06 14 66 30 41 
E   m.vanderlaan@wshd.nl        
www.wshd.nl 

  @hollandsedelta 
  @hollandsedelta 
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Inventariseren in de Biesbosch met FLORON 

De afgelopen jaren hebben we vanuit de FLORON-districten 
Noord-Brabant Baronie en Zuid-Holland Zuid samen een of twee 
inventarisatiedagen in de Biesbosch georganiseerd. Deze 
inventarisaties in de Biesbosch waren tot nu toe een groot 
succes met meestal meer dan twintig floristen en na afloop 
zeven tot wel tien geïnventariseerde hokken. Uit de reacties van 
de deelnemers mogen we concluderen dat deze dagen leuk, 
gezellig, nuttig en leerzaam waren. Alle reden dus om hiermee 
verder te gaan. 
Helaas in 2020 lukte het niet. In 2021 pakken we de draad weer 
op.  
De Biesbosch dag van 2021 is gepland op woensdag 18 augustus.   
• Deze keer richten we ons op de Zuidoostkant van de   

Biesbosch en komen bij elkaar in de jachthaven van Hank 
• Meebrengen: drinken, lunch en geschikte kleding en 

schoeisel/laarzen. 
• In groepjes van drie of vier deelnemers gaan we lopend 

of varend op pad. 
• De dag is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. 

Bij de indeling van de groepjes proberen we een goede 
mix te vinden. 

• Deelname is gratis. 
Samen met Boswachter Thomas van de Es van 
Staatsbosbeheer hebben we een aantal geschikte km-
hokken uitgezocht. Een gedeelte hiervan is alleen met 
een bootje bereikbaar. Er zijn voor die dag 3 bootjes 
beschikbaar. Dat betekent bij ca 20 deelnemers drie 
vaar- en drie landgroepjes. 

 
Verzamelen en aanvang 

We komen bij elkaar op het parkeerterrein van de 
Vissershang in Hank.  

• Inloop vanaf 9.30 uur.  
• We starten rond 9.45 uur met de groepsindeling, zodat 

we uiterlijk 10.00 uur naar de km-hokken kunnen 
vertrekken. 
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• De groepjes verzamelen weer rond 15.30h en dan kunnen 
we nog even napraten. 

 
Aanmelden  
• Ja, graag vóór 12 augustus, via een mailtje aan mij 

(en/of aan Jacques Rovers 
floronnoordbrabantbaronie@gmail.com) 

• We willen graag weten hoeveel mensen er komen, zodat 
we een geschikt aantal hokken kunnen uitzoeken en ook 
een voorlopige indeling maken van de groepjes.  

• We proberen waar mogelijk te carpoolen/een lift te 
regelen (bijvoorbeeld vanaf station Breda). Kun je 
iemand meenemen en/of wil je carpoolen/een lift laat 
het even weten. Als we mogelijkheden tot samen reizen 
zien dan brengen we de deelnemers met elkaar in 
contact. 

Willemien Troelstra 
Heer Vrankestraat 23c 
3036LA Rotterdam 
010-4673970 (privé) 
010-2382824 (werk) 
06-30995784 

  Gal op akkerdistel van de 
distelgalboorvlieg 
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Een bijzondere ontdekking. 

Tijdens de natuur inventarisatie op maandag 2 augustus 2021 in 
het middengebied van de Noorderdiepzone vonden wij een 
bijzondere plant, nl. de Polei. 

 



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 

            

 
Icarusblauwtje op rolklaver 
 
 
 

 
Hooibeestje 
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