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          Krooneend, Eendrachtspolder 

Van het bestuur 
 
 
In deze 3e Natuurbrief treft u het excursieprogramma aan voor september, oktober en 
november. 
In deze aflevering vindt u verder een bijdrage van Joke Anema over de Linde, een leestip 
over de verandering van het boerenleven in Nederland en uiteraard natuurnieuws in de 
rubriek ‘Voor u gelezen’. 
 
Op de ‘Vraag van de week’ komt een vervolg in de vorm van een ‘Vraag van de maand’. Ons 
doel daarbij is dat we u een plezierig studiemomentje willen bieden. Het antwoord met 
toelichting wordt op onze website geplaatst. 
 
Naar de website verwijzen we u ook om de actualiteit in de gaten te houden. 
Het kan zomaar gebeuren dat excursielocaties en -doelen gewijzigd worden op het laatste 
moment. 
 
We wensen u een heel mooie nazomer toe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Stad Groningen vanuit de Onlanden 
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KNNV excursies sept, okt, nov 2020 
 

 Vertrekplaats: Metrohalte Capelse Brug -  parkeerplaats van de vrachtauto's. 

 Vertrektijd: op zaterdagen in sept en okt: 08.30  uur 

                   in november    09.00  uur 

 Door-de-weekse excursies starten om        10.00  uur 

 
5 september   Ewijkse Plaat, Beuningen (planten)  
Start: kruising "Dijk" met "Hommelstraat"  in Beuningen. 
Excursieleider Ans den Haan, tel. 06 1995 4952   

                    Ewijkse plaat 

 
 
12 september  Noord-Beveland, zilte flora. 
Excursieleider  Kjell Nilsen, tel. 06 1838 8573   
 
16 september -  woensdag.  Door-de-weekse excursie 
naar het Quackjeswater. 
Excursieleider Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996) 
         
 
            Engels gras (zoutminnende plant) 

 
19 september  RAVON, waterdieren, met gids Martijn Schiphouwer. 
Excursieleider Greetje de Back, tel. 06 4651 2600) 
 
26 sep tember  Tholen, Van Haaftenpolder, Rammegors, vogels. Het Rammegors is 
ontstaan uit een slibdepot bij de aanleg van het Schelde-Rijn-kanaal. 
Excursieleider Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 
3 oktober   Paddenstoelen en 
nachtvlinders, met gids Luc Knijnsberg. 
Excursieleider Ruud van Middelkoop,  
    tel. 06 2643 4331 
 
10 oktober   Westenschouwen, 
Het Zeepe, lekker struinen. 
Excursieleider  
Erica Griffioen, tel. 06 1144 0112 
 
 
            Rode bloedsteelmycena (Joke Anema) 
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15 oktober - donderdag   Door-de-weekse excursie naar de Dordtse Biesbosch. 
Excursieleider Hans Boekhout , tel. 06 5186 8996 
 
17 oktober   Ulvenhoutse bos, paddenstoelen, met gids Jacques Gelderblom. 
Tip- neem altijd bij herfstwandelingen een spiegeltje mee, dan groeien namelijk de meeste 
zwammen en dan kun je de onderzijde van de hoed het mooist bewonderen. 
Dus: herfst? Spiegeltje in de jas. 
Excursieleider: Kjell Nilsen, tel. 06 1838 8573 
 
24 oktober   Waarden bij 
Zaltbommel, mossen. 
Excursieleider Ans den Haan, tel. 06 1995 4952 
 
31 oktober   Drente,  Padden-
stoelen, met gids Bernard de Vries. 
(evt. alternatief: omgeving Austerlitz) 
Excursieleider: Kjell Nilsen, tel. 06 1838 8573 
       
                  Gedraaid  knikmos  (K.E.Nilsen) 

7 november   Mossen, met Marleen 
      Smulders 
Excursieleider Ans den Haan, tel. 06 1995 4952 
 
14 november   Spanderswoud, 
           paddenstoelen. 
Excursieleider Ans den Haan, tel. 06 1995 4952 
 
17 november - dinsdag   Door-de-weekse 
excursie naar het Stormpoldervloedbos. 
Excursieleider Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 
21 nov ember   Kwade Hoek, Brouwersdam,  Bundelmycena  ( Joke Anema) 
Inlagen op Schouwen, vogels 
Excursieleider Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 
28 november   Hellegatsplein, Inlagen bij Zierikzee, vogels. 
Excursieleider Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 

 
           Slobeend, man 

  
********************************************************************************************** 
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Beste mensen,  
 
We hebben besloten mee te doen met de inventarisatie van planten in kilometerhokken van 

Floron. Wij hebben gekozen voor twee km hokken: km-hok 95-436 (bij de Erasmus 

Universiteit) en km hok 108-440 (bij Berkenwoude).  
 
Maandag a.s. 31 augustus, willen we starten met km-hok 95-436 Rotterdam Oost, het 
waterleidinggebied.  
Start om 10 uur 's ochtends. De tijd die we ervoor hebben is 4 tot 8 uur. Je kunt natuurlijk 
ook een deel van de dag meedoen.  
En maandag 14 september willen we in Berkenwoude inventariseren.  
 
Wie heeft interesse om mee te doen? Meld je aan via ons email-adres, of via een appje naar 
ondergetekende.  
 
Ik heb er zin in, en een aantal van jullie hopelijk ook! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Erica Griffioen.  
0611440112 

==================================================================================== 

 
Leestip. 
 

De geur van hooi. 
 
“Hoe het boerenleven in Nederland 
veranderde” is de ondertitel van “De geur 
van hooi” waarin het leven van Siebe 
Peenstra (1923-2019) centraal staat. Hij 
groeide op als boerenzoon in Friesland en 
begint zijn eigen bedrijf in 1945. Hij was 
actief op allerlei gebied en zat in besturen 
van o.a. coöperatieve landbouw-
organisaties, waardoor hij betrokken werd 
bij de nieuwste ontwikkelingen op het 
gebied van de veehouderij. 
Siebe stond dan ook achter de politiek van 
steeds meer en steeds groter. 
 
Hij is niet blind geweest voor het feit dat 
het ten koste is gegaan van kruidenrijke 
weiden en weidevogels.  
 
De kleinzoon van zijn broer runt nu een 
veebedrijf zoveel mogelijk op biologische 
wijze met veel aandacht voor weidevogels. 
En wie weet houdt die veeboer zich nu 
bezig met cursussen voor duurzame 
veehouderij, die door “Wij.land” 
georganiseerd worden. 
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“De geur van hooi” leest als een streekroman, waarmee ik geen afbreuk wil doen aan dit 
genre, integendeel.  
De journalist Tialda Hoogeveen heeft op integere wijze gebruik gemaakt van de 
dagboekaantekeningen van Siebe Peenstra en tegen die persoonlijke geschiedenis een helder 
overzicht neergezet van de technologische ontwikkeling…. met nogal desastreuze gevolgen 
voor de natuur. 
 
Tialda Hoogeveen – De geur van hooi. Hoe het boerenleven in Nederland veranderde. 
 

Uitgeverij Thomas Rap, 2020 
238 pagina’s met foto’s uit de privécollectie 
Prijs  € 19,99 
 

Greetje  de  Back 

___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Het Lijsterparkje 

Alles slijt, met de tijd. Zo ook mijn conditie alsmede actieradius. Toen daar in maart de 

coronamaatregelen bij kwamen, werd die laatste nog meer beperkt. Wáár vind je als 

natuurliefhebber op loopafstand nog een beetje groen?? Dat is vanaf de Slotlaan het 

Lijsterpark. Een piepklein parkje, waar ik bijna dagelijks een uurtje vertoefde. Waar ik de 

lente beleefde en die weer over zag gaan in de zomer. Kleine meerkoetjes werden groot en 

ook de waterhoentjes (helemaal niet schuw) scharrelden er rond met hun kroost. Dat waren 

de vaste bewoners. Regelmatige bezoekers waren ganzen. Twee Nijlganzen bleven keurig in 

de bermen, maar… Twee groepen Grauwe gans (ouders met een heleboel nakomelingen) 

waren ook best mooi om zo dichtbij te zien. Helaas gedroegen ze zich minder netjes. 

Het grote grasveld was hun weiland om te grazen, daarna waren de 

drie wandelpaadjes hun rustplaats alsmede toilet. Wist je dat de 

uitwerpselen van een gans te vergelijken zijn met die van een 

middelgrote hond? Ik niet, maar nu wel. Naast de genoemde “levende 

have” is de bedoeling van een park natuurlijk dat het groene oase is 

tussen de bebouwing. In de eerste weken vond ik naast en tussen de 

borders nog tientallen wilde planten, maar de plantsoenendienst kent 

alleen de naam onkruid. Het wieden daarvan viel ongeveer samen met 

de start van het maaiseizoen. Waar het eerst geel zag van de 

Zilverschoon restten daarna nog slechts stoppelvelden.  

 

Gelukkig staan er 

in het parkje ook 

nog een paar 

bomen (linden) en 

struiken (krent). 

Vanaf het begin 

heb ik de 

Krentenboompjes 

in (bloem)knop 

zien komen.  
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Even later gevolgd door het aarzelend botten van de blaadjes die meteen verzwolgen 

werden door een zee van witte bloemen. Geen takje meer te zien.  

 

Maar bij de Krent gaat alles snel. 

Nog vóór de Linde ging bloeien, waren bij de Krent de vruchten al rijp en weg (of 

opgegeten door de Merels?). 

Als men mij vroeger had gevraagd: 

“Wat weet u van de Linde?”, dan was 

het snelle antwoord geweest: “Hij 

maakt wortelopslag (draagt sokken), de 

bladeren zijn asymmetrisch, wordt 

gebruikt als leiboom, de vruchten 

zitten aan een schutblad, aan de 

onderkant van het blad en als hij gaat 

bloeien, moet je er niet je auto onder 

parkeren, dan wordt die helemaal 

kleverig.” (Ik dacht dat dat met nectar 

te maken had, maar het schijnt iets te 

zijn met mieren en luizen??). 

          .... en een roemloos einde 

Tot dit jaar waren de bloemen voor mij een onbekend gebied, maar in het parkje 

hangen de takken laag en heb ik met veel dank aan mijn camera (en de mogelijkheid 

het beeld groter te maken) nu gezien hoe fraai die kleine bloempjes zijn (foto 2). 

 

Joke  Anema 

 
======================================================================================= 
 

Voor  U  gelezen. 
 

1.   BioNews 

       -  climate change. 
 
The Dutch Caribbean 
Nature Alliance (DCNA) 
released a special edition 
of their free digital 
newsletter BioNews 
highlighting the 
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challenges facing the Dutch Caribbean in the fight against climate change.  Using 
internationally accepted climate change predictions and (research) reports, impacts 
both above and below water have been defined for all six islands, stressing the need for 
immediate action to build resilience against the effects of climate change. Loss of 
nature has far reaching negative consequences for the local population since nature 
serves as both one of the most important sources of income and offers protection 
against extreme weather conditions. 

 
Download the full colour interactive version of   BioNews-climate change 

 

2.  Nature Today, 26 augustus 2020 

Droogte hakt erin bij de vlinders 

De Vlinderstichting 

 
25-AUG-2020 - Het vlinderjaar zit er nog niet op, maar de tellingen geven nu al duidelijk aan 
dat de droogte van deze zomer flinke gevolgen voor de vlinders heeft gehad. Er zijn zeker 
winnaars, maar helaas nog meer verliezers. Veel vlinders hadden het al moeilijk door andere 
stressfactoren en de droogte doet daar nog een schepje bovenop. Voor verschillende toch al 
bedreigde soorten wordt de situatie kritiek. 
   

  De kleine heivlinder is er nog wel, maar  

  beangstigend weinig (Bron: Kars Veling) 

  

Met het gematigde weer in juli leek het even of 
2020 voor de vlinders milder zou uitpakken dan de 
afgelopen twee jaren van extreme droogte. Maar 
augustus zorgde alsnog voor een derde 
droogtejaar op rij. De tellingen van het landelijk 
meetnet vlinders geven inzicht in de verande-
ringen. 
 
De lopende tellingen geven al een eerste blik op de balans voor dit jaar. Vooral op de 
droogtegevoelige zandgronden werkt het neerslagtekort sterk door. 
Sommige soorten hebben ronduit geprofiteerd van de droogte en warmte. Hooibeestje, kleine 
vuurvlinder, bruin blauwtje en kleine parelmoervlinder zijn op veel plekken in grote aantallen 
gezien. Dit zijn soorten die heel flexibel zijn en aangepast zijn aan droge milieus. 
 
Opmerkelijk genoeg heeft het bedreigde gentiaanblauwtje dit jaar op de vochtige heide 
behoorlijk gevlogen, maar dat was alleen het geval op plekken waar de bodem nog vochtig 
genoeg bleef. Op de droge Veluwe was het ook voor deze soort een beroerd jaar. 

 

3   Natuurfotografie Magazine,  jrg 49 (2020) - nr 5 
       Verschijnt 2-maandelijks, groot formaat, 100 pags 

 
Interessante websites : 
 
 Foto-reizen       www.nordicvision.nl 
                                  www.starlingreizen.nl 
 

 Fraaie foto's      www.wouterpattijn.com 
        www.erwinchristis.be 
        www.natuurfotografie.nl/humberto-tan-in-beeld 

https://www.dcnanature.org/wp-content/uploads/2020/08/BioNews-ClimateChange.pdf
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/?publisher=1
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4.  Nature Today, 02-09-
2020 
 
 
 
Van een gezenderde zeehond zijn 
tussen januari en juni van dit jaar 
(2020) de zwembewegingen 
vastgelegd.  
Een periode van 6 maanden dus. 
 
 
Het spoor laat zien hoezeer het 
dier enorme afstanden aflegt. 
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************************************************************************************************************************************************* 

 


