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Van het bestuur 
 
Onlangs bereikte ons het bericht, dat Nick Morelis, is overleden. Nick was lid vanaf de 
oprichting van onze afdeling. Kjell Nilsen heeft een In memoriam geschreven. 
In deze 4e en laatste Natuurbrief van dit jaar treft u een paar bekenden aan. Karel Gort in de 
rubriek “What’s in a name” heeft zich verdiept in de Doornappel. Bram van Vliet heeft 
verfijnde pentekeningen gemaakt van een paar planten, waarvan de namen zich laten raden… 
 

Graag willen we uw aandacht vragen voor een onderwerp dat op de jaarvergadering aan de 
orde zal komen: “Land van ons”. Erica Griffioen geeft tekst en uitleg over het kopen van 
land, waarvoor door het bestuur uw toestemming wordt gevraagd. 
Martin van Rees maakt fotoalbums van onze excursies voor de website. Over één van de foto’s 
van een excursie in september was hij zo enthousiast, dat hij voorstelde die op te nemen in 
deze Natuurbrief. Daarmee heeft hij de aftrap gegeven voor een nieuwe rubriek: “De keuze 
van Martin”.  
   

Voor december en januari hebben we excursies gepland die niet te ver weg zijn. De afgelopen 
maanden hebben we nogal eens excursies moeten annuleren of wijzigen. We hopen dat het 
niet meer nodig is. Want dat zou kunnen betekenen dat het de goede kant opgaat… 
We wensen u heel fijne decemberdagen toe! 
 

Het  bestuur 
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          In memoriam  Nick Morelis 
 

Rotterdam 30 augustus 1924  –  Capelle aan den IJssel 23 september 2020 

 

 
 

              Foto: Claudia Zantman 

 

Ik leerde Nick begin jaren negentig bij de KNNV afdeling IJssel en Lek kennen en het klikte 
meteen. Nick heeft een lang en rijk leven gehad. In de oorlog werd hij tewerkgesteld in 
Duitsland. Na de oorlog heeft hij in de avonduren de kunstacademie gevolgd. Daarna heeft hij 
als navigator bij de KLM gewerkt en was hij persvoorlichter van de Tweede Kamer. In die 
hoedanigheid heeft hij met verschillende Premiers over de hele wereld gereisd. Onder andere 
met Van Agt naar Indonesië. Later werkte hij als fotograaf bij de gemeente Rotterdam waar 
hij grote bouwprojecten heeft vastgelegd, waaronder de bouw van de Metro. Hij is ook als 
fotograaf in dienst geweest van de stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Nick hield erg van 
fotograferen en schilderen. 
 

Nick was vrijwel vanaf het begin lid van onze afdeling. Van 1992 tot 2000 was hij bestuurslid 
en Natuurhistorisch Secretaris. In die tijd hebben we veel nieuwe excursiegebieden bezocht 
en gingen we op zoek naar bijzondere planten. Dat was toen nog zonder internet en 
waarneming.nl. Nick was in zijn tijd als Natuurhistorisch Secretaris zeer actief en betrokken. 
Hij is ook als een van de eersten begonnen met het vastleggen van waarnemingen via lijsten 
(zie jubileumboek KNNV IJssel en Lek 25 jaar). In 1996 ontmoette Nick zijn vrouw Tineke bij 
onze KNNV-afdeling. In de jaren negentig begonnen we ook met meerdaagse excursies. We 
gingen als KNNV-afdeling lange weekenden naar diverse plekken in Nederland maar ook naar 
de Eifel en Noord Frankrijk. Met een gezelschap van KNNV-leden maakten we ook langere 
reizen naar Kreta, Majorca en Hongarije.  
Nick was al een tijd ziek. Ik wens Tineke namens ons allen veel sterkte met dit grote verlies. 
 

Kjell  Nilsen 
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KNNV excursies dec 2020 en jan 2021 
 

 Vertrekplaats: metrohalte Capelse Brug -  parkeerplaats van de vrachtauto's. 
 Vertrektijd: op zaterdagen  :         09.00  uur 
 Door-de-weekse excursies starten om    10.00  uur 
   Meer informatie op onze website:  knnv.nl/ijsselenlek 

 
 

Excursies december 2020 en januari 2021                                                      . 
 
           

                   Brandgans 

 
 
   
 
 
 

               Rotgans 

          Kolgans    Nijlgans    

 
                      Canadese gans 

          
Zaterdag    5 dec : geen excursie. Gereserveerd voor Sinterklaas. 
 
Zaterdag  12 dec : Duingebied Het Zeepe, struinen bij Burgh-Haamstede 
    o.l.v. Erica Griffioen 
  Wind, stuivend zand en op de achtergrond het geluid van de zee. 
  Welkom in de Zeepeduinen! De witte route van bijna 3,5 kilometer voert je langs de 
  hoogtepunten van dit gebied. Wil je een grotere ronde lopen, kan dat ook. 
  Je kunt de rood-groene route naar slot Haamstede hieraan vastplakken. 
  Dan loop je ruim 9 kilometer.  
 
 
Woensdag 16 dec : Door-de-week-excursie naar De 
Zaag, Krimpen a/d IJssel  
    o.l.v. Hans Boekhout 
 
Zaterdag 19 dec : Zanderij Maarn  
    o.l.v. Ans den Haan 
 
                       Einde oud jaar 2020 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Begin  nieuw jaar 2021 
 
 

Zaterdag     2 jan.: Nieuwjaarswandeling in Voornes Duin  
    o.l.v. Erica Griffioen 
 Het Voornes Duin is een natuurreservaat in Zuid-Holland op het eiland Voorne van ongeveer 
 1400 ha groot. Delen zijn vanaf 1927 in beheer bij Natuurmonumenten. Ook de stichting Het 
  Zuid-Hollands Landschap beheert een deel van het gebied. 
  Voornes Duin heeft sinds 2008 de status van Natura 2000-gebied. 
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Zaterdag   9 jan : Brabantse Biesbosch, vogelen  
    o.l.v. Hans Boekhout 
 
Zaterdag 16 jan : Eendragtspolder, vogelen  
    o.l.v. Eric Stockx 
 
Zaterdag   23 jan : Nuldernauw en polder Arkemheen, wintervogels  
    o.l.v. Hans Boekhout 
 Het Nuldernauw is een van de Veluwerandmeren tussen Gelderland en Flevoland. 
 Het meer grenst in het zuidwesten aan het Nijkerkernauw en het loopt in het  
 noordoosten over in het Wolderwijd. Het is samen met het Nijkerkernauw het  
 smalste randmeer. 
 Het Nuldernauw wordt door een dam gescheiden van het Nijkerkernauw, in deze dam 
  ligt de Nijkerkersluis, hierover loopt de N301. 
 Aan het Nuldernauw ligt het Strand Nulde, een bekend recreatieoord. 

 
Zaterdag   30 jan : Oude land van Strijen, ganzen  
    o.l.v. Eric Stockx  
 Het gebied Oudeland van Strijen kan worden beschouwd als een stuk voorland (buitendijks 
  gebied) van de voormalige Groote of Zuidhollandse Waard. De Zuidhollandse Waard was een 
  bedijkt gebied dat globaal gelegen was tussen Dordrecht, Werkendam, Heusden en 
 Geertruidenberg. Deze Waard is na de overstromingen in 1421/22 (St. Elizabethsvloed) verloren 
  gegaan. Later is de polder opnieuw bedijkt. Het uitgestrekte open weidegebied is bekend 
 om het grote aantal ganzen dat je hier aantreft. 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

 

 

Mededeling van het bestuur : 

Voorstel voor deelname door de Afdeling IJssel en Lek aan "Land van Ons".  

Wij willen als bestuur aan de leden voorstellen vier jaar lang € 1000.- per jaar te gebruiken 
om grond te kopen voor coöperatie U.A. Land van Ons.  De grond kost 5 tot 10 euro per m2. 
Het is geen gift, wij blijven eigenaar van de grond. 
De grond mag na twee jaar weer verkocht worden. We zorgen er als bestuur voor dat we een 
reserve van  € 5000.- in kas houden voor noodgevallen. Wij willen graag uw goedkeuring 
vragen voor dit plan. En natuurlijk kunt u zelf ook grond aankopen bij Land van Ons.  
De doelstellingen van Land van Ons spreken ons zeer aan en passen geheel binnen de 
doelstelling van onze afdeling:   
Het bevorderen van biodiversiteit. Een halt toeroepen aan het uitputten van grond en het 
verdwijnen van plantaardig en dierlijk leven uit onze omgeving. Wat kunnen wij daaraan 
doen? 
De coöperatie Land van Ons is precies daarvoor opgericht. 
Land van Ons wil niet wachten tot regering en provinciebesturen in beweging komen, maar 
zelf alvast iets doen, land kopen en dat zó laten bebouwen dat er weer leven in komt. 
Hoe? Dat is te lezen op hun website: www.landvanons.nl. 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Veluwerandmeren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelderland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flevoland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijkerkernauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolderwijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nijkerkersluis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Provinciale_weg_301
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strand_Nulde
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Dit is het begin: 
 

Waar stoppen we mee? 
 Chemische gewasbescherming 
 Chemische verdelging van planten 
 Injecteren van drijfmest 
 Gebruik van kunstmest 
 Gebruik van monoculturen raaigras 
 Intensief maaibeleid 
 

Waar gaan we voor? 
 Herstel hagen, singels, houtwallen 
 Bemesting aangepast aan de behoefte 
 Herstel temperatuurgradiënten 
 Wisselteelt 
 Bewuste verrommeling (dood hout laten liggen, broeihopen, schuilplaatsen) 
 Voorkomen van verdichting van de grond 
 Herstel mineralenhuishouding 
 Herstel zuurgraad bodem 
 Periodes van rust 
 

En hoe je verder kan verbeteren, daarvoor wil Land van Ons onderzoeksprojecten starten. 
De coöperatie Land van Ons werd eind 2019 opgericht en telt inmiddels al ruim 6000 leden. 
De eerste stukken land zijn inmiddels gekocht. Er is overleg in alle provincies om ook daar 
grond te kopen.  
Lid worden? Kost € 10,- per jaar en de eerste keer € 20,- voor twee jaar. Daarnaast vraagt 
Land van Ons je om minimaal voor € 20,- grond te kopen. Dus: de eerste keer € 40,- en 
daarna ieder jaar € 10,- tenzij je grond bijkoopt. Die aankoop is geen gift! Je wordt als 
coöperatielid mede-eigenaar van de grond van de coöperatie. 
We hopen van harte dat u dit plan wilt ondersteunen.  

 

Erica  Griffioen,  voorzitter 
             zie ook : https://landvanons.nl/onsplan/ 
============================================================================== 
 

What’s in a name? 
 
 Het schoonmoeder-hoekje 

 
Terwijl ik aardappels zat te schillen, hoorde ik het gepruttel van de tomatensoep dat 
plotsklaps overging in het uiteenspatten van hete vette bellen tegen het net schoon gepoetste 
gasfornuis. Het gas moest direct lager en de spatel even door de soep. Hè jakkes, dát kon er 
nog wel bij in deze roerige tijd! Maar goed, na het fornuis weer tot glimmens toe te hebben 
gepoetst, liep ik terug naar mijn aardappelbak. Tijdens het (s)chillen boven de  aardappels, 
realiseerde ik me dat dit eigenlijk twee giftige planten zijn. Zo herinner ik me dat mijn oma 
altijd zei: “Wil je de aardappels dun schillen? Want nét onder de schil zitten de meeste 
vitaminen!” Ze was toen al dik in de negentig, dus ik trok haar niet in twijfel. Dus schilde ik 
de aardappels heel dun. Nét onder de schil is de aardappel blauw/groen van kleur en daar 
zouden dus volgens mijn oma’s zeggen, de vitaminen moeten zijn. Intussen weet ik dat juist 
nét onder de schil de meest giftige alkaloïden van de aardappel zitten. Oma was in deze dus 
eerder zuinig dan verstandig. Maar ach, mijn oma is precies honderd geworden! Een 
bijzondere en respectabele leeftijd met onder meer het dun schillen van de aardappels!                                                                                
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Zowel de tomaat als de aardappel komen uit de 
Nachtschadefamilie Solanaceae.  
Een rijk geslacht van 1500 - 1700 soorten wereldwijd. 
Nachtschade heeft een duistere naam en dat klopt. Sommige 
geslachten hebben een hallucinerende werking of zijn zelfs 
dodelijk. Gelukkig is de rijpe vrucht van de tomaat (Solanum 
lycopersicum) niet giftig. De rest van de tomaat wel. We 
staan echter nooit stil bij de wetenschappelijke naam van 
aardappel. Dat is Solanum tuberosum. Ik denk dat ze je op 

de markt met grote ogen staan aan te kijken als je vijf kilo Solanum tuberosum var. 
kruimelige ronde Opperdoeser  bestelt. 
 
Tijdens de Dag van het Park 2010 stonden in Amstelveen de internationaal vermaarde 
heemparken centraal. In het bijzonder was er aandacht voor het Jac. P. Thijssepark dat toen 
70 jaar bestond. Na een kleine intro ging ik samen met zo’n tien mensen het park in onder 
leiding van een IVN-gids. “Let op”, zei de gids, “want het schoonmoeder-hoekje staat er mooi 
bij”. Er ontstond geroezemoes en twee deftig geklede dames gniffelden wat in hun zelf 
gemaakte wollen thermohandschoenen. Na een poosje waren we aangekomen bij het zgn. 
“schoonmoeder-hoekje”. En daar zag ik Doornappel Datura stramonium, Wolfskers Atropa 
belladonna en Bilzekruid Hyoscyamus niger. … En toen viel het kwartje ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ‘drie’ heksenkruiden: Wolfskers (Atropa belladonna), Bilzenkruid (Hyoscyamus) en de 
Doornappel (Daturastramonium) (boze Ernie). 
Deze drie planten worden ook wel heksenkruiden genoemd door hun magische en vaak  
veronderstelde geneeskrachtige werking ervan. 
 
 De Doornappel  (Datura stramonium) 

Etymologisch is de naam Datura afkomstig van het Hindi dhatura. Dit woord is via het 
Portugees of Arabisch in het Nederlands terechtgekomen. Het tweede deel stramonium 
betekent gedraaid zijn. In de knop gedraaide bloemkroon. Een ander verhaal over de 
herkomst van 'stramonium' is afkomstig van strychnos (nachtschade) en manikos (waanzin). 
Dat is meer aannemelijk. De Nederlandse naam, Doornappel, is terug te voeren op de 
eivormige vrucht, die wel op een paardenkastanje lijkt. De vorm van de vrucht zou op een 
appel lijken.             
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Tot diep in de herfst zijn de bloemen te zien. In het wit maar ook met lichtpaarse bloemen 
die groeien in de bladoksel op korte stelen. 
→ Herkomst 
Wat West-Europa betreft kan men vrijwel zeker aannemen dat doornappel, Datura 
stramonium, vanuit Amerika via Spanje tot hier is geraakt. In 1577 werd de Doornappel vanuit 
Mexico in Spanje ingevoerd, waarna hij vrij vlug in botanische tuinen in tal van Europese 
landen verscheen. Tegenwoordig is Doornappel een kosmopoliet van de gematigde en 
warmere streken. In België is hij vrij zeldzaam, in Nederland is hij plaatselijk algemeen in de 
Hollandse duinstreek en op de zandgronden in het midden van het land. De plant vinden we in 
rommelige hoekjes, moestuinen, akkers, ruigten en zeker in de duinen. Op paardenpaadjes 
komen ze vaak voor. De zaden worden meegenomen in de hoeven van paarden en vinden op 
die manier een nieuwe groeiplaats. 
→ Bestuiving 
De bloemen openen zich pas tussen 7 uur en 8 uur 's avonds, blijven dan 's nachts en de 
volgende voormiddag open, maar sluiten zich tegen de avond van die dag voorgoed. Terwijl 
de knoppen rechtop staan, hellen de open bloemen en daardoor is het stuifmeel tegen regen 
beschut. Zij rieken gedurende de nacht eigenaardig, iets muskusachtig en ook de kleur is zo, 
dat zij 's avonds het meest opvalt. De toegangsbuizen zijn dus zeer nauw en 55-65 mm lang, 
zodat alleen pijlstaartvlinders in staat zijn de nectar te bereiken. Deze vliegen 's avonds, 
zodat alles in de bloem erop wijst, dat zij alleen is aangewezen op bestuiving door deze 
vlinders. De vrucht is met stekels bezet, waardoor de zaden, zo lang ze nog niet rijp zijn, 
goed beschut zijn tegen vraat door dieren. De stekels zijn dan ook recht en moeten niet 
verward worden met de gekromde stekels aan de vruchten, die als verspreidingsmiddelen 
dienst doen. Merkwaardig is nog dat de zaden zo lang hun kiemkracht schijnen te behouden. 
Men meent zelfs langer dan een eeuw.  
Een oude mythe vertelt het verhaal van de Doornappelboom in het paradijs. Toen de slang 
Eva had verleid tot het eten van de appel sprak God een vloek over hem uit. De slang 
kronkelde om de toen nog prachtige doornappelboom en verontreinigde deze. Hierdoor werd 
de doornappelboom steeds kleiner, totdat het een kleine plant was geworden. De appels 
draagt hij nog steeds. De stekels verbeelden de tanden van de slang.  

 

→ Naamgeving 
De naam Doornappel wordt het meest gebruikt. In Twente, Salland en Het Graafschap 
Zutphen heet zij Duivelkruid, in de Achterhoek van Gelderland  Wonderboom, bij Zwolle en in 
Zuid-Limburg Steekappel, in Overijssel en op Walcheren Dolappel, in de Noord-Veluwe 
Molplant, op Tholen Eierplant, in het Land van Hulst Duzelappel. De naam Duzelappel of 
Duizelappel is te verklaren door de geur die de plant vooral 's nachts verspreidt waardoor men 
duizelig kan worden. Het zou zelfs gevaarlijk zijn om in de nabijheid van de plant te slapen. 
In Zeeuws-Vlaanderen wordt de Doornappel ook wel Mollekruid genoemd. Aan deze 
volksnamen is af te leiden dat het een plant is met bijzondere eigenschappen. 
→ Giftig  

De hele plant is zeer giftig (met hallucinogene 
alkaloïden). Doornappelzaden werden vroeger wel voor 
farmaceutische doeleinden ingezameld.  
Kinderen kregen bij het zoeken alleen al van de zaden 
van het contact met de plant verwijde pupillen 
(hetzelfde effect zie je bij Wolfskers).  

 
 → Leuk om te weten  
Rembert Dodoens (1516-1585) heeft het over Van Doren-Appel of Stramonia:  
“Dezen Doorn-Appel is van aerd ende krachten seer verdovende, 't ghevoelen benemende, 
ende slaep-maekende, mits dien oock verkoelende tot in den vierden graed, ende de 
Mandragoria nergens in wijckende”.  
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 Doornappel in de geschiedenis 
Vroeger werden er astmasigaretten van Doornappel gebruikt, met name in India, toen het een 
Engelse kolonie was. De sigaretten werden gedraaid met astmapapier, gemaakt van 
Doornappelblad. Helaas is er meerdere malen iemand ten prooi gevallen aan vergiftiging. Er 
zit onder andere atropine en hyoscyamine in de plant, maar in elk seizoen weer in andere 
concentraties. Daarom kan het voorkomen dat de ene keer je weinig merkt en de volgende 
keer een dodelijke dosis krijgt. De zigeuners maakten gebruik van magie en wendden voor dat 
doel onder andere Doornappel aan. Zonnepriesters in de Andes maakten gebruik van de 
Doornappel en stonden hierdoor direct in contact met de andere wereld. Waarschijnlijk 
wisten de Indianen en de zonnepriesters exact wanneer je de Doornappel wel en niet kon 
gebruiken en was het voor hen geen gevaar. Een duizenden jaren lange ervaring heeft de 
shamanen geleerd hoe ze met deze planten moeten omgaan, maar toch vallen zelfs daar 
slachtoffers. Indiaanse deskundigen waarschuwen dan ook dat de Doornappel onvoorspelbaar 
is en niet als experiment gebruikt moet worden. Zij noemen de Doornappel een ‘boze 
tovenaar’. 
Over boze tovenaar gesproken … 
  

 De Doornappel als heksenkruid 
Heksenkruid is een plant die volgens 
overlevering veelvuldig is gebruikt door 
zogenaamde heksen en kruidenvrouwen vanwege een 
bepaalde werking. 
De heksenkruiden  
of delen daarvan 
bevatten stoffen 
met bepaalde  
hallucinogene, 
verdovende, 
geneeskrachtige, 
rustgevende of 
andere werking.  
 
 

De plant behoort tot de zogenaamde nachtschade-achtigen en daarom is dit familielid rijk aan 
gevaarlijke alkaloïden. 
De Doornappel is giftig. Volgens de overlevering zou Doornappel een bestanddeel zijn van 
vliegzalf, een zalfje dat de heksen gebruikten om geestelijk te vliegen door een andere 
wereld.  
 
Het is echter zeer af te raden deze plant te gebruiken om te hallucineren, mocht het 
überhaupt goed zijn om te willen hallucineren. Mensen die de Doornappel om recreatieve 
redenen poogden te gebruiken moesten allemaal hun hallucinatiedrang bekopen met een bad 
trip. Daar komt bij dat de afloop fataal kan zijn. Ze werden vroeger gebruikt in heksenzalven 
en toverelixers. Intussen zijn deze kruiden in populariteit voorbij gestreefd door Hennep en 
Kaalkopjes. Het merkwaardige is dat die verboden zijn, terwijl de gevaarlijke Doornappel en 

het Bilzekruid vrij gebruikt kunnen worden. Het 
gebruik van Doornappel is behoorlijk riskant. 
Vooral bij een te hoge dosering (en die heb je al 
gauw!) kunnen krankzinnigheid, bewusteloosheid 
en zelfs de dood het gevolg zijn. Mensen hebben 
geëxperimenteerd met Doornappel, Bilzekruid en 
Alruin, maar het gebeurde zelden dat zij  er een 
prettige ervaring van kregen. 
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Al met al is de conclusie:  

Experimenteer  nooit  met Doornappel!  

De Doornappelzaadjes zijn onvoorspelbaar en kunnen bij de één hallucinerend werken terwijl 
ze bij de ander zelfs funest zijn.  
Daarom zijn er wél Koffieshops en geen Doornappelshops.  
Verder is er geen haar op mijn hoofd die denkt  aan experimenteren met Kaalkopjes.  
 
                                                                       

                                                                                                     Karel                              

                                                                                                                                       

                        Gort 

Bronnen:   Wikipedia,  
                 Wilde bloemen van Nederland en België 
                 Uit je bol. 
 
 

**************************************************************************** 
 

De keuze van Martin 
 

Achter de schermen van onze KNVV-activiteiten houdt Martin van Rees zich bezig met het 
samenstellen van fotoalbums. Hij maakt van iedere excursie een album. Nadat de foto’s in 
het album zijn geplaatst, zet hij ze vervolgens in de generieke albums, waarvan er 30 zijn, 
zoals bijvoorbeeld insecten, paddenstoelen, zakpijpen en vissen. Ze zijn te vinden onder de 
knop FOTO’s in onze website. 

Over deze foto van de excursie waterbeestjes op 26 september jl in de slootjes bij de 
Zevenhuizerplas, gemaakt door Eric Stockx, zei hij het volgende: 
“Dit soort excursies vind ik zo leuk: het ophalen van de onderwaterwereld, altijd spannend 
wat er weer wordt opgevist. De mensen op deze foto stralen zowel nieuwsgierigheid als 
tevredenheid uit. Door de compositie is het ook technisch een goede foto. Dat maakt deze 
foto zo boeiend voor mij.” 
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Vergane glorie 
 
De winter is voor een plantenliefhebber een moeilijke tijd. De jaarlijkse Plantenjacht van 
Floron laat zien dat er rond de jaarwisseling nog heel wat bloeit, maar als je het vergelijkt 
met de zomer, dan is het toch karig. Elk seizoen heeft natuurlijk zijn eigen bekoring, maar 
uitbundige plantengroei komt in de winter niet voor 
 
Wel zijn er in de winter nog resten van planten te zien. In mijn dorp groeien bijvoorbeeld 
veel Brede wespenorchissen in gemeenteperkjes en de uitgebloeide planten houden 
verbazend lang stand. Ze zijn heel decoratief en de moeite waard om vast te leggen op 
papier. 
 
Ook is het aardig om andere uitgebloeide planten op naam te brengen. Als voorbeeld heb ik 
een pentekening bijgevoegd. Herkent u ze? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Bram  van  Vliet 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Voor u gelezen 
 
1.  Allereerst een paar websites. 
     De nummers 1, 2 en 3 geven een aardig kijkje  op voedertafels in zeer diverse 
     windstreken. 
     Met nr 4  kun je een paar (Amerikaanse) eendensoorten met elkaar vergelijken. 
      Met nr 5 kun je artistiek doe-het-zelven. 
   
     i.   https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=bXq_10YvPVs&utm_source=Cornell+Lab 
 
    ii.   https://www.youtube.com/watch?v=MtGUTs_HgcE 
 
   iii.   https://www.youtube.com/watch?v=mrvYtcCqVAY 
 
  iiii.   https://www.allaboutbirds.org/guide/Northern_Pintail/species-compare/65533451 

 
iiiii.   https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=UCogIoLWCNs    
         (tekenles voor beginners) 
 
2.  www.fotohutmaasduinen.com 
     Via deze website kun je een dag vogels kijken vanuit een luxe vogelkijkhut. 
     Je kijkt uit op een drinkplaats met voedertafel in het bos. Lokatie : Noord-Limburg. 
     Geschikt voor 3 personen, maar onder de huidige leefregels mogen er slechts 2 personen 
     tegelijk naar binnen. 
     Recensie : Natuurfotografie Magazine 50 (2020) nr 6, pp 74-76 
 
3.   WEBSITE  www.nu.nl  ( 11-11-2020 ) 

 
4.   Verkiezingsfraude (!) 
In Nieuw-Zeeland blijkt te zijn gesjoemeld met de Vogel-van-het-Jaar-verkiezing. 
Organisatoren zeggen dat maar liefst vijftienhonderd keer op frauduleuze wijze is gestemd 
om de kleine grijze Kiwi aan een overwinning te helpen. 
Deze stemmen zijn uitgebracht via e-mailadressen die allemaal zijn gelinkt aan hetzelfde IP-
adres. Een woordvoerder zegt niet te denken dat een buitenlandse mogendheid heeft 
geprobeerd de verkiezingen te beïnvloeden. 
 

De leider van de campagne voor de vogel benadrukte volgens de krant NZ Herald het 
uitbrengen van illegale stemmen af te keuren. 
De verkiezing wordt al vijftien jaar georganiseerd. 
Nieuw-Zeelanders mogen jaarlijks op hun favoriete vogels stemmen. 
 
5.   Nieuwsbrief Nature today 11-11-2020 
 Meer dan zestig procent van de Nederlanders weet niet dat de paling een bedreigde diersoort 
is. Dat blijkt uit een representatief onderzoek door DirectResearch, uitgevoerd in opdracht 
van Good Fish en RAVON.  
Geconfronteerd met de bedreigde status, vindt een grote meerderheid van de ondervraagden 
dat de politiek in Brussel en Den Haag maatregelen moet nemen om de paling te helpen. 
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