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PROGRAMMA  IN  HET  KORT    (De excursies zijn op zaterdagen)     

_______________________________________________________________________________ 
13 februari         Nuldernauw /Arkemheen 
16 februari  (dindag)   Crezeepolder 
20 februari             Uiterwaarden Beneden-Leeuwen of Bommelerwaard 
27 februari              Landje van Geijsel, grutto's 
 
06 maart             Kwade Hoek 
13 maart             Vliegbasis Soesterberg, veldleeuweriken 
17 maart     (woensdag)  Mildenburg, stinsenplanten 
20 maart          Langevelderslag, Noordwijk 
27 maart    Zuidpier IJmuiden, zeevogels      
 
03 april         Brabantse Biesbosch 
10 april         Haagse Beemden 
15 april       (donderdag)       Haastrecht (Doove Gat) of Oudewater (Willeskop) 
 
17 april            Eempolders, weidevogels 
24 april     Schelphoek Serooskerke     
_____________________________________________________________________________ 
               Foto's zijn gemaakt door leden, o.a. op diverse excursies ook in voorgaande jaren                          
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Van het bestuur 
     De  Hazelaar 

 

     Onverwacht  mij  tegen 

     in  ’t  nog  winters  jaar 

     op  de  sprong  der  wegen 

    bloeit  de  Hazelaar 

 

    (…)    Ida  Gerhardt 

 

De oorspronkelijke naam van onze periodiek, Samengesteld Blad, ziet u hier terug. De vier 
Natuurbrieven die in 2020 verschenen zijn, 
beschouwen we als een tussenfase, omdat een 
groot aantal programmaonderdelen niet kon 
plaatsvinden. Hoewel, dat is dus nog steeds zo. 
U treft in dit nummer een gevarieerd 
excursieprogramma vanaf 13 februari aan, 
omdat tot begin februari de lock-downperiode 
duurt, maar alles is onder voorbehoud. 
 

We trakteren u op een nieuwe rubriek: 
“Vroegere vogels” van Hans Boekhout. Martin 
van Rees brengt de fotoalbums onder uw 
aandacht en van hem is ook de “Keuze van 
Martin”.  
 

Bij de vraag van de week van 6 januari kreeg u 
per abuis de antwoorden erbij. U ziet hier 
weer de aardsterren van Kjell met twee links 
die uitnodigen tot een diepere duik in de 
sterren. (zie bij Nieuws 1) 
 

“Berichten uit de vallei” van Stefan Brijs, dat 
hier besproken wordt, doen u misschien 
verlangen naar verre oorden. Met de rubriek 
“Voor u gelezen” van Geert Boerma hopen we 
dat u zich blijft verwonderen over de vele 
facetten van de natuur. 
 

De website is vernieuwd. Op initiatief van de landelijke KNNV gaan we over naar een nieuw 
vormgegeven website. Het webadres blijft hetzelfde: knnv.nl/ijsselenlek. We nodigen u uit deze 
eens te bezoeken. Houdt u de website in ieder geval in de gaten, niet alleen voor wijzigingen in 
het excursieprogramma, maar ook voor interessante sites, zoals bijvoorbeeld: “Vijftig tinten 
bruin, herkenning van winterse ganzen” van Vogelbescherming. (zie bij Nieuws 3.3) 
 

U vindt deze in de rubriek “Nieuws”.  
 
 

De hazelaar bloeit, de eerste sneeuw is gevallen. Alles komt goed, hopen we! 
  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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KNNV-excursies. 
      Vertrekplaats: Metrohalte Capelse Brug - bij parkeerplaats vrachtauto's 

                     Vertrektijd  op  zaterdagen : 09.00 uur  

                                  en  op  weekdagen : 10.00 uur   (korte excursies) 
 

                     Zo lang er sprake is van "lock-down" gaan excursies niet door. 

                     Let op de website voor actuele veranderingen. 

 
13 februari                    Nuldernauw / polder Arkemheen 
 
Polder Arkemheen is een van de oudste 
polders van Nederland, gelegen nabij 
de Gelderse plaats Nijkerk in de 
gemeenten Nijkerk en Putten. De 
polder ontstond nadat op 28 maart 
1356 hertog Reinoud III van Gelre het 
recht verleende om het gebied te 
bedijken. 
Excursieleiding: 
Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
      
                
      
                     Oud  Stoomgemaal  Arkemheen 

16 februari   (dinsdag) Crezeepolder 
 

Per fiets bereikbaar poldergebied bij Ridderkerk voor liefhebbers van planten en vogels. 
Excursieleiding:  Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 

20 februari   Uiterwaarden  Beneden-Leeuwen of Bommelerwaard 
Ter orientatie - als je bij Tiel de Waal oversteekt naar 't zuiden kom je in een weids grasland 
met brede uiterwaarden en waterpartijen. Volop diversiteit ! 
Excursieleiding: Ans den Haan, tel. 06 1995 4952 
 

27 februari              Landje van Geijsel , grutto's 
Bij het Landje van Geijsel nabij Ouderkerk a.d. Amstel, staat een poldergemaal, "Gemaal 
Holendrecht-Bullewijk", dat via een kanaaltje afwatert op de nabije riviertjes. Dat is ook de 
plek om vogels te spotten. Het gebouw staat bij de overgang van de Holendrechterweg naar 
Amstelweg. Bij het gemaal hoorde een loods voor opslag van goederen van het waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht. Naast de loods kon men genieten van een vrij uitzicht over de 
waterplassen en het drassige land met de vele vogels. Het landje wordt in het seizoen 
kunstmatig kletsnat gehouden zodat het erg  
geschikt is voor weidevogels. 
Excursieleiding:  
Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 
06 maart            Kwade Hoek 
De Kwade Hoek is een natuurgebied op 
Goeree-Overflakkee ten noordoosten van 
Goedereede. Het maakt deel uit van de Duinen 
van Goeree. Het wordt beheerd door 
Natuurmonumenten. 
 
Excursieleiding: Eric Stockx, tel. 06 5895 3678 
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13 maart            Vliegbasis  Soesterberg 
Ervaar het weidse uitzicht vanaf de landingsbaan en geniet van de bijzondere natuur.  
Park Vliegbasis Soesterberg is een uniek gebied, een schatkamer vol verrassingen. Het is 
tegenwoordig een paradijs voor de veldleeuwerik (rode-lijst-soort) en de boomleeuwerik. 
We kunnen er nog net naar toe voor het broedseizoen start (15 maart). 
Excursieleiding: Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 

 
17 maart    (woensdag) Mildenburg, stinsenplanten 
Landgoed Mildenburg wordt in 1699 genoemd bij de verkoop van een landhuis, dat toen 
waarschijnlijk een eenvoudige hofstede was, met schuur, bos en boomgaard. In de eeuwen 
daarna ging het landgoed over naar andere eigenaren, welgestelde personen uit de regio.  
Zij bouwden en verbouwden er hun landhuizen en breidden het grondgebied uit. Het is een heel 
aantrekkelijk wandelgebied. 
Excursieleiding: Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 

20 maart         Langevelderslag 
Langevelderslag is een in 1958 aangelegde verbinding tussen het Langeveld en het geïsoleerd 
stuk strand liggend aan de noordzijde van Noordwijk. We gebruiken deze route om een 
wandeling te maken door de Amsterdamse Waterleidingduinen. 
Excursieleiding: Ans den Haan, tel. 06 1995 4952 

 

            Stormmeeuwen 

27 maart   Zuidpier IJmuiden , zeevogels      
De Zuidpier van IJmuiden steekt ongeveer drie kilometer de Noordzee in. Je kunt er bijzondere 
vogels zien die je vrijwel nergens anders aan de Nederlandse kust ziet. Vogels kijken op de 
Zuidpier is dan ook een feest voor wie graag kustvogels bekijkt. Je kunt er ook bijzondere 
trekvogels tegenkomen. 
Voor de Zuidpier ligt een stuk strand waar het vogels kijken begint. Met name het strand dat 
tegen de pier aanligt, is interessant. 
Excursieleiding: Eric Stockx, tel. 06 5895 3678 
 
03 april        Brabantse Biesbosch 
Een bekend, maar altijd weer gevarieerd excursiedoel. 
Excursieleiding: Eric Stockx, tel. 06 5895 3678 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

10 april        Haagse Beemden 

De Haagse Beemden is een natuurgebied ten noorden van Leur en ten westen van Prinsenbeek. 
Het is eigendom van Staatsbosbeheer en meet 197 ha. 

Het gebied werd tot in de 1e Wereldoorlog gebruikt voor turfwinning waardoor 
allerlei turfgaten zijn ontstaan die geleidelijk een verlandingsproces doorlopen, met name in 
het deelgebied De Berk. Tot in de jaren 70 van de 20e eeuw was het een boezemgebied van 
de Mark en stond het in de winter voor een groot deel onder water. Het gebied werd daarom 
als hooiland gebruikt. 

Excursieleiding: Betty & Ruud v. Middelkoop, tel. 06 2643 4331 
 
 
15 april   (donderdag)      Haastrecht (Doove Gat) of  
    Oudewater (Willeskop) 
Bij Haastrecht ligt een nieuwingericht natuurgebied ~ zeer 
populair onder weidevogels, watervogels en tal van andere 
doortrekkers. Officieel: de Hoge Boezem Achter Haastrecht. 
 

Willeskop is een vogelrijk weidegebied tussen Montfoort en 
Oudewater. 
Excursieleiding: Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 
              Haas 

17 april              Eempolders, weidevogels 
 
De Eempolder is een natuurgebied bij Soest in de provincie 
Utrecht. Dit veenweidegebied ligt langs de rivier de Eem en 
strekt zich aan de oostzijde uit van de Amersfoortse wijk 
Hoogland tot het Eemmeer bij Bunschoten. 
 

Excursieleiding: Hans Boekhout, tel. 06 5186 8996 
 
 
         
                  
              Dagpauwoog 

24 april    Schelphoek Serooskerke     
 
Het natuurgebied Schelphoek ontstond bij de watersnoodramp van 1953. Ten zuidwesten van 
Serooskerke voltrok zich één van de dijkbreuken in het rampgebied, die maar met moeite 
bedwongen kon worden. Na afsluiting van het enorme dijkgat keerde de rust terug.  
De vroegere onheilsplek is nu natuurgebied met water, oeverlanden en prachtig aangelegde 
bospartijen. Deze bospartijen bestaan voornamelijk uit de essen, maar ook de eik, iep, populier 
en zwarte els komen er voor.     
 
Excursieleiding: Ans den Haan, tel. 06-1995 4952 
 

*************************************************************************** 
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Leestip :    Stefan Brijs: Berichten uit de vallei – Natuurlogboek 

 
Vanuit zijn schrijfhut halverwege een heuvelflank in 
het zuiden van Spanje schrijft Stefan Brijs over zijn 
natuurervaringen gedurende vier seizoenen met een 
nagekomen bericht uit Extremadura. Voor iedereen 
die ooit in die gebieden geweest is zal het een feest 
van herkenning zijn. En als je er niet geweest bent, 
ga je ernaar verlangen. Een paar fragmenten ga ik 
citeren om u te laten proeven van zijn stijl.  
“Gierzwaluwen voeren in de lucht een ballet op. 
Sierlijke wendingen, lange glijvluchten, met hun 
vlijmscherpe vleugels snijden ze de hemel in 
plakjes.” (p. 22) 
Over bijeneters: “Een vliegende prisma die het 
zonlicht opvangt en in alle kleuren van de 
regenboog breekt” (p. 43) 
Hij beschrijft de wonderschone bloei van zeeajuinen 
“die zich als diamanten openvouwen”. (p. 80) 
In zijn tuin heeft hij een nestkast waar “zijn” 
torenvalken ieder jaar broeden. Dat stelt hem 
tegelijk voor een dilemma: 
“Staat mijn vreugde om het leven van deze vier 
jongen (torenvalken) niet in schril contrast met mijn onverschilligheid om de hoeveelheid 
muizen en hagedissen die er zijn gedood om ze groot te brengen? En wat als hier weidevogels 
zouden voorkomen, kieviten, grutto’s of tureluurs bijvoorbeeld, waarvan de jongen ook prooien 
kunnen zijn? Zou ik dan een kast hebben opgehangen?” (p. 37) 
 
Meeslepend is zijn beschrijving van een natuurverschijnsel, El Torcal, dat het resultaat is van 
miljoenen jaren erosie. Daardoor is een wonderlijk landschap van mensfiguren en zeedieren  
ontstaan. Door dat ‘dode’ landschap lopen steenbokken met hun jongen en vliegen de mooiste 
vogels rond. 
Bijzonder is zijn tocht met Hay Wijnhoven in Alhama de Granada op zoek naar hooiwagens. Om 
het paargedrag van de hooiwagens te bestuderen heeft Wijnhoven 16 nachten onder een brug 
over de Waal doorgebracht en zijn ontdekking was fabelachtig. (p. 102-108) 
 

Tussen alle fraaie regels door lees je over de afname van de soortenrijkdom als gevolg van … ja, 
de mens met de aanleg van monoculturen. Maar ook de droogte van de afgelopen jaren is er 
debet aan. Het logboek eindigt wat somber: In Extremadura dreigen Grote en Kleine trap te 
verdwijnen als gevolg van de achteruitgang van hun leefgebied. Vervang kleine trap door grutto 
en dit verhaal situeert zich in Nederland.”(p. 189) 
 

Stefan Brijs – Berichten uit de vallei – Natuurlogboek 
Uitgeverij  Atlas Contact, 2020; 190 blz. 
Prijs  € 21,99 
 

Greetje  de  Back 

 
 
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
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Nieuwe rubriek :  Vroegere vogels 
Ik wil met enige regelmaat een 

vogel bespreken waarbij ik als 

bron gebruik maak van oude(re) 

vogelboeken.  

Het valt me op dat daar vaak 

treffende beschrijvingen in staan 

die je nu niet meer tegenkomt. Ik 

vind die boeken leuk om te 

(her)lezen en hoop dat ik niet de 

enige ben. 

Als verzamelnaam voor deze 

stukjes stel ik voor  

Vroegere vogels. (Natuurlijk met 

een knipoog naar het programma 

‘Vroege vogels’ op radio en tv.) 
 
 
               foto  Hans Boekhout 
Als eerste een soort die nu bijna overal op open wateren te zien is: 
 
De brilduiker (Bucephala clangula) 
 
“De meren, de riviermonden, de Wadden en de Zuiderzee zijn ’s winters de verblijfplaatsen van 
miljoenen eenden en hun verwanten. Voor stoomboten, die geregeld varen, zijn ze niet bang, 
daardoor kunt ge ze nogal gemakkelijk te zien krijgen, als ge in de winter de Zuiderzee of de 
Schelde oversteekt. In dichte scharen dobberen ze op het water, de schipper van de boot noemt 
ze over ’t algemeen “Knobben”, maar als ge een beetje oplet, merkt ge, dat er verschillende 
soorten bijeen zijn.” 

 
Aldus Jac. P. Thijsse over wintergasten in Het Vogeljaar waarvan de derde druk waaruit ik citeer 
in 1923 verscheen. Even verderop schrijft hij: 
“… en de onvergetelijke Brilduiker, het pronkjuweel van alle duikeenden: de Knob bij 
uitnemendheid. Het mannetje van den Brilduiker is een vogel, die met het ongewapend oog op 
tweehonderd meter afstand nog te herkennen is.  
 



8 

 

Zijn rug is zwart met wit en in den donkergroene kop bevindt zich voor het lichtbruine oog een 
zeer duidelijke witte vlek, die op enigen afstand de plaats van het oog schijnt in te nemen en 
dan den vogel een uiterst gewiekste gelaatsuitdrukking bezorgt. En het is een bijdehandje. 
Altijd wakker, altijd in de weer, niets ontgaat hem en wanneer hij oordeelt, dat er gevaar 
dreigt, dan uit hij dat op zoo ondubbelzinnige wijze, dat de andere vogels in de buurt, zelfs de 
kalme smienten, menen, dat er wat aan de hand is en zich uit de voeten maken. Soms vliegt de 
hele troep dan op en dat is dan een prachtig toneel. Een wolk van vogels maakt zich los van de 
zee en klapwiekt omhoog, daarbij wordt het geraas van de vleugels overstemd door het fluiten 
van de Smienten, die nooit iets kunnen beleven of ze roepen “hoei, hoei, hoei”. Heel in de verte 
strijkt de wolk dan neer en als we stil blijven zitten, hebben we kans, dat ze over een uur weer 
terugkomen.” 
 

M. de Jong vermeldt in zijn boekje Vogels van moeras en plas (Bussum, 1965) nog: 
“Het voorhoofd is abnormaal hoog. Daar komt nog bij, dat wanneer de vogel in opgewonden 
toestand verkeert de kopveren opgericht kunnen worden, waardoor de kop een enigszins 
driehoekige vorm krijgt. Hieraan dankt de brilduiker zijn wetenschappelijke naam. Bucephala 
betekent: met een koeienkop en clangula wil niets anders zeggen dan rinkelaartje. Dit laatste is 
afgeleid van het klingelende, rinkelende geluid, dat oude mannetjes tijdens de vlucht met de 
vleugels maken. (Men kan dus als het ware spreken van ‘een vliegende rinkelbel met een 
koeienkop’.)” 
Nu, daar moet deze prachtige vogel, die we nu nog steeds ’s winters in flinke aantallen in onze 
grote wateren kunnen zien, het kennelijk, wetenschappelijk gezien, mee doen… 
 

Hans  Boekhout 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
De foto’s van onze afdeling IJssel en Lek , Martin van Rees 
 
Geschiedenis 
Graag vertel ik u iets over ons fotoarchief, hoe het is opgebouwd en 
wat de mogelijkheden zijn. Mijn naam is Martin van Rees en sinds 
een aantal jaren beheer ik het fotoarchief.  
Eén van de belangrijkste activiteiten van onze afdeling IJssel en Lek 
betreft de excursies op zaterdagen en eens per maand op een door-
de-weekse dag. De excursies geven een goed beeld van onze 
veelzijdige belangstelling, wat mag blijken uit de fotoalbums die ik 
van iedere excursie maak. Onze afdeling kijkt naar alles wat de 
natuur te bieden heeft. Van iets kleins als een springstaartje en de 
sporen van een paddenstoel tot iets groots zoals bijvoorbeeld 
bomen en oerossen. De foto’s die daarvan worden toegestuurd 
getuigen daarvan. Voor die foto’s is een apart e-mailadres 
aangemaakt: knnvijenl@gmail.com Ons fotoarchief bestaat niet 
alleen uit een archief van de excursies, maar ook uit generieke 
albums. We hebben generieke albums van o.a. vogels, kevers, 
paddenstoelen en planten. Het is een afspiegeling van de flora en 
fauna in Nederland en andere landen die we tijdens onze 
meerdaagse excursies bezochten. 
 
 
 
 
 
 

mailto:knnvijenl@gmail.com
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Werkwijze 
Als een foto naar ons e-mailadres knnvijenl@gmail.com wordt gestuurd, komt daarbij de 
Nederlandse en wetenschappelijke naam te staan, de datum en plaats van de aanmaak en de 
naam van de fotograaf. Onder de beginletter van de Nederlandse naam wordt de foto 
gearchiveerd. Als er geen Nederlandse naam van het onderwerp bestaat, wordt er gearchiveerd 
met de beginletter van de wetenschappelijke naam. De ingestuurde foto wordt op juistheid 
onderzocht. Ik kijk niet naar de kwaliteit van de foto.  
Scherpte en schoonheid zijn minder belangrijk. Wel van belang is het zicht op de details van het 
gefotografeerde onderwerp. Daarna wordt het op onze website gearchiveerd en op een externe 
harde schijf gezet. 
 
           Drie voorbeelden uit de 30 foto-categorieën in onze verzameling 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

   Vissen  Vogels       Dagvlinders 
 

 
Sinds 2015 houden we een fotoarchief bij. Vanaf dat jaar wordt er alleen nog maar digitaal 
gefotografeerd. Vóór 2015 maakten veel fotografen nog analoge foto’s. Het archief is destijds 
door mij opgezet. Later heeft Jan Willem de Jong het een paar jaar overgenomen, om het 
vervolgens weer aan mij terug te geven. 
 
Gebruik 
U kunt in het archief op onze website de foto’s zoeken en downloaden. De foto’s hebben een 
pixeldichtheid van ‘large’. Als u een grotere foto nodig heeft voor bewerking, dan kunt u deze 
vraag voorleggen aan mij en dan zoek ik de foto op onze externe harde schijf. Helaas stuurt niet 
iedereen de originele grootte in. Velen verkleinen de foto om de provider niet te belasten met 
te grote mails. Het kan dan zijn, dat ik namens u de originele foto opvraag bij de fotograaf. Wel 
wil ik wijzen op de wet van de privacy. U mag foto’s niet ongevraagd downloaden. U heeft daar 
mijn toestemming voor nodig of van iemand van het bestuur van onze afdeling. 
 
Uw foto’s 
Doet u mee aan één van de activiteiten van onze afdeling en maakt u foto’s, stuurt u die dan 
naar knnvijenl@gmail.com. Met het toesturen geeft u ons toestemming de foto’s te gebruiken 
voor onze website en voor de nieuwsbrief. Ik kijk uit naar uw foto’s! Er wordt geen maximum 
gesteld aan het aantal foto’s dat u kunt insturen. Het aantal van tien is wel aan te raden. Als u 
van mening bent meer foto’s te moeten insturen, om welke reden ook, dan kan dat natuurlijk 
altijd.  
Ik hoop dat ik een duidelijk beeld heb geschetst van ons fotoarchief en ik hoop ook dat u ingaat 
op de uitnodiging om foto’s toe te sturen. 
 

Martin  van  Rees 

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

mailto:knnvijenl@gmail.com
mailto:knnvijenl@gmail.com
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=============================================================================== 

Vereniging voor veldbiologie versus Nederlandse natuurvereniging. 
 
Ons bestuur wil de mensen die gereageerd hebben op de vraag van het landelijke bestuur hoe 
we denken over een andere beschrijvende naam voor de KNNV, hartelijk danken.  
Al jaren vindt een aantal afdelingen de naam ‘Vereniging voor veldbiologie’ te afstandelijk of 
niet representatief genoeg, terwijl andere afdelingen hechten aan de bestaande naam. 
Er kwamen 24 reacties waarvan 12 voor het behoud van de huidige naam en 12 voor het 
invoeren van de nieuwe naam. Binnen het bestuur waren de meningen ook verdeeld.  
Bloemlezing van leden die zich uitspraken: 
 

Vóór behoud van de ‘Vereniging voor Veldbiologie’: 
- Het geeft net een tikje anders aan vergeleken met andere natuurorganisaties 

- Het geeft van de vereniging al haar facetten weer 

- De nieuwe naam is te breed, te algemeen 

- Natuur in de nieuwe naam heeft veel te veel betekenissen en is daardoor zonder de 

betekenis die wordt nagestreefd door de KNNV 

- Uit de huidige beschrijving spreekt dat het echt om kennis gaat en daarmee onderscheidt 

de KNNV zich van veel andere natuurorganisaties 

Vóór de nieuwe naam ‘Nederlandse Natuurvereniging’: 
- Deze naam zal de mensen meer aanspreken 

- De huidige beschrijving klinkt nogal pretentieus, dus liever de algemenere benaming 

- De nieuwe naamgeving heeft een grotere lading, bij veldbiologie denk ik aan planten, 

terwijl natuurvereniging alles omvat in mijn beleving, zelfs sterren 

- Natuurvereniging vind ik goed klinken, ik gebruik dat woord altijd al als ik een 

betrekkelijke buitenstaander vertel wie en wat we zijn. 

Deze uitslag hebben we doorgegeven aan het bestuur van de landelijke KNNV en we wachten de 
resultaten van de andere afdelingen af… 

Het  bestuur 

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

De keuze van Martin :  Eikentakstromakelkje (Rutstromia firma). 
 
De naam vind ik geweldig. En het 
lijkt mij lastig te vinden. De foto 
is scherp, en de kleuren goed. 
Het is maar een klein padden-
stoeltje. Een scherpe foto maken 
is dan best moeilijk. Alles in de 
natuur heeft mijn aandacht. Van 
klein tot groot. Van stromakelkje 
tot landschappen.  
Het vraagt om een andere blik, 
je kijkt anders naar een klein 
voorwerp dan naar zoiets als een 
landschap. Zo’n klein 
paddenstoeltje vind ik 
ontroerend. De foto is een 
beetje sprookjesachtig voor mij.  
     
                 
foto Betty van Middelkoop 

======================================================================= 
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Over de vraag van de week . . . . 
 
Al geruime tijd worden we als lid van de KNNV IJssel & Lek aan het puzzelen gezet. 
We krijgen dan foto's toegestuurd en de opdracht luidt: determineer de planten of dieren die op 
de foto's staan. 
Om deze kwis nog eens extra onder de aandacht te brengen drukken we een fraai voorbeeld af 
ter leringhe ende vermaak.  
Het is er één uit de categorie  "moeilijke vraag", ingebracht door Kjell Nilsen. 
 
 

Aardsterren uit de duinen 

In de duinen kun je in de herfst en winter diverse aardsterren tegenkomen. Aardsterren zijn 

goed te determineren door naar de slippen, het bolletje en de opening te kijken. De 

onderstaande zes verschillende aardsterren zijn in de duinen gefotografeerd. Kunt u ze op 

naam brengen? 

 

 

Foto 1: Foto 2: 

 

Foto 3: Foto 4: 
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Foto 5: Foto 6: 

Foto 1: Gekraagde aardster – Geastrum triplex   Foto 4: Baretaardster - Geastrum striatum 
Bolletje ongesteeld. Mondzone met lichte hof,    Lang gesteeld, scherpe apophyse. Gewimperde 
meestal licht gekleurd. Slippen met overdwarse  openig vaak met ringoor. 
 scheuren die een kraag tot gevolg hebben.   Meestal donker gekleurd. 
 
Foto 2: Gewimperde aardster - Geastrum fimbriatum  Foto 5: Bruine aardster - Geastrum elegans 
Bolletje ongesteeld, licht van kleur. Mondzone gewimperd Bolletje glad, soms fijn melig. Opening geplooid 
 maar zonder ringvoor. Slippen met onregelmatige breedte. zonder ringvoor. Slippenkrans saccaat. 
 
Foto 3: Kleine aardster - Geastrum minimum   Foto 6: Viltige aardster - Geastrum saccatum 
Mondzone gewimperd, ringvoor duidelijk aanwezig.   Sierlijke en lichte aardster. Mondzone 
Vaak licht gekleurd met eerst donker bolletje later licht. gewimperd met ringvoor. Slippen regelmatig 
        van breedte. Heeft bijna nooit barsten. 
=============================================================================================== 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 

Nieuws en voor U gelezen: 
 
1. Twee bronnen voor het determineren van aardsterren (van Betty en Kjell) 
 

https://werthof.home.xs4all.nl/paddenstoelen/basidiomycetes/determinatietabel.veldkenmerken.aardsterachtige

n.html  
 

Jalink, L.M. (1995) De aardsterren van Nederland en België. Coolia (Supplement) 38: 1-66. 
 

2. FLORON .  Plantenliefhebbers gingen tussen Eerste Kerstdag en 3 januari op zoek naar bloeiende 
planten. Op verzoek van de organisatie FLORON en Tuintelling.nl gingen de 891 deelnemers een uur 
wandelen of in de tuin kijken De Eindejaarsplantenjacht. In totaal zijn 624 wilde of verwilderde 
plantensoorten bloeiend waargenomen. Vorig jaar waren het er 571. In totaal werden er 25.336 planten 
geteld. Het madeliefje werd dit keer 1311 keer genoteerd, gevolgd door straatgras (1199) en klein 
kruiskruid (1169). In Capelle troffen we dit jaar 20 bloeiende soorten. 

En de winnaar, met 77 soorten, was  (onze) Karel Gort. 
Van harte gefeliciteerd met deze prestatie !! 
 

3.  Interessante websites 
 

https://www.allaboutbirds.org/news/a-hundred-million-points-of-light/   

                (A mesmerising migration map) 
 

https://naturetoday.nl/#/nieuws/306360    ( Over ijseenden en eekhoorns ) 

 

https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vijftig-tinten-bruin-herkenning-van-winterse-ganzen 

                 ( Fraai overzicht over de ganzensoorten) 

 

https://werthof.home.xs4all.nl/paddenstoelen/basidiomycetes/determinatietabel.veldkenmerken.aardsterachtigen.html
https://werthof.home.xs4all.nl/paddenstoelen/basidiomycetes/determinatietabel.veldkenmerken.aardsterachtigen.html
http://www.paddestoelenkartering.nl/downloads/cooliasleutels/De_Aardsterren_van_N&B.pdf
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https://www.nhm.ac.uk/discover/tring.html 

         ( Een bijzonder  natuurmuseum in Tring, 100 km west van Londen) 
 
4.   Sinds 15 november geldt er een ophokplicht voor pluimvee i.v.m. de hoogpathogene 
vogelgriep. Bij Zierikzee troffen wij een vrij slome Brandgans aan naast het pad. 
Daarom willen wij  hiervoor even aandacht vragen, omdat wij vaak in de buurt van vogels 
komen. 
Wegens het opnieuw opduiken van de vogelgriep, kregen de vogeltellers een bericht van SOVON. 
Op de websites van SOVON en DWHC vindt u meer uitleg. 
Wilde vogels kunnen vogelgriep overbrengen. Op deze kaart ziet u waar in Nederland besmette 
dode wilde vogels zijn gevonden. Heeft u een dode wilde (water)vogel gevonden? Meld dit dan. 
Raak dode vogels niet zomaar aan ! 
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/monitoring-wilde-vogels 

 
5.    Nature Today  23-JAN-2021 -  
De Hollandse dijken staan van oudsher bekend om hun waarde voor onder andere vaatplanten en 
paddenstoelen. Het project ‘Rijke Dijken van de Delta’ wijst uit dat sommige dijken ook veel te 
bieden hebben op het gebied van insecten, in het bijzonder voor wilde bijen. 
Het blijkt dat de slaperdijken een toevluchtsoord bieden aan bijzondere soorten die het elders 
in het landschap moeilijk hebben. 
 
6.   Wie belang hecht aan gezonde (wie niet!) en onbespoten groente, biologische zuivel en 
dergelijke kan in de regio adressen van leveranciers vinden op  www.dekortsteweg.nl 
 
7.  https://www.youtube.com/watch?v=v7iUb_wDHxk&list=PLTiv_XWHnOZqCrMU2ppcLjRn1zlDkNx3q&index=4 
 

Informatie over de jongste Marslander van ruimtebureau NASA. 
Het apparaat heet Perseverance (Volharding). Het ruimtetuig laat een karretje op Mars rijden 
waarmee allerlei onderzoek wordt gedaan. 
De landing vindt plaats op 18 februari - het aardige is dat we Mars in die week vlakbij de maan 
kunnen zien staan, de rode planeet. Kijkt u 's avonds even naar "onze maan". 
Daar dichtbij is Mars te zien (met een beetje geluk). Op dat moment is de spectaculaire  
neerdaling van Perseverance in volle gang. 

NASA’s Perseverance gaat speuren naar tekens van leven op Mars | Technisch Weekblad 
 

********************************************************* 
INGEZONDEN DOOR  
 HANS  VAN  ELST
  
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ransuil 
 
Loetbos, 
Krimpenerwaard 
 
 
 

https://www.technischweekblad.nl/artikelen/tech-achtergrond/nasa-s-perseverance-gaat-speuren-naar-tekens-van-leven-op-mars
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Het bestuur van de KNNC afdeling IJssel en Lek: 
 
Voorzitter   Erica Griffioen  ercgriffioen @ hetnet.nl  06-1144 0112 
 
Secretaris  Greetje de Back  debackfibbe @ gmail.com 06- 4651 2600 
 
Penningmeester & Kjell Nilsen  kenilsen @ xs4all.nl  06- 1838 8573 
  ledenadministratie 
 
Natuurhistorisch  Hans Boekhout  hansboekhout @ icloud.com 06- 1144 0112 
     secretaris 
 
Coördinator lezingen Eric Stockx  estockx @ gmail.com  06- 5895 3678 
    en alg. bestuurslid 
 
Vacature 
========================================================================================================== 
  
Lidmaatschap: 
De kosten van het lidmaatschap bedragen  € 30,00 per kalenderjaar. Voor huisgenootleden is dit € 12,50 per jaar. 
Betaling s.v.p via bankrekening  NL50 INGB 000 2825797 t.n.v. KNNV afd. IJssel en Lek te Capelle a/d IJssel.  
Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 november. 
 
Werkgroepavonden: 
Adres: Plantsoenstraat 1, 2902 HL, Capelle a/d IJssel. Aanvang 20.00 uur. Informatie  tel. 010-4517453 
 
Productie / redactie  Samengesteld Blad: 
Geert Boerma, Vondellaan 26, 2902 AS Capelle a/d IJssel,  gjmboerma@kpnmail.nl, tel. 010-2847791 
 
Website: http:// www.knnv.nl/ijsselenlek 
Webmaster:  Hans Boekhout 
 
Lezingen, dia-avonden en cursussen. 
Deze vinden plaats op dinsdagavonden in buurthuis De Fluiter, Wiekslag 3  te Capelle a/d IJssel.  
Aanvang van de activiteiten is om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. 
 
Fotoarchief. 
Op de website (homepage) klikken op het trefwoord  FOTO'S. Dit geeft toegang tot onze uitgebreide verzameling foto's die na 
iedere excursie wordt uitgebreid met een selectie van de inzendingen. 
 
Excursies. 
Excursies zijn er op alle zaterdagen. We vertrekken om  08.30 uur (zomer) resp. 09.00 uur (winter) per auto vanaf het 
Metrostation Capelsebrug (op de parkeerzône voor vrachtauto's), tenzij anders aangegeven bij de betreffende excursie. Er zijn 
van ca. maart tot oktober korte excursies op woensdagen, vertrektijd 10.00 uur. Eén keer per maand zijn er vogelexcursies op 
een doordeweekse dag. 
 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via e-mail  knnvijenl@live.nl  of telefonisch bij de excursieleiding. 
Aangeraden wordt om het volgende mee te nemen: voedsel, drinken, lidmaatschapskaarten van Natuurmonumenten en/of het 
Zuid-Hollands Landschap. Laarzen en/of regenkleding zijn, al naar gelang de weersomstandigheden en de gesteldheid van het te 
bezoeken terrein, zeer nuttig. Er zijn excursies die een halve of een hele dag duren. Indien niet anders vermeld, duren de 
excursies de gehele dag. We maken gebruik van zo weinig mogelijk auto’s. Dus als het even kan, stap bij elkaar in de auto en 
laat de eigen wagen op de parkeerplaats staan. 
 
Adviezen inzake het meerijden in auto’s. 
Het vervoer van passagiers tijdens excursies die door onze afdeling worden georganiseerd dient geheel vrijwillig en kosteloos te 
geschieden in verband met de aansprakelijkheid. 
Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer mag uitsluitend aan het einde van de rit aan de orde komen. De bijdrage 
mag maximaal 20 cent per gereden km per persoon bedragen. Per inzittende (aantal n) is dat dus 20/n 
 
In geval van schade ten aanzien van de medepassagiers dient duidelijk aan de verzekeringsmaatschappij te worden opgegeven 
dat het meerijden geheel vrijwillig en kosteloos geschiedde. In geval van schuld van de eigenaar/bestuurder vallen de 
aanspraken van de medepassagiers onder de verplichte W.A.M. verzekering. Mochten er zich ondanks deze toelichting toch 
moeilijkheden met een verzekeringsmaatschappij voordoen over deze materie, dan is het gewenst om naast de behandeling door 
de assurantie-adviseur, ook het Algemeen Secretariaat van de KNNV in te schakelen voor nader advies. 
Het is gewenst dat elke automobilist die passagiers meeneemt, in zijn of haar verzekeringspakket een inzittenden-
ongevallenverzekering heeft. Enkele verzekeringsmaatschappijen hebben zo’n verzekering automatisch in hun pakket 
opgenomen, bij anderen kan deze speciaal worden afgesloten.  
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Bijdragen voor het  e.v. Samengesteld Blad vóór 30 april inzenden bij het bestuur of de redactie. 


