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PROGRAMMA  IN  HET  KORT    (De excursies zijn op zaterdagen)     

 
Datum   Bestemming      Excursieleiding 
************************************************************************************************************************ 

  3 juli     Berkenwoudse Driehoek         Erica Griffioen 
10 juli     Lentevreugd, Katwijkseweg, Wassenaar Eric Stockx 
15 juli   (donderd.)   Lusthof De Haeck / Groene Jonker  Hans Boekhout 
17 juli   Kennemermeer / Zuidpier    Ernst Lippe 
24 juli   Brabantse Biesbosch    Eric Stockx 
31 juli     Plateaux Hageven, Valkenswaard  Kjell Nilsen 
 
  7  aug  Korendijkse Slikken     Erica Griffioen 
14  aug  Schoorlse Duinen, planten    Ans den Haan 
17  aug   (dins.) Crezéepolder (fiets / waterbus)   Hans Boekhout 
21  aug  Tiengemeten      Kjell Nilsen 
28  aug  Waterbeestjes (met Fabian Smith, RAVON) Greetje de Back 
 
  4 sept  Slikken van de Heen, v.Haaftenpolder  Hans Boekhout 
11 sept  Stadsplanten Den Haag (Indische wijk)  Erica Griffioen 
15  sept  (woensd.) Groenzoom      Eric Stockx 
18  sept  Zeeland, zilte flora     Kjell Nilsen 
21  sept  Algemene Ledenvergadering in De Fluiter 
25  sept  Nieuw Lekkerland (buitendijks en polder) Ans den Haan 
 
***************************************************************************************************** 
 
Sperwer 
slaat 
Turkse  
tortel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Van het bestuur. 
 
Er wordt al gesproken over de warmste junimaand ooit. Dat geldt in ieder geval voor de 
eerste drie weken. Nog nooit bloeide alles in zo korte tijd zo hoog op na de regen en kou 
in mei. De velden kleuren geel en wit.  
 
In dit Samengestelde Blad staan het geel van de Gele kwikstaart en Gele Lis centraal en 
het wit van Fluitenkruid, Gouden ribzaad en Herderstasje. 
 
Veel leesplezier gewenst en geniet van alles wat weer mag en kan! 
 
 

    > Algemene Ledenvergadering 
    > 
    > Noteert u alvast in uw agenda de datum voor de uitgestelde Algemene 
    > Ledenvergadering. Die is gepland op dinsdagavond, 21 september in  
    > de Fluiter.  
    > 
    >  De stukken daarvoor ontvangt u begin september. 

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

 
KNNV Excursies ( Programma afgeleid van Hans Boekhout's website) 

 
Vertrekplaats: Metrohalte Capelse Brug bij parkeerplaats vrachtauto's. 
Een dag vooraf aanmelden a.u.b. vóór 20.00 uur bij de excursieleiding. 
Vertrektijden : zaterdag 08.30 uur en op weekdagen (korte excursies) om 10.00 uur.  
Let op de voorwaarden die verband houden met het COVID-19 virus. 
 
Datum   Bestemming       Excursieleiding 
 
************************************************************************************************************ 
  3 juli     Berkenwoudse Driehoek          Erica Griffioen 
           06- 1144 0112 
We zoeken het niet ver van huis tijdens deze excursie in de Krimpenerwaard.  
Zowel aan vogels als aan planten is dit een rijk gebied.  
 
10 juli     Lentevreugd, Katwijkseweg, Wassenaar  Eric Stockx 
           06- 5895 3678 
Lentevreugd is een duingebied bij 
Wassenaar. Het is omgevormd van 
bollengrond tot kwelgrasland met 
sloten en poelen. Er zijn al meer dan 
100 soorten vogels gezien op 
Lentevreugd. Ook herbergt het 
terrein een flink aantal libellen en 
vlinders. De plantengroei is 
interessant: er bloeien vele 
orchideeën. email aar onderstaand 

nummer. 
 
 
 



Datum   Bestemming            Excursieleiding 
************************************************************************************************************* 
15 juli   (donderd.)   Lusthof De Haeck / Groene Jonker         Hans Boekhout 
                  06- 5186 8996 

Dr. W.A. Teupken veranderde z'n stuk veen in een lusthof. Hij noemde het ‘De Haeck’ 
naar de polder De Haak waarin dit natuurgebied ligt. Hij richtte De Haeck in met paden, 
bruggetjes en doorkijkjes en plantte rhododendrons en bamboe in een oer-Hollands 
broekbos (moerasbos). 

De Groene Jonker is een waterrijk gebied en een echt vogelparadijs, waar het hele jaar 
door prachtige weide- en moerasvogels te zien zijn. Sommige vogelsoorten overwinteren 
hier, terwijl andere soorten in het voorjaar in dit gebied neerstrijken wanneer ze 
terugkomen uit Afrika, zoals de lepelaars. Veel voorkomend zijn bijvoorbeeld de futen, 
kieviten en zwarte sterns.   
 
17 juli   Kennemermeer / Zuidpier    Ernst Lippe 
           06- 2711 6975 
Het Kennemermeer is een kunstmatig meer in 
het natuurgebied Kennemerstrand nabij IJmuiden. Het meer ontstond na uitgravingen ten 
bate van de aanleg van een duinenrij langs de vloedlijn ter bescherming van het 
natuurgebied. De plantengroei is er heel interessant. We zijn verheugd dat ons lid Ernst 
Lippe die het gebied goed kent de excursie wil leiden. 
Tussen de bunkers uit WO-II, de Hoogovens, de pier, de haven, de strandpaviljoens en de 
zee ligt een unieke duinvallei die, dankzij beheer door vrijwilligers, de status heeft van 
een bijzonder waardevol natuurgebied.  

 
24 juli   Brabantse Biesbosch  
            Eric Stockx 
            06- 5895 3678 
De Biesbosch: een doolhof van rivieren,  
eilandjes met wilgen en kreken.  
Wie kent het gebied inmiddels niet? We gaan weer 
zwerven, op zoek naar vogels, vlinders, libellen, 
planten, kortom naar alles waar we voor stil blijven 
staan.         (zie ook "Voor u gelezen") 
 
31 juli     Plateaux Hageven, Valkenswaard 
            Kjell Nilsen 
            06- 1838 8573 
De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied         
Hageven ten zuiden van Valkenswaard en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal 
van de Dommel. Wat opvalt is de strakke overgang van de verschillende landschappen en 
natuur. Zo wandel je nog door het bos, dan sta je op de heide en ineens loop je door het 
natte deel van het Dommeldal.  
Die snelle verandering van natuur is bijzonder en zorgt voor veel plant- en diersoorten in 
een relatief klein gebied. Het gebied is befaamd om z’n libellen, met name de Kempische 
heidelibel. 
 
 
 
 
 
 



  7  aug  Korendijkse Slikken     Erica Griffioen 
           06-1144 0112 
De Korendijkse 
Slikken is een 
vogelreservaat in de 
Hoeksche Waard, 
ten zuiden van 
Goudswaard. 
Natuurmonumenten 
beheert dit gebied 
van bijna 
vijfhonderd hectare 
dat bestaat uit           Lepelaars 
graslanden en zoetwatergetijdennatuur. We wandelen door het gebied naar de nieuwe 
kijkhut en naar de uitkijkheuvel met een mooi uitzicht over Spui en Haringvliet. 
 
14  aug  Schoorlse Duinen, planten    Ans den Haan 
           06-1995 4952 
Liet Staatsbosbeheer honderd jaar geleden het zand hier vastleggen door bomen te 
planten, nu mogen sommige duinen weer vrij stuiven. Zoals bij De Kerf waar het 
Noordzeewater bij springtij en noordwesterstorm vrij toegang heeft tot de achterliggende 
duinvalleien. Met resultaat! Dankzij het zoute zeewater konden planten als zeekraal, 
zeeraket en schorrenzoutgras zich hier weer vestigen. In hun spoor volgenden vogels en 
duinhagedissen. Zo hebben de Schoorlse Duinen er nog een prachtig natuurgebiedje 
bijgekregen. Onder leiding van Ans den Haan gaan we op zoek naar planten en 
paddenstoelen. 

17  aug   (dins.) Crezéepolder  (fiets / waterbus)          Hans Boekhout 
             06-5186 8996 
Wat ooit een akker was, is inmiddels getransformeerd tot 
een natuurgebied waar onder meer de bever en visarend 
hun weg weten te vinden. De Crezéepolder tussen 
Hendrik-Ido-Ambacht en Ridderkerk is een uniek gebied. 
Ruim een eeuw boerde een familie in de polder. Hoewel 
die aanvankelijk in verzet ging, bleek dat tevergeefs en is 
de Crezéepolder met het doorsteken van de dijk langs de 
rivier De Noord in 2016 teruggegeven aan de natuur. We 
wandelen het gebied rond op zoek naar vogels , planten, 
en meer. Het gebied is, behalve per auto, ook te 
bereiken met de Waterbus en de fiets! 

 
           Witte kwikstaart 

 
21  aug  Tiengemeten      Kjell Nilsen 
           06-1838 8573 
We bezoeken weer eens het eiland Tiengemeten, gelegen in het Haringvliet. Met de 
veerboot vanaf de Nieuwendijk bij Zuid-Beijerland (vertrek elk heel uur) vaar je over het 
Vuile Gat naar het eiland. Daar gaan we struinen door Wildernis, Weemoed en Weelde! 
 
 
 
28  aug  Waterbeestjes (met Fabian Smith, RAVON)  
           Greetje de Back 
Deze excursie moet nog worden bevestigd !     06- 4651 2600 



 
 4 sept  Slikken van de Heen, v.Haaftenpolder  Hans Boekhout 
           06-5186 8996 
De Slikken van de Heen bestaan uit voormalige zandplaten, slikken en schorren. Door het 
afsluiten van de Philipsdam in 1987 zijn de gebieden drooggevallen en ontzilt (het zoete 
regenwater spoelde alle zout uit de bodem). Het gebied is nog steeds sterk in 
ontwikkeling. Het bestaat uit een parkachtig landschap, waarin bosschages en open 
gedeelten elkaar afwisselen. De variatie wordt bevorderd door begrazing met runderen en 
wilde paarden: rode geuzen, wisenten en koniks. 
Onder leiding van Ans den Haan gaan we struinen door buitendijks gebied en polder in de 
omgeving van Nieuw Lekkerland (Alblasserwaard).  
 
11 sept  Stadsplanten  Den Haag 
        (Indische wijk)
   Erica Griffioen 
   06-1144 0112  
We reizen per openbaar vervoer naar Den 
Haag om aldaar in de Indische Buurt te 
speuren naar stadsplanten. We volgen de 
route zoals door Ton Denters beschreven in 
zijn boek “Stadsflora van de lage landen”. 
 
 
15  sept  (woensd.)  Groenzoom      Eric Stockx 
           06-5895 3678 
De Groenzoom is een natuur- en recreatiegebied tussen  
grofweg Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en Zoetermeer. Een prachtig weide-, plassen- en 
slotengebied. Aantrekkelijk voor natuurliefhebbers vanwege het hoge aantal soorten 
vogels en de mooie wandelpaden. Met de herinrichting van wat vanouds een tuinbouw- en 
weidegebied was, is in 2010 een eerste 
stap gezet met de ontwikkeling van de 
Groenzoom. Door goed beheer is de 
diversiteit toegenomen en kruiden en 
planten vinden hier hun plek. Ook is de 
Groenzoom een aantrekkelijk leefgebied 
geworden voor allerlei vogels, vlinders en 
andere insecten. 
 
18  sept  Zeeland, zilte flora 
    Kjell Nilsen 
    06-1838 8573 
  
We gaan onderleiding van Kjell in Zeeland 
op zoek naar zout minnende planten.         Zout minnende flora 

 
25  sept  Nieuw Lekkerland (buitendijks en polder)  Ans den Haan 
           06-1995 4952 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Meereisbeleid voor niet tegen Corona gevaccineerden. 
 
Het was een lang jaar waarin we ons noodgedwongen moesten beperken in onze 
groepsactiviteiten. Nu de versoepelingen in rap tempo doorzetten, heeft het bestuur zich 
beraden over het meereisbeleid bij excursies. 



 
Zoals bekend, willen we met zo weinig mogelijk auto’s naar onze excursieplaatsen rijden. 
Nu zijn er misschien leden die zich om uiteenlopende redenen niet laten inenten tegen  
corona.  
Als zij meegaan op excursie willen we hen er nadrukkelijk op wijzen om voor eigen 
vervoer te zorgen. Meereizen is voor hen dus geen optie, hoezeer ons dat ook spijt. 
Wanneer iemand met een niet-gevaccineerde wil meereizen is de keus natuurlijk aan de 
reiziger zelf.  
We rekenen op jullie begrip hiervoor! 
 
Het bestuur 
 
************************************************************************************************************** 
 

Gouden ribzaad 
  
Door het relatief koele en natte voorjaar hebben we lang kunnen genieten van de bloei 
van veel voorjaarsplanten. De bloeiperiode van het Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris 
loopt van eind april tot begin juni, afhankelijk van de condities in het voorjaar. We 
kunnen momenteel zien dat het hoogtepunt van de bloei over is. Als je dan toch in deze 
tijd verse witte schermbloemen ziet bloeien moet je altijd even opletten. Het kan 
namelijk heel goed een verlaat Fluitenkruid zijn maar de kans is aanwezig dat het iets 
heel anders is. De bloei van Gouden ribzaad, Chaerophyllum aureum is net iets later en 
begint ongeveer de eerste week van juni. Zo zijn er ten minste twee bekende 
groeiplaatsen van Gouden ribzaad, in Rotterdam. Hij groeit aan de rand van het park bij 
de Euromast aan de parkkade en over een strook van zeker 100 m in de middenberm van 
de Prinsenlaan. De gemeente Rotterdam heeft geen maaibeleid dat is afgestemd op de 
bloei van planten en waarschijnlijk is hij op de laatste plek al gemaaid. 
  

  
 
Gouden ribzaad, Chaerophyllum aureum (links) en Fluitenkruid, Anthriscus sylvestris 
(rechts) op de zelfde dag. Het is waarschijnlijk dat de soort vaak over het hoofd gezien is 
want de gelijkenis met Fluitenkruid is groot. Het is helemaal niet denkbeeldig dat hij op 
meer plekken voorkomt. In onderstaande vergelijking is steeds links Gouden ribzaad (G) 
en rechts Fluitenkruid (F) weergegeven. 
 

    
 



 
Gouden ribzaad heeft over het algemeen meer stralen en Fluitenruid heeft vaak iets grotere 
straalbloemen. De kroonbladen van Gouden ribzaad zijn gespleten terwijl die van Fluitenkruid niet 
gespleten zijn. De bladeren van gouden ribzaad zijn over het algemeen 3-4 voudig geveerd terwijl 
Fluitenkruid meestal 2-3 voudig geveerd is.  

 

    
 
Gouden ribzaad heeft vaak iets meer omwindselblaadjes (5-10) die geleidelijk in een spitse top 
uitlopen. Fluitenkruid heeft vaak iets minder (4-8) omwindselblaadjes die ook meestal korter 
 zijn en in een stompe top uitlopen. De omwindselbladen ontbreken bij Fluitenkruid. 
 

  
 

Stengel G; paars gevlekt, rond en met merg gevuld, met lange afstaande haren. Stengel F; hol, 
gegroefd en vrijwel kaal. 

 
Het belangrijkste verschil is te vinden in de steel en dan vooral bij de knopen. 
Fluitenkruid heeft een steel die vrijwel kaal is, helder groen en voorzien van duidelijke 
langs groeven (ribbels). De steel van Gouden ribzaad is rond met vrij veel rood tot paars 
aangelopen vlekken en dicht behaard.  
De plant werd voor het eerst in Nederland waargenomen in 1987 bij Rijswijk. Daarna zijn 
er verschillende vindplaatsen ontdekt, vooral in of bij de steden. Het is waarschijnlijk dat 
de plant op deze plekken is geïntroduceerd. 
 
 
 

Bloemen G; 12 – 18 stralen, kroonbladen gespleten. Bloemen F; 4 – 15 stralen, kroonbladen niet gespleten.  
Bladen G;  3 – 4 voudig geveerd ruikt aromatisch. Bladen F; 2 – 3 voudig geveerd dofgroen. 

Omwindselblaadjes G; 5 – 10 lancetvormig, vliezig gerand, lang gewimperd. Omwindselblaadjes F; 4 – 8 breed  
langwerpig plotseling toegespitst , aan de rand gewimperd (2-5mm). Omwindsel ontbreekt bij F. 



 De groeiplaatsen langs de Waal bij Nijmegen komen waarschijnlijk het meest overeen 
met de natuurlijke groeiplaatsen in Duisland.  
Het kan heel goed zijn dat er in onze omgeving nog een aantal groeiplekken aanwezig is. 
 

Kjell  Nilsen 

 
  Bron:  Flora van Heukels (Druk 24, 2020), Wilde bloemen in Nederland,  
   Waarneming.nl, 

   Floron verspreidingsatlas. 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

Gele Lis      Bram  van  Vliet 
 
Dit jaar kwamen de Gele Lissen wat later in 
bloei door het koude voorjaar. Maar in juni 
stonden ze toch overal te pronken met hun 
opvallende gele bloemen. 
Na de bloei zijn ze veel minder opvallend, 
hoewel de blauwgrijze zwaardvormige 
bladeren ook in het vele groen van de zomer te 
zien zijn. 
 
De vruchten vallen ook niet zo op, ze doen wat 
denken aan augurken. Eenmaal rijp springen ze 
open en komen de bruine zaden tevoorschijn, 
mooi gerangschikt als ze nog in de vrucht 
zitten. Eenmaal rijp vallen ze in het water, 
drijven weg om misschien elders weer een 
nieuwe plant te vormen.De wetenschappelijke 
naam is Iris pseudacorus. Iris is een oude 
Griekse plantennaam en betekent regenboog. 
Mogelijk wijst dat er op dat de bloemen uit het 
geslacht Iris vele kleuren kunnen hebben. 
Pseudo is ‘niet echt’ en acorus is de 
wetenschappelijke naam voor Kalmoes. ‘Niet 
echte kalmoes’ dus. Zonder bloemen lijkt de 
Gele lis wel wat op Kalmoes, hoewel die 

grasgroene bladeren 
heeft met een 
gegolfde rand. De bloemen van de 
Gele lis zijn prachtig, maar de 
bizarre vorm van de rijpe vruchten 
vind ik ook mooi.  
 
 
 
 
 
 

 

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



 

Martins keuze 
 
Deze foto van Betty van Middelkoop is 
mooi en functioneel.  
Grote Muur, zeer mooi scherp te 
herkennen en ook de grijze  
Muurkokermot is mooi scherp , waarbij 
het hart van de bloem prachtig te zien 
is. 
Maar het is ook een leuke waarneming.   
Met dank aan Betty en iedereen die 
foto’s blijft insturen. 
 

Martin  van  Rees 

 
============================================================================= 
 
 
Rubriek “Vroegere Vogels” 
 

Gele kwikstaart (Motacilla flava) 
 
Ik zie dit jaar veel gele kwikstaarten. Dat kan natuurlijk aan mij liggen, maar ik word er 
wel telkens heel blij van. Wat een spetterende kleur! 
 
De betekenis van de wetenschappelijke naam is: gele staartwipper. Als broedvogel van 
vochtig bouw- en weiland heet hij Geel 
Akkermannetje. De naam Blauwlentertje (die in 
Zeeland voorkomt) zou verband houden met 
zijn terugkeer vroeg in de lente. Het mannetje 
krijgt dan een blauwgrijze kruin. 
Wanneer de boer met z’n ploeg de akkers 
bewerkte liep vaak een kwikstaartje in de 
ploegvoren achter hem aan. Hier kreeg de 
vogel namen als Giel Bouwmantsje (Fries) en 
Geel Bouwmannegie (Drents) door. 
Zijn zangkunst werd niet hoog aangeschreven, 
waarvan bv de naam Gele Skreeuwerd (Texel) 
getuigt. (Uit: “De Nederlandse vogelnamen en 
hun betekenis” door Henk Blok en Herman ter 
Stege, 2000) 
 
Engelhard de Witt schrijft in zijn boek “Buiten bij de vogels” (verschenen omstreeks 
1940) over de gele kwikstaart: “Deze akkermannetjes zoeken ’t liefst lagergelegen 
weiden op, daar is meestal ook meer water. (…) Mooie aria’s zingt de man het wijfje ook 
al niet voor, hij brengt het slechts tot wat ie-varianten, wanneer hij haar fladderend ter 
bruiloft noodt. Maar de meizon en de meizoentjes, die het bruidsboeket vormen, maken 
veel goed, niet waar. We willen niet verhelen, dat kwikstaarten vaak een onderschuifsel 
in hun nest krijgen, als vrouw koekoek weer eens lichtzinnig met een van haar minnaars is 
geweest. Dat betekent: geen jonge kwikjes, maar slechts één rode hongermuil, die alle 
porties best op kan.” 
 



Jac. P. Thijsse schrijft in zijn boek “Het Vogeljaar” (1923): “Vooral als er een koekoek 
over de wei vliegt, maken ze een spektakel van belang. Alle gele schreeuwers uit de 
buurt komen eraan te pas, zodat de grauwe sluipmoordenaar van zenuwachtigheid niet 
weet, waar hij zich bergen zal. Ondanks dit alles weet hij toch nog dikwijls genoeg zijn ei 
te deponeren in ’t kwikstaartennest, dat tussen ’t gras en aan slootkanten ligt. Ook de 
witte kwikstaarten houden ervan opstootjes te maken, als er zich roofvogels of koekoeken 
in hun gebied vertonen.” 
 
Tenslotte schrijft J.P. van Blijdestijn in zijn boek “Natuurleven in Nederland” 
(Groningen, 1964): “Leuk is het de ranke, gele vogeltjes op de grond bezig te zien. Met 
vlugge rennetjes bewegen ze zich voort en van tijd tot tijd vliegen ze even op om een 
wegvliegend insect te snappen.” 
 

Hans  Boekhout 

 

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

 

What’s in a name? 
 
Al heel wat jaren snuffel ik in het groen op zoek naar leuke plantjes. Onlangs vroeg 
iemand aan mij: “Vind jij nou nooit eens een nieuwe plant?”. “Nee,” antwoordde ik. 
“Eigenlijk niet..” Of toch wel? Ik vond namelijk een paar straten verderop, in mijn dorp, 
een leuke ‘dwaalgast’. Ik noem ‘m dwaalgast omdat ik de gespotte plant totaal niet kon 
thuisbrengen. Is het misschien een ontsnapte tuinplant? Ik dacht het niet, “Nee.” dacht 
ik. “Die verkopen niet, zulke ‘lelijke’ plantjes.”. De validator van Waarneming gaf aan 
wat ’t was, een  zeldzaam adventief uit Oost-Afrika namelijk Gekield druifkruid Dysphania 
schraderiana. Waarschijnlijk meegelift met tuinplantjes. Dus … géén nieuwe vondst.  
Ik vond ook eens een klein plantje met vlekjes tussen de tegels dat voor mij tot dan toe 
onbekend was. Er bekroop mij een heel kleine hoop. Misschien had ik een nieuwe plant 
gevonden en had Linnaeus die heel misschien over het hoofd gezien. Bijna een jaar heb ik 
als jong volwassene met deze onwetendheid rondgelopen. Totdat ik ontdekte dat deze 
kleine plant al ontdekt en omschreven bleek te zijn als Straatwolfsmelk Euphorbia 
maculata.  
Dus … eveneens géén nieuwe vondst. 
Gedurende een lange tijd heb ik in mijn ‘planten gewaarwordingsperiode’ gedubd met 
een hersenbreker, een voor mij onbekende plant. Later bleek … wederom géén nieuwe 
vondst. 
Maar wat dan wel? 
 
Het is een plant met onregelmatige rozetbladeren. De stengelbladeren zien er weer 
anders uit maar ook onregelmatig. Al met al vaak onherkenbaar wat betreft de bladeren. 
Bij twijfel is het gebruik van een loep aan te bevelen. Met alle benodigdheden in de hand 
heb ik toen onderzoek gedaan. Wat is dit voor een plant? 

Dit bleek het Herderstasje te 
zijn ‘in vermomming’.  

 
Kleine exemplaren van het 
Herderstasje kunnen zonder 
hauwtjes vrij veel lijken op de 
Zandraket Arabidopsis thaliana.  
 
 



De rozetbladeren van het Herderstasje hebben plat tegen het blad gedrukte sterharen. De 
rozetbladeren van de Zandraket hebben gaffelharen. In deze is het gebruik van de loep 
handig om de twijfel weg te nemen tussen het Herderstasje en de Zandraket. Zonder loep 
en zonder zaadjes is het moeilijk om onderscheid te maken tussen deze twee 
‘familieleden’.  
De zaadjes, zo kenmerkend voor het Herderstasje, zorgen dat deze plant direct 
herkenbaar is.  Omdat ik dit verhaal en mijn associaties met het Herderstasje zo leuk 
vond, heb ik toentertijd de wetenschappelijk naam Capsella bursa-pastoris uit mijn hoofd 
geleerd. 
 

Herderstasje - Capsella bursa-pastoris 
Engels: Shepherd’s purse 
Voor onze Friese lezers: Leppeltsjedief  
                                     (creatief bedacht!)                            
Familie: Brassicaceae (Kruisbloemenfamilie) 
Geslacht: Capsella 
Naamgeving: de 
naam Herderstasje 
dankt de plant aan 
de gelijkenis van 

de zaaddoosjes met driehoekige tas en op de beurs 
die herders en boeren in de middeleeuwen aan hun 
riem hadden bevestigd en meenamen in het veld. 
Capsella komt uit het Latijn en betekent zakje of 
tasje. Bursa is eveneens Latijn en betekent zak of 
beurs en de betekenis van pastor is herder.  

 
Een mooi verhaal over het 
Herderstasje.  
 
Het is een algemeen bekend verhaal: 
De driehoekige hauwtjes van het 
plantje lijken heel erg op de tas 
waarin een herder zijn spulletjes 
met zich meedroeg. En die tas lijkt 

wel een heel erg universeel model te zijn geweest, want naast het Nederlandse 
herderstasje en het Engelse Shepherd’s purse, zijn er het Duitse Hirtentäschelkraut en 
het Franse capselle bourse-à-pasteur of gewoon 
bourse-à -pasteur.  
En het ‘bursa-pastoris’ is in de botanische naam 
letterlijk ‘tas van de herder’. In ‘Capsella’ herken 
je ‘capsule’, en inderdaad betekent het iets als 
omhulseltje, doosje. De volksnamen van 
herderstasje zijn de moeite waard en zijn creatief 
gevonden. Ik noem er een paar: beursjes-kruid, 
ganzentong, bloedkruid, tuin-lepeltje, 
hartekenskruid, armoede, ons-herennageltje, 
zakjesbloem, eendepootjes en lepeltjesdief (de 
Friese benaming).  
 



Wetenswaardigheden over de geschiedenis van het Herderstasje 
 
In de maag van de Tollundman (in Denemarken gevonden veenlijk), uit de 5e eeuw voor 
Christus zaten zaden van het Herderstasje. Dit duidde erop dat men al heel lang het 
Herderstasje gebruikte. In de Chinese geneeskunde werd Herderstasje aangewend om 
hoge bloeddruk en nabloedingen, die volgden op een geboorte, mee te bestrijden.  
 
Zeevarende Europeanen op zoek naar nieuw land, hebben in de 16e eeuw het 
Herderstasje over vrijwel de hele wereld verspreid. In de Eerste Wereldoorlog werd het 
Herderstasje gebruikt om bloedige wonden te behandelen.  

Een familielid is het Rood herderstasje Capsella bursa-
pastoris x rubella (rubella = rood). Een éénjarig 
plantje met een afgeplat, in omtrek 3-hoekig hauwtje, 
en een grondrozet van meestal gelobde bladen. Deze 
mediterrane soort verspreidt zich naar het noorden. 
Deze planten komen uit West/Midden-Europese 
landen. In Nederland wordt de soort nog niet 
geaccepteerd. Rood herderstasje wordt gezien als 
campinggast.  
De zaadjes liften mee vanuit zuidelijke landen. 
 

 
Gezien de stijgende temperaturen kunnen we het Herderstasje nagenoeg het hele jaar 
zien. Enkele generaties per jaar. Samen met Straatgras Poa annua, Vogelmuur Stellaria 
media en Klein kruiskruid Senecio vulgaris vormen ze een vast straatbeeld. Kijk eens in de 
straat en laat je verassen door de veelzijdigheid van het Herderstasje. 
 
 
 
 
 
 
 
Gebruikte bronnen en referenties:  
- Boek: “Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties.” 
- Internet: algemene informatie Herderstasje 
- Website: Anne Tannes Tuin  
- Foto’s: waarneming.nl                                                                                                                  
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LEES-TIP 
 
BEAMMEN   -   Fryske natoergids  

Auteurs  :  Sake P. Roodbergen, Betty Kooistra, Bert Maes;  
 

Uitgeverij Wijdemeer, 224 pagina's; Euro 12,50 
 
Wat was het een verrassing toen ik onlangs mijn APP Natuurexcursies van de KNNV 
opende…. er stond een foto in van een boekje.  
En op de omslag stond de titel: Beammen, Fryske natoergids. Dat kon ik vertalen in 
Bomen, Friese natuurgids. 
 
 

Karel  

 Gort 



 
Toen bleek dat een van onze zeer actieve  leden, Betty Kooistra-Woudsma, een bijdrage 
van zeker 60 foto’s aan dit boek had geleverd. 
Ik heb het gauw besteld.  
 Wat een prachtige, frisse uitgave. Fijne tekst – al gaat die soms mijn petje te boven, 
want deze uitgave is in het Frysk en doorwrocht en wetenschappelijk.   
Maar je kunt er ook lekker naar de vele plaatjes van bomen, bloemen, vlinders en vogels 
kijken. Het Frysk kan je dan laten voor wat het is. 
Het boek is makkelijk mee te nemen.  Het past zo in je zak.  
 Het  telt 224 pagina’s. De foto’s van de bomen nemen natuurlijk een prominente plaats 
in. 
Alle foto’s zijn voorzien van de Fryske en Nederlandse naam. Wel zo handig. 
De inleiding gaat in op naamgeving en interessante zaken met betrekking tot hout, bomen 
en bos.  
Daarnaast lees je een beschrijving van vorm en functie van alle inlandse bomen en een 
aantal ingevoerde soorten.  
Ook het boomblad komt aan de orde, de bloemen en de vruchten,  en de voortplanting. 
Winter- en zomerblad komen aan bod en ecologische relaties.   
En de emotionele waarde van bomen.  
Dan volgt een aantal pagina’s met beschrijving van 
bomen maar ook foto’s van vogels, bloemen, insecten 
en mooie plekjes in Fryslân. 
 En het leukste van al: tenslotte foto’s van de tien 
mooiste Fryske beammen, tesamen met QR-codes van 
Google Earth. Met de kaart uit het boekje, kan je die 
bomen zo vinden. 
De oudste boom is  waarschijnlijk  geplant tussen 1700 
en 1750, staat in  Stania State (bij Oenkerk),  een 
Zomereik.  
De  hoogste boom is 29m20 (Plataan te vinden achter 
het Lycklamahûs in Beetsterzwaag).  
De dikste boom staat in Jubbega, een beuk met een 
omtrek van 5m65. Bijnaam Poppebeam, omdat daar 
de baby’s vandaan zouden komen.  
Mijn favoriete boom staat in Ljouwert, mijn 
geboorteplaats. Een Marlandica-populier in de 
Prinsentuin. geplant in ca. 1842, omtrek 5m12, hoogte 
32m4. 
In de buurt van die boom heb ik gespeeld, op 
Koninginnedag gezongen, huiswerk gemaakt. De 
finishende Elfstedenrijders op de stadsgracht heb ik daar toegejuicht.  
En we hebben als kinderen de invalide Prinsentuinparkwachter tot wanhoop gebracht toen 
we – pestkoppen -  na sluitingstijd de tuin joelend onveilig maakten. Zwarte bladzij.  
 Wat een herinneringen. Het boekje heeft me enthousiast gemaakt en ik ga zeker weer 
gauw naar Fryslân met de Fryske natoergids in de hand. 
Idee voor een excursie. 
Betty, en alle anderen: myn hertlike tank! 
  
Els Roelofs 
  

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

 

 
 



Voor u gelezen, resp. ingezien . . . . 
 
Tijdschrift  NATURE Today, juni 2021 

1.  Revolutie in vismigratieonderzoek 

Vislift en RAVON hebben hun kennis gebundeld om het onderzoek naar vismigratie naar 
een nieuw niveau te tillen. Samen is vervolgens een nieuwe monitoringsmodule 
ontworpen. We zijn gestart met als belangrijkste doelsoort de glasaal (jonge paling). 
Hiervoor gingen we uit van het natuurlijke gedrag van glasaal (en andere soorten) in 
combinatie met de nieuwste technieken. 

De monitoringsmodule beschikt over een variabele lokstroom (bekend uit de vispassage 
Smart Vislift), vrij verplaatsbare inzwemopening, cameramonitoring, een ‘fish counter’ en 
verschillende waterkwaliteitssensoren. Achter de schermen komen alle gegevens in één 
portaal samen, waarbij ook automatische beeldherkenning plaatsvindt. Op die manier 
wordt precies vastgelegd welke soorten de module inzwemmen en wanneer. De 
automatische beeldherkenning onderscheidt ook VIE-tags (aangebracht kleurmerkje).  

Zo kan nog gerichter onderzoek worden gedaan naar gedrag van groepen glasaal en kan de 
omvang van de lokale populatie worden bepaald. 

2.  Vanaf nu: tien jaar extra aandacht voor wereldwijd herstel ecosystemen 

De Decade on Ecosystem Restoration van de Verenigde Naties is van start!  
Op zaterdag 5 juni vond de internationale aftrap plaats op World Environment Day.  
Wat is er nodig voor het herstel van ecosystemen?  
En hoe kan ecologisch onderzoek hieraan bijdragen?  
Daar duiken we in, samen met bodembiodiversiteits-expert Wim van der Putten. 
De bodem vormt namelijk vaak de basis voor natuurherstel. 

 
3.  De Biesbosch bestaat 800 jaar 
In de nacht van 18 op 19 november in het jaar 1421, slaat een stormvloed, bekend als de 
Sint Elisabethsvloed, een gat in de dijk ter hoogte van Strijen. Hierdoor komt De Grote 
Waard, een uitgestrekte polder, ineens in open verbinding met de zee. Kort daarna 
bezwijkt de rivierdijk bij Woudrichem. Er ontstaat een groot binnenmeer, bijna de 
oppervlakte van het Markermeer, dat met eb en vloed tot voorbij de Langstraat in Brabant 
komt. De Grote Waard, waar landbouw en veeteelt floreerden, was door zijn grootte en 
ligging een kwetsbare polder. De bewoners (verspreid over zeker 27 dorpen die verdwenen 
onder het water) hadden niet de middelen noch de organisatie om de polder te redden. 
Wat overbleef was een groot binnenmeer, het Bergsche Veld, met een enkele visser en 
verpachte zalmsteken, het gebied dat we nu kennen als de Biesbosch. 
Gedurende de twee eeuwen na de vloedgolf, maakt het zoute water langzaam plaats voor 
een zoetwatergetijdewetland, door zijn schaal uniek in Europa. Dit gebeurde onder invloed 
van enorme hoeveelheden zand en slib die door de grote rivieren afgezet werden, en zo in 
het binnenmeer terechtkwamen. Organismen die in zout water leven, zoals garnalen, 
worden afgedekt met sediment en verdwijnen definitief uit de Biesbosch. Alleen tijdens de 
Watersnoodramp in 1953 is het zoute water nog tot de Biesbosch doorgedrongen. Door de 
invloed van het tij en sedimentatie, ontstaan er steeds meer slikken en platen. De 
bewoners, de waterwerkers waar de Nederlanders om bekend staan, versnellen de aanwas 
door dijkjes aan te leggen en klepduikers te gebruiken. De hele verdere 
ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch is af te lezen aan de volgorde van landaanwinning 
en inpoldering vanuit de steden (Dordrecht, Geertruidenberg) en dorpen (Werkendam). 
Door een grote dijk om de Biesbosch aan te leggen, meenden cultuurtechnici omstreeks 
1940 de Biesbosch geheel te moeten inpolderen.  
 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27777


De watersnoodramp van 1953 leidde tot andere inzichten. In geval van hoog water moest 
het water de ruimte krijgen. Een gebied als de Biesbosch was (en is) onmisbaar voor de 
veiligheid van Dordrecht en andere steden. Na 1995 leidde dit inzicht tot 3.000 hectare 
nieuwe natuur in de Biesbosch in het kader van "Ruimte voor de Rivier". 

3.  Whimbrel "Machi" Survives Tropical Storm, Shot In Caribbean 

        www.allaboutbirds.org 

Our Whimbrel’s (Wulp) name was Goshen, a female that had been tracked since August 
2010 by the Center for Conservation Biology at the College of William and Mary. It was 
unhappy coincidence that Goshen and Machi happened to land in the same heavily hunted 
wetland—Goshen had made the trip to the Caribbean more than a week before Machi, 
flying around Hurricane Irene and landing on Antigua, where she rested for a week before 
flying to Guadeloupe, according to a Center for Conservation Biology press release. As soon 

as Machi’s death became known, concern arose over whether  Goshen would suffer the same fate. 
When I spoke with both Fletcher Smith of the Center for Conservation Biology and Lisa Sorenson of 
the  Society for the conservation  and study of Caribbean Birds" both stressed that Goshen was 
still on the island and in a known hunting area. Sorenson told me that the wildlife biologist who 
had received Machi’s bands and transmitter had driven out to the swamp the same day to ask 
hunters to hold off shooting out of concern for Goshen. Sadly, she may already have been dead by 
then, as her transmitter has not moved since September 12, the day that Machi was shot. 

4.  https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/politieke-partijen-langs-de-
groene-meetlat 
 

Een aardig overzicht van de interesse voor natuurbeheer in onze politieke wereld. 
 
5.  Mooie foto's bekijken van foto's van dag tot nacht' : 
     www.basmeelker.nl 
      www.natuurportret.nl 
      www.rudgerbus.nl 
      www.vogelhutwettensbroek.nl 
 
========================= 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Berkenwoudse driehoek 
 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://ccb-wm.org/index.html


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- 5186 8996 
     secretaris 
 
Coördinator lezingen Eric Stockx  estockx @ gmail.com  06- 5895 3678 
    en alg. bestuurslid 
 

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

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.ijsselenlek.knnv.nl 
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. 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 
cent/km. 
 

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 sept  inzenden bij het bestuur of de 
redactie. 


