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PROGRAMMA  IN  HET  KORT 
 

(De excursies zijn op zaterdagen) 
 

Datum   Bestemming        Excursieleiding 
******************************************************************************************************************* 
02   okt  Markiezaat, Bergen op Zoom,          Erica Griffioen 
09   okt   Waterbeestjes     Ruud v. Middelkoop 
14   okt   donderdag Nieuwe Driemanspolder    Hans Boekhout 
16   okt   Tweede Maasvlakte, vogeltrek   Hans Boekhout 
19   okt   dinsdag Lezing  over India     Kjell Nilsen 
23   okt  De Appelzak bij Moerdijk, paddenstoelen    Ans den Haan 
30   okt  Voorne’s Duin     Ruud v. Middelkoop 
 
6     nov   Paddenstoelenexcursie in Hoek van H.  Karel Gort  
13   nov   Paddenstoelenexcursie in Drenthe  Kjell Nilsen 
16   nov   dinsdag Stormpoldervloedbos    Hans Boekhout 
20   nov  Zeepaddenstoelen excursie    Ruud v. Middelkoop 
23   nov   dinsdag Lezing  over de Wadden    Betty Kooistra 
27   nov  Nieuwe Fort Sint Andries (Heerewaarden) Ans den Haan 
 
04   dec  Eendragtspolder en Zevenhuizerplas  Eric Stockx 
11   dec   Brouwersdam, wintervogels   Eric Stockx 
15   dec   woensdag Dordtse Biesbosch en Tongplaat    Hans Boekhout 
18   dec  Winterwandeling Zanderij bij Maarn  Ans den Haan 
 
=============================================================================== 
 

 
Voor alle excursies geldt: 
 
We vertrekken vanaf Capelse Brug, 
parkeerterrein bij de vrachtauto's. Zolang het 
nog zomertijd is vertrekken we om 8:30 u. In 
de wintertijd (vanaf november) vertrekken we 
om 9:00 u. Aanmelden door een email te 
sturen naar knnvijenl@live.nl. Doe dit vóór 
19.00 uur op de dag van te voren. 
 
Kijk ook altijd even op de website 
(https://ijsselenlek.knnv.nl) of er nog 
wijzigingen zijn! 
 
 
         Volle maan 

 
 

https://ijsselenlek.knnv.nl/


Van het bestuur            2 
 Kroop  de  mist  tussen  de  bomen? 

 Dan  is  het  herfst. 

 Vloog  de  bonte  kraai  over ’t dak? 

 Dan  is  het  herfst. 

 Zaten  de  blaren  als  vanen  aan  de  takken? 

 Dan  is  het  herfst. 

 
Met dit luchtige liedje van Jan Hanlo leiden we het 4e Samengesteld Blad van de 32e jaargang 
in. Er staat een heel gevarieerd excursieprogramma in en u treft er ook de aankondiging van 
lezingen aan, die nu weer live kunnen worden gegeven in De Fluiter.  
Kjell Nilsen vertelt over zijn reis naar India en Betty Kooistra over haar geliefde Wadden en 
waddeneilanden.  
In februari 2019 hebben we elkaar voor het laatst kunnen ontmoeten bij de Algemene 
Ledenvergadering. Nu, anderhalf jaar later, was de eerste ontmoeting sinds de lockdown ook 
weer  bij een Algemene Ledenvergadering. We hopen dat dit de start betekent voor het 
organiseren van lezingen en cursussen zoals we dat gewend waren. 
Geert Boerma heeft een verslag van de uitgestelde seniorenuitstap naar de Marker Wadden 
geschreven, waarin hij zeer treffend de sfeer beschrijft van die zonovergoten dag in 
september. Daarvan getuigt ook het fotoalbum dat op onze website staat. 
Verder in dit nummer in de rubriek ‘What’s in a name’ een bijdrage van Karel Gort, waarmee 
hij een trits aan giftige planten afsluit: Bilzekruid. Kjell heeft zich gebogen over Liggende 
wolfsmelken, Hans Boekhout presenteert verschillende benaderingen van de Zwarte ruiter in 
‘Vroegere vogels’ en Bram van Vliet heeft hazelaarbladeren geschilderd in verschillende 
stadia van herfstige tinten. 
We wensen u veel leesplezier! 

                  . 
→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗ 

  

  
 Excursies 4e kwartaal 2021 

 

Let op: voor excursies met een externe gids vragen we van deelnemers een bijdrage van €3. 
 

===================================================================== 
Datum   Reisdoel    Excursieleiding 
 
02  oktober    Markiezaat, Bergen op Zoom, Erica Griffioen, 06 1144 0112 
 

Het Markiezaat vindt zijn oorsprong in de Sint-Felixvloed van 1530 - quade saterdach -  die 
resulteerde in een landschap dat de naam “Verdronken land van het Markiezaat van Bergen 
op Zoom” kreeg. Het gebied bestaat uit voormalige getijdengeulen en -kreken, slikken, 
schorren en hogere gronden met jonge stuifduintjes. Het Markiezaatsmeer ligt op de 
natuurlijke overgang van het Holocene getijdenlandschap naar het Pleistocene 
zandlandschap. Ten gevolge van de grote verscheidenheid aan abiotische factoren heeft zich 
een groot aantal vegetatietypen kunnen ontwikkelen met een voor het gehele Deltagebied 
uitzonderlijke soortensamenstelling.  

Ter plaatse van de overgang tussen de hoger gelegen zandgronden en recente zoute 
opslibbingen, doen zich kwelverschijnselen voor waardoor een kenmerkende vegetatie is 
ontstaan met soorten uit meer brakke milieus. 
Parkeerplaats Markiezaat: Fianestraat 21, Bergen op Zoom.      
 



               3 

09  oktober    Waterbeestjes       Ruud v. Middelkoop, tel. 06 2643 4331          
We gaan op zoek naar waterbeestjes onder leiding van Wim Langbroek. De plekken zullen 
"ergens in Noord-Holland"  zijn. Dat wordt op het laatste moment bepaald, afhankelijk van 
weer en verdere omstandigheden. 
 
14   oktober (donderdag)   Nieuwe Driemanspolder           Hans Boekhout, 06 5186 8996 
Aan de rand van Zoetermeer ligt de Nieuwe Driemanspolder (N3MP). Een natuur- en 
recreatiegebied van maar liefst 350 hectare. De Nieuwe Driemanspolder is een piekberging, 
natuur- en recreatiegebied gelegen tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-
Voorburg en Den Haag. Tot 2017 was dit nog een agrarische polder, maar tussen 2017 en 2020 
is dit gebied volledig op de schop gegaan voor het grootste project dat Rijnland ooit heeft 
ondernomen. Het resultaat is een multifunctioneel gebied van ruim 300 hectare voor 
klimaatadaptatie, natuurdoelstellingen en recreatie. 
Het biedt volop mogelijkheden om te wandelen en vogels te spotten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16   oktober                 Tweede Maasvlakte, vogeltrek  Hans Boekhout, 06 5186 8996 
We gaan proberen de vogeltrek te beleven! In deze tijd trekken zang- en andere vogels 
massaal over. De Maasvlakte en de omgeving van het Oostvoornse Meer worden vaak gebruikt 
om uit te rusten en te eten van de  
overvloedig aanwezige bessen. 
 
 

19   oktober    Lezing    over India  

               door  Kjell Nilsen    
     Zie tekst pag 8  
 
 
                   Taj  Mahal 
 
23  oktober      De Appelzak bij Moerdijk                   Ans den Haan, 06 1995 4952 
De Appelzak is een bijzonder mini-natuurgebied met alles ineen: prachtig bos, fraaie flora en 
een sfeervol strandje! Natuurgebied De Appelzak vormt een groene buffer tussen het dorp 
Moerdijk en het industriegebied Moerdijk. 
 
 
 
 



30   oktober         Voornes Duin           Ruud v. Middelkoop, 06 2643 4331            4 
Het is de tijd van de paddenstoelen en dat is  
dan ook ons hoofd-aandachtspunt tijdens deze 
excursie o.l.v. Maarten Langbroek. 
 
06  november      Paddenstoelenexcursie in 
          Hoek v.Holland    
                   Karel Gort, tel 06 3833 0762  
Karel Gort leidt ons door het duingebied van 
Hoek van Holland op zoek naar paddenstoelen 
en wat er verder nog te zien is. 
 
 
13  november      Paddenstoelenexcursie in Drenthe           Kjell Nilsen, 06 1838  8573  
Bernhard de Vries is een bekende voor velen van ons. Hij leidt ons 'ergens in Drenthe’ rond op 
zoek naar paddenstoelen. De precieze locatie wordt t.z.t bekend gemaakt. 
 

16  november      Stormpoldervloedbos      Hans Boekhout, 06 5186 8996  
Een decor van kreken en rietkragen maskeert het zicht op de industrie die je alleen af en toe 
nog uit hoort komen boven het binnenruisen van de vloed. IJsvogels zijn hier geen onbekende 
verschijning en de bever is nabij. Het is geen groot vloedbos, maar een mooie bestemming 
voor een aangenaam rondje natte natuur. Het water kolkt onder je voeten door als je het 
gebied betreedt en bij extreem weer en springtij (vooral ’s winters) moet je opletten, het 
hele bos kan samen met de paden onder water komen 
te staan. Dit is wat je noemt natte natuur. 
 
20  november    Zeepaddenstoelen -excursie      
                   Ruud van Middelkoop, tel 06 2643 4331 
We gaan o.l.v. Luc Knijnsberg op zoek naar 
paddenstoelen in de zeereep en op het groene strand.  
De exacte locatie wordt nog nader bekend gemaakt. 
 
 
 

      Bloemkoolkwal 

 

23  november  Lezing      Wadden en  waddeneilanden  Betty Kooistra 

          zie tekst op pag 8 
 
27 november  Nieuwe Fort Sint Andries (Heerewaarden) 
               Ans den Haan, 06 1995 4952 
In dit gebied gaan we met name op zoek naar mossen, die in dit jaargetij zo goed te zien zijn. 
 
04 december  Eendragtspolder en Zevenhuizerplas   Eric Stockx, 06 5895 3678 
 
 
 
 
Watersnip 

 
 
 
 
 
 
 



 

Deze gebieden, aan de noordrand van Rotterdam, hebben zich de laatste jaren                    5 

 ontwikkeld tot ware  vogeloases 
 

11 december  Brouwersdam, wintervogels   Eric Stockx 
Langs de Brouwersdam, tussen Goeree en Schouwen, zijn in de            06 5895 3678 
wintertijd altijd bijzondere vogelwaarnemingen te doen. Warm aankleden! 
 
15 december  Dordtse Biesbosch en Tongplaat           Hans Boekhout 
Beide gebieden zijn interessant voor het waarnemen van vogels.            06 5186 8996 
 
18 december  Winterwandeling Zanderij  Maarn   Ans  den Haan 
Zanderij Maarn is een voormalige zandafgraving van NS Vastgoed en       06 1995 4952 
ligt langs de A12. Het gebied heeft bijzondere natuurwaarden. Zo bestaat de noordkant van 
de plas uit schraalgrasland met diverse zeldzame korstmossen en planten. Bijzonder zijn de 
vogels die hier broeden op de grond zoals de Kleine plevier en de Veldleeuwerik. Daarnaast 
leven er in het gebied veel ringslangen. Ook de Kanaaljuffer en Plasrombout, twee zeer 
zeldzame libellen, planten zich hier voort.           
  

What’s in a name  
 

Deze keer kom ik terug op één van mijn vorige ‘What’s in a name” overdenkingen. Een gids 
heeft mij toentertijd getriggerd omdat zij een schoonmoederhoekje voor het eerst onder mijn 
aandacht heeft gebracht. I.p.v. Heksenkruid gebruikte de gids de valse naam 
Schoonmoederkruid. Inderdaad vals, excuses aan alle schoonmoeders.  
Dat schoonmoederhoekje is eigenlijk een schoonmoeder-driehoekje omdat het hier gaat om 
een drieluik van schoonmoeders. Kruiden, namelijk Doornappel Datura stramonium, Wolfskers 
Atropa belladonna en Bilzekruid Hyoscyamus niger. Om het drieluik schoonmoeders-kruiden 
te voltooien, sluiten we deze keer af met Bilzekruid Hyoscyamus niger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

De ‘drie’ heksenkruiden: Wolfskers Atropa belladonna, Bilzenkruid Hyoscyamus en de Doornappel 
Daturastramonium. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mijn vrouw en ik verhuisden van Rotterdam naar Hoek van Holland voor de gezonde zeelucht. 
Het was een verademing om van het Oude Noorden naar de kustplaats te gaan. 6 Hoewel de 
zeelucht minder fris bleek te zijn door de tweede Maasvlakte, kassen en de Stena Line, was 
en is de Hoek voor ons nog steeds een verademing. Uiteraard wilde ik de buurt verkennen op 
zoek naar natuurgebieden en zo kwam ik al snel terecht in het Staelduinse bos vlakbij het 

gehucht Heenweg. Na een korte interne opleiding, mocht ik een 
bijdrage leveren als natuurgids om geïnteresseerde bezoekers te 
informeren en rond te leiden. In de loop der tijd leerde ik in 
Hoek van Holland ook de twee plaatselijke ‘groensnuivers’ (om 
mijn vrouw maar eens te 
citeren) kennen. Regelmatig ben 
ik met hen gaan ‘groen snuiven’ 
door de duinen. Eén van de 
twee gaf een keer aan dat hij 
zijn volkstuintje wilde wegdoen 
en of ik nog interesse had in 



plantjes van zijn tuin.             6   

Later ben ik met hem naar zijn volkstuintje geweest en zag wat vreemde planten staan die 
voor mij onbekend waren en die ik alleen van foto’s uit de plantengidsen kende. Zo 
introduceerde hij mij het Bilzekruid. Voor mij op dat moment een bijzonder plantje en 
uiteraard nam ik ’t mee naar huis en ik heb het toen in ons kleine voortuintje gezet. Nu elf 
jaar later is Bilzenkruid op diverse plaatsen in onze straat te bewonderen. Menig florist heb ik 
in mijn straat zien zoeken naar het Bilzenkruid. Maar dit jaar is er in onze straat helaas nog 
maar een schamel klein rozetje van één Bilzenkruid te vinden. 

 
Naamgeving (Etymologie)  
De naam Bilzekruid stamt mogelijk uit het Indogermaanse 
bhel, de Keltische zonnegod Beal, wiens stralen niet alleen 
goed doen, maar ook ernstige ziektes kunnen oproepen, dus 
was zonnegod Beal niet alleen de god van leven en 
gezondheid, maar ook de god van de dood. Het kruid van 
Beal zou als iets doodbrengends vertaald kunnen worden.  
Hyoscyamus komt van het Griekse hyes (zwijn) en kyamos 
(boon). Niger betekent zwart. De plant staat rechtop is 
zacht wollig behaard en kleverig. Het Bilzekruid bevat 
giftige alkaloïden namelijk scopolamine, hyoscyamine en 
atropine en de bladeren hebben een bedwelmende geur en 
stinken naar ongewassen heks, ook wel ‘duivelsadem’ 
genoemd.  
Bilzekruid is zeldzaam in de riviergebieden, Hollandse en 
Zeeuwse duinen en elders. De achteruitgang is te wijten 
aan de duidelijk verminderde zaadaanvoer.  

Oorspronkelijk komt de plant uit het oosten maar hij dankt zijn verdere verspreiding aan 
rondtrekkende zigeuners, waarvan men vermoedt dat ze de plant in hun toverkunsten 
gebruikt hebben. In de bloementaal verwijst het Bilzekruid naar onvolmaaktheid. Het wordt 
soms ook gekweekt als artsenijkruid. 
Volksnamen: Dolkruid, Kippendood, Malkruid, Profetenkruid, Slaapkruid, Zwijnenboom. 
 
Het Bilzekruid in Rituelen en Mythologie 
Volgens Plinius de oudere (77 n.o.j.) was het Zwart Bilzekruid een sombere plant, omdat men 
het gebruikte tijdens dodenmaaltijden en men versierde er graven mee. Volgens Plutarchus 
(120 n.o.j.) kroonde men er de overwinnaars van de Olympische spelen mee. Zelfs Hercules 
droeg een kroon van Bilzekruid. De plant zou ontstaan zijn uit het bloed van Cadmilos en 
daarom verbood men priesteressen om de wortels ervan te eten. De paarden van Hera aten 
de plant wel en vroeger werd (misschien nu nog wel?) het Bilzekruid aanbevolen voor 
sommige paardenziektes.  
 
Het Bilzekruid als toverplant 
Het Bilzekruid werd vroeger inderdaad als tovermiddel gebruikt. In het heksenproces van 1538 
in Pommeren (historische regio aan de zuidkust van de Oostzee) bekende een heks wat zij een 
man had aangedaan. Ze stak in zijn schoenen wat aarde uit het graf van de verdronken zoon 
van een beul, samen met enkele doodhoofdbeenderen, wat Bilzekruidzaad, zout en 
schaamhaar. De betoverde man werd door deze betoverde handelingen gedwongen om haar 
als een slaafje na te lopen.                                                                                                          
Een jagersvolk uit de Vogezen wilde dat men het sap van Bilzekruid mengde met het vet en 
het bloed van de te jagen wildsoort en die pasta moest men dan in de aarde begraven. Eén 
uur later zou deze wildsoort dan komen aanlopen. 
 
Het Bilzekruid als component van heksenzalf 
De plant was een bestanddeel van de vroegere heksenzalven. Bij acute vergiftigingen  



traden prikkeling van de zintuigen en hallucinaties op. Sensaties als vliegen en persoons-      7    

veranderingen, bijvoorbeeld in een dier, werden door de gedrogeerden als echt ervaren. 
Samen met Wolfskers en Alruin hadden deze planten een bijzondere reputatie  
vanwege  hun 7 psychoactieve effecten, waardoor men dacht in contact te komen met de 
boven-natuurlijk wereld. Porta schreef in 1589 dat over de invloed van het sap van die 
dranken: “..kon denken dat men een vis was en op de grond liggend zwembewegingen 
maakte met armen en benen. Iemand anders dacht dat hij een gans was en probeerde gras te 
eten, dan kweelde hij als een vogel en klapperde hij met zijn vleugels.” 

De bladeren, en ook de gemakkelijker doseerbare 
zaden, werden voor hun roesopwekkend effect 
gerookt. Het gebruik is nu verouderd, omdat het 
gehalte aan giftige stoffen sterk varieert en 
gemakkelijk tot vergiftiging kan leiden. De oude 
volksnamen Dolkruid of Mallewillempjeskruid, 
wijzen ook op de giftigheid van de plant. Anders 
hadden we naast de koffieshop ook wel een 
Bilzekruidshop gehad. 
 
Tot in de 17e eeuw werd ook 
bier met het zaad van Bilzekruid 

versterkt. Bilzekruid is een oeroud geneeskruid, dat al voor 2000 v.Chr. in 
gebruik was bij de Sumeriërs. Gifstoffen uit deze plant werden wel gebruikt 
als middel om bekentenissen van politieke gevangenen af te dwingen! De 
bedwelmende eigenschappen werden ook gebruikt tegen kiespijn. 
 
Bij één van onze excursies kwam ik in gesprek met onze voorzitster en 
vertelde haar over Bilzekruid in onze straat. Ze zei dat ze dit een hele mooie 
plant vond. Ik had nog wel wat zaad in de schuur en heb haar hiermee hopelijk verblijd.  
Maar mocht ze ooit ‘vreemd’ gedrag vertonen dan … 
 
 
Gebruikte bronnen en referenties:  
Boek: “Compendium van rituele planten in Europa.”  
Boek: “Wilde planten van Nederland en 
België”.  

 

 

===================================================== 
 
Herfst 
Tijd van paddenstoelen, vogeltrek en 
vallende bladeren. De laatste winnen het 
ongetwijfeld in aantallen. Boeiend om te 
zien hoe bladeren verkleuren en 
vervallen en weer opgenomen worden in 
de cyclus van het leven. 
 
 

        

Karel 

  Gort 



Elke boom verkleurt op zijn eigen manier. Sommige beginnen aan de rand, andere vanaf      8 

de nerven.  
De Hazelaar heeft geen duidelijke strategie, overal zie je het bladgroen wegtrekken.   
Eenmaal gevallen en nat geworden blijft er al snel weinig meer over van het blad. 
Omdat bomen overal staan is dit proces overal te volgen. 

Bram  van  Vliet    

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
Lezing over de Wadden  
(23 november 2021) 

Betty   Kooist ra 

 
Het Wad heeft wat. 
Al jaren ben ik groot fan 
van het Waddengebied en 
de Waddeneilanden. Ook al 
jaren breng ik meerder 
bezoeken aan de eilanden. 
Als amateurfotografe heb ik 
duizenden plaatjes 
geschoten. Graag laat ik u 
iets zien van de schoonheid van het Waddengebied, Unesco Werelderfgoed. Elke keer anders 
en elke keer weer bijzonder. We pakken de fiets en maken een fietstocht over de eilanden. 
Lucht in de banden, motor aan en starten maar. Het eerste eiland Texel. Het schapeneiland 
wordt er vaak van gezegd. Maar ook van de tuinwallen en de Slufter.  
 
Vlieland het eiland van de schilderes Betsy Akkersloot-Berg en Willem de Vlamingh. 
Terschelling, Skylge voor de Friezen. De Brandaris en het Stryper Wyfke. Naar haar 
waarschuwing werd geluisterd.  
We gaan naar Ameland. De mem van Sjoerd spookt over het eiland en bij slecht weer hoor je 
haar roepen OERD.  
Als laatste Schier(monnikoog) eiland van de Schiere monniken en autoluw.  
 
Elk eiland heeft zijn verhaal maar allemaal hebben ze prachtige natuur, luchten, vogels, 
planten en nog veel meer. Kijk om u heen, verwonder u, net als ik bij elk bezoek aan dit 
unieke Werelderfgoed. 
Graag ontmoet ik u op dinsdag 23 november als we een bezoek brengen aan het 
Waddengebied en de eilanden. 
======================================================================= 
 

Natuurreis door India.     
Lezing op 19 oktober  
India is een land dat in veel 
opzichten tot de verbeelding 
spreekt. Het land is zo groot dat 
het eigenlijk een continent is. Er 
leven meer dan een miljard 
mensen met een zeer interessante 
en diverse cultuur. 
Landschappelijk kent het land veel 
variatie met hoge bergen in de 
Himalaya, dichte oerwouden, 
woestijnen en grote rivieren met 
aansluitend moerassen.   Taj Mahal 



 

 Martin en ik maakten in 2019 een rondreis waarbij we vijf totaal verschillende               9 

natuurgebieden bezochten. De reis was bedoeld als vogelreis, maar het is onvermijdelijk 
om ook de grote hoeveelheid andere (zoog)dieren te tonen.  
Ik zal een impressie geven van de natuurlijke schoonheid van het land. 
 

Kjell  Nilsen 

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

Liggende Wolfsmelken 
In Nederland komt nog niet zo lang een drietal Wolfsmelken (Euphorbia’s) voor die een 
duidelijk liggende groeivorm vertonen. Dit is anders dan de inheemse Wolfsmelken die 
allemaal rechtopstaande groeivorm hebben. Ze zijn niet inheems en waarschijnlijk meegelift 
met de import van kuipplanten (b.v. Olijfbomen e.d.) uit Zuid Europa. Oorspronkelijk komen 
alle drie de soorten uit Amerika maar ze lijken het in Nederland goed te doen en ze 
verspreiden zich. Op het eerste gezicht zijn ze identiek ,maar als je ze wat beter bekijkt kun 
je ze toch makkelijk onderscheiden. Het gaat om de volgende soorten: 

   
Figuur 1: Straatwolfsmelk,  Euphorbia maculata, Middelburg 2015).  De bladeren van die van 
Straatwolfsmelk zijn meestal gevlekt en ovaal. De doosvrucht van Straatwolfsmelk is harig. 

   
Figuur 2: Geribde wolfsmelk, Euphorbia prostate, Leeuwarden 2020). Bladeren van de 
Geribde wolfsmelk zijn ongevlekt en rond. De doosvrucht  is gewimperd behaard. 

   
Figuur 3: Gladde wolfsmelk, Euphorbia serpens, Scheveningen 2020.  De bladeren van de 
Gladde wolfsmelk zijn ongevlekt en rond.  De doosvrucht is kaal.  

  
Figuur 4: Vergelijking van de doosvruchten van de drie liggende Wolfsmelken 
Deze soorten komen vooral voor in het stedelijk milieu, een overzicht is wellicht handig bij de 
stadsexcursies. 
 

 



Bronnen:             10 

Ton Denters (2020), Natuurtijdschriften, Flora op drift, Planten, 5(2). 
Grada Menting(2016), Stadsplanten, Een plantje dat gemakkelijk over het hoofd wordt gezien.   
Alienplantsbelgium.be/content/euphorbia 
Leni Duistermaat, Flora van Heukels, Editie 24 
 

Kjell  Nilsen 

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

 
Vogels van vroeger 
 
Zwarte Ruiter 
“Voor de steltlopers, waarvan 
sommige zeer noordelijk broeden, 
zet de herfsttrek vroeg in. Zij 
moeten tijdig naar oorden met een 
voldoende hoeveelheid voedsel 
zien te komen, waarbij ons 
waddengebied als een belangrijk 
tussenstation fungeert. En vandaar 
dat we nu vogels van allerlei slag 
zien rondkuieren of voedsel zoeken 
in het ondiepe water. Er zijn vele 
tientallen rosse grutto’s, de 
borstveren vosrood glanzend in de 
zon. Verder een troep vrolijk 
zwart-witte scholeksters met rode 
snavels en dito poten, wulpen, 
direct kenbaar aan de sterk naar omlaag gebogen snavels, en tenslotte veel kleinere dieren 
van allerlei soort. Door de kijker ontdekken we zwarte ruiters en heel veel groenpootruiters. 
Er tussendoor wandelen ietwat plompe, lichtgrijze kanoetstrandlopers en in een heel klein 
plasje modderen zowaar een paar goudplevieren.” (uit: Kees Hana, “Van dier en plant, water 
en land”, 1942) 
De Zwarte ruiter ofwel Tringa erythropus, wat zoveel betekent als ‘witgat met rode poten’. 
In de zomer heeft deze vogel een roetzwart verenkleed. Hij wordt wel vergeleken met de iets 
kleinere Tureluur, zoals blijkt uit de namen Grote Tuut (Westfriesland) en Swarte Tjirk 
(Friesland). Witte Strandloper is een toepasselijke naam in de winter, want de kleur van z’n 
veren verandert dan in grijs en wit. (uit: Henk Blok en Herman ter Stege, “De Nederlandse 
vogelnamen en hun betekenis”, 1995) 
“Tijdens de lange reis van het noorden naar het zuiden doet een klein aantal zwarte ruiters 
ons land aan. Zij hebben dan hun deftige bruiloftskleed uitgetrokken en dit verwisseld voor 
een veel lichter kostuum, dat eigenlijk beter bij de zomer zou passen. Van al het zwart valt 
niets meer te bespeuren. Alleen de grote slagpennen zijn donkerbruin, de staart is bruin met 
witte dwarsbanden. De gehele bovenzijde van het lichaam is licht grijsbruin met witte 
vlekjes; de kruin is iets donkerder. Zo op het oog lijkt een Zwarte ruiter in zijn winterse 
pakje wel iets op een lichtgekleurde tureluur. De laatste heeft echter kortere poten en snavel 
en laat in de vlucht een brede vleugelstreep zien, die de Zwarte ruiter mist. Hoewel de 
zwarte ruiters de kustgebieden, de slikvlakken en de wadden prefereren als pleisterplaats, 
kan men ze echter ook wel aantreffen op modderige oevers en drassige weilanden in het 
binnenland.” (uit: M. de Jong, “Vogels van wad en slik”, 1964) 
“De Groenpoot- en Zwarte ruiter overzomeren in kleine aantallen op de Wadden, d.w.z. 
verblijven er zoals vele steltlopers dat doen zonder te broeden. De Zwarte ruiter zien wij dan 
in zijn zomerkleed: een donker kleed, met rode poten en snavel, terwijl bij het opvliegen een 
witte sigaar op zijn rug te zien komt.” (uit: G.F. Makkink, “Het leven van onze wadvogels”, 
1963) 
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komen opdagen: allemaal vogeltjes van de grootte en bouw van tureluurs en de Tureluur 
zelf is er ook bij, duidelijk te kennen aan zijn rode poten en rode snavel. Een enkele keer 
zie je een grote Tureluur met een geheel zwarte onderzijde, dat is de Zwarte ruiter. ’s 
Winters komt hij meer voor, maar dan is die zwarte onderzijde haast helemaal wit geworden 
en dan ziet de Zwarte ruiter er zelfs lichter uit dan de Tureluur.” (uit: Jac. P. Thijsse, “Het 
Vogeljaar”, 1923) 

Hans  Boekhout 

************************************************************************************************* 
 
3 september 2021 

KNNV-senioren bezoeken Marker Wadden 
 

Na het Corona-rampjaar 2020 kon er nu weer een Seniorenexcursie worden georganiseerd  
( Marjolein Kleijze en Eric Stockx). 
 Op vrijdag 3 september jl was het zover. De 26 deelnemers, keurig verdeeld over een 
aantal auto's verzamelden zich bij de veerboot, Bataviahaven nr. 1, in Lelystad.  
De horeca ter plaatse bood een gezellig terras waarvandaan we om 13.00 uur het IJsselmeer 
opvoeren.  Dit is ook zo'n moment dat je elkaar na lange tijd weer eens terugziet. Even gauw 
bijpraten.  
Aan de horizon waren "onze"  lage, zonbeschenen zandduintjes al te zien. Een frisse wind 
maakte het verblijf in de zon op het 
bovendek aangenaam. 
In de haven aangemeerd ging men aan 
de wandel richting het bezoekers-
centrum annex café. 
Een paar gebouwtjes van grijsbruin hout 
- cafe, kantoor, werkplaats, 
vakantiehuisjes, opslag van electriciteit 
in accu's - vormden het decor van 
menselijke activiteit. 
Een paar gidsen - vrijwilligers van 
vereniging Natuurmonumenten - boden 
zich aan voor een excursie over het 
hoofdeiland. De overige 4 eilanden zijn 
voor publiek niet toegankelijk. 
Ondergetekende kwam met nog een 
dozijn KNNV-ers in een groep terecht die anderhalfuur zou gaan wandelen.       Gids 
 

Eerst gaf de gids wat algemene 
informatie.  Marker Wadden is een groot 
project dat zorgt voor natuurherstel van 
het Markermeer. Door de aanleg van 
natuureilanden met zand, klei en slib uit 
het Markermeer komt er nieuwe natuur 
tot ontwikkeling. Zowel onder als boven 
water. Een natuurparadijs voor vissen en 
vogels en een heerlijk recreatie-eiland. 
Met de aanleg van Marker Wadden 
creëren Natuurmonumenten, 
Rijkswaterstaat en Boskalis een robuust 
natuurgebied in het hart van Nederland, 
waar we op innovatieve wijze bouwen 
met en voor de natuur. 
            Deelnemers 

Naar verwachting zullen de 5 kunstmatige opgespoten eilandjes in het Marker- 



meer een waddenachtig gebied opleveren waarvan de puur natuurlijke ontwikkeling een    12  

aanzet gaat vormen voor de zozeer gewenste verbetering van de water- en bodem- 
kwaliteit in het Markermeer. Na het opspuiten heeft men de eilandjes en de water-   
partijen ertussen met rust gelaten. Wel is er helmgras aangeplant tegen verstuiving en 
worden de rietvelden met gaas tegen ganzen beschermd. 
 

Resultaat na 5 jaar - er is een vruchtbaar moerasgebied ontstaan met een rijke pioniersflora 
en -fauna die nog steeds aan diversiteit winnen. 
De meeste KNNV-ers genoten van een gegidste wandeltocht, sommigen zochten hun weg zelf. 
De kennismaking met dit splinternieuwe natuurgebied was een bijzondere ervaring. 
Voor het wandelen waren de harde schelpenpaden heel geschikt. Betreden van de berm is 
verboden. 
De gids die op anderhalf uur wandelen had gerekend kwam er halverwege achter dat dit   

2 

1/2 uur zou gaan worden. Hij vatte het sportief op. KNNV-ers IJ & L laten zich nu eenmaal 
niet opjagen als er mooie planten en vogels te bestuderen zijn. 
Die moet je dus stuk voor stuk determineren, 
bediscussiëren en fotograferen. 
Om de sfeer enigszins weer te geven volgt hier 
een handvol namen van planten en vogels. 
 

Gewone rolklaver, Goudknopje, Goudzuring, 
Grote centurie, Grote zandkool, Kartuizer anjer, 
Klein vlooienkruid, Moerasandijvie, Zeeraket en 
Zulte, Koninginnekruid, Perzikkruid en 
Straatwolfsmelk. 
Vogels :  Aalscholver, Grote zilverreiger,  
Bergeend, Houtsnip, Bontbekplevier, Casarca, 
Bonte strandloper,  Baardmannetje,  
Huiszwaluw, Kluut (grootste 
 broedkolonie in ons land),                     Waterral 
In het cafe stonden op een schoolbord  
nog veel meer bijzondere waarnemingen 
genoteerd. De gids noemde het grote aantal 
wetenschappers dat onderzoek doet naar alle 
biologische verschijnselen in de nieuwe natuur. 
 
De laatste retourboot vertrok om half 6 en nam  
ook alle vrijwilligers en ander personeel mee 
naar Lelystad - de Marker Wadden waren weer 
helemaal teruggegeven aan de natuur. 

              Groene kikker  

 
 
Mooi meegenomen was dat de 
vaarroute ons nu veel dichter bij 
de 25 m hoge sculptuur van de  
Brit Antony Gormley bracht. 
 
De officiële titel luidt "Exposure" 
maar in het dagelijks gebruik kom 
je meestal "de Hurkende" of 
"Poepende Man" tegen. 
 

Geert  Boerma 

============================= 
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1. Algemeen Dagblad, half september jl.  Bron:  Erica 
 

Een snoekduik en weg is je ijsje of worst: Rotterdams meeuwenpaar vliegt elke 
dag naar Den Haag, vooral vrouwen en kinderen zijn de pineut. 
 

Meeuwen zijn slimme beesten. Neem het Rotterdamse vogelpaar dat elke dag opnieuw 

naar Den Haag vliegt om zich daar in de binnenstad te goed te doen aan een niet al te gezonde 
maaltijd. 
De twee Maasstad-meeuwen hebben zich gespecialiseerd in het stelen van worsten en ijsjes die 
klanten van de Hema in de Grote Marktstraat van Den Haag mee naar buiten nemen, zegt ecoloog en 
meeuwenexpert Roland-Jan Buijs. 
,,Als het meeuwenpaar een kind of een vrouw bij de Hema met zo’n lekkernij ziet lopen, maakt één 
van hen een snoekduik in de hoop dat het slachtoffer z’n ijsje of worst laat vallen. De ander pikt de 
buit van de grond en vliegt ermee naar de naastgelegen Bijenkorf”, vertelt de ecoloog. 
"Op het dak werken ze dan gezamenlijk de vangst naar binnen." 

Heftige schrikreactie 
Mannen hoeven niet bang te zijn om aangevallen te worden door het kieskeurige paar, weet Buijs die 
al bijna twintig jaar onderzoek doet naar onder meer Rotterdamse en Haagse meeuwen. "Zij hebben 
vaak een minder heftige schrikreactie en laten hun snack dus minder snel vallen". De standplaats van 
het brutale meeuwenstel is de BP-raffinaderij in het industriegebied Europoort in Rotterdam. Dankzij 
foto’s en observaties heeft Buijs het bijzondere gedrag van de Bonnie & Clyde onder de meeuwen 
goed in beeld. 
 

2. 
Nieuwe gaswinning in de Waddenzee: een slecht idee. 
De Waddenzee is UNESCO Werelderfgoed en onze enige wildernis. Het is verreweg het 
belangrijkste getijdengebied van Europa, waar miljoenen vogels van afhankelijk zijn voor hun 
voortbestaan. Mede daarom is het ook internationaal beschermd als Natura 2000-gebied. Dit 
zou allemaal genoeg reden moeten zijn voor solide bescherming, nu en in de toekomst. 
Helaas is dit niet het geval. 
 

3. 
Paddenstoelen op de golfbaan. 
De golfbaan van Landgoed Tespelduyn bestaat uit veel meer 
dan strak geschoren fairways en golfballen. Tussen de holes 
liggen stroken grond waar veel wilde planten te zien zijn en 
paddenstoelen groeien. Om u mee te laten genieten van al het 
moois dat groeit en bloeit op Tespelduyn, organiseert KNNV 
afdeling Bollenstreek op zaterdag 2 oktober de laatste 
natuurwandeling van dit jaar. De gids zal ons rondleiden in de 
wondere wereld van de paddenstoelen. 
Na deze wandeling nog niet genoeg van paddenstoelen? Op 23 
oktober wordt ook een minicursus Paddenstoelen georganiseerd 
bedoeld voor beginners die meer over paddenstoelen willen leren.  
 

4. 
Vogels, ook alledaagse, van dichtbij bekijken en fotograferen vanuit een schuilhut 
is een aangename tijdbesteding. Zie  facebook.com/vogelhutveendam en 
fotohut-rdw.nl 
 

5.  
https://www.birds.cornell.edu/home/   -   een Amerikaanse site om in rond te struinen. 
 

6. 
www.brucepercy.co.uk      Plaatjes kijken 
instagram.com/bruce.persy 
 

Bijdragen voor het e.v. Samengesteld Blad vóór 01-12-2021  inzenden bij bestuur of redactie. 

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=28167
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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 
ledenadministratie 
Penningmeester     Kjell Nilsen  kenilsen@xs4all.nl   06- 1838 8573  
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  ingaande 1 januari 2022 € 35,00 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. 06-1356 7604                                                       
 
Website: http:// www.ijsselenlek.knnv.nl 
Webmaster:  Hans Boekhout 
 
Lezingen 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, vertrek 10.00 uur. 
Aanmelden vooraf is noodzakelijk via e-mail  knnvijenl@live.nl  of telefonisch bij de excursieleiding. 
Doe dit a.u.b. vóór 19.00 uur op de voorafgaande dag. 
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 is maximaal 20 cent per gereden km - dit bedrag te delen door het aantal inzittenden. 
 

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.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


