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Samengesteld Blad

Van het bestuur 
Door een gelukkige samenloop van omstandigheden staat 
de lente in haar verschillende verschijningsvormen 
centraal in dit Samengesteld Blad. Het begon met de 
cursus SSnzenplanten van Be6y Kooistra. Voor de redacSe 
was dat een aanleiding om haar te interviewen. Ze vertelt 
over haar vroegste waarneming van de boerenkrokus die 
later tot een diepgaande studie van de sSnzenflora heeZ 
geleid. In de rubriek ‘De keuze van…’ heeZ Ilse Jonker een 
foto van Koos Oosterlaan gekozen: bonte krokussen. Erica 
bestudeerde de reden waarom sleutelbloemen sSjlen van 
verschillende lengtes hebben. Op haar verzoek heeZ Koos 
Oosterlaan foto’s gemaakt van doorsneden ter 
verduidelijking. Ook Karel Gort beschrijZ een 
voorjaarsbode in de rubriek ‘What’s in a name’: de 
zandraket, een stoepplantje met een bijzondere gave! 

Tot zover de flora.  
Hans Boekhout wijdt zijn ‘Vroegere vogels’ aan de merel, 
de vogel die de lente zo melodieus inluidt en bovendien is 
het de vogel van het jaar.  
Een dag naar het strand leverde verschillende ervaringen 
op. Bram van Vliet levert een serie fraai geïllustreerde 
wulken aan, met ook een dwarsdoorsnede.  
Ruud en Be6y van Middelkoop trokken na de hevige 
vrijdagstorm in februari naar de kust en Be6y vertelt over 
de vondst van een zeepaardje. 

Maar om te beginnen bieden we u een gevarieerd 
excursieprogramma voor de maanden april, mei en juni 
aan, samengesteld door Hans Boekhout en de werkgroep, 
waarmee de natuur in haar vele face6en aan bod komt. 
Laten we daarvan volop gaan genieten! 

Inleveren van kopij voor het volgende nummer graag vóór 
12 juni 2022. 
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Excursies 2e kwartaal 2022 

 

2 april 2022 

Keersop, Westerhoven (Noord-Brabant), insecten, planten, vogels o.l.v. Bram Koese 

Be6y van Middelkoop liet weten: Hier worden regelmaSg eigenaardige dingen gevonden, waaronder 
de haZ Brachycercus harrisellus. Ik denk dat we hier goed kunnen afspreken (voor 'Bij de Neut' in 
Westerhoven). Vanaf daar is het ongeveer 100 meter lopen naar de Keersop. Een klein stukje verder 
ligt De Beekloop, ook een interessante beek. 

Aangezien dit een excursie met een externe gids is vragen we de deelnemers €5 per persoon. 

9 april 2022  

Eendragtspolder, vogelcursus ‘eenden en ganzen’ o.l.v. Eric Stockx 

De Eendragtspolder ten noordoosten van Ro6erdam is een zg. ‘waterbergingsgebied’, bedoeld voor 
wateropslag in Sjden van extreem hoogwater. Maar tegelijk is het een heel interessant vogelgebied, 
waar regelmaSg ook bijzondere soorten worden gezien. Deze excursie staat open voor onze leden, 
maar is primair bedoeld voor cursisten van onze vogelcursus. 

Woensdag 13 april 2022 

Door-de-week excursie naar de Beningerslikken, vogels o.l.v. Hans Boekhout 

De bijna 300 hectare van natuurgebied Beningerslikken (op Voorne-Pu6en) bieden rust en ruimte 
aan watervogels en steltlopers. Door de diversiteit in het landschap voelen veel vogelsoorten zich 
thuis in deze typische deltanatuur. Het is een uitgestrekt landschap met kreken, slikplaten en ruigten 
aan de rand van het Haringvliet en het Spui. 

16 april 2022 

Quackjeswater, struinen, vogels en planten o.l.v. Hans Boekhout 

Quackjeswater is één van de twee grote duinmeren in Voornes Duin. Het is in de 17de eeuw 
ontstaan toen een groeiende duinenrij een oude kreek afsloot van de zee. De merkwaardige naam 
heeZ het watertje waarschijnlijk te danken aan de kwak (of zoals men toen schreef: quack), een 
nachtreiger die hier vroeger veel voorkwam. Tegenwoordig is deze vogel in ons land zeer zeldzaam 
en hij wordt ook in het Quackjeswater zelden nog gezien. Maar wel broeden er nu onder meer 
lepelaars en aalscholvers, die vanaf het uitkijkpunt goed zijn te zien. 
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23 april 2022 

Eempolders, vogelcursus ‘weide, moeras en plas’ o.l.v. Hans Boekhout 

De Eempolders in de provincie Utrecht bestaan nog uit echt oudhollands boerenland. Hier bloeien 
de do6erbloemen, broeden weidevogels en vinden wintergasten rust. Een open gebied vlak bij de 
Randstad waar het heerlijk wandelen is. Ook deze excursie staat open voor onze leden, maar is 
primair bedoeld voor cursisten van onze vogelcursus. 

30 april 2022 

Geestmerambacht, voorjaarspaddenstoelen o.l.v. Kjell Nilsen 

Geestmerambacht (in Noord-Holland) wordt wel gekenschetst als een grote plas omgeven door een 
parkachSg landschap met bosschages, grasvelden, rietoevers en (later in het jaar) 
orchideeënweides. We gaan hier zoeken naar paddenstoelen, waarvoor het ook een interessant 
gebied is. 

7 mei 2022 

Plantenexcursie met Bram van Vliet o.l.v. Ans den Haan 

We gaan met Bram van Vliet op zoek naar interessante planten. Waar precies? Dat wordt ‘last 
minute’ bekend gemaakt, anankelijk van welk gebied ons veel te bieden heeZ. 

14 mei 2022 

Mildenburg en Voorne’s Duin, vogelcursus ‘stad, dorp, bos en park’ o.l.v. Eric Stockx 

We bezoeken zowel de omgeving van de Tenellaplas in de duinen van Oostvoorne als het landgoed 
Mildenburg meer in het centrum van het dorp. Ook deze excursie staat open voor onze leden, maar 
is primair bedoeld voor cursisten van onze vogelcursus. 

Donderdag 19 mei 2022 

Door-de-week excursie naar de Nieuwe Driemanspolder, vogels o.l.v. Eric Stockx 

De Nieuwe Driemanspolder is een natuur- en recreaSegebied dat aansluit bij het Westerpark en het 
Buytenpark in Zoetermeer. Pas geopend in 2020, dus nog volop in ontwikkeling. TegelijkerSjd vangt 
de polder bij extreme regenval het overtollige water uit de omgeving op. Dus het gebied is niet 
alleen een fijne plek om naar vogels te kijken, het draagt ook bij aan de veiligheid in de regio. 

21 mei 2022 

Brabantse Biesbosch, vogelcursus ‘roofvogels’ o.l.v. Eric Stockx 

We kijken in dit gebied natuurlijk naar alle vogels, maar in het kader van de vogelcursus gaat onze 
aandacht speciaal uit naar roofvogels. En dan denken we dus niet in de laatste plaats aan de 
Zeearend… Ook deze excursie staat open voor onze leden, maar is primair bedoeld voor cursisten 
van onze vogelcursus. 
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28 mei 2022 

Zouweboezem, vogels en planten o.l.v. Hans Boekhout 

De Zouweboezem is een in de 14e eeuw gegraven boezemgebied dat diende als opvang van het 
overtollige water uit de omliggende polders. Het gebied bestaat uit open water, riet- en 
zeggemoerassen, wilgengrienden en elzenbroekbos. De Zouweboezem is het kleinste "Belangrijke 
Vogelgebied" van Nederland, met als voornaamste broedvogel de Purperreiger.  

Maar daarnaast zijn de zwarte sterns en allerlei zangvogels natuurlijk het sterke punt van dit mooie 
gebied. 

4 juni en 11 juni 2022 

Reis naar Hongarije 

Onze afdeling, althans de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld, bezoekt Farm Lator in 
Hongarije. 

Woensdag 15 juni 2022 

Door-de-week excursie naar de Starrevaart, vogels o.l.v. Hans Boekhout 

We bezoeken o.a. de hier staande vogelkijkhut. Wat maakt die kijkhut nou zo’n aangename hut? 
Allereerst de ligging. Het uitzicht op het westen maakt dat je vrijwel de hele dag zon in de rug hebt. 
Alleen tegen zonsondergang kijk je tegen de zon in. Dan de ruime opzet, de bankjes, de kijkgaten op 
de goede hoogte. Tenslo6e: er ligt een vogeleiland pal voor de vogelkijkhut en een rij palen eindigt 
zowat onder een van de kijkgaten. 

18 juni 2022 

Lentevreugd, planten en vogels o.l.v. Eric Stockx 

Lentevreugd is een voormalig stuk bollengrond uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Het ligt in 
Wassenaar aan de westkant van provinciale weg N441. Het terrein is in een periode van ca 10 jaar 
door aankoop van aanvankelijk 42 ha uitgebreid naar een kleine 100 ha en omgevormd tot 
kwelgrasland met sloten en poelen. Er groeien o.a. orchideeën en er zijn interessante vogels te zien. 
Wat willen we nog meer?  

25 juni 2022 

Eiland Tiengemeten, planten en vogels o.l.v. Jeroen Dekker 

Ons afdelingslid Jeroen Dekker heeZ dit gebied (voor zijn werk) niet lang geleden op planten 
geïnventariseerd. Er blijkt een grote variëteit aan planten te groeien, waaronder verschillende 
soorten orchideeën. Jeroen leidt ons langs een aantal van die bijzonderheden. 

Voor alle excursies geldt: 
We vertrekken vanaf Capelse Brug, parkeerterrein bij de vrachtauto's. 
In de zomerSjd vertrekken we om 8:30 u. 
Door-de-weekse excursies starten om 9.30 u. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl. 
Kijk ook alSjd even op de website (h6ps://ijsselenlek.knnv.nl) of er nog wijzigingen zijn! 
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Interview met Betty Kooistra: “Mijn liefde 
voor stinzenplanten” 
Op 1 februari jl. hield Be6y Kooistra online een cursusavond over SSnzenflora. De belangstelling 
daarvoor was groot en er kwamen veel posiSeve reacSes op. Dat was aanleiding voor de redacSe 
om Be6y een paar vragen te stellen. 

Wanneer is je liefde voor sInzenplanten ontstaan? 

Mijn liefde voor de sSnzenflora is al vroeg ontstaan. Als meisje had 
mijn mem (moeder) een rozentuin. Naast de tuin was een groot 
grasveld. Daarin kwamen in het vroege voorjaar krokussen 
tevoorschijn. PrachSg vond ik die. De tere lila plantjes die zomaar 
uit het gras kwamen. Het enige wat ik wist was dat het krokussen 
waren. Nu weet ik dat het boerenkrokussen waren. Elk jaar vond ik 
dat fantasSsch. Nu vraag ik me af hoe ze daar gekomen zijn. Na ons 
trouwen verhuisde ik en raakte de natuur op de achtergrond. De 
kinderen kwamen en ik had andere dingen te doen. Op zomaar een 
moment zag ik opeens een roodborst in de tuin en toen kwam de 
natuur in volle omvang terug. Ik volgde de opleiding voor 
natuurgids van IVN en daarna de opleiding determineren van de 
wilde flora. Daarbij brachten we een bezoek aan Dekema State in 
Jelsum en toen viel ik als een blok voor de bolletjes, knollen en 
wortelstokjes. Vanaf dat moment was het mis en is het geworden 
wat het nu is. Ik volg het verhaal van de sSnzenflora op de voet en 
ik denk niet, dat het weer anders wordt. 

Sneeuwklokje, voorbeeld van bol 

Zou je het verschil tussen een bol en een knol nog eens willen uitleggen? 
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Krokus, voorbeeld van knol 

In de sSnzenflora wordt er gesproken over bollen, knollen en wortelstokjes. Een bloembol is net als 
een ui. De bloembol bestaat uit verschillende laagjes. Rokken noemen we die. Daarin wordt het 
reservevoedsel opgeslagen. Het is dus de voorraadschuur. In het hart van de bol zit het nieuwe 
bloembeginsel, de spruit. Het reservevoedsel uit de rokken is nodig voor de nieuwe bloei. Een 
sneeuwklokje is een bol. 

Een knol kun je vergelijken met een aardappel. Eigenlijk is het een verdikte wortel. De dahlia is een 
knol. Snij je hem door, dan zie je zetmeel, het voedsel. De buitenkant is vaak ruw en er zi6en putjes,  
ogen in. In deze ogen ontwikkelen zich de spruitjes die uitgroeien tot plantjes. Knollen hebben geen 
wortels nodig om voedsel uit de grond te halen. Dat zit in de knol. Wel hebben ze wortels nodig om 
water op te nemen. Het wortelstelsel is veel kleiner dan bij andere planten. Een krokus is een knol. 

Een wortelstok kun je vergelijken met een rizoom. Bijvoorbeeld een uitloper van riet (rizoom). De 
bosanemoon heeZ wortelstokken. Deze groeien horizontaal op een diepte van ongeveer 10 cm. Elk 
nieuw stukje van de wortelstok vormt een knop waar weer een nieuw plantje uit groeit. De nieuwe 
plantjes groeien rechtstreeks uit de wortelstok. De gewone bosanemoon kan zich ook via zaad 
verspreiden, een gevulde (halskraagvorm) alleen via wortelstokken. 

Hoe zit het nou met de voortplanIng van bollen en knollen 

Veel bollen en knollen vormen zaad. Aan de zaadjes zit vaak een wit uitsteekseltje. Deze 
uitsteekseltjes beva6en veel ve6en, suiker, vitamine B en C, zetmeel en eiwit… De uitsteekseltjes 
zijn mierenbroodjes. Mieren zijn hier dol op. Ze slepen ze mee naar hun nest. Vaak zijn de 
mierennesten rulle zandhoopjes. De mieren eten de broodjes op en de zaadjes blijven liggen. Het 
rulle zandhoopje is een ideale kiemplek voor het zaadje. Ik stel me zo voor dat een mier op een 
gegeven moment de verleiding van het mierenbroodje niet meer kan weerstaan en op weg naar het 
nest alvast zo’n broodje opeet. Het zaadje blijZ achter en na een aantal jaren verschijnt er opeens 
op een vreemde plek een nieuwe plant. Veel bollen en knollen in de sSnzenflora hebben 



KNNV Afd. IJssel en Lek 33e jaargang nr. 2 2e kwartaal 2022 

Samengesteld Blad  7

mierenbroodjes aan hun zaad. Daarom zijn de mieren ook een belangrijke factor in de biotoop van 
de sSnzenflora. 

 

Winterakoniet, voorbeeld van wortelstok 

Veel gekweekte bollen vermeerderen zich door nieuwe bolletjes, broedbolletjes naast de 
moederbol. Deze broedbolletjes zijn vaak idenSek aan de moederbol. Graaf die bollen op, scheur 
ze en zet ze weer terug. De nieuwe broedbolletjes bloeien na twee, drie jaar. 

Tijdens je cursus sprak je over krokustorentjes… 

Een jaar of vier geleden ontdekte ik ineens op de groeiplaats van de boerenkrokus bij Stania state 
zaaddoosjes. Gevuld met prachSge knalroze zaadjes. Mijn verwondering was groot. Van wie waren 
die zaadjes. Het enige wat ik kon bedenken was de krokus, in dit geval de boerenkrokus. Maar 
ze6en die zaad??? Navraag bij Yvonne van de bloembollen leverde inderdaad het antwoord. Ja, 
echte wilde krokussen ze6en zaad. Maar hoe ze dat doen is een ingewikkeld verhaal. Het gebeurt 
buiten ons blikveld onder de grond. Het vruchtbeginsel zit namelijk ondergronds. Stuifmeelkorrels 
worden op de stempel afgezet. Daarna groeit de stuifmeelbuis naar binnen naar het 
vruchtbeginsel. Na de bevruchSng vormt zich een zaaddoos. En dan begint het steeltje met het 
doosje te groeien en komt bovengronds. Soms wel enkele cenSmeters. Dit is voor de verspreiding 
van de zaadjes handig. Het is gewoon elk jaar weer een uitdaging om de zaaddoosjes te vinden. 
Omdat het gras plus de zaaddozen vaak vroeg gemaaid wordt, is het moeilijk om ze te vinden. 
Wacht dus even met maaien en ga op zoek naar deze mooie roze zaadjes. Het levert ook meer 
krokussen op! 
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De keuze van … Ilse Jonker 
Bij het doorbladeren van een paar jaargangen van het Samengesteld Blad kwam ik bij de foto’s van Koos 
Oosterlaan. Opnieuw raakten de foto’s van de krokussen mij. De bijzondere details, zo zuiver 
gefotografeerd. Maar vooral de foto van de krokussen waar het zonlicht op valt: de lente straalde me 
tegemoet! 

 

12 april 2022: Lezing  ‘de bestuivers van Zuid-
Holland’ door Marco Tanis 
De diversiteit van bestuivers is groot, en Zuid-Holland is het thuis voor veel bijen en zweefvliegen. Zo zijn de 
Hollandse duinen, Tiengemeten en de Biesbosch rijk aan bijzondere, zeldzame soorten, die soms amper in 
andere provincies voorkomen.  Maar ook midden in de stad, op groene daken, oude stadsparken en 
volkstuincomplexen komen veel verschillende bijen en zweefvliegen voor. Rondom Capelle zijn dan ook veel 
interessante plekken. Tijdens de lezing van 12 april zal Marco meer vertellen over de interessante bijen en 
zweefvliegen die in Zuid-Holland leven, waarom ze belangrijk zijn, en hoe ze geholpen kunnen worden.  

Plaats: Buurtcentrum De Fluiter, Wiekslag 3, Capelle a/d IJssel. Tijd: 20 - 22 u. Toegang: €3, incl. koffie/thee.
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De Primula 

Wie heeZ er al eens heel goed naar de Primulaatjes gekeken, die in het voorjaar opkomen? Ik las laatst over 
het verschijnsel heterostylie. Er zijn bloemen die verschillende lengtes sSjlen hebben. Sleutelbloemen zouden 
twee vormen hebben, de ene plant heeZ bloemen met een korte sSjl en de andere met een lange sSjl 
(heterodistylie). Dat wilde ik graag verder onderzoeken.  

                

Ik ben naar de kweker gegaan, en heb eens goed naar de te koop staande Stengelloze primulaatjes gekeken. 
En jawel, bij sommige plantjes zag ik de stempel buiten de bloem uitsteken, bij andere zag ik alleen 
helmhokjes bovenin de bloem.  

Op de foto rechts zie je de helmhokjes in het hart van de bloem, op de foto links zie je de stempel er bovenuit 
steken. Alle bloempjes van één plantje vertonen dezelfde bouw.  

Ik heb de bloemen doorgesneden en toen zag ik de bouw pas  goed.  De kwaliteit van mijn snijwerk en van 
mijn opname liet te wensen over en ik heb Koos Oosterlaan gevraagd, of hij foto’s van dit verschijnsel wilde 
maken. En tot mijn grote vreugde stemde hij daar onmiddellijk mee in en het resultaat ziet u hieronder op de 
volgende bladzij. En zoals jullie zien, heeZ Koos het prachSg vastgelegd. Op de eerste foto zijn de 
kelkbladeren (groen) gedeeltelijk weggesneden. Je ziet de kroonbuis, waarin het vruchtbeginsel, de sSjl en de 
meeldraden  verborgen zijn. Daarboven zie je de kroonbladeren (geel) 

Als je de bloembuis voorzichSg opensnijdt, openbaren zich daar de verschillende bouwwijzen van de Primula. 
Op de tweede foto zie je de korte sSjl met een stempel onder het midden van de kroonbuis. De helmhokjes 
zie je bovenin de bloembuis.  
Op de derde foto zie je de lange sSjl, die tot bovenin de bloembuis komt, en de helmhokjes zi6en hier juist 
halverwege de bloemsSjl.  

Ook het bovenstandig vruchtbeginsel is prachSg te zien.  
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 Wat is nou het nut van deze verschillende manier van bouw van dezelfde plant? Darwin zei het al: de 
planten doen van alles om zelfbestuiving te voorkomen. De papillen op de hoge stempel zijn groot en de 
lage stempel heeft kleine papillen.  En bij de stuifmeelkorrels is het andersom: de hoge helmhokjes 
hebben kleine stuifmeelkorrels en de lage helmhokjes hebben grote stuifmeelkorrels. Dit betekent, dat 
de stuifmeelkorrels van de plant met lange stijl niet passen op de eigen stempel, maar wel op de plant 
met de korte stijl. En andersom geldt hetzelfde. Deze primula kan zichzelf dus onmogelijk bevruchten. Ze 
hebben beide hun tegenhanger nodig om vrucht te kunnen zetten. Een ingenieus systeem om 
zelfbevruchting te voorkomen! 
Dat stijlen van dezelfde plantensoort verschillende lengtes hebben heet heterostylie. Bij de Primula is er 
sprake van heterodistylie – er zijn twee verschillende stijllengtes. Er bestaat ook heterotristylie, drie 
verschillende stijllengtes en drie verschillende plaatsen van de helmhokjes, en dat schijnt bij de Grote 
kattenstaart voor te komen. Dit is dus een uitdaging aan de lezer: wie weet de tristylie van de Grote 
kattenstaart vast te leggen? 

In schema is het als volgt:   
De Grote ka6enstaart – heterotristylie.  

 
 
Erica Griffioen en met veel dank aan Koos Oosterlaan ( 3 detailfoto’s en informaSe over de groo6e van 
de papillen)  

 

Korte meeldraden Middellange 
meeldraden

Lange meeldraden

Korte sSjl - Ja Ja

Middellange sSjl ja - Ja

Lange sSjl ja ja -
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What’s in a name   
Als de Vroegeling in al haar vormen volop in het zaad zit, komt er een ander voorjaarsplantje om 
het hoekje kijken. De meeste mensen lopen er nonchalant langs en denken aan een Herderstasje of 
merken het totaal niet op. Het zou een prachSg plantje zijn voor de rubriek “Stoepplantje van de 
week”. Tijdens het surfen op internet op zoek naar informaSe voor deze “What’s in a name” kwam 
ik tot mijn  grote verbazing een rubriek met deze Stel in Nature Today van de Hortus botanicus 
Leiden tegen. Eén arSkel van de rubriek “Stoepplantje van de week” ging zowaar over de Zandraket 
met als triggerende openingszin: De fruitvlieg onder de botanie. 
En zo kom ik nu bij de Zandraket. 

            
De Zandraket 
Arabidopsis thaliana 
Een eenjarig plantje uit de familie van de Kruisbloemigen van het geslacht Arabidopsis.  

 
De rozetblaadjes lijken op Fijnstraalsoorten maar ze missen de  gaffelharen. Een soort Griekse Y. 

De Zandraket staat over het algemeen bij iedereen in de straat bij boomspiegels, plantsoenen, 
moestuinen en tussen de tegels. En uiteraard op zanderige, vaak omgewerkte grond. Een héél 
bijzondere plantje dat je kan bewonderen in april en mei. 

 Waarom is dit zo eenvoudig ogende plantje zo bijzonder? 
Het is de lievelingsplant van geneSci in de hele wereld, omdat deze soort 
na zijn ontkieming al binnen vijf weken zaad draagt. Doordat de 
Zandraketplanten zichzelf bestuiven, worden nieuwe eigenschappen van 
generaSe op generaSe in ‘zuivere lijnen’ doorgegeven. Daardoor is het 
mogelijk de effecten van  veranderingen in de erfelijke eigenschappen na te 
gaan. Op raadselachSge wijze kan de Zandraket genen van zijn grootouders 
terugkrijgen, terwijl de plant van zijn ouders alleen afwijkende genen heeZ 
geërfd. De we6en van Mendel gaan dus niet alSjd op. Veel natuurlijke 
processen, zoals het delen van cellen, komen zowel bij planten als bij 
mensen voor. Onderzoek van planten kan daarom soms de mens ten goede 
komen. Belgische wetenschappers publiceerden in het wetenschappelijke 
SjdschriZ “Current Biology” een onderzoek aan een eiwit dat betrokken is 
bij de celdeling in de Zandraket. De resultaten ervan helpen misschien bij 
het voorkomen of genezen van kanker bij mensen.  
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Zandraket, het fruitvliegje onder de planten 
Zandraket is een lage, iele, grijsgroene, 
kruisbloemige plant met een wortelrozet. De soort is 
oorspronkelijk a{omsSg uit het Middellandse 
Zeegebied, maar heeZ zich tot kosmopoliet weten 
op te werken. Dat aanpassingsvermogen is ook een 
belangrijk aspect van onderzoek dat bij de vakgroep 
Erfelijkheidsleer van Wageningen University wordt 
uitgevoerd. Het aanpassingsvermogen van Zandraket 
hangt samen met enkele eigenschappen, die deze 
soort ook zo geschikt maken als onderzoeksobject: 
het is een kleine, eenjarige soort, met een beperkt 
aantal chromosomen, die weinig eisen stelt aan zijn 
omgeving en een korte levenscyclus heeZ. Zandraket 

is dus makkelijk te kweken, geeZ snel nakomelingen en is geneSsch goed in kaart te brengen. Het is 
daarmee het fruitvliegje onder de planten. 

Een andere welkome eigenschap van Zandraket is de neiging tot zel|estuiving. Hierdoor ontstaan 
zogenaamde ‘zuivere lijnen’. Veranderde eigenschappen worden zo in principe weer op alle 
nakomelingen doorgegeven. En dat is voor erfelijkheidsonderzoek een prakSsch uitgangspunt. 

Een weetje 

 
Een Deens biotechnologiebedrijf heeZ de Zandraket geneSsch gemodificeerd zodat ze geschikt zijn 
om landmijnen mee op te sporen. Wanneer er uit de bodem sSkstofoxiden  ontsnappen kleuren de 
bladeren van groen naar rood. Uit veel mijnen lekt deze stof. In 2005 werd in samenwerking met 
het Deense leger op een proefveld het concept uitgetest met drie verschillende types landmijnen. 
Hieruit bleek dat de planten daadwerkelijk verkleurden als ze zich in de nabijheid van een landmijn 
bevonden. Zie je veel rood gekleurde Zandraketbladeren dan niet gaffelen in je tuin.  
Een bijzonder plantje en dat is ‘t! 

Gebruikte bronnen en referenSes:  
Flora Wilde planten: Eddy Weeda                                                   
Kennislink: auteur Tim van Oijen                                                    
Peter Hegi over een arSkel van de Zandraket                                                         
Wikipedia 

Karel Gort  
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Vroegere vogels: 

Merel 

 

2022 is het jaar van de Merel. Hoe werd er vroeger over de merel geschreven? Ik beperk me ditmaal 
tot onze onvolprezen Jac. P. Thijsse, die in Het Vogeljaar uit 1923 onderstaande, liefdevolle 
beschouwing over de merel schreef, waaruit ik het volgende deel heb gekozen. 

“De zwarte lijster, merel of gieteling verheugt zich in een nog grotere mate van populariteit en dat is 
geen wonder, want hij is winter en zomer te zien in de onmiddellijke nabijheid van onze woningen, 
waar hij door zijn makheid, zijn groo6e en zijn gevederte dadelijk ieders aandacht trekt. De oude 
mannetjes zijn pikzwart met gelen, oranje, soms bijna rode snavel, de wij}es en jongen donkerbruin 
met lichtere vlekjes aan keel en borst en onderzijde. De jonge mannetjes zijn van de jonge wij}es 
nagenoeg niet te onderscheiden; ze zijn alleen iets donkerder, de oude wij}es worden me6erSjd 
aan de onderzijde zeer licht van kleur en krijgen dan ook wel een geelachSge snavel. Bij de 
mannetjes wordt met de leeZijd de snavel hoe langer hoe dieper van kleur, zodat de roodsnavels 
heel oude heren zijn. Allen hebben een mooi geel randje om de ogen. 
Zeer dikwijls komt het voor, dat enkele veren geheel of gedeeltelijk wit zijn; wi6e zwarte-lijsters zijn 
ook wel aangetroffen. 
De merel begint later te zingen dan de zanglijsters, eigenlijk pas goed in ’t begin van maart. Hij zingt 
het laagst en het langzaamst van alle vogels en daarom wordt hij veel geprezen. Het meest zingt hij 
voor zonsopgang en in de avond, en wel in ’t eerste geval vrij druk en levendig, in ’t laatste op zijn 
rusSgst. Dat avondlied kennen de mensen het best, het is geheel in overeenstemming met de 
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voorname houding van de vogel, met zijn deZig, zwart kleed, met de sSlte van het avonduur en met 
de rusSge stemming van de wandelaars zelve. Alles werkt samen, om ons er toe te brengen, deze 
vogel allerlei gevoelens en eigenschappen toe te dichten, die hij hoogstwaarschijnlijk niet bezit, en 
die niet anders zijn dan gewrochten van onze eigen dichterlijke verbeelding. 
De zwarte lijster is lang zo deZig niet, als hij er uitziet. Zonder nog zo’n schalk te zijn als zijn verwant 
de zanglijster, kan hij toch nog snaaks genoeg doen en als ge goed toeluistert, zult ge bemerken dat 
hij het zeer dikwijls plechSg effect van zijn adagio-Srade in de lage registers contrasteert met een 
presSssimo-finale in de hoge kriebeltoontjes. Of wel – en dat gebeurt in de lage landen langs de zee 
dikwijls – hij besluit zijn lied met een zeer verdienstelijke nabootsing van de roep van kievit of wulp. 
Onder de meisjes schijnt hij niet de voorkeur te geven aan Pietje of Frederiek, maar aan “Rietje, 
Marietje” met een gebrouwde r en een aandoenlijke emphase op de ie. 
Door zijn lok- en angstkreten behoort hij tot de luidruchSgste en hartstochtelijkste van alle vogels. ’s 
Avonds kunnen de merels niet ter ruste gaan, zonder eerst elkander een half uur lang luidkeels 
“tsieng, tsieng, tsieng” toe te roepen; als er een begint, antwoorden dadelijk alle andere in de 
buurt, zodat deze merel-taptoe ten slo6e van alle zijden weerklinkt. Ik hoor dat graag, vooral op 
winteravonden in een stadspark. (…) 
Niet zelden gaat materiële vooruitgang gepaard met morele deprivaSe en nu wordt van de merels 
verteld – en ’t is waar ook – dat zij de nesten van andere vogels bestelen, de eieren uitzuigen en de 
jongen aan hun jongen vervoeren. Als verzachtende omstandigheid wordt aangevoerd, dat zij ’t niet 
met opzet doen, doch alleen, wanneer zij toevallig op de grond een nest met jonge vogeltjes vinden 
en die lijken in de allereerste dagen zo bijzonder veel op naakte slakjes. Wij willen het hopen, maar 
intussen de zwarte fluiter danig in de gaten houden. Indien ge het geluk hebt, in de buurt van uw 
woning een tuin of park of bos te hebben met veel vogelnesten erin, ga dan de avonturen van elk 
nest eens na, misschien kunt ge u dan als getuige à charge of à décharge verdienstelijk maken. 
Hij zit trouwens nog voor andere misdrijven op de bank der beschuldigden; evenals de spreeuw is 
hij verzot op allerlei soorten van fruit, van aardbeien en aalbessen af tot peren en druiven toe. Ook 
alle wilde besdragende heesters hebben hem tot trouwe klant. Brood eet hij ook.” 

Hans Boekhout 
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Wulken 
Als ik een wandeling langs het strand maak, kan ik het niet nalaten naar schelpen te kijken. Vaak is 
het veel van hetzelfde, maar je vindt alSjd wel wat  leuks. In januari was ik op het strand bij 
Meijendel en op één plek waren aardig wat Wulken aangespoeld. Daar word ik  alSjd blij van, want 
ik vind Wulken prachSge schelpen. Op de aquarel heb ik er drie afgebeeld. Eén heb ik doormidden 
gezaagd (een heidens karwei!), zodat ook de windingen binnenin te zien zijn. De ‘echte’  kleur van 
Wulken is geelbruin tot geelwit, maar door inwerking van de bodem krijgen ze andere Snten, vaak 
zwart of grijs. 

 
Het zijn aaseters. Ze vinden aas via de reuk. Als ik daarover nadenk, vind ik het wel heel bijzonder, 
dat je onder water geursporen kunt volgen tot je bij het aas terecht komt. 
Alle Wulken die ik vond hadden naast de opening een slijtplek. Een mooie vorm van hergebruik, 
want in Wulken met een slijtplek heeZ een HeremietkreeZ gewoond. Als zo’n kreeZ zich verplaatst, 
sleept de schelp over de bodem en ontstaat er langzamerhand een gladde plek.  
Ook afgebeeld is het eikapsel van een Wulk, dat kun je heel regelmaSg aangespoeld vinden. 

Bram van Vliet 
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Zeepaardje gered 
Zaterdag, 19 februari gingen Ruud en ik richSng Bergen aan Zee om te kijken wat er was 
aangespoeld na de storm. Helaas was er niets te vinden. Alles was weggespoeld na de stormvloed 
en na twee uur zoeken wilden we weer naar huis gaan. 

Maar toen vond Ruud een zeepaardje in de branding!!! En nog wel een levende, een flinke joekel. 
We hebben hem op het strand gelegd om te fotograferen en in een pot (heeZ Ruud natuurlijk alSjd 
bij zich) gedaan met zeewater om hem naar het zeeaquarium te brengen. Tot onze grote vreugde 
kwamen we toen Luce6e Robertson en Luc Knijnsberg, boswachter van het Noord-Hollands 
Landschap, tegen. Bij Luce6e thuis hebben we het zeepaardje in een cuvet gedaan. Een stokje erbij 
om zich vast te kunnen houden met zijn staartje. Zo konden we hem, onder het genot van een 
kopje koffie met chocolade-eitjes, wit met mokkavulling, mmmmm, prachSg fotograferen en 
uitgebreid bestuderen. Het bleek een kortsnuitzeepaardje te zijn. 

 

Met elkaar hebben we hem naar het zeeaquarium gebracht. Hij moet een paar dagen apart 
doorbrengen en daarna mag hij met ongeveer vier andere zeepaardjes die daar gevonden zijn, in 
een mooi aquarium.  

We wilden graag weten of het zeepaardje het heeZ gered. Tot op de dag van vandaag is dat het 
geval! 

Be6y van Middelkoop 
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Algemene informatie 
Het bestuur van de KNNV-afdeling IJssel en Lek:  
Voorzi6er: Hans Boekhout (hansboekhout@icloud.com) 
Secretaris en lezingen: Greetje de Back (debackfibbe@gmail.com)  
Penningmeester en ledenadministraSe: Kjell Nilsen (kenilsen@xs4all.nl) 
Natuurhistorisch secretaris: Eric Stockx (estockx@gmail.com) 
Algemeen lid: Brenda Koppenberg (brendakop@gmail.com) 

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.  

Website: www.ijsselenlek.knnv.nl 
Webmaster en producSe Samengesteld Blad: Hans Boekhout  

Lezingen en cursussen:  
Deze vinden doorgaans plaats op dinsdagavonden in buurthuis De Fluiter, Wiekslag 3 te Capelle a/d 
IJssel. Aanvang van de acSviteiten 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 geeZ toegang tot onze uitgebreide 
verzameling foto's die na iedere excursie wordt uitgebreid met een selecSe 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 MetrostaSon Capelsebrug (op de parkeerzone voor vrachtauto's), tenzij anders 
aangegeven bij de betreffende excursie. Eén keer per maand zijn er vogelexcursies op een 
doordeweekse dag, vertrek 9:30 uur. Aanmelden vooraf is noodzakelijk via e-mail knnvijenl@live.nl 
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 nu�g. 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 auto op de parkeerplaats staan.  

Adviezen inzake het meerijden in auto’s:  
Het vervoer van passagiers Sjdens 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 28 cent per gereden km - dit bedrag te delen door het aantal 
inzi6enden. 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 (Wet aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen). Mochten er zich ondanks deze toelichSng toch moeilijkheden met een 
verzekeringsmaatschappij voordoen over deze materie, dan is het gewenst om naast de 
behandeling door de assuranSeadviseur, 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 inzi6enden-ongevallenverzekering heeZ. Enkele verzekeringsmaatschappijen hebben zo’n 
verzekering automaSsch in hun pakket opgenomen, bij anderen kan deze speciaal worden 
afgesloten.  
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