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Van het bestuur 
Wat een zegen is regen na een lange, warme, droge zomer. De 
langdurige hoosbui Wjdens de seniorentocht op de Nieuwkoopse 
Plassen in een open sloep is blijmoedig ondergaan. Brenda 
Koppenberg heeZ er een verslag over geschreven. Eric Stockx 
heeZ de fotoreportage ervan op de website gezet.  

De regen is ook zo welkom voor de paddenstoelen. We willen ze 
weer uit de grond zien rijzen, zodat we ervan kunnen genieten 
Wjdens de speciale paddenstoelenexcursies die onderdeel zijn van 
het heel gevarieerde excursieprogramma dat Eric Stockx heeZ 
gemaakt voor de komende drie maanden. 

En verder vindt u in dit nummer een bijdrage van Kjell Nilsen die 
een verrassende hoeveelheid planten aantrof op een paar 
braakliggende terreinen. De vaste rubrieken zijn 
vertegenwoordigd met de PuKer van Hans Boekhout, de 
Parnassia van Karel Gort, de Passievrucht, een aquarel van 
Marianne Bakelaar en de keuze van Erica Griffioen: de 
Speerdistelboorvlieg. 

Zoals u kunt zien hebben onze leden weer hun best gedaan om er 
een aantrekkelijk Samengesteld Blad van te maken. 

We wensen u veel leesplezier en een mooie, kleurrijke herfs`jd! 

Inleveren van kopij voor het volgende nummer graag vóór 12 
december 2022. 
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Excursies 4e kwartaal 2022 

 

1 oktober 2022,  Slikken van Flakkee  

De Slikken van Flakkee vormen de natuurlijke overgang van het water van de Grevelingen naar het eiland 
Goeree-Overflakkee tussen Goedereede en Herkingen in de provincie Zuid-Holland. Het totale gebied 
bestaat uit ca. 1500 ha. slikken en schorren en uit 1250 ha. water dat ondieper is dan 2,5 meter. In het 
najaar maakt de zeekraal dieprode eilandjes in het water en in het voorjaar brengen orchideeën en 
Parnassia kleur in het landschap. We parkeren op de parkeerplaats Bieningenweg 3248, Melissant. 

Contact: Hans Boekhout, 06 51868996 

8 oktober 2022,  Nieuwe Driemanspolder  

De Nieuwe Driemanspolder ligt tussen de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. 
Het is een piekberging, natuur- en recreaWegebied. Tot 2017 was dit nog een agrarische polder. Daarna is 
het volledig op de schop gegaan. Het is een waterrijk gebied geworden met slikranden waar veel 
watervogels en steltlopers op ahomen. Er worden regelmaWg patrijzen gezien. Er broeden Geoorde futen 
en Rosse stekelstaarten. 

Contact: Eric Stockx, 06 58953678 
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15 oktober 2022,  Brabantse Biesbosch 

Door afgraving van polders in de Noordwaard en open verbinding met de Merwede voor waterberging is er 
een groot zoetwatermeer ontstaan in de Brabantse Biesbosch. We gaan speuren naar vogels die hier 
overwinteren: o.a. Toendrarietganzen, Grote en Middelste zaagbekken. Brilduikers, Nonnetjes, 
Koperwieken en Zeearenden. 

Contact: Eric Stockx, 06 58953678 

19 oktober 2022 – woensdag, Groenzoom 

De Groenzoom is een natuur- en recreaWegebied tussen grofweg Pijnacker, Berkel en Rodenrijs en 
Zoetermeer. Een prachWg weide-, plassen- en slotengebied. Aantrekkelijk voor natuurliejebbers vanwege 
het hoge aantal soorten vogels en de mooie wandelpaden. Met de inrichWng 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 vlinders en andere insecten. 

Contact: Hans Boekhout, 06 51868996 

22 oktober 2022,  Langevelderslag 

Vanaf de parkeerplaats Langevelderslag 20 in Noordwijk komen we in het zuidelijke gebied van de 
Amsterdamse Waterleidingduinen, waar weinig bezoekers komen. Hier hoef je niet op de paden te blijven 
en mag je heerlijk door het gebied struinen. Er zijn vennetjes, stuifduinen en bos. We gaan op zoek naar 
mossen en paddenstoelen. En natuurlijk kijken we naar planten en vogels. Damherten zullen zeker ons pad 
kruisen. 

Een dagkaart kost Euro 1,50 en die is online te bestellen. 

Contact: Ans den Haan, 06 19954952 

29 oktober 2022,  Duinexcursie o.l.v. Luc Knijnsberg 

Luc Knijnsberg is boswachter bij het waterzuiveringsbedrijf PWN in Noord-Holland. Hij brengt ons naar 
plaatsen in zijn duinen waar bijzondere paddenstoelen groeien, zoals wasplaten en aardtongen. 

Omdat dit een excursie met een externe gids is, vragen wij een bijdrage van Euro 5,00 pp. 

Contact: Eric Stockx, 06 58953678 

5 november 2022,  Paddenstoelenexcursie o.l.v. Theo Strik 

Theo Strik is lid van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Hij speurt al jaren naar paddenstoelen, 
vooral in het Westland. Waarschijnlijk gaan we met hem naar de zeereep, waar er ook nog laat in het jaar 
paddenstoelen te vinden zijn. 

Omdat dit een excursie met een externe gids is, vragen we een bijdrage van Euro 5,00 pp. 

Contact: Eric Stockx, 06 58953678 
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12 november 2022,  Paddenstoelenexcursie o.l.v. Bernhard de Vries 

Bernhard de Vries is een uitmuntend mycoloog. Hij leidt ons rond in een bos in de buurt van Hoogeveen 
om daar de paddenstoelen te determineren. Een aantal zal hij later na microscopisch onderzoek op naam 
brengen. Aangezien dit een excursie is met een externe gids vragen we een bijdrage van Euro 5,00. 

Contact: Kjell Nilsen, 06 18388573 

16 november 2022 – woensdag,  Beninger slikken 

De bijna 300 ha van natuurgebied Beningerslikken op Voorne-PuKen 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. 

Contact: Hans Boekhout, 06 51868996 

19 november 2022,  Mossenexcursie o.l.v. Jan Pellicaan 

Jan Pellicaan is gespecialiseerd in mossen en hij leidt ons door een gebied met enkele mooie en speciale 
mossen. Hij laat tegen die Wjd weten waar precies. Een loep is hierbij heel handig, omdat dan de structuur 
en de bladvorm goed zichtbaar zijn. Omdat dit een excursie met een externe gids is, vragen we een 
bijdrage van Euro 5,00 pp. 
 
Contact: Ans den Haan,  06 19954952 

26 november 2022,  Zuidpier van IJmuiden 

De Zuidpier is te bereiken via het strand van IJmuiden. We lopen ca. 2 kilometer tot het einde van de pier. 
Onderweg kom je veel zeevissers en vogelaars tegen. Ondertussen varen grote zeeschepen voorbij. Op 
weg naar de havens van IJmuiden en Amsterdam of juist de andere kant op, de wijde wereld in. Parkeren: 
Kennemerboulevard, IJmuiden. Bij windkracht 6 uit zuidwest, west of noordwest wordt de Zuidpier 
gesloten voor publiek. Het is dan te gevaarlijk om de pier te betreden. Er hangt dan een rode vlag en het 
toegangshek is gesloten. In dat geval kiezen we een alternaWeve bestemming: Het NaWonaal Park Zuid-
Kennemerland, parkeerplaats Parnassia. 
 
Contact: Hans Boekhout, 06 51868996 

3 december 2022,  Mossenexcursie o.l.v. Ans den Haan 

Ans brengt ons naar een gebied, waar in deze Wjd veel bijzondere mossen te zien zijn. Ondertussen kijken 
we ook naar planten en vogels. Mogelijk gaan we naar Vuren bij de Waal. 

Contact: Ans den Haan, 06 19954952 

10 december 2022,  Markiezaat 

Het natuurgebied Markiezaat ligt ten zuidwesten van Bergen op Zoom. Het is aangewezen als Natura 
2000-gebied. Binnen het gebied de Markiezaat neemt het Markiezaatsmeer het grootste deel van het 
gebied in. Dit meer stond vroeger in directe verbinding met de Oosterschelde. Aan de oevers van het 
meer zijn moerassen, riet en wilgenbosschages te vinden. Het gebied is vooral bijzonder doordat er veel 
vogelsoorten te zien zijn. Het Markiezaat bereiken we via de Fianestraat in Bergen op Zoom. Bij het 
bezoekerscentrum is een parkeerplaats. 
 
Contact: Hans Boekhout, 06 51868996 
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15 december 2022 – donderdag,  Groene Jonker 

De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, rietkragen en naKe graslanden. Een 
paradijs voor veel weide- en moerasvogels. Onze wandeling begint bij parkeerplaats De Roerdomp, 
Hogedijk 2-10 in Zevenhoven. 

Contact: Hans Boekhout, 06 51868996 

17 december 2022,  Stellendam – Brouwersdam – Kerkwerve 

We gaan op zoek naar zeevogels en andere wintergasten aan onze kust. Eerst gaan we naar de 
buitenhaven van Stellendam, Meester Snijderweg 55. Vervolgens trekken we langs de Brouwersdam vanaf 
de Trailerhelling en gaan daarna naar de inlagen bij de Heerenkeet, Boogerdweg 1 in Kerkwerve. 

Contact: Eric Stockx, 06 58953678 

Voor alle excursies geldt: 
We vertrekken vanaf Capelse Brug, parkeerterrein bij de vrachtauto's. 
In de zomerWjd (t/m 29 oktober) vertrekken we om 8:30 u; in de winterWjd om 9.00 u. 
Door-de-weekse excursies starten om 9.30 u. 
Aanmelden door een email te sturen naar knnvijenl@live.nl. 
Kijk ook alWjd even op de website (hYps://ijsselenlek.knnv.nl) of er nog wijzigingen zijn! 

Lezingen: 

Maandag(!) 17 oktober 2022 

Lezing over ‘Invasieve exoten’  
Wilfred Reinhold geeZ een lezing over invasieve exoten. Halsbandparkieten, roodwangschildpadden en 
Amerikaanse vogelkers zijn exoten: soorten die niet op eigen kracht maar door de mens in Nederland 
terecht zijn gekomen. Er is niets mis met wat extra soorten in de natuur, maar sommige exoten 
veroorzaken veel schade. Ze kunnen gezondheidsproblemen geven, oogsten aantasten en onze eigen flora 
en fauna kan veel last van de indringers ondervinden. 
Het verschijnen van de Wjgermug was aanleiding voor Wilfred Reinhold om het plarorm ‘Stop invasieve 
exoten’ te starten. Deze gevaarlijke muggensoort bleek te zijn ingevoerd met Lucky bambooplantjes. Als 
schadelijke exoten zich eenmaal verspreid hebben, krijg je ze bijna niet meer weg. Daarom vindt hij het 
belangrijk om er veel over te publiceren en uit te leggen, zoals hij dat gaat doen voor onze afdeling. 

Dinsdag 15 november 2022   

Lezing ‘Pracht en kracht van wilde planten’ door Pieter Schook 
Zie pagina 18 
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Vroegere vogels

De Putter 

 

“We verlaten de grote straatweg en slaan de smalle landweg in, die zich voegt naar de eigenzinnige 
kronkelingen van de beek. Het watertje is een van de weinige die de mens in zijn natuurlijke toestand liet 
bestaan. Dicht begroeid zijn niet alleen de oevers; ook op de schiereilandjes die door de grote 
beekbochten ontstonden, staan knotwilgen en ratelpopulieren, elzen en berken. Op deze manier dient de 
beek het vlakke land tegelijk nog als schuthaag tegen de wind. 
  
Rood en blauw, zwart en wit glanzen de vruchten van de hondsrozen en meidoorns, sleedoorns en 
sneeuwbessen tussen de kale struiken. En opeens blinkt het even bont uit de toppen van de elzen. Een 
troep distelvinken, puKers, klautert daarboven tussen de dunne en fijne takken. Het is een plezier naar de 
vederlichte kereltjes, die niet eens zo groot als een mus zijn, te kijken. De sage vertelt dat de puKers te 
laat kwamen toen Onze Lieve Heer het bonte verenkleed van de vogels schilderde, en dat ze toen van 
verfpot naar verfpot hipten en zich met de overgebleven restjes als papegaaien aansWpten. Karmijnrood 
blinken het voorhoofd, de voorwangen en de keel, spierwit de achterwangen en de slapen, diepzwart de 
snavelband, het midden van de schedel en de achterkop, goudgeel de schoudervlekken en de rug, licht-
roodbruin de krop en de borst. 
En bij dit schelmenkleed past prachWg hun vloKe, vrolijke en luchWge aard, de behendige, bijna 
acrobaWsche manier waarop ze aan de takken hangen, zich wiegen en over de kop slaan.   
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Nu zijn we ze heel dicht genaderd. (…) Plotseling vliegt de montere troep snorrend en brommend naar de 
zaaduitstallingen van de distels langs de wegrand. Lang blijZ de kwikzilverige puKer nooit op eenzelfde 
plaats. Steeds is hij in beweging. De zaden van de distels en klissen zijn zijn lievelingskostje. Nauwelijks 
buigen de dorre stengels zich als de puKer erop vliegt. Handig peutert de lange punWge snavel de 
begeerde zaadkorrels uit de stekelige kroon. En het gaat alweer verder! Nu lokken de omhoogstekende 
zaadstalletjes van het knoopkruid, de veldzuring, van het St-Janskruid en de weegbree. Voor de kleine 
snuggere vogeltjes is de tafel rijk gedekt en trouw worden de weinige uren van de dag benut. 
Maar wij behoeven ze alleen maar te volgen om op de veel te weinig geziene schoonheid van al deze 
zaaddragers gewezen te worden. PrachWg worden juist door deze vogels de bouwweKen van de plant 
onthuld. De kunstnijverheid kan hier talrijke iniWaWeven opdoen. Want niet alleen de oprijzende stand, 
ook het enkele zaadomhulsel openbaart een prachWge en onuitpuKelijke vormenrijkdom. (…) 
  
Onze puKers ziKen nu op de allerhoogste topjes van de berken en kijken in onze richWng. Ze vertrouwen 
ons toch niet helemaal. Zouden ze weten wat een begerenswaardige kooivogels ze zijn? In ieder geval is 
het vangen van deze kostelijke vogels niet meer toegestaan, zodat puKers als kooivogels steeds zeldzamer 
zullen worden. En iemand die ze buiten in de vrije natuur bezig heeZ gezien, zal ze zeker niet in een 
kooitje willen hebben.” 
  
 Uit: ‘De natuur in lente, zomer, herfst en winter’ door Hans-Wilhelm Smolik, Het Spectrum Utrecht, 1962 
  
Hans Boekhout 
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Passievrucht, aquarel van Marianne 
Bakelaar 

 

Een cursus Botanisch tekenen en schilderen heb ik als een verrijkende acWviteit ervaren. In twee 
opzichten. Het technische deel is een uitdaging, maar vooral het leren kijken en inzien hoe bijvoorbeeld 
een bloem in elkaar zit. Als je tekent zie je meer! En dan het geluksgevoel als het lijkt. 

Dankzij de sWmulerende begeleiding van Marianne Bakelaar komt er alWjd iets moois op papier te staan. 
Zij is beeldend kunstenaar, docent tekenen en schilderen algemeen en botanisch tekenen en schilderen. 
Zij geeZ les aan de Volksuniversiteit en de SKVR. De cursussen starten in september.  Voor meer 
informaWe zie: www.volksuniversiteitroKerdam.nl en skvr.nl 

De minuWeus uitgewerkte aquarel van de passievrucht is van haar hand. 

  

Greetje de Back 

http://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/
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What’s in a name  

Parnassia 
Als we een willekeurig persoon vragen wat Parnassia betekent dan wordt er meestal geantwoord met: 
“Dat is toch een zorginstelling?” Inderdaad dat is Parnassia Groep. Een instelling die mensen met 
psychiatrische aandoening behandelt en ondersteunt. Bijgevoegde foto symboliseert in één oogopslag het 
geweldig respectvolle werk van de Parnassia Groep. 

 
Parnassia in de plantenwereld 
In de plantenwereld kennen we ook Parnassia. Tijdens één van onze excursies hebben we de Parnassia 
bewonderd en raakte ik aan de praat met een mede ‘excursist’ over deze fascinerende plant met het uniek 
voortplanWngsmechanisme door de vernuZige bestuivingswijze.  
  
De plant werd vroeger gebruikt bij leverkwalen. Een aZreksel van de bladeren in water of wijn zou een 
kalmerende uitwerking op de maag hebben en nierstenen kunnen oplossen. 
De Parnassia is beschermd en heeZ geen familie. Een bezoekje zal hij wel op prijs stellen. Je hebt zo een 
band met haar. Voor veel mensen zijn de zeeduinen vlakbij. Misschien staan ze er nog. Ga eens kijken en 
verwonder je over deze bijzondere plant. Deze nazomerbloeier is zelfs tot vroeg in oktober te 
bewonderen. In het verspreidingskaartje is te zien waar de Parnassia te vinden is. 
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Parnassia - Parnassia palustris 

De Parnassia Parnassia palustris komt uit de Parnassiafamilie Parnassiaceae. Deze familie kent in 
Nederland één soort maar wereldwijd zijn zo’n 50 soorten bekend. Parnassia is genoemd naar de berg 
Parnassus, het verblijf van graWe en schoonheid, waar deze plant zou zijn ontstaan en het eerst gebloeid 
zou hebben. Parnassus is een gebergte op het Griekse eiland Phocis en heet nu Liakura en is 2460 meter 
hoog. Palustris betekent van het moeras. 
  
De wortelstandige bladen zijn gaafrandig, lang gesteeld en eirond-hartvormig. De stengel is kanWg. 
Halverwege de stengel ontwikkelt zich een ongesteeld blad bijna stengelomvaKend. 

      

“Als de bloem al een dag of zes open is, prijkt middenin die wiKe, ondiepe kom van vijf zacht bolle 
bladeren een grote stamper. De stamper heeZ wel wat van een gevuld en dichtgeknoopt bonbonzakje; 
het onderste deel van dit zakje is zacht-rozerood geWnt en het kroontje, dat erop zit, zuiver wit. Dan liggen 
de vijf helmknoppen met hun korte stoeltjes er vast tegen gedrongen, als vijf toeyes slagroom.” 
 

Tussen de funcWonele meeldraden staan nep lokkers. Deze kandelaberachWg gelijkend meeldraden, met 
aan het eind goudgele knoppen, dienen om insecten aan te lokken. Vooral vliegen komen af op de 
veelbelovende glanzende knopjes van de staminodia*.  

* Een staminodium is een steriele meeldraad van een bloem. De meeldraad is vervormd bijvoorbeeld tot 
een schijOe en brengt geen stuifmeel voort. Bij de Parnassia vormen de staminodia de schijnhoningklieren.
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De staminodia lijken vochWg maar zijn droog en bevaKen geen nectar. Maar aan de voet van deze 
“honingtoestellen”, zoals deze anders gevormde meeldraden ook wel eens worden genoemd, vinden de 
bezoekers toch een beloning in de vorm van nectar.
 
's Nachts of heel vroeg in den morgen ontluikt de bloem, de bloembladen spreiden zich uit en je ziet de 
dikke wiKe meeldraden tot een kroontje samengevoegd midden in de bloem liggen; meeldraden en 
stamper van Parnassia, Vrij snel rijst dan één van de helmknoppen omhoog, zijn steel (de helmdraad) 
verlengt en kromt zich en, eer ge erop verdacht zijt, 
schuiZ de helmknop een heel eind boven de andere uit en plaatst zich precies midden in de bloem. De 
helmhokjes gaan open en een wit poeder dringt er uit tevoorschijn. HeeZ de bloem lang op mooi droog 
weer moeten wachten, zodat het ontluiken één of meer dagen is uitgesteld, dan rijzen wel eens twee 
meeldraden tegelijk omhoog.  

      

’s Morgens is de grote helmknop, die een dag te voren is opgestegen, heel klein geworden. Het stuifmeel 
is er afgehaald door vliegen met opzet of door andere insecten onwillekeurig. En daar buigt zich de 
helmdraad, waarop vroeger de volle helmknop rusKe, zover als hij kan van de overige broeders weg, tot 
hij tussen twee bloembladen in komt te staan.  
De tweede dag herhaalt dit proces zich en neemt een andere helmknop zijn plaats in, blijZ één dag 
precies in 't midden en wijkt dan langzaam terug om plaats te maken voor de volgende.
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Schema van de Parnassia bloem: 
K = kelk, B = kroon, Sd = staminodia, S = stamper, 
1-5 meeldraden (de cijfers geven de volgorde aan waarin de helmknoppen zich openen;  
                                  de spiegelbeeldige volgorde is ook mogelijk) 

Zo gaat het vijf dagen achtereen, alle helmknoppen zijn geleegd, de draden teruggeweken. Op de vijfde 
dag prijkt de rooskleurige stamper in ’t midden. Op de zesde dag ontplooit die zijn vier slippen 
nauwkeurig op dezelfde plaats, waar vroeger achtereen volgens de helmknoppen hun stuifmeel 
aanboden. Drie dagen lang blijZ de stempel wachten op het stuifmeel, dat van andere, jongere bloemen 
wordt meegebracht door ijverige honingsnoepers. Intussen spreiden de bloembladen zich hoe langer hoe 
verder uit, de barnsteenspeldjes glimmen nog meer dan vroeger, ze worden donkergeel als oude honing. 
Het bonbonzakje zwelt verbazend en wordt steeds roder tot paars toe.  

 

Het vruchtbeginsel is een vrucht geworden tot barstens toe met rijpende zaden gevuld. En eindelijk 
rimpelen de wiKe bloembladen, ze vallen af en daar staat op een hoge, sWjve, hoekige steel de bruine 
vrucht, het tere toetje is in een harde, taaie doos veranderd. 
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Oktober is in 't land; de doos springt van boven met vier kleppen open, de wind slingert hem heen en 
weer en spreidt de fijne rijpe zwarte zaden in 't rond. En wat hebben nu die zonderlinge geel geknopte 
speldjes eraan mee gedaan dat er zulk een rijkdom van zaden in de stamper is ontstaan? Die vreemde 
instrumentjes zullen er toch wel niet voor sieraad alleen zijn? Nee, werkelijk niet. Zij hebben een rol 
gehad in het bestuivingsspel, maar geen mooie rol. Zij hebben voor bedrieger gespeeld, ze hebben allerlei 
insecten, vooral van die domme vliegen en wespen, gelokt met hun schijnhoning. Ze hebben die arme 
beesten uren en uren lang laten zuigen aan iets, waaruit niets te zuigen viel. Tot ze zenuwachWg en driZig 
werden van ongeduld en heen & weer begonnen te draaien, en met hun kop, dan met hun achterlijf of 
dan met hun vleugels langs de meeldraden schuurden, om eindelijk wit bepoederd en wanhopig weg te 
vliegen. Maar.... op een andere, oudere Parnassia bloem met nog geler schijnhoning weer neer te strijken 
en het in hemelsnaam nóg maar eens weer te proberen. Zo brachten ze het stuifmeel van de ene bloem 
op de andere over. 't Is een echte ‘bedrieg-bloem’ die mooie, aanvallige, innemende Parnassia. 

Gebruikte bronnen en referenUes: ArUkel van Eli Heijmans 1897 over Parnassia.

Karel Gort
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Botaniseren op braakliggende bouwkavels  
Aan de ‘s-Gravenweg in RoKerdam liggen een aantal braakliggende bouwkavels vlak bij elkaar. De eerste 
(A) is afgesloten met een hek maar dat staat wijd open en de tweede is vrij toegankelijk. Wanneer je het 
terrein bekijkt valt op dat de begroeiing anders is. Bij bouwkavel A, zijn Hoge fijnstraal, Canadese fijnstraal 
en Europese hanenpoot dominant en er zijn veel open stukken. Bij bouwkavel B, is Grote stekelnoot, 
Melganzenvoet en WiKe honingklaver dominant, de begroeiing lijkt ook beduidend hoger met minder 
open plekken. Dit zou er op kunnen duiden dat kavel A sinds dit jaar braak ligt en Kavel B ten minste twee 
jaar. Maar dat is niet zeker. Wel zeker is dat de begroeiing anders is.  

     

  Kavel A                Kavel B  

Beide terreintjes zijn ongeveer 20 x 30 m groot (scha`ng) en ik had maar een half uurtje om ze te 
bekijken en toch kon ik ten minste 100 soorten op naam brengen (later ben ik teruggegaan om enige 
foto’s te maken) maar er staan er vast meer. Ik zal de opvallendste noemen. Op Kavel A staan de Grote-, 
Smalle- en Hertshoornweegbree maar ook de Getande weegbree. Herkenbaar aan de geleidelijk 
aflopende bladvoet. Er staat ook veel Goudzuring en die is nu prachWg op kleur. Deze is herkenbaar aan de 
lange stekels op de vruchtjes.  

      

Getande weegbree         Goudzuring  

Het terrein heeZ behoorlijk te lijden van de droogte. Daardoor zijn veel planten klein. Ook de bloeiende 
planten zijn vaak laag en er staat veel opschot van een jaar waaronder een aantal leuke exoten zoals: een 
liggend exemplaar van de Vlinderstruik. Er staat SWjf ijzerhard, een stengel van ongeveer een meter. Deze 
valt door zijn diep paarse bloemen wel op. Daarnaast nog een fraai exemplaar van Bleek cypergras. Deze 
onderscheidt zich van de andere cypergrassen door de gevleugelde stengel en zijn forse formaat van > 
30cm.  
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SWjf ijzerhard              Bleek cypergras  

Ik zag verschillende Russen waarvan de Zomprus de meest algemene is maar daarnaast stonden er enkele 
fraaie pollen van de Zeegroene rus (geribde stengel) en de Pitrus (heldergroene ronde stengel) met merg.  

     

Zeegroene rus            Pitrus  

Er staan ook een aantal bomen waarbij opschot van de Zwarte els het meest algemeen is maar ook vond 
ik Schietwilg, Grauwe wilg en Canada populier. Ik zag geen Zeggen of Biezen.  

                
     
Schietwilg    Grauwe wilg    Canada populier  
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Aan de westkant van Kavel A is de Hoge fijnstraal dominant en herkenbaar aan de brede en behaarde 
bloemhoofdjes. Er staan veel klavers waaronder de Rode-, de WiKe-, de Hop- en de Kleine klaver. Maar er 
was slecht één pol Gewone rolklaver met daarnaast een flink exemplaar van het Hazenpootje.  

     

Hoge fijnstraal                   Hazenpootje  

Bij Kavel B is de Grote stekelnoot volop aanwezig. Er worden nu meerdere soorten Stekelnoten 
onderscheiden. Ze verschillen in de grooKe van de vruchten en de vorm van de weerhaakjes. Er staan 
enkele exemplaren van Heelblaadjes.  

   
Grote stekelnoot           Heelblaadjes  

     
 
Welriekende ganzenvoet            Korrelganzenvoet  
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Op Kavel B zag ik vrij veel Ganzenvoeten terwijl die op Kavel A vrijwel ontbreken. De grote verrassing was 
wel de zeldzame Welriekende ganzenvoet. Daarnaast staat er de Mel-, de Rode- en de Korrelganzenvoet. 
Het is ook leuk te zien hoe veel de zeldzame Rechte alsem daar staat.  

       

Rode ganzenvoet           Melganzenvoet   Rechte alsem  

    
    
Watermuur             Gehoornde klaverzuring    

Verspreid over beide Kavels staan nog heel wat planten zoals de Bleekgele- en de Moerasdroogbloem, de 
Spies- en de Uitstaande melde, diverse Ranonkels en PotenWlla’s Er staat ook nog KanWg hertshooi, 
Watermuur en de Gehoornde klaverzuring.  
Ik heb vast veel soorten over het hoofd gezien maar wellicht vindt u er nog een aantal bij.  

Kjell Nilsen  

Bronnen: 
Flora van Heukels; ediUe 24 , 
Floron, 
Stadsplanten  

De braakliggende terreinen liggen tussen tuincentrum Zwinkels en MetrostaUon Capelse Brug. 
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dinsdag 15 november 2022   

Lezing ‘Pracht en kracht van wilde planten’ 
door Pieter Schook 
Waarom pronkt de speerdistel in het wapen van Schotland?  
Waarom goot men melk, alvorens kaas te maken, door een prop klee`ruid?  
Op welke wijze voorkomt de kaYenstaart zel�estuiving?  
Is wilgenwolf niet een veel mooiere naam voor hop?  
Hoe maak je heerlijke snoepjes van de gele kornoeljebessen? 

Zomaar wat vragen, waarvan de antwoorden Wjdens deze lezing worden beantwoord.  

Pieter Schook is gepensioneerd huisarts en homeopaat. Hij vertelt als natuur- en schoolgids over planten 
die hij in de Hollandse Biesbosch heeZ leren kennen. Wilde planten zijn niet alleen mooi, maar ook 
verrassend leuk, vaak helend en soms heel lekker. Hoe herken je de plant in het veld; wat zijn de typische 
kenmerken? Welke interessante feiten zijn er door de eeuwen heen over de plant, dus de weetjes. HeeZ 
de plant geneeskracht en is deze verklaarbaar? Zijn er delen van de plant eetbaar en kun je er dan iets 
lekkers van maken? 

Pieter Schook heeZ hierover een boek geschreven, dat op deze avond verkrijgbaar is met korWng voor 
€20,00: 
Biesbosch flora, vij]ig planten in de Biesbosch 

Pieter SchookPieter Schook

Herkenning

Weetjes

Geneeskracht

Eetbaarheid 

Plantaardigheden

BIESBOSCHFLORA 
Vijftig planten in de Biesbosch

BIESBO
SCH

FLO
RA 

Vijftig planten in de Biesbosch  deel 1

• Waarom kreeg de ZWANENBLOEM deze naam?

• Bestaat er ONKRUID?

• Waarom behandelde Achilles de wonden van zijn soldaten 

met DUIZENDBLAD?

• Wat heeft de SPEERDISTEL met Schotland?

• Waarom noemde men de VLIER de ‘apotheek der armen’ ?

• Hoe maak je heerlijk snoepjes van de GELE KORNOELJE bessen?

Zomaar wat vragen, waarvan je de antwoorden in dit boekje vindt. Van 

50 planten in de Biesbosch worden door Pieter Schook plantaardigheden 

beschreven vanuit een viertal invalshoeken: herkenning, weetjes, 

geneeskracht en eetbaarheid. Als gepensioneerd huisarts en natuur-

gids in de Biesbosch combineert Pieter zijn passies in dit boekje.

Een aantal culinaire recepten, een beschrijving van enkele kruiden-

wandelingen in de Biesbosch, aanwijzingen voor het maken van plantenfluitjes 

(Leen Kieboom) en tips om olie, zalf en thee van kruiden te bereiden 

(Kaat Scheurwater) maken het boekje compleet. Een boekje voor geïnteresseerden 

in planten in het algemeen en planten in de Biesbosch in het bijzonder.

De in dit boekje behandelde wilde planten groeien niet in beschermde 
natuurgebieden, maar overal langs paden en wegen. Het gaat dan ook 
niet over zeer zeldzame soorten, die prijken op rode lijsten. Het gaat over 
‘doodgewone’ planten, zoals madeliefje, moerasspirea, look-zonder-look, 
duizendblad en fluitenkruid. Door de tevens opgenomen recepten met een 
groot aantal soorten wilde planten, krijg je ook ‘trek’ in dit boekje. Pieter is 
begonnen met het schrijven van een tweede deel BIESBOSCHFLORA over 50 
andere planten in de Biesbosch.

Jacques van der Neut - Oud-boswachter Staatsbosbeheer / Biesbosch

Deel 1
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Impressie van de seniorenexcursie op 9 
september 
Voor het eerst in mijn leven ben ik meegegaan met een seniorenexcursie. De leeZijd gaat er nu kennelijk 
echt toe doen. De excursie ging naar de Nieuwkoopse Plassen voor een vaartocht van 
Natuurmonumenten. 
  
De deelnemers kregen van tevoren bericht waarin stond hoe enkele auto’s met vrijwillige bestuurders 
konden worden ingedeeld zodat niemand op eigen gelegenheid hoefde te reizen. Heel fijn voor mensen, 
zoals ik, die niet over eigen vervoer beschikken, en milieubewust natuurlijk. De auto’s vertrokken vanaf 
Capelsebrug. Ook werd er in de mail op gewezen om regenkleding en/of paraplu mee te nemen ivm met 
de niet al te beste weersvoorspelling voor die dag. Echter Wjdens ons vertrek was er wat dat betreZ geen 
‘vuiltje’ aan de lucht. 
Bij aankomst op onze bestemming was het even zoeken naar het restaurant waar we zouden verzamelen 
voor koffie met gebak. Er bleken twee lange tafels voor ons gereserveerd en de deelnemers zochten 
elkaar op, zichtbaar blij elkaar weer eens te zien. Ze hadden elkaar van alles te vertellen. Super gezellig!  
Na de koffie stond Nelly spontaan op en ging naar de kassa om onze gehele rekening te betalen. Dat was 
ontzeKend lief van haar en we bedanken haar hiervoor nogmaals. 
Het was Wjd om te vertrekken naar de boot en toen stond ik ervan te kijken dat vrijwel iedereen allerlei 
regenkleding uit tassen toverde en die aan begon te trekken. Zelf had ik een poncho dus wachKe nog even 
met die aan te trekken. Het zou wel meevallen, hoopte ik. De lucht begon wel wat te betrekken, maar ach. 
En misschien was de boot wel overdekt. 
Bij de open fluisterboot verwelkomden twee aardige mannen van Natuurmonumenten ons. De een aan 
het roer en de ander vertelde Wjdens de tocht interessante dingen over het laagveen moerasgebied, het 
ontstaan daarvan en de prachWge natuur. Ze kozen voor een route o.a. door smalle vaarwegen van het 
gebied vanwaar de talloze planten goed te zien waren. SchiKerend! De boot stopte op een gegeven 
ogenblik en onze gids ging aan land. Hij zocht iets en kwam terug met een klomp aarde. Er bleek 
zonnedauw in te ziKen. Een van de twee soorten vleesetende planten die in Nederland voorkomen, 
vertelde hij. We konden de plant zo van dichtbij bekijken. Wat een bijzondere plant is dat toch. Daarna 
zeKe hij de klomp weer terug in de aarde voor een volgende excursie.  

 
(Foto van Eric Stockx) 
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En toen barsKe het los. Snel de poncho aan en toch ook maar de paraplu opgestoken. Een behoorlijke 
stortbui kwam over ons en een Wjd lang zagen we niet zo veel. Tegen het eind van de tocht klaarde het wel 
weer een beetje op en konden we iets opdrogen. Behalve mijn achterwerk. Dat was kletsnat geworden 
want de kussentjes die in de fluisterboot lagen zogen kennelijk veel water op. Er waren nog enkele 
anderen met hetzelfde probleem. Dus volgende keer toch maar beter een regenbroek meenemen.  
  
Maar ondanks het weer bleef de stemming uitermate goed. Iedereen had erg genoten. Het valt me iedere 
keer weer op hoe posiWef, geïnteresseerd en sporWef onze mede natuurliejebbers zijn. Ze laten zich door 
vrijwel niets tegenhouden. En daardoor blijven ze  in mijn ogen toch jong van geest.  
  
Brenda Koppenberg 
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Aankondiging Vogelcursus in 2023 
 
De deelnemers aan de cursus ‘Vogels herkennen’ die begin dit jaar gegeven werd door Hans Boekhout en 
Eric Stockx hebben om een vervolg gevraagd. Deze wens zal worden vervuld en daarvoor is het volgende 
concept bedacht. Er wordt een gebied bezocht en de vogels die gezien zijn, vormen de basis voor de 
theorieavond die daarop volgt.  
Data: 
25 februari: excursie naar de Beninger slikken; 
7 maart: cursusavond in Buurtcentrum De Fluiter,  20-22 uur; 
25 maart: excursie naar de Nieuwe Driemanspolder; 
4 april: cursusavond in Buurtcentrum De Fluiter,  20-22 uur; 
22 april: excursie naar de Groene Jonker; 
2 mei: cursusavond in Buurtcentrum De Fluiter,  20-22 uur; 
27 mei: excursie naar de Brabantse Biesbosch; 
6 juni: cursusavond in Buurtcentrum De Fluiter,  20-22 uur. 

Maximaal aantal deelnemers: 16. 
Kosten: Euro 40,00 voor leden en Euro 60,00 voor niet-leden. 
N.B. Bij aanmelding krijgen de eerdere cursisten van de vogelcursus voorrang. 

 

(Kieviten en Goudplevieren in Willeskop; foto: Hans Boekhout) 
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De keuze van… 
Ieder kwartaal vragen we één van de leden om een aansprekende foto te kiezen uit een fotoalbum op 
onze website. Deze keer was Erica Griffioen aan de beurt. En zij koos de foto van: 

De speerdistelboorvlieg 

Erica schreef: 

“Mijn keuze is de foto van de Speerdistelboorvlieg. Ik vind dit een heel mooie composiWe. De tere, licht 
glinsterende draden door de knop van de Speerdistel, die licht doen denken aan de wollige distel…. De 
prachWge vlieg in subWele ton-sur-ton kleuren……” 

 

(Foto: Be`y van Middelkoop)
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Het bestuur van de KNNV, afdeling IJssel en 
Lek:  
VoorziKer: Hans Boekhout (hansboekhout@icloud.com) 
Secretaris en lezingen: Greetje de Back (debackfibbe@gmail.com)  
Penningmeester en ledenadministraWe: 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 producWe 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 acWviteiten 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 selecWe 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 MetrostaWon 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 Wjdens 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 inziKenden.  
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 toelichWng 
toch moeilijkheden met een verzekeringsmaatschappij voordoen over deze materie, dan is het gewenst 
om naast de behandeling door de assuranWeadviseur, 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 inziKenden-ongevallenverzekering heeZ. Enkele verzekeringsmaatschappijen 
hebben zo’n verzekering automaWsch in hun pakket opgenomen, bij anderen kan deze speciaal worden 
afgesloten.  
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