KNNV afdeling IJssel en Lek

Mededelingenblad
SB 32-02 , mei en juni 2021

PROGRAMMA IN HET KORT
DATUM (2021)
za 1 mei
za 8 mei
za 15 mei
18 mei dinsdag
za 22 mei
za 29 mei
za 5 juni
za 12 juni
16 juni woensdag
za 19 juni
za 26 juni

(De excursies zijn op zaterdagen)

Bestemming
St Laurens Weihoek en Westkapelle
Amerongse Bovenpolder west (vogels)
Dreumelse waard en Wamel (struinen
langs de rivier)
Starrevaart
Brabantse Biesbosch
Zouweboezem (Zwarte sterns en
Purperreigers)
Eendragtspolder en Zevenhuizerplas
Langevelderslag
Willeskop
Everdingerwaard (vogels)
Lent en Ooypolder

Excursieleiding
Hans Boekhout
Hans Boekhout
Ans den Haan
Hans Boekhout
Hans Boekhout
Hans Boekhout
Eric Stockx
Erica Griffioen
Hans Boekhout
Hans Boekhout
Erica Griffioen

===========================================================================
Foto's zijn op diverse excursies door leden gemaakt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op
Stinsentocht
in
Friesland.
Zie pag 13

Van het bestuur
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Naamgeving
In dit Samengesteld Blad 32-02 valt het accent op naamgeving, betekenis en geschiedenis
van Lepelaar, Robertskruid en Wolfskers. Ook het boek van de leestip, Baardman en
Boterkontje, handelt over namen. Naamgeving komt voort uit willen weten en dat leidt tot
begrip, beheersing, beheer ‘naar eer en geweten’, opgetekend, ge-‘tekend’ en vastgelegd
op de gevoelige, digitale plaat.
Hierbij past een verwijzing naar de site van
Stadsplanten. Daarop staat een boeiend verhaal van
Gerrit Hendriksen over Vingerhelmbloem en
Holwortel:
www.stadsplanten.nl/2021/04/vingerhelmbloem.
Op een ander vlak geldt dat ook voor de
beschrijvende naam van de KNNV. Van de 18
afdelingen die gereageerd hebben op de vraag of die
veranderd moest worden, bleken 15 afdelingen voor
het behoud van ‘vereniging voor veldbiologie’ te
zijn. Van onze afdeling staakten de stemmen:
12 voor Natuurvereniging en 12 voor behoud.
Excursies en foto’s
Alle genoemde excursies in SB 1 zijn afgelast. Omdat er nog steeds versoepelingen in het
verschiet liggen, is het excursieprogramma voor de maanden mei en juni in dit SB 2
opgenomen. Onderhand hebben velen van u gehoor gegeven aan de oproep van Martin van
Rees om foto’s van uw waarnemingen toe te sturen. Het is een prachtig album aan het
worden met ruim 90 foto’s inmiddels.
U vindt ze op onze website, ijsselenlek.knnv.nl. in de map ‘Waarnemingen leden’.
Dus gaat u vooral door met het insturen van foto’s naar knnvijenl@gmail.nl. Aan de
winterfotowedstrijd hebben 15 mensen in totaal 75 foto’s ingestuurd. Ook die foto’s staan
op de website. Ze zijn schitterend!
Algemene Ledenvergadering
In normale tijden was u gewend aan een algemene
ledenvergadering in februari. We hebben gesproken over de
mogelijkheid om een digitale vergadering te beleggen,
maar geven de voorkeur aan een fysieke bijeenkomst in
september. U ontvangt daarover t.z.t. meer gegevens. We
hopen natuurlijk dat we elkaar dan weer kunnen
ontmoeten of eerder, tijdens onze excursies.
De nummering van ons Samengesteld Blad zal worden gelijkgericht met de kalendermaanden. Dit ene exemplaar bestrijkt
2 maanden. Het hierop volgende nummer betreft dan de
maanden 7, 8 en 9 (juli, augustus en september).

Visdief

We wensen u een goede gezondheid toe en blijf vooral genieten van het uitbundige leven in
de natuur!

KNNV-excursies
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Vertrekplaats: Metrohalte Capelse Brug - bij parkeerplaats vrachtauto's.
Een dag vooraf aanmelden tussen 18.00 en 20.00 uur bij de excursie-leiding.
Vertrektijd op zaterdagen om 08.30 uur en op weekdagen : 10.00 uur;
korte excursies.
Zo lang er sprake is van "lock-down" of aanverwante beperkingen gaan
de excursies niet door. Let op de website voor actuele veranderingen.

DATUM (2021)

Bestemming

Excursieleiding

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 mei zaterdag

St Laurense Weihoek en Westkapelle

Hans Boekhout
tel 06 5186 8996

De Sint Laurense Weihoek is een
natuurgebied aan de noordrand
van Middelburg. De weilanden staan
bekend als een pleisterplaats voor
doortrekkende vogels op Walcheren
zoals Lepelaars, Regenwulpen en
Grutto’s. Er loopt een fietspad langs
het weiland. De vogels zijn gewend
aan bezoekers die vanaf de kant
toekijken en langs fietsen.
Direct ten noorden van Westkapelle vindt u het Noordervroon, een erg waterrijk gebied,
bijzonder rijk aan vogels. Het is niet toegankelijk, maar vanuit de omgeving prima te
overzien. Op de kale eilandjes broeden in het voorjaar tientallen Kokmeeuwen, Visdiefjes en
Kluten. Zelfs de Dwergstern probeert hier geregeld een broedkolonie te vestigen, al is het
succes daarvan jaarlijks nogal wisselend. Plevieren en strandlopers (en 's zomers zwaluwen)
zijn altijd wel aanwezig.
8 mei zaterdag

Amerongse Bovenpolder west (vogels)

Hans Boekhout
tel. 06 5186 8996

De Uiterwaarden Rijn en Lek strekken zich uit tussen Amerongen
en Nieuwegein. Onder Uiterwaarden Rijn en Lek vallen de gebieden Amerongse
Bovenpolder en Steenwaard. De Uiterwaarden Rijn en Lek beslaan 492 hectare. Amerongse
Bovenpolder: 190 hectare en Steenwaard: 110 hectare. De uiterwaarden zijn toegankelijk
van 1 april tot 1 oktober. Enkele gebieden zijn aangewezen als rustgebied en zijn het hele
jaar gesloten. Let op de borden.
15 mei zaterdag

Dreumelse waard en Wamel (struinen
langs de rivier)
Weer een fraai en uitgestrekt rivierenlandschap met wijde
uiterwaarden en plassen.

Ans den Haan
06 1995 4952
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DATUM (2021)

Bestemming

Excursieleiding

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18 mei dinsdag
Starrevaart
Op de bekende Starrevaartse Plas zijn altijd weer interessante
vogelwaarnemingen te verwachten.

Hans Boekhout

22 mei zaterdag
Brabantse Biesbosch
Wellicht zien we zeearenden bij hun nest.

Hans Boekhout

29 mei zaterdag

Hans Boekhout

Zouweboezem

06 5186 8996

06 5186 8996

06 5186 8996

Weidelandschap en moerasgebied. We zijn er een beetje aan gewend geraakt hier de
prachtige Purperreiger en de Zwarte Stern waar te nemen.
5 juni Eendragtspolder en Zevenhuizerplas
Eric Stockx
06 5895 3678

Lekker dicht bij huis dit watergebied vol
waterminnende vogels. Speur ook even in
de hoogspanningstorens naar roofvogels.
Slechtvalk, Eendragtspolder

12 juni zaterdag
Langevelderslag
De Langevelderslag is een in 1958 aangelegde verbinding tussen
het Langeveld en het geïsoleerde strand aan de noordzijde
van Noordwijk. We gebruiken deze route om een wandeling te
maken door de Amsterdamse Waterleidingduinen.

Erica Griffioen

16 juni woensdag
Willeskop
Het betreft hier een vogelrijk weidegebied tussen
Montfoort en Oudewater.

Hans Boekhout

06 1144 0112

06 5186 8996

5
19 juni
Everdingerwaard
Hans Boekhout
Net onder Utrecht, verscholen in een bocht van rivier de Lek,
06 5186 8996
ligt een prachtig natuurgebied: de uiterwaarden bij Everdingen.
Dit ongerepte gebied wordt aan de grillen van de brede rivier overgelaten. Nu eens staat het
water hoog, dan weer laag en soms zelfs super hoog of super laag. Door de afwisseling
tussen riet, rivierbos, struiken, grasland, waterpartijen en slikranden kun je hier ontzettend
veel vogels zien. En het aardige is: er loopt een onverhard wandelpad door het gebied.
26 juni zaterdag
Lent en Ooypolder
Erica Griffioen
Tussen 2000 en 2006 zijn de uiterwaarden uitgegraven ten
06 1144 0112
behoeve van dijkverzwaring. Toen de laatste zandauto wegreed, was de natuur aan zet. In
het voorjaar en de zomer gonzen de rietkragen van de Kleine karekieten, Bosrietzangers,
Blauwborsten en andere kleine zangvogels. Op de slikplaten en langs de oevers van de
strangen dribbelen steltlopers, driftig op zoek naar voedsel: Witgatjes, Oeverlopers,
Groenpootruiters en Kluten. Ook weidevogels die in de omliggende weidegebieden broeden,
zoals Tureluur en Grutto vinden een rijk gedekte tafel.

Lent kreeg onlangs van onderzoeksbureau Geodan de titel: beste wijk
van Nederland. Een van de selectiecriteria was: ruim en groen wonen.
Tijdens een wandeling gaan we de groene omgeving van Lent verkennen.

Bruine Kiekendief

************************************************
What's in a name?
Wolfskers is een plant die met duisternis is omgeven. Er
hangt een zweem van geheimzinnigheid rondom deze
plant. Wolfskers is één van de drie heksenkruiden. In de
regio Rotterdam wordt hij niet aangetroffen, heel soms
wordt er weleens een verdwaald exemplaar gevonden
(incidental import). Zoals pas nog in 2020 in Krimpen aan
den IJssel. Ook staan er al jaren enkele planten in het
centrum van Utrecht.
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De daadwerkelijk oorspronkelijke groeiplaats is te vinden in Zuid-Limburg. Bij Epen staat
een gigantisch exemplaar.
Naamgeving .
Wolfskers - Atropa belladona is een plant uit de Nachtschadefamilie Solonaceae. Atropa is
genoemd naar de Griekse Schikgodin Atropos.Zij knipte de levensdraad van de persoon door
wanneer zijn of haar tijd om was. Ze werkte samen met Klotho die de draad spon en
Lachesis die de lengte bepaalde van de draad. Het attribuut van Atropos is een schaar. Naar
deze godin is ook een geslacht planten genoemd in de Nachtschadefamilie: Atropa. De
meeste zijn vrij giftig, vandaar ook de naamkeuze.
Belladonna:
Bella donna betekent schone vrouw. Het sap van deze plant
werd op de ogen gedruppeld waardoor de ogen glanzend
werden en de oogpupillen werden verwijd (atropine). De
associatie van de soortnaam belladonna met het gebruik van
het sap als pupilverwijder is de meest waarschijnlijke, maar er
wordt ook verwezen naar Leucota, een Italiaanse gifmenger die
dit kruid gebruikte om zijn mooie vrouwelijke slachtoffers te
doden. Een derde theorie verwijst naar de priesters van de
oorlogsgodin Bellona die een aftreksel van het kruid dronken
vooraleer ze de godin aanriepen. En tenslotte is er een
legende, die waarschijnlijk is ontstaan naar aanleiding van de
naam van de plant, die zegt dat op bepaalde nachten de plant
de vorm aanneemt van een mooie vrouw die vervolgens
mannen de dood inlokt.
Volksnamen:
De volksnamen geven duidelijk aan dat de Wolfskers met duisternis werd verbonden:
Doodskers, Duivelsbes, Kwademansbes en de Engelse volksnaam is Naughty Man’s Cherries.
Wolfskers:
De naam ‘Wolfskers’ zou slaan op het gebruik van de zwarte bessen als lokaas dat voor
wolven was uitgelegd.
Geschiedenis
In de middeleeuwen werd er naast Wolfskers ook Bilzekruid en Alruin verkocht op de
markten. De bijzondere reputatie van deze planten is voornamelijk het gevolg van de
psychoactieve effecten die zij veroorzaken, waardoor men dacht in contact te komen met
de bovennatuurlijke wereld. In het Belgische Verviers bestond eind negentiende eeuw nog
een beruchte handel in Heggenrankwortels. Men gebruikte ze tegen vallende ziekte,
krampen, waterzucht en legde ze in de melk voor varkens om ze te purgeren.
Porta schreef in 1589 dat men onder invloed van een drank van die planten: “…kon denken
dat men een vis was en op de grond liggende zwembewegingen maakte met arm en benen.”
Wolfskers geniet met name bekendheid als Heksenkruid. Het was, samen met Bilzekruid en
Doornappel een belangrijk onderdeel van de zgn. ‘heksenzalf’. Eerder genoemde kruiden
bevatten immers stoffen die op zichzelf of in combinatie met elkaar hallucinogeen waren.
De zalf wordt aangebracht op plaatsen waar de huid dun is, zoals oksels, liezen. De inhoudsstoffen worden door de huid opgenomen en veroorzaken een bewustzijn verandering waarbij vaak de indruk ontstaat dat men vliegt en ook erotische beelden worden waargenomen.
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Geneeskunde
In de reguliere geneeskunde zijn stoffen, afgeleid van de
belladonna-alkaloïden,
nog
steeds
belangrijk.
Tegenwoordig wordt atropine, één van de belangrijkste
chemische bestanddelen van het kruid, vooral door
oogartsen veel gebruikt als pupilverwijder zodat de
oogarts beter zijn/haar werk kan doen.
Deze stof wordt ook soms gebruikt bij opium- of
chloroformvergiftiging (die een te traag hartritme tot gevolg kunnen hebben) omdat ze het
hartritme flink kan opdrijven. De werkzame stoffen in bladeren en wortel vormen een
bestanddeel van verscheidenen farmaceutische handelspreparaten. (foto: Kjell Nilsen)
Drie tot vier bessen zijn dodelijk voor kinderen, maar
sommige kinderen stierven al nadat ze een halve bes
gegeten hadden. Volwassenen die gevoelig zijn voor het
giftige atropine sterven na 10 bessen. Je krijgt eerst een
droge mond en een reuzendorst. Je kan niet meer goed
spreken en slikken. Daarna ga je hevig braken en krijg je
hoge koorts. Je krijgt een oppervlakkige ademhaling en je
hart gaat vlugger kloppen. Je begint druk te praten, maar
geen mens die snapt wat je vertelt. Je spieren beginnen
te trillen en je krijgt hallucinaties. Deze hallucinaties
worden over het algemeen beschreven als zeer beangstigend, demonisch en duivels.
Tenslotte volgen coma en dood door verstikking. (foto: Ruud & Betty van Middelkoop)
Ondanks de nare aspecten van deze plant is voor o.a. de
oogarts en hartspecialist de Wolfskers heel waardevol in
de geneeskunde. Een leuke wetenswaardigheid is dat
slakken, hazen, konijnen en sommige herkauwers
zonder problemen van de Wolfskers schijnen te kunnen
eten.
( foto Karel Gort)

Tot slot is het met zijn klokvormige bloemen en zijn
zwarte glanzende bessen een ‘ogenschijnlijk’ mooie
plant.
Gebruikte bronnen en referenties:
Boek: “Compendium van rituele planten in Europa.
Internet: Wikipedia
Internet: Anne Tannes Tuin
Foto’s: waarneming.nl

Karel

Gort

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

Robertskruid (Geranium robertianum)
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Een plant waar ik me telkens over verbaas. Je komt hem tegen in het bos, op beschaduwde
plaatsen, maar ik zie hem ook (vanaf het perron) in het ballastbed van de rails of tussen de
basaltblokken van dijken. En daar tussen die stenen heersen toch vrij extreme
omstandigheden: droog en heet.
Kennelijk heeft dit in mijn ogen tere plantje een brede variatiebreedte wat groeiplaats
betreft. In de onvolprezen Oecologische flora wordt dat bevestigd.
Daar wordt vermeld dat het in diepe schaduw in bossen kan groeien, maar ook op muren en
steenhellingen.
Robertskruid hoort bij de ooievaarsbekfamilie en zit daar in het geslacht Geranium. Wilde
planten liefhebbers weten wel dat je dan niet aan de Geraniums in de vensterbank moet
denken.
De betekenis van Geranium, ik citeer ‘Verklarend woordenboek van wetenschappelijke
platennamen ‘(eveneens onvolprezen) van C.A. Backer:
“Lat. transcr. van den ouden, Gr. plantennaam gerărnion, de ooievaarsbek. - Het woord
geranion is het verkleinw. van geranos, kraanvogel, een enigszins op een ooievaar
gelijkende vogel met langen rechte snavel. De naam zinspeelt, evenals de Ned. volksnaam,
op de lang gesnavelde kluisjes.”
Wat betreft robertianum grijp ik weer terug op de Oecologische flora:
“Hoewel Robertskruid naar een heilige vernoemd lijkt, zal zijn naam
oorspronkelijk wel verband houden me ruber (rood). Zijn reputatie als
bloedstelper is stellig ook door de rode kleur bevorderd.”
Dat laatste berust op de gedachte dat de kleur of vorm van een plant een
aanwijzing geeft voor de medische toepassing, de signatuurleer. De Walnoot
bijvoorbeeld zou goed zijn tegen hersenziekten. Dus veel walnoten eten….
Om terug te komen op het Robertskruid: in mijn tuin komt hij spontaan en massaal op. Je
kunt de rozetten het hele jaar door vinden en bloeien doet hij vanaf mei tot diep in de
herfst.

Bram van Vliet

==============================================================
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Marker Wadden

Rubriek “Vroegere Vogels”
De Lepelaar (Platalea leucorodia)

“In het Grote Vlak leefden de Lepelaars onder heel wat ongunstiger omstandigheden dan
thans in De Muy, ja, zij stonden er zelfs bij de Blauwe reigers ten achter. Die kregen
tenminste nog enige rust, uit welbegrepen eigenbelang van de pachter, terwijl ook de
stropers er niet mee gebaat waren, dat deze vogels snel verminderden. De bakkers waren
nogal op reigereieren gesteld en velen vonden ze, gekookt, een lekkernij. De Lepelaar
daarentegen was een nietsnut; het heette dat zijn eieren modderig smaakten en wie zou
zich daarom in die tijd druk gemaakt hebben om de algehele ondergang van de kolonie te
voorkomen? Op zijn best konden de eieren als varkensvoer gebruikt worden en het maakte
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dan niet veel uit, of zij vers of bebroed waren.” Uit Texel, het vogeleiland door J. Drijver
(Amsterdam, 1934).
“Als de vogels eenmaal in de kolonie zijn worden ze hoe langer hoe actiever. Er worden
‘trappeldansen’ uitgevoerd, waarna de vogels plotseling doodstil blijven staan met gestrekte
hals en in het voorjaarswindje wapperende kuif. Af en toe gooit er een de snavel omhoog tot
op de rug en waaiert de sierveren uit, zodat de gele keelvlek zeer duidelijk uitkomt tussen
de omringende veren; het is te vergelijken met het gouden hart van een Madeliefje tussen
de kroonblaadjes. Ook pronken ze met wijd opengesperde snavel.” Uit Vogels van moeras en
plas door M.J. de Jong (Bussum, 1965).
“De bedreigingen voor de Lepelaars in ons land nemen toe: het verlies van historische
voedselgebieden in Noord-Holland, de verontreiniging van de randmeren en de toekomstige
inpoldering van de Markerwaard. Daarom is de hoop gesteld op een nieuwe vestiging van
Lepelaars in het zogenaamde Knarreservaat in Zuidelijk Flevoland. In die ‘beschermde
ruimte’ is plaats en gelegenheid de Lepelaars aan een ‘voedselbed’ te helpen: een
kunstmatig voedselgebied waarin het specifieke lepelaarsmenu de driedoornige stekelbaars,
zou kunnen gedijen.” Uit tijdschrift het Vogeljaar, 23 jrg. No. 6, december 1975.
Tenslotte valt de lepelaar de eer te beurt te zijn opgenomen in
het gemeentewapen van Jisp (Noord-Holland), thans gemeente
Wormerland. “Volgens overlevering zouden vogels vroeger in die
plaats als huisdier zijn gehouden. De plaatselijke vissers droegen
er, door geregelde aanvoer van verse vis, zorg voor dat de vogels
niet verhongerden
Uit De Nederlandse vogelnamen en hun betekenis door Henk Blok
en Herman ter Stege, 2000.

Hans Boekhout

=========================================================
Leestip "Baardman & Boterkontje"
In het voorwoord van “Baardman & Boterkontje” schrijft Klaas de Jong, die vogelsafari’s op
Texel organiseert, hoe blij hij werd van de verklaring van de naam ‘smient’. Smá = Noors
voor klein. Hak het woord in tweeën en je begrijpt dat het ‘kleine eend’ is. Echter, in het
hoofdstuk waarin de verklaring van de naam smient wordt gegeven, blijkt het toch iets
complexer te zijn.
Toine Andernach heeft een groot aantal bronnen aangeboord om de betekenis van
vogelnamen te achterhalen, wanneer die voor het eerst voorkwamen en welke andere
benamingen er bestaan van een en dezelfde vogel. Die kunnen betrekking hebben op kleur,
gedrag of roep. Soms krijgen ze de naam van hun ‘ontdekker’, zoals de Cetti’s zanger.
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Andernach schrijft luchtig en hij lardeert zijn studie met humoristische anekdotes en
persoonlijke ervaringen. Daardoor is het heel geschikt voor jeugdige vogelaars, vooral ook
door de vogelquiz waarmee ieder
hoofdstuk wordt afgesloten.
Ter illustratie volgt hier een voorbeeld van
zo’n hoofdstuk: ‘De puttende Putter’.
“Een Pieper piept, een kruiper kruipt, een
duiker duikt.” Put een Putter? Ja, dat
heeft hij als gekooide vogel geleerd. Hij
kan met snavel en poot een emmertje
water in zijn kooi trekken. Dat is dan één
interpretatie van zijn naam. Een andere
interpretatie is de afkomst van het
Middelnederlandse ‘peuderen’ = wroeten.
De putter peutert zaadjes uit distels. De
naam ‘putter’ zou alleen gebruikt worden
voor de gekooide vogel. Op het beroemde
schilderij van Fabritius dat in het
Mauritshuis hangt, zit de putter in een
kooi. In het vrije veld wordt bij voorkeur
de naam distelvink gehanteerd.
Dit hoofdstuk sluit af met de quiz ‘Oude
namen voor gekleurde vinken’: welke
moderne naam hoort erbij? Geelvink,
groenvink, roodvink, oranjevink, grauwe
vink.
Het boek is rijk geïllustreerd met
paginagrote foto’s. Bij ieder hoofdstuk is een plaat opgenomen van ingekleurde gravures uit
"Nederlandse vogelen" van Nozeman en Sepp.
Het bestaat uit 26 hoofdstukken met ruim 200 vogelnamen.
Auteur : Toine Andernach
Titel : Baardman & Boterkontje, De vogel en zijn naam
Uitgeverij Noordhoek, 2021
130 pagina’s Prijs: Euro 17,50

Greetje de Back
****************************************************************************************************************************

Op pad met Chris de Nooijer van Goldcrest Nature Tours.
Kjell nodigde me uit met hem mee te gaan naar de omgeving van Winterswijk, om de vijf
Nederlandse Spechten op te sporen. Ik stemde gretig toe, maar moest wel even slikken
toen ik hoorde, dat we om half zes zouden vertrekken. Van tevoren bestudeerde ik goed de
verschillende geluiden van onze spechten.
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Het geluid van de Groene en de Zwarte lijkt weer erg veel op elkaar. De Zwarte is wat
sterker, en blijft even hoog. Het geluid van de Middelste en van de Boomklever vond ik erg
lastig te onderscheiden. De Middelste bonte specht klinkt wat depressiever, was mijn
conclusie.
Als gids hadden we Chris de Nooijer, een enthousiaste en zeer deskundige vogelaar met zijn
even enthousiaste vrouw Annemieke Spoelman. We gingen naar Bekendelle. Daar bracht
Chris ons naar een nest van de Zwarte specht. Hij leek twee nestgaten in één boom te
hebben. We hoorden de Kleine bonte specht, en zagen ook de Middelste bonte specht. De
Groene specht hoorden we alleen.
In de Steengroeven Sibelco zagen we de Oehoe broeden op het nest.
En tenslotte bracht Chris ons nog naar het Korenborgerveen, om te zoeken naar Heikikkers.
Daar zaten volgens hem ook Kraanvogels, maar die kreeg je nooit te zien, zei hij. Gelukkig
luisterden de Kraanvogels niet naar hem, want na het horen van een eerste cru-cru kregen
we een prachtige vliegshow te zien van wel vijf Kraanvogels!
Onze gidsen waren minstens zo enthousiast als wij.

Groene specht
Zwarte specht

Kraanvogel

Middelste
bonte specht

Erica Griffioen
↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑↗→↓↙←↖↑
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Ingezonden brief
Aan het bestuur,
Hierbij een aankondiging van het vierde boek in de serie mooiste fotolocaties,
deze keer West-Nederland, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.
Het is weer een prachtige uitgave, een must have voor iedereen die de natuur intrekt.
Veel hotspots met beschrijvingen over de natuur en de daarbij behorende dieren en planten.
Kaartjes met daarop de beste parkeerplaatsen en de aangegeven locaties met beschrijvingen.
Kortom een echte aanrader.
(Omdat ik weer geholpen heb met de correctie heb ik het boek al gelezen)
Het komt half april uit en is nu nog met € 5 korting te bestellen.
Kan dit bovenstaande in de nieuwsbrief geplaatst worden?
Alvast mijn dank en groetjes,
Wilma Kapoen
Noot van de Redactie : Googelen op De mooiste fotolocaties van West-Nederland brengt u bij de uitgever.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-

De keuze van Martin

Ik heb weinig woorden nodig voor de foto van Margreeth.
Twee dansende zwanen op het ijs in de mist. Als je dat moment te pakken kunt krijgen,
fantastisch. Ik vind de hele foto betoverend, sprookjesachtig mooi.
Heel terecht dat die de winterfotoprijs gewonnen heeft.
De foto is in één woord een kunstwerk en een lust voor het oog. Prachtig Margreeth.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot bij de grafzerk op pag 1.
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De huidige generatie van de wereldbevolking wordt wel heel extreem geconfronteerd
met het verschijnsel epidemie of zelfs pandemie. Dat vroegere generaties in ons land
ook dergelijke rampen hebben gekend wordt uidelijk als je even zoekt op Google.nl
In de 19e eeuw deden zich in elk decennium wel uitbraken voor van cholera, of typhus,
malaria, Spaanse griep of Russische griep. Soms stierf in de getroffen regio's wel tot 10%
(!) van de populatie.
Op de website van het Universiteitsziekenhuis Leuven is een Belgisch commentaar te vinden:
. . Ondertussen is het najaar, met de bijhorende verkoudheden en griep. Krijgt het virus
nu meer vrij spel?
“Dat staat vast. In de zomer circuleerde alleen COVID-19, maar in het najaar en de
winter circuleren er honderden virussen, met een hoogtepunt eind december.
Door te niezen en hoesten en vaker samen binnen te zitten, kun je COVID-19 sneller
verspreiden. Bovendien maakt een verkoudheid je immuunsysteem zwakker, waardoor
je vatbaarder bent voor andere virussen. Daarom is het belangrijk om thuis te blijven als
je je niet goed voelt. In heel wat culturen, zoals in Amerika, is dat al langer de norm. In
België hebben we nog te veel de mentaliteit om door te blijven gaan. Ik hoop dat we op
dat vlak wijzer worden in de toekomst. Idem dito voor de begroetingen met een
handdruk: dat is toch nergens voor nodig.”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Voor U gelezen, resp. ingezien . . .
1. Een fraaie video-opname van een bever (in Capelle !) van de hand van Steef Kijne
is te bekijken op YouTube.
adres: https://youtu.be/cExiQA60NIA
2. NATURE TODAY, 14 april 2021
Voor het goed op naam brengen van Lieveheersbeestjes was er tot nu toe geen
Nederlandstalig boek verkrijgbaar. Door de vertaling en uitgebreide bewerking van de
‘Field guide to the ladybirds of Britain and Ireland’ is daar verandering in gekomen.
Voor deze Nederlandstalige versie is de tekst geheel bewerkt en is het aantal soorten flink
uitgebreid.
Soorten als het tienvleklieveheersbeestje zijn bij ons algemeen, maar ontbreken aan de
andere kant van Het Kanaal en waren niet eerder in de gids opgenomen.
De ‘Veldgids Lieveheersbeestjes voor Nederland en Vlaanderen’ behandelt nu alle
lieveheersbeestjes van Noordwest-Europa (38 soorten) en daarnaast een groot aantal
nepkapoentjes en kapoentjes (20 soorten). Dit zijn de verlegen broertjes en zusjes van de
Lieveheersbeestjes, ze zijn kleiner en minder fel gekleurd en daardoor minder makkelijk te
vinden.
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3.

https://www.bouwwereld.nl/bouwkennis/maak-natuurinclusief-bouwen-verplicht/

Hoe bouwen we natuurinclusief?
De opstellers van dit manifest streven naar natuurinclusieve bouw, met als resultaat
natuurrijke steden en dorpen. Overal waar gebouwd wordt, worden natuur-maatregelen
vanzelfsprekend: in wijken, tuinen en in of op de gebouwen. Net als mensen horen planten
en dieren in de stad en net als mensen willen zij daar voedsel vinden, zich voortplanten,
kunnen rusten, groeien en schuilen.
Daarom moet in iedere fase van het bouwproces slim worden nagedacht over kansen voor
natuur. Voor een deel is dat maatwerk. De invulling is afhankelijk van lokale
omstandigheden en lokaal aanwezige soorten. Maar er zijn drie maatregelen die zonder
meer goed zijn voor biodiversiteit, waterberging, tegengaan van hittestress,
gezondheid en die dus in ieder bouwproject thuis horen. Dit zijn:
Drie bouwstenen voor alle nieuwe woningen
• Natuur in de woning: verblijfruimtes of nestelstenen in de gevels en daken voor
gebouwafhankelijke soorten zoals de huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen;
• Natuur rondom de woning: groene daken en/of groene gevels (met ecologische waarde) en
ecologisch groen in de tuin;
• Natuur in de buurt: groene publieke ruimte in de nabijheid van iedere woning en
verbindingsroutes voor dieren.
Helaas is het nu zo dat de toepassing van deze maatregelen op vrijwillige basis gebeurt en
volledig afhankelijk is van initiatieven van partijen in de bouwketen. Door deze maatregelen
wel te gaan verplichten is natuur geen sluitpost meer, maar een vanzelfsprekend ingrediënt
voor een gezonde, biodiverse en leefbare wijk. Daarmee leggen we een zinvol fundament
voor natuurinclusief bouwen. Voor de bouwsector ontstaat zo een gelijk speelveld en
investeringszekerheid.
Dit zijn eenvoudige maatregelen, die veel meerwaarde creëren: ze dragen bij aan het
herstel van biodiversiteit, het opvangen van hittestress en wateroverlast en een gezonde
leefomgeving. De opstellers van dit manifestpleiten voor de toepassing van deze bouwstenen
in alle nieuwbouwprojecten . Wij gaan daarbij zelf het goede voorbeeld geven en steunen
anderen die hetzelfde doen. We vragen alle partijen die een rol hebben in nieuwbouw om
deze maatregelen over te nemen in hun beleid of plannen.
Vastleggen in de wet
Aan de Rijksoverheid vragen we om de toepassing van deze drie bouwstenen te verplichten
voor ieder nieuwbouwproject door ze in wet- en regelgeving vast te leggen. De
Omgevingswet biedt hiervoor een uitgelezen kans: gebouwgebonden eisen kunnen in het
Besluit bouwwerken leefomgeving worden opgenomen en regels voor natuur rondom de
woning en in de openbare ruimte in de eisen voor gemeentelijke omgevingsplannen. Zo
verbeteren we in alle 352 gemeentes in heel Nederland de biodiversiteit, de leefbaarheid,
de waterberging en de gezondheid. We vragen de ministers van Landbouw Natuur en Voedsel
en Binnenlandse Zaken om, in hun onderzoek naar het opnemen van natuurinclusief bouwen
in het bouwbesluit, deze drie bouwstenen expliciet mee te nemen. De deelnemers aan dit
manifest laten zien dat het kan. Zo maken we alle nieuwe woningen natuurinclusief, beter
bestand tegen wateroverlast en leefbaarder!
===============================================================================
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4. Marshelikopter van NASA vliegt bij tweede testvlucht hoger en langer | NU - Het laatste nieuws het
eerst op NU.nl

De Marshelikopter Ingenuity van NASA heeft donderdag zijn tweede succesvolle
testvlucht op Mars gemaakt. Dit keer vloog het toestel langer en hoger dan tijdens
de eerste test. De kleine helikopter steeg op naar 3 meter hoogte, waar hij zo'n veertig
seconden bleef hangen. Daarna landde hij weer op dezelfde plek.
Het was voor het eerst dat een aardse helikopter op een andere planeet vloog.
Donderdag steeg de helikopter op naar een hoogte van bijna 5 meter om zich vervolgens te
kantelen (!) en 2 meter zijwaarts te vliegen. Ook werden de kleurencamera's op de
helikopter in meerdere richtingen getest. Het toestel bleef bijna 52 seconden in de lucht.
In de komende weken zal de Marshelikopter nog een paar keer enkele honderden meters
over de planeet vliegen. Na elke vlucht heeft het apparaat enkele dagen nodig om zijn accu
op te laden via (schaarse) zonne-energie.Het is op Mars erg koud en de luchtdruk is er veel
lager (10 procent) dan de luchtdruk op aarde).
Vanwege de lagere luchtdruk is het lastiger om op te stijgen. Daarom heeft de helikopter
lange rotorbladen die sneller ronddraaien dan op aarde nodig zou zijn (2.500 keer per
minuut in plaats van 400/500 keer per minuut op aarde). Data van Ingenuity zullen onder
meer worden gebruikt voor toekomstige vluchten op de planeet.
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Het bestuur van de KNNC afdeling IJssel en Lek:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester &
ledenadministratie
Natuurhistorisch
secretaris
Coördinator lezingen
en alg. bestuurslid

Erica Griffioen
Greetje de Back
Kjell Nilsen

ercgriffioen@hetnet.nl
debackfibbe@gmail.com
kenilsen@xs4all.nl

06-1144 0112
06- 4651 2600
06- 1838 8573

Hans Boekhout

hansboekhout@icloud.com

06- 1144 0112

Eric Stockx

estockx@gmail.com

06- 5895 3678

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

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

