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Van de voorzitter 
Ook dit jaar was de traditionele KNNV midweek een groot succes. Marjan 

Veerman had ons verblijf in Winterswijk, in een mooi bungalowpark, prima 

georganiseerd en met Kees Hendriks als excursieleider was succes 

verzekerd. De sfeer was heel goed en het weer geweldig. Het leuke is dat je 

elkaar een paar dagen achter elkaar in diverse omstandigheden meemaakt en 

ook ervaart dat we vaak verschillend naar de natuur kijken. De een let meer 

op vogels, de andere op libellen en vlinders, weer een ander op planten. Weer 

anderen kijken meer ecologisch en naar beheer en natuurbescherming. Leuk 

is dat we elkaar wel inspireren om over de grenzen van onze primaire 

interesse te kijken en van elkaar te leren. Vaak werkt dat aanstekelijk en 

ontstaan er nieuwe interessegebieden. 

Net zoals er in de natuur verschillen zijn bestaan er ook binnen onze leden 

verschillen in de belangstelling voor de natuur. Je zou kunnen zeggen dat ook 

ons ledenbestand biodivers is en dat maakt zoals we weten altijd sterk.  

Als bestuurslid kijk ik dan ook naar mensen zoals Marjan en Kees die dit soort 

activiteiten mogelijk maken. Die hebben we hard nodig, zeker nu Jan zijn taak 

als natuurhistorisch secretaris eind dit jaar neerlegt en de situatie rond 

biodiversiteit en klimaat mensen nodig heeft die zich daar voor willen inzetten. 

Ook die verbreding in belangstelling zou onze vereniging goed uitkomen. 

 

Contributie 
Wil iedereen die de contributie nog niet heeft betaald deze overmaken op 

rekening NL60 TRIO 0320 0373 63 t.n.v. penningmeester KNNV afd. Gouda 

e.o. De contributie bedraagt € 36,00 voor gewone leden en € 17,00 voor 

huisgenoot-leden. 
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Midweek Winterswijk 
Dit jaar was de midweek georganiseerd in de Achterhoek. We waren met 13 

deelnemers. Er waren 3 vakantiewoningen gehuurd in bungalowpark ’t 

Kooiveld iets ten westen van Winterswijk. Het park lag op loopafstand van het 

Meddose en Koorenburgerveen. Deze hoogveengebieden hebben we dan ook 

verschillende keren bezocht met interessante waarnemingen zoals de 

Gevlekte rietorchis, de Welriekende nachtorchis en Moeraskartelblad en 

talloze soorten libellen zoals de Grote keizerlibel, Smaragdlibel, Viervlek en 

tientallen azuurwaterjuffers. Ook zagen we hier  4 overvliegende kraanvogels. 

 

In ons gezelschap zaten 2 fanatieke nachtvlinderaars. Elke avond werd een 

wit laken met lamp opgehangen en werden vlindervallen neergezet. Tot na 

middernacht werd er genachtvlinderd en ondanks slaaptekort werd de 

volgende ochtend de oogst in de vlindervallen geteld, gefotografeerd en op 

waarneming.nl gezet. Het bleek dat we omringd waren door witte tijgers. Dit 

witte nachtvlindertje bleek minder gevaarlijk dan zijn naamgenoten.  

 

Een ander natuurgebied dat we bezocht hebben was Beekendelle, gelegen 

ten zuiden van Winterwijk. Tijdens de koffie in de voormalige watermolen 

Berenschot genoten we van de Grote gele kwikstaart. Na een wandeling langs 

de beek werd het Wooldsche veen aan de Duitse grens bezocht. 

 

 
foto Cor Martijn 
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Er was een excursie afgesproken naar de steengroeve aan de oostkant van 

Winterswijk. In deze steengroeve komt een geologische formatie uit het Trias 

aan de oppervlakte. In deze geologische formatie wordt Muschelkalk 

gedolven. Muschelkalk is zo’n 236 tot 240 miljoen jaar geleden ontstaan toen 

dit gedeelte van Nederland een ondiepe binnenzee was. In deze laag worden 

veel fossielen gevonden o.a. de Nothosaurus winterswijkensis. De 

Muschelkalk wordt gebruikt als kalkmeststof in de landbouw en als vulstof 

voor de wegenbouw. We kregen er een rondleiding met veel uitleg over de 

geschiedenis van Winterwijk. 

 

 
Kalkgroeve (foto Jan Uilenbroek) 

 

Bijzonder was natuurlijk het bezoek aan het Zwillbrockervenn net over de 

grens in Duitsland. Hier broeden flamingo’s. Op de eerste stopplaats zagen 

we er geen, op de tweede stopplaats een volwassene met een jong en op de 

derde stopplaats stonden er een groot aantal in het water. Dezelfde flamingo’s 

worden ’s winters ook waargenomen in de Grevelingen. 

 

De midweek was dankzij de goede organisatie, het prettige gezelschap en het 

fraaie zomerweer een groot succes. 

      Jan Uilenbroek 
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50 iconen van Gouda 
Dit jaar (2022) viert Gouda 750 jaar stadsrechten. Op 19 juli 2022 is het 750 

jaar geleden dat Graaf Floris V van Holland stadsrechten verleende aan 

Gouda. 

Door de hele stad zien we de kaasmeisjes staan. In totaal staan er 50 

verspreid over de hele stad. Het zijn iconen die symbool staan voor de 

geschiedenis, de cultuur en de diversiteit van de bevolking. 

Als vereniging hebben wij daar ook over nagedacht welke bijdrage wij kunnen 

leveren aan de gemeente. Een werkgroep is bezig (geweest) om 50 iconen 

van de Goudse flora en fauna te presenteren aan het stadsbestuur, maar ook 

aan de Goudse burger. Deze 50 soorten staan symbool voor de geschiedenis 

en cultuur van de stad, zoals deze in 750 jaar is ontwikkeld. Iedereen zal 

beseffen dat de natuur van Gouda 750 jaar geleden er anders uit zag dan nu, 

maar toch zijn er nog veel overblijfselen die wij willen behouden en doorgeven 

aan de volgende generaties. 

De biodiversiteit van Gouda omvatte de afgelopen 5 jaar circa 2.500 

geregistreerde inheemse soorten flora en fauna; van zoogdieren tot 

korstmossen. De basis van het onderzoek is waarneming.nl. Dit is een 

database met ruim 84.000 Goudse waarnemingen in deze periode. Daarbij 

heb ik 15 gebieden nader onderzocht en gekeken welke soorten daar 

voorkomen welke belangrijk zijn voor de draagkracht van de biodiversiteit en 

op welke soorten wij trots zijn dat wij deze – nog steeds, of juist weer opnieuw 

– binnen de gemeente grenzen als bewoners hebben. 

Uit deze 2.500 soorten hebben we 50 soorten (net als het aantal kaasmeisjes) 

geselecteerd die er uit springen vanwege charme, zeldzaamheid of 

belangrijkheid voor de biodiversiteit. Van deze 50 zijn er 13 die ook de status 

icoonsoort van Zuid-Holland hebben (onderstreept). In totaal staan er 21 op 

de rode lijst (rood). 
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Het functie van deze vaststelling van icoonsoorten is dat we beleid op 

groenbeheer en natuurbeheer op deze soorten gemakkelijker kunnen 

toespitsen om deze soorten te kunnen behouden of uit te breiden. Het mooie 

is bovendien dat deze soorten meteen ook zorgen voor bescherming van 

andere soorten in hun nabijheid. Wij denken hiermee een belangrijke basis te 

hebben gelegd voor duurzame natuurbeheer voor de volgende generatie. 

      Jan-Willem Hoogendoorn 

 

    
 

1. Bever 
2. Hermelijn 
3. Egel 
4. Otter 
5. Meervleermuis 
6. Kroeskarper 
7. Buizerd 
8. Bosuil 
9. Boomvalk 
10. Slechtvalk 
11. Torenvalk 
12. Koekoek 
13. IJsvogel 
14. Roerdomp 
15. Spotvogel 
16. Grutto 
17. Slobeend 
18. Ooievaar 
19. Boerenzwaluw 
20. Huiszwaluw 
21. Gierzwaluw 
22. Merel 
23. Huismus 
24. Argusvlinder 
25. Bruinblauwtje 
26. Oranjetipje 
27. Groot Avondrood 

28. Sint Jacobsvlinder 
29. Hermelijnvlinder  
30. Dotterbloem 
31. Waterviolier 
32. Kievitsbloem 
33. Rietorchis 
34. Ringslang 

35. Groene kikker 
36. Gele helmbloem 
37. Klokjesgentiaan 
38. Krabbenscheer 
39. Witte Waterlelie 
40. Zwanenbloem 
41. Muurleeuwenbek 
42. Steenbreekvaren 
43. Groene glazenmaker 
44. Glassnijder 
45. Fluitenkruidbij 
46. Kattenstaartdikpoot 
47. Weidehommel 
48. Vliegenzwam 
49. Toverchampignon 
50. Fijn knoopjeskorst 
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Schermbloemen, van giftig tot gezond 
De Midweek Winterswijk leverde veel bijzondere waarnemingen van typische 

hoogveen-gebonden soorten, maar dat was niet het enige. Zo vonden we ook 

de Dolle kervel, een witte schermbloem lijkend op Fluitenkruid. Je zult dolle 

kervel niet gauw aantreffen in onze Goudse omgeving, die hoort bij het 

Laagveendistrict. Maar verder komt de plant vrij algemeen voor in bermen, 

langs bosachtige struwelen. De gedeeltelijk rood aangelopen stengels zijn 

bezet met witte afstaande haren, hebben verdikte knopen en rode vlekjes op 

de overgang van groen naar rood.  

Vanwaar de naam “dolle” kervel? Word je er dol 

van? Vast staat dat de zaden en bladeren van de 

plant bij grote inname giftig zijn voor mens en dier. 

Het gif, een “polyine” (poly-acetyleenverbinding), 

kan hevige maagkrampen en braken veroorzaken 

bij koeien en paarden. Dit zal geen nieuws zijn 

voor veehouders. Qua uiterlijk lijkt de dolle kervel 

wel wat op hondspeterselie (ook giftig). 

Dolle kervel is lang niet de enige giftige 

schermbloem. Berucht is de Gevlekte scheerling, 

een plant die vanuit het zuiden oprukt via onze 

middenbermen. Het gif, een alkaloïde (dus een 

andere stof dan het dolle kervel-gif) werkt snel en 

leidt tot spierverlammingen, opstijgend van de 

benen tot de ademhalingsspieren waardoor het slachtoffer bij vol bewustzijn 

onherroepelijk een verstikkingsdood sterft. Met dit gif zou Socrates ter dood 

zijn gebracht. De geur van de plant schijnt onaangenaam te zijn (muizen-

urinelucht), zodat je hem niet gauw per ongeluk zal eten, maar de zaden zijn 

wel eens voor anijszaad aangezien. Een gevaarlijke vergissing. 

En in “ons” Laagveendistrict, dicht bij huis? Daar kan je langs waterkanten de 

Waterscheerling vinden. De plant overwintert met knoppen onder water. Hij 

staat te boek als zeer giftig door een hoog gehalte aan cicutoxine (een stof 

verwant aan het dolle kervel-gif), in een hogere concentratie dan je in de dolle 

kervel vindt. De stof zit vooral in de wortelstokken. Qua geur doen deze een 

beetje aan selderij denken waardoor de sappige delen aantrekkelijk kunnen 

zijn met alle gevolgen van dien als paarden of herkauwers ze eten. De wortels 

van de wilde peen bevatten trouwens ook een verwante stof, maar in lagere 

concentratie zodat het niet tot vergiftiging leidt. Dat geldt ook voor onze 
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waspeen die uit de wilde peen is gekweekt. Worteltjes zijn gezond! Om dol 

van te worden.  

      Marjan Veerman 

 

De kameelhalsvlieg 

Verscholen in de bossen bij Zeist ligt het landgoed Bornia. Hier was ik in 

maart 2022 op zoek naar eigenlijk alles wat bewoog. Niet echt op zoek dus 

maar dan kom je beestjes tegen waarvan je je afvraagt: `van wie ben jij er 

één`. Ik maakte een foto van in dit geval een 

larve die ik absoluut niet thuis kon brengen. 

Obsidentify bracht ook al geen uitkomst... Wat 

te doen….  Gelukkig is er dan waarneming.nl 

waarbij je je vraag aan een forum kunt 

voorleggen. De discussie die op het forum 

ontstond gaf enig idee in welke hoek de 

waarneming geplaatst moest worden. De door 

mij ingestuurde foto aan het forum op 

waarneming.nl gaf als mogelijk resultaat de 

larve van een Kameelhalsvlieg. Echter de foto is 

niet voldoende gedetailleerd om dit met 

zekerheid vast te kunnen stellen.  

 

Velen van u ontvangen de nieuwsbrief van 

Nature Today en daarin verscheen dinsdag 19 

juli 2022 een artikel over de Kameelhalsvlieg.  

Kameelhalsvliegen vormen een kleine insectenorde, met wereldwijd maar 240 

soorten. Ze zijn nauw verwant aan gaasvliegen en elzenvliegen en behoren 

tot de groep van de netvleugeligen en tot de oudste insecten op de wereld die 

al 300 miljoen leefden. De volwassen kameelhalsvliegen voeden zich 

voornamelijk met bladluizen, maar ze eten ook wel stuifmeel. Ze worden het 

meest waargenomen op bladeren, dode bomen en stronken. Het vrouwtje zet 

de eieren af onder schors en de larven leven daar ook. Het zijn rovers die 

achter de schors op andere insecten jagen. De larven van kameelhalsvliegen 

hebben ook een lange nek. 

 

Hoe vind je kameelhalsvliegen? Dat is nog niet zo gemakkelijk, gezien het 

geringe aantal waarnemingen. De volwassen dieren vliegen vooral tussen half 
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april en half juni. Op de binnenlandse zandgronden heb je de meeste kans. Je 

kunt ze tegenkomen bij het afspeuren van bosranden, weipaaltjes en dode 

bomen. De kans wordt vergroot als je lage takken afzoekt met een sleepnet of 

klopscherm. (hiervoor geld veelal een vergunning of toestemming van de 

beheerder). 

 

 
Zwartvlekkameel (Phoeostigma notata) (foto Nature Today) 

 

Citaat uit de nieuwsbrief van Nature Today: In nummer 58 van Nederlandse 

Faunistische Mededelingen wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse 

kameelhalsvliegen, met voor het eerst een determinatiesleutel en 

verspreidingskaarten. Er zijn zes soorten kameelhalsvliegen uit ons land 

bekend. Dankzij het project Digitalisering Nederlandse Insecten van EIS en 

Naturalis kunnen voor het eerst verspreidingskaarten gepubliceerd worden. 

George de Vries 

 

Post uit Suriname (6) 
Na een aantal jaren stilte, bij deze weer een berichtje uit Suriname! 

 

Het grote probleem bij het schrijven over de Surinaamse natuur is dat er zo 

ontzettend véél te schrijven valt. Het land is ongeveer vier keer zo groot als 

Nederland, maar heeft een bevolking van nog geen 650.000 mensen,  
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waarvan de meesten in Paramaribo en omgeving wonen. In een ontwikkelend 

land als Suriname heeft de bevolking over het algemeen erg weinig interesse 

in de biodiversiteit waar geen onmiddellijke voordelen aan te behalen vallen 

(planten met eetbare delen, jachtwild etc.) of nadelen aan kleven 

(ziekteverwekkers, plaagdieren etc.). Ecologie zonder economie is voor veel 

mensen dan toch een luxeartikel. Het gevolg daarvan is dat er weinig 

onderzoek naar deze ‘neutrale’ biodiversiteit wordt gedaan, en er dus ook 

weinig literatuur voorhanden is. Aan de ene kant is het daardoor lastig om 

gevonden soorten te determineren, maar aan de andere kant valt er, ook door 

amateurs, nog enorm veel te ontdekken. 

 

Zelf houd ik mij nog steeds bezig met alles in de natuur dat groter is dan een 

paar millimeter, met de nadruk op insecten en tegenwoordig ook op 

zeeslakken en -schelpen. De kennis die ik opdoe probeer ik ook weer te 

delen, bijvoorbeeld door het schrijven van populairwetenschappelijke boekjes 

(zoals Gids voor uw bezoek aan de zeeschildpadden van Suriname) of 

wetenschappelijke artikelen (zoals An annotated checklist of the 

Scarabaeoidea (Insecta: Coleoptera) of the Guianas). Ik ben ook 

medebeheerder van de Facebook-groep Wildlife Suriname, waarin soorten 

geïdentificeerd worden en ook verdere informatie wordt verstrekt over die 

soorten. 

 

Jullie, mijn Nederlandse natuurvrienden, wil ik deze keer graag iets meer laten 

zien van de diversiteit aan rupsen die hier te vinden is. De diversiteit aan 

vlinders is hier enorm; naar schatting leven er hier zo’n 1.400 soorten 

dagvlinders en 20.000 tot 30.000 nachtvlinders! Veel daarvan zijn nog niet 

beschreven, en van hun rupsen is nog minder bekend. De bekende Maria 

Sybilla Merian heeft als eerste serieus naar de Surinaamse rupsen en vlinders 

gekeken en daar in 1705 over gepubliceerd Metamorphosis insectorum 

Surinamensium / Verandering der Surinaamsche insecten), en na ruim 300 

jaar zijn er nu opnieuw enkel onderzoekers die zich met de Surinaamse 

rupsen bezighouden. Hun werk heeft al enkele wetenschappelijke publicaties 

opgeleverd, en binnen een paar jaar volgt er waarschijnlijk een veel 

toegankelijker boek met veel foto’s van en info over allerlei Surinaamse 

rupsen. In afwachting daarvan toon ik hier vast een paar van mijn eigen foto’s. 

 

       Auke Hielkema 
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Deze bizarre rups van het geslacht 

Minacraga in de familie Dalceridae 

kwam ik tegen in het Brownsberg 

Natuurpark in het district 

Brokopondo. Het midden van de 

rups en de ‘tentakels’ zijn wit, 

terwijl de rest doorzichtig is.  

 

De meeste rupsen in de familie 

Megalopygidae zijn gehuld in lange 

haren waardoor ze veel groter lijken dan 

ze in werkelijkheid zijn. Deze haren 

bevatten gif en kunnen bij aanraking 

irritatie en pijn veroorzaken. Het 

exemplaar rechts is een mooi rood 

exemplaar van Megalopyge cf. albicollis. 

Zoals de meeste, zo niet alle, 

nachtpauwogen (familie 

Saturniidae) heeft ook de bruine 

rups van Citheronia phoronea 

met gif gevulde vertakte stekels. 

Bijzonder aan deze soort zijn 

echter vooral de vorm en de 

lengte van de stekels 

 

Een van de grootste en 

elegantste rupsen die ik tot 

nu toe ben tegengekomen is 

deze ruim 9 cm lange, fraai 

groen-witte pijlstaartrups 

(familie Sphingidae) van het 

geslacht Manduca. 
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       Landkaartje (voorjaarsgeneratie)    Landkaartjes (zomergeneratie) 
       (foto Huig Bouter)     (foto Huig Bouter) 
 

     
      Dagpauwoog        Nachtpauwoog 
    (foto Huig Bouter)     (foto Jan Uilenbroek) 

 

    
          Kleine vos      Grote vos 
     (foto Huig Bouter)   (foto Cor Martijn)  
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Gierzwaluwen in huis 
Altijd in de lucht, alleen in een nestplek voor de voortplanting. Niet op een 

takje kunnen zitten en op de grond alleen kunnen strompelen, niet kunnen 

opstijgen vanaf de grond, maar vliegen als de beste. Als een jong uitvliegt 

komt het niet meer in de nestplek terug maar gaat meteen de wijde wereld in.  

 

Nadat wij zagen dat bij eenzelfde huis (2 

deuren verder) gierzwaluwen al 20 jaar onder 

de loodflap woonden, hebben wij bij ons op 

dezelfde plek in 2018 binnen een nestplaats 

gemaakt maar met een andere ingang, niet 

onder onze loodflap maar vlak daarbij door de 

zijmuur. Eerst één plek en daarna twee onder 

elkaar. Daarin zitten piepkleine cameraatjes 

waarmee we via een recorder in de nesten 

kunnen kijken. Het zijn dus L-vormige 

woningen. Om ze te lokken hebben we in het 

begin geluid gebruikt.  

 

De plekken werden op 15 juni 2020 gevonden door zogeheten “zoekers” of 

“bangers” (nieuwe bewoners die op de deur kloppen of er nog plek is) en 

blijkbaar goedgekeurd. Maar dat leverde nog geen eitjes of jongen op. Er werd 

vooral zowel in de bovenste als in de onderste kast gezeten. Een soort 

keuring zou je kunnen zeggen.  

Normaal komen gierzwaluwen terug rond eind april of begin mei. Dat deze 

vogels pas in juni kwamen betekent dat ze: óf bij terugkomst hun woning niet 

meer in konden omdat die was weg gerenoveerd of afgebroken, óf dat het 

jonge vogels zijn die voor het eerst een plekje zoeken. Ook voor de 

gierzwaluwen is er grote woningnood. Al met al waren ze 27 juli voor het laatst 

samen en 28 juli is de laatste vertrokken Ze komen en gaan apart en zien 

elkaar weer na 9 maanden als ze na een reis naar Zuid-Afrika weer hier terug 

komen om voor nageslacht te zorgen. 

 

En ja zeg….2021 kwam ons stel weer terug. Eerst eentje, op moederdag 9 

mei. En de tweede kwam pas de 16e. Er werd even 10 minuten geschreeuwd 

en daarna zaten ze gezellig samen op de nestplaats. We hadden een nest 

gemaakt door een kuiltje in het hout te maken en van touw een rondje te 
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leggen en vast te plakken met houtlijm. Een handje piepkleine veertje en wat 

heel fijn gedroogd gras en klaar. De rest moeten de ouders zelf doen door met 

spuug een opstaand randje te plakken met wat ze ook nog in de lucht 

opvangen aan veertjes en pluis wordt mee geplakt. En eitjes kwamen er ook, 

3 stuks, waarvan één slechts is uitgekomen. Maar dat leverde wel een 

volgroeid jong op die uiteindelijk 1 augustus vertrok naar Afrika, nadat nog een 

nacht de hele familie samen was. Alsof nog even de route en de gevaren 

besproken werden. En een nacht daarna waren alleen nog de ouders en 

daarna nog maar ééntje alleen en toen was het weer hééel stil .....… 

 

Spannend of ze ook in 2022 weer “thuis” zouden komen. Tenslotte loeren er 

allerlei gevaren onderweg: roofvogels, onweer, en mensen in zuidelijkere 

landen die ze nog eten…. Maar jawel hoor…weer op moederdag 8 mei kwam 

de eerste aan en 2 dagen later de tweede. Op 18, 20 en 22 mei kwamen er 

totaal 3 eitjes waarvan er op 7 en 8 juni twee uitkwamen. De jongen werden 

goed verzorgd, groeiden als kool en zijn op 18 juli al uitgevlogen. De jongen 

oefenen hun spieren door "opdrukken" dat ziet er heel vreemd uit maar hoort 

zo. s-Morgens vroeg was de eerste weg. Rond het middaguur was er wat 

geschreeuw te horen. Toen zat 

een jong op het nest met dwars 

ervoor een ouder en de andere 

ouder zat voor de deur op de 

uitkijk. Alsof er indringers iets 

geprobeerd zouden hebben. Om 

twee uur waren alle vogels weg, 

dus ook het tweede jong was 

vertrokken. Die avond waren 

beide ouders nog thuis en de 

nacht erna nog één. Maar…. De nacht dáarna, de 20ste weer twee, waarvan 

er eentje veel meer de vleugels kruiste dan ik eerder had gezien. Was dat en 

ander koppel dat de kans schoon zag om deze plek in te pikken? Het lijkt 

erop, want ook de 21ste en de 22ste waren ze samen en druk in de weer met 

het beplakken van het nest. De nacht van de 23ste zat er nog ééntje. Ook 

deze laatste is de dag erna niet meer teruggekomen. Het is in de lucht akelig 

stil. Het lijkt erop dat de meeste giertjes weer naar Afrika zijn vertrokken.  

We zijn heel benieuwd hoe het volgend seizoen zal verlopen. Wordt het 

knokken? De tijd zal het leren….. 

      Mariëtte Coppens 
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Verslag van de werkgroep Zoetwaterbiologie 
We hadden een mooi programma opgesteld voor 2022, waarbij we 

afwisselend een poel in het Goudse Hout  en een sloot bij het Beijersewegje 

zouden inventariseren. 

Helaas.. op de 1e inventarisatie dag gooide het weer al roet in het eten.. te 

koud! We weken daarom uit naar een warm onderkomen bij de Heemtuin, 

alwaar we een slootje hebben bekeken op macrofauna. De Fauna Globe 

Index leverde een matige kwaliteit op & de BBI (Belgische Biotische Index) gaf 

een goede waterscore aan. We troffen een groot aantal duikerwantsen 

(Cymatia) aan in de oevervegetatie en op de bodem vonden we veel 

roodgekleurde larven van de vedermug (Chironomidae). Leuke vondst: enige 

exemplaren van waarschijnlijk Canthocamptidae (familie binnen de subklasse 

Roeipootkreeftjes). 

 

Het Beijersewegje was op 8 mei aan de beurt. Een hele onderneming om alle 

materialen op de fiets daar te krijgen. Het weer was wat de meeste mensen 

aanspreekt: zonnig! Het resultaat viel helaas wat tegen. Er was nauwelijks 

bodemvegetatie, zodat we alleen oevervegetatie- en bodemmonsters hebben 

bekeken. Wat opviel was een groot aantal nimfen van de duikerwants en 

waterpissebedden. De Fauna Globe Index wees op een matige waterkwaliteit 

en de BBI gaf als resultaat een slechte waterkwaliteit. 

 

De poel gelegen in het Goudse Hout hebben we op 19 juni geïnventariseerd. 

Het was een beetje fris met lichte regen. Hier was ook nauwelijks bodem-

vegetatie. Zowel de Fauna Globe Index als de BBI gaf echter een “goed” aan. 

 

Als laatste heeft de werkgroep op 24 juli een sloot in de nabijheid van de 

Vlinderidylle (Goudse Hout) bekeken. Het zonnetje scheen die dag uitbundig. 

“Goede waterkwaliteit” zei de Fauna Globe Index. De BBI vond het “zeer 

goed”! Bij nader onderzoek van wat vegetatie (krabbescheer) zijn ook nog 20 

individuen van de kokerjuffer Tricholeiochiton fagesii gevonden. Een soort die 

vroeger zeer algemeen was en voornamelijk op krabbescheer wordt 

aangetroffen. 

Heleen Troost (met dank aan Aart Pijl, die van 

elke inventarisatie een mooi verslag maakt) 
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De Ralreiger 
In het blad ‘Vogels’  van Vogelbescherming Nederland stond een  leuk artikel 

over een aantal bijzondere reigers die in Nederland worden gezien. Eén 

daarvan was de ralreiger een kleine reiger van zo’n 45 cm (de woudaap is met 

35 cm overigens de kleinste reigersoort). De ralreiger is een zeldzame 

zomergast die niet meer in Nederland broedt, hij komt voornamelijk voor in 

Zuid- en Oost Europa. Tot in de 19e eeuw werd er nog wel in ons land 

gebroed. Of dat weer gaat gebeuren is onzeker, maar zijn moerasbiotoop 

neemt  meer en  meer toe in ons land, dus daar zal het niet aan liggen.  

Maar laar nu net deze afgelopen zomer een ralreiger neerstrijken bij de 

Bergboezem in Berkel en Rodenrijs, niet al te ver bij Gouda vandaan. De 

ralreiger houdt van weelderig begroeide sloten e.d. waar ze op de 

waterplanten en tussen het riet wachten tot er een prooi voorbij komt, de 

Bergboezem voldoet hier voor 100% aan.  Vaak is zo’n reiger na een paar 

dagen weer verdwenen, maar deze verbleef er ruim twee weken en liet zich 

zonder enige schuwheid bewonderen. Het was een prachtig exemplaar in 

broedkleed, geel-bruin getint met lange sierveren op zijn gestreepte kop en 

met helder witte vleugels die pas bij het opvliegen zichtbaar worden.  

 

  
Ralreiger (foto Marius van Rouwendal) 
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Het was ook een verwoede visser die, ondanks de vele bewonderaars langs 

de boezemkant, onverstoorbaar de hele dag door de ene na de andere prooi 

naar binnen slokte, verbazingwekkend hoeveel hij at voor zo’n kleine reiger.  

Moeiteloos balanceerde hij op de bladeren van de waterlelies, vanwaar hij met 

een felle uitval een vis of grote larve pakte. Echter vanwege een betere 

stabiliteit om een trefzekere uitval te doen, ging zijn voorkeur  op den duur 

toch uit naar een plankje of slootkant om van daaraf te jagen.  Voor heel veel 

vogelliefhebbers was het echt genieten om hem zo bezig te zien. Laten we 

hopen dat deze soort zich weer meer en meer in onze contreien laat zien en 

mogelijk ook weer gaat broeden, aan zijn gewenste biotoop en de huidige 

zomertemperaturen  hier te lande  zal het niet liggen.  

 

Resultaten weidevogeltelling 2022 

Van eind maart tot half juni zijn aan de Parallelweg in Reeuwijk bij 2 percelen 

(Cees Verheul en Nico van Leeuwen) de weidevogels geteld door resp. een 

groep o.l.v. Jur Broer en een groep o.l.v. Sari Bestebreurtje. Bij deze tellingen 

worden percelen met een late maaidatum niet meegeteld. De boeren krijgen 

daar een aparte vergoeding voor. 

Resultaten bij Cees Verheul zijn 

Kievit   32 nesten 

Grutto    5 nesten 

Tureluur   5 nesten 

Scholekster   3 nesten 

In totaal dus 45 nesten, in vergelijking  

in 2020 57 nesten en in 2021 35 nesten. 

Resultaten bij Nico van Leeuwen zijn  

Kievit  22 nesten 

Grutto    1 nest 

Tureluur   1 nest 

Scholekster   4 nesten 

In totaal dus 28 nesten, in vergelijking 

 in 2020 57 nesten en in 2021 35 nesten 

 

In een perceel aan de noordzijde van de A12 oostelijk van Bodegraven zijn dit 

jaar ruim 30 kievit nesten gevonden. Wellicht zal hier in 2023 meer aandacht 

aan worden besteed. 

      Ries van Vliet en Jur Broer 
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Minicursus Invasieve Exoten 
Op 22 en 25 juni was er weer een minicursus van de Natuuracademie 

Reeuwijkse Plassen. Het was de landelijke week tegen de Invasieve Exoten, 

dus dat was dit keer het thema. Er waren ruim 30 bekende en nieuwe 

gezichten. Vooral uit het Plassengebied zelf, wat ook de groep is die de 

Natuuracademie wil bereiken. Wat kunnen eigenaren, bewoners en 

recreanten zelf doen aan natuurbehoud?  

 

Wilfred Reinholt van het Platform Stop Invasieve Exoten gaf eerst een lezing. 

Invasieve exoten zijn planten en dieren die door bewust of onbewust menselijk 

handelen van elders naar hier zijn gekomen. Door hun explosieve groei en het 

gebrek aan natuurlijke vijanden bedreigen zij inheemse soorten en leiden tot 

onomkeerbare schade. Denk ook aan infrastructuur en gezondheid. Er is 

zowel een Europese als een Nederlandse lijst van soorten die steeds langer 

worden. Voor de Reeuwijkse Plassen gaat het bijvoorbeeld om de 

Amerikaanse rivierkreeft, de Nijlgans, de Muskusrat, de Reuzenberenklauw, 

de Reuzenbalsemien en de Japanse duizendknoop.  

 

Wie de bestrijding uit moet voeren is verschillend voor de verschillende 

soorten. Naast het Ministerie van NLV en de waterschappen zijn de provincies 

voor de meeste soorten verantwoordelijk, behoorlijk onoverzichtelijk. Daar 

komt bij dat niet elke provincie een plan van aanpak heeft. De provincie 

Utrecht wel, maar de provincie Zuid-Holland loopt achter. Bij de minicursus 

was ook iemand van de provincie Zuid-Holland aanwezig, die aangaf dat er 

een begin gemaakt was. Voor de bestrijding van invasieve waterplanten, zoals 

Grote waternavel of Parelvederkruid, is het Waterschap verantwoordelijk. Je 

kunt dit melden: Meldformulier exotische waterplanten (rijnland.net). Ook is 

het waterschap verantwoordelijk voor de bestrijding van muskusratten. Zij 

hebben dit in Zuid-Holland geconcentreerd bij De Stichtse Rijnlanden. Op de 

theorieavond kwam Justin van Schaick vertellen dat de bestrijding van 

muskusratten redelijk succesvol verloopt. Vanwege de schade aan dijken is dit 

essentieel, want het Groene Hart ligt immers -2 meter onder NAP. 

 

Beroepsvisser Hans van der Laan heeft een vergunning om Amerikaanse 

rivierkreeften te vangen in het plassengebied. Deze zijn via de 

aquariumhandel in de natuur belandt. Hij vertelde dat hij er tonnen per jaar 

https://www.rijnland.net/loket/meldpunt/meldformulier-exotische-waterplanten/
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vangt, al 30 jaar. Er is niet tegenop te vissen of te eten. Helaas is er 

nauwelijks afzetmarkt. Bestrijding is moeilijk. 

 

Er zijn ook inheemse soorten die kunnen woekeren, dit worden wel 

plaagsoorten genoemd. Genoemd kunnen worden verschillende soorten 

ganzen of zelfs de krabbenscheer. Dit bracht veel verwarring. Hoezo? De 

krabbenscheer staat toch op de rode lijst vanwege de Groene glazenmaker en 

de Zwarte stern? Inderdaad, maar dan vergt het nog wel onderhoud om 

overlast te voorkomen. Bij ganzen is dit geregeld via de jacht. Als 

krabbenscheer het onderwaterleven bedreigt, mag nooit meer dan de helft van 

de sloot worden verwijderd. Dus exoten moeten worden bestreden en 

plaagsoorten vergen beheer. 

 

Tijdens de excursie liet Ron van Duinen eerst zien 

hoe de bestrijding van de Muskusrat wordt 

uitgevoerd. Daarna werd in twee groepen om en 

om een rondje gefietst langs exoten en een rondje 

gevaren. Met de boot van De Watersnip werden 

enkele begazingspercelen van waterriet bekeken. 

Dit project van de IVN tegen de vraatschade van 

ganzen verloopt succesvol. Tijdens de excursie 

was volop discussie: welke woekeraars geven 

welke overlast: ook riet overwoekert bijvoorbeeld 

bloemrijke bermen. En wat is een exoot? 

Slangenkruid hoort niet in het plassengebied voor 

te komen, maar is door zandsuppletie uit het 

duingebied hier beland. En nog fundamenteler: 

zullen exoten op den duur geen natuurlijke vijanden 

krijgen en vervolgens bij gaan dragen aan 

biodiversiteit? 

Wat een invasieve exoot is wordt dus politiek 

beslist en is een definitie-kwestie. Zo kwamen we met meer vragen thuis dan 

we begonnen. Echte educatie dus! 

       Marlou Min 
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Programma publieksactiviteiten 
Vrijdag 16 sept.  Vleermuizenexcursie (20.30 uur) 
   Locatie: Noorderhout 

Verzamelen: ingang Plaswijckweg tegenover 
Negenhoven 

zondag 2 okt.  Natuur op het Heempad (14.00-16.00 uur) 
   thema: herfstactiviteiten 
   locatie infocentrum Heempad 
 

 
Natuur op het Heempad (foto Jan Uilenbroek) 

 

Fotoverantwoording 

Titelpagina Vliegenzwam (foto Huig Bouter) 
pg. 6 en 7 strips (foto’s Huig Bouter) 
pg. 8  Dolle kervel (foto wikipedia) 
pg. 9  larve Kameelhalsvlieg (foto George de Vries) 
pg. 12  rupsen (foto’s Auke Hielkema) 
pg. 14  gierzwaluwennest met apparatuur (foto Mariette Coppens) 
pg. 15  gierzwaluwen in nest (foto Mariette Coppens) 
pg. 18  Grutto (foto Huig Bouter) 
pg. 20  beroepsvisser met muskusrat (foto Marlou Min) 
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Activiteitenprogramma 
Het is raadzaam dat men zich voor een activiteit opgeeft bij de 

contactpersoon. Voor de excursies die we per auto maken wordt van de 

meerijders een liftergeld gevraagd van 10 eurocent/km te verrekenen met de 

bestuurder. De KNNV is niet aansprakelijk voor ongevallen en beschadiging of 

verlies van eigendommen. Voor inlichtingen: Jan Uilenbroek, tel. 0182-

618037, n.h.secretaris@gouda.knnv.nl. 

 

vrijdag 16 sept.  Vleermuizenexcursie 

Onder leiding van Niels de Zwarte gaan we kijken naar vleermuizen in het 

Noorderhout. Verzamelen om 21.30 uur ingang Plaswijckweg tegenover 

Negenhoeven. 

 

zaterdag 24 sept. Paddenstoelenexcursie  

Deze dag is uitgeroepen tot de Europese dag van de paddenstoel. We gaan 

o.l.v. Anja Knijff paddenstoelen zoeken in het Brediuspark in Woerden. 

Gaarne tevoren opgeven voor 15 september. Anja wil weten met hoeveel 

mensen we komen. We vertrekken om 9.00 uur vanaf het NS station Gouda, 

Bloemendaalse zijde. Contactpersoon: Jan Uilenbroek j.uilenbroek@hccnet.nl 

 

Woensdag 5 okt. Natuur in de stad 

Deze lezing wordt gegeven door Niels de Zwarte, werkzaam op het bureau 

Stadsnatuur in Rotterdam. De lezing wordt gegeven in het infocentrum aan 

het Heempad en begint om 20.00 uur. 

 

Zondag 16 okt.  Wandeling langs de Vlist 

Vanaf de parkeerplaats bij het zwembad in Haastrecht lopen we langs de 

oostzijde van de Vlist. Na de koffie in café de Vlist lopen we langs een omweg 

terug naar Haastrecht (lengte ± 12 km). Vertrek 10.00 uur, 

Contactpersoon: Heleen Troost en Annemarie van Putten h.troost@zonnet.nl 

 

Woensdag 26 okt.  Muggen in tijden van klimaatsverandering 

Wat staat west-Nederland de komende decennia te wachten? Deze lezing 

wordt gegeven door Maarten Schrama. De lezing vindt plaats in het 

infocentrum aan het Heempad en begint om 20.00 uur. 

 

 

mailto:n.h.secretaris@gouda.knnv.nl
mailto:j.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:h.troost@zonnet.nl
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Zaterdag 5 nov.  Nationale natuurwerkdag 

Wie de handen uit de mouwen wilt steken kan terecht in de Heemtuin in de 

Goudse Hout. De werkzaamheden beginnen om 10.00 uur. U kunt werken zo 

lang u wilt. De medewerkers zorgen voor gereedschap en koffie. Ook voor uw 

kleinkinderen is het leuk. 

 

Zaterdag 19 nov. Strandwandeling 

We wandelen vanaf de parkeerplaats bij restaurant De Haagsche Beek in 

Kijkduin door de duinen naar het strand en lopen naar de zandmotor en terug. 

Vertrek 9.00 uur NS station Gouda, Bloemendaalse zijde. 

Contactpersoon: Jan Uilenbroek J.uilenbroek@hccnet.nl 

 

Woensdag 30 nov. Nachtvlinders in beeld 

Huig Bouter en zijn team hebben jarenlang nachtvlinders gekeken op diverse 

plaatsen in Nederland. Tijdens deze lezing zal hij een collectie laten zien. De 

lezing wordt gehouden in het infocentrum aan het Heempad en begint om 

20.00 uur. 

 

Zaterdag 17 dec. Vogelexcursie naar Schouwen-Duiveland 

We bezoeken Plan tureluur en de inlagen. Doorgaans zijn er in dit jaargetijde 

voldoende wintergasten. Mogelijk zelfs Wilde zwanen. 

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het NS station in Gouda, Bloemendaalse 

zijde. Contactpersoon: Marius van Rouwendal mjvr2803@gmail.com. 

 

Woensdag. 4 jan. Nieuwjaarsborrel 

Hopelijk kunnen we onze traditionele nieuwjaarsborrel weer houden in het 

infocentrum aan het Heempad. We horen graag uw natuurervaringen van het 

afgelopen jaar. De laptop en beamer zijn aanwezig.  

 

Zaterdag 14 jan. Vogelexcursie naar de Eendrachtspolder 

Bij de Zevenhuizerplas ligt de Eendrachtspolder, waar veel 

vogelwaarnemingen worden gedaan. We vertrekken om 10.00 uur vanaf het 

NS station in Gouda, Bloemendaalse zijde. 

Contactpersoon: Cor Martijn vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com. 

 

 

  

mailto:J.uilenbroek@hccnet.nl
mailto:mjvr2803@gmail.com
mailto:vogelwerkgroepknnvgouda@gmail.com
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De Natuurvriend is het orgaan van de afdeling Gouda en 

omstreken van de KNNV, Vereniging voor Veldbiologie. 

Het verschijnt drie maal per jaar. 
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