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jaargang 2 afl. 1, januari 2023              uitgave IVN Dordrecht 

                                                                                                     

Nieuws van het Bestuur 
Het bestuur van IVN Dordrecht wenst alle leden een spetterend, gezond, groen en 

gezellig 2023 toe! Wij starten het jaar ambitieus met twee cursussen, prachtige 

ledenavonden en een boeiende reeks winteravondlezingen! 

In de laatste Spindotter hebben we de hulp van jullie, IVN-leden, ingeroepen om je 
top 3 te geven voor onderwerpen op ledenavonden. Hoog scoorden: Vogels en 
hun namen, stand van de biodiversiteit in Dordrecht, Waterschap, (Dordtse) 
bomen, vlinders. Deze onderwerpen heeft het bestuur nu allemaal in 2023 
geprogrammeerd, de ene keer als ledenavond, een andere keer als 
Winteravondlezing. Zie hierna. Dank voor jullie waardevolle inbreng! 

Ledenavonden  
Maandag 16 januari 20.00 uur in de Troubadour:  
Alle leden van IVN en KNNV en hun huisgenoten zijn welkom 
bij de lezing ‘Baardman en Boterkontje, de vogel en zijn 
naam’, door de Delftse vogelaar Toine Andernach. Hij 
verklaart voor ons in informatieve en soms hilarische verhalen 
de raadselachtige herkomst van vogelnamen. Hoe komt de 
smient aan zijn naam, en de Cetti’s zanger, en waarom is de 
Gaai niet Vlaams meer? Op deze bijzondere avond kun je een 
boek hierover van de spreker aanschaffen, met handtekening. 
Toine Andernach is een enthousiaste vogelaar met een 
passie voor taal. Hij besteedt ieder vrij uurtje in vogelgebieden 

ergens in Zuid-Holland (of daarbuiten). Toine is actief lid van Vogelwacht Delft, 
waar hij excursies leidt en de basiscursus Vogels kijken geeft.  
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Maandag 20 februari volgende ledenavond.  --  programma volgt  

Cursussen voor leden en niet-leden 
 
Dit voorjaar starten er maar liefst twéé cursussen: 
 
1. De Groene Basiscursus Natuur op het Eiland van Dordt biedt 8 lesavonden 
en 8 bijbehorende excursies over planten, dieren, bodem en landschap. 
 
2. En onze Vogelwerkgroep organiseert weer de jaarlijkse Vogelcursus, met 3 
lesavonden en 3 excursies.  
 
Kun je niet kiezen? Je kunt ook beide cursussen volgen, want er is geen overlap in 
tijden..   Voor alle informatie over onderwerpen, data en tijden, locaties, cursusgeld 
en wijze van opgeven: zie de flyers in de bijlagen. Stuur de flyers gerust door 
naar geïnteresseerse familie, buren, collega’s en andere natuur-liefhebbers. 
Iedereen mag meedoen, leden van IVN en KNNV krijgen korting. 

Publieksexcursies en IVN-Scharrelkids 
Deze maand verzorgen onze gidsen maar liefst 5 winter-excursies in de 
verschillende Dordtse natuurgebieden.  
Ook de Scharrelkids gaan weer aan de slag, zie voor dit alles onze website onder 
Activiteiten, of kijk op Instagram of Facebook.  

Winteravondlezingen over biodivers Dordrecht 
IVN Dordrecht organiseert samen met andere groene organisaties van ons eiland 
een reeks winteravondlezingen: 
- Donderdag 12 januari 19.30 uur, in zaal Odin, Transvaalstraat 250:  
‘Naar een Biodivers Dordrecht. Over beheer en onderhoud van het groen en 
het effect op de biodiversiteit’, door onze welbekende stadsecoloog 
door Sjoerd-Dirk Fiaschi-van der Est. 
- Donderdag 9 februari 19.30 uur, in zaal Odin: 
‘Meebewegen met de natuur. Over de rol van het waterschap in het op peil houden 
en verbeteren van de biodiversiteit’, door Leo Apon van Waterschap Hollandse 
Delta. 
Zie voor de lezingen de flyer in de bijlage.  

ALV’s (meervoud) 
Maandagavond 20 maart vinden er twee ALV’s achtereenvolgens plaats in de 
Paardenstal van koetshuis Weizigt. De ALV van het IVN komt eerst aan de beurt 
van 19.00 - tot 20.30 uur, daarna volgt de ALV van de KNNV van 20.30 tot 22.00 
uur. Uitnodiging, agenda en stukken volgen. 
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Ledenexcursie Meijendel, 29 januari 2023 
 
Deze maand bezoeken we het prachtige duingebied Meijendel, onderdeel van 
Nationaal Park Hollandse Duinen. Meijndel is vernoemd naar een boerderij 
omringd door meidoorns. Het gebied bestaat voornamelijk uit open duinlandschap, 
waterpartijen, bossen en zandstrand en heeft een rijke diversiteit aan flora en 
fauna. Vanwege de vele waterpartijen, infiltratieplassen, zijn er in de winter veel 
eendensoorten te bewonderen, oa krooneend, grote zaagbek en brilduikers. 
Als we door het bos lopen, hebben we de kans een kuifmees of zwarte mees te 
spotten. De flora zal in deze periode iets minder uitbundig zijn, maar een geoefend 
oog zal zeker genieten van wat er groeit en misschien ook wel bloeit. 
Voor de strandliefhebbers, we lopen via duin en bos naar het strand. 
Na afloop kunnen we iets drinken in de ernaast gelegen pannenkoekenboerderijt 
Meyendel We verzamelen om 8.00 uur bij de parkeerplaats Weeskinderendijk 
Of om 9.00 uur bij bezoekerscentrum Dunea de Tapuit, Meijendelseweg 40-42, 
2243 GN Wassenaar 
Voor info: Irene Kamp 0653288173 
 

 
 
 
Ledenexcursie op 26 maart :  Verdronken land van Saeftinghe, 
 
Deze excursie zal een afwijkende vertrektijd hebben ivm het tijdstip waarop 
het laag water is. Nadere informatie volgt in de volgende Nieuwsjuffer – of te verkrijgen 
vragen bij Irene Kamp. 
 

 


