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Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Programma 2019 
De komende data waarop we na de 
kerstvakantie bijeenkomen: 

Datum Onderwerp
12 jan. Nieuwjaarsspeurtocht 
26 jan. Tuinvogeltelling
9 feb. Weersvoorspelling
23 feb. Watervogels in de Biesbosch
9 mrt. Werkdag: bouwen aan een   
 houtril
23 mrt. Het ruige Biesboschpad
6 april Voedselkringloop
20 april Saksische eieren verven
11 mei Zaden zaaien
25 mei Natuurkunst
8 juni Natuur EHBO
22 juni Metamorfose van insecten
6 juli Natuurfotografie

We beginnen altijd om 10.00 uur en 
eindigen om 12.00 uur in de groepsruimte 
van het Biesboschcentrum Dordrecht. 
Als we hiervan afwijken, staat dit in de 
lijst hierboven gemeld of sturen we een 
e-mail. Zorg altijd voor de kleding die bij 
het weer en de activiteit past en indien 
gewenst laarzen.

Jubileum: 

Komend seizoen vieren we ons 15-jarig 
jubileum! Het is nog niet bekend wat we 
ermee gaan doen, dus hierover horen 
jullie later meer!

Bijeenkomst 8 september: Slootje prutten 
Het begint een traditie te worden dat we de eerste bijeenkomst na 
de zomervakantie gaan kijken wat we allemaal uit de slootjes van de 
Hel- en Zuilespolder kunnen halen.
Geloof het of niet dat is altijd best veel ! Ook op 8 september weer. 
Alle Biesboschonderzoekers hadden het enorm naar hun zin en 
deden hun best zoveel mogelijk waterdieren in de emmer te krijgen 
iets wat uiteindelijk uitstekend ging !  
Eerst wilde het niet echt lukken maar ineens waren daar 
verschillende  geel gerande waterkevers waarvan de grootste 
bijna 4 cm was. Een nog grotere spinnende watertor en natuurlijk 
de nodige schrijvertjes! Ook werden er weer verschillende vissen 
gevangen waaronder tien en driedoornige stekelbaarsjes, kleine 
modderkruipers en natuurlijk zwartbekgrondels. Zelfs een gewone 
baars kwam in het net terecht.

Met een heleboel goede voornemens gaan we weer beginnen in 
het nieuwe jaar! We hebben weer een programma gemaakt vol met 
leuke en leerzame natuur-activiteiten. Het staat hiernaast. 

Afgelopen bijeenkomsten is de leiding versterkt geweest met Jan 
Luijk, ooit lid van de groep als kind, en nu aanwezig als begeleider, 
als invulling van de maatschappelijke stage. Hij zal ook de 
komende tijd nog regelmatig aanwezig zijn. Susanne is een tijdje 
afwezig geweest zodat ze meer tijd had voor haar studie. Nu ze is 
afgestudeerd zal ze weer volledig meedraaien!
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Bijeenkomst 22 september: Levend kwartetten
Vandaag hebben we een levend kwartetspel gespeeld met slakken, 
spinnen, kevers en andere kleine beestjes. Het was nog best een 
uitdaging om genoeg groepen beestjes te vinden, maar het is 
gelukt! Erg bijzonder was de roze sprinkhaan! Als je nieuwschierig 
bent naar waarom hij een roze kleur had, lees dan hiernaast het 
natuur-weetje! Ondanks de goede inspanning van de kinderen, heeft 
de leiding toch dit spel weten te winnen. Na het kwartetspel hebben 
we alle diertjes weer voorzichtig terug gezet waar ze gevonden zijn.

Bijeenkomst 6 oktober: Vogeltrektelling (Euro Bird Watch)
Vandaag was de internationale Euro Bird Watch Day, een belangrijke 
dag voor het tellen van alle vogels die door Nederland trekken op 
weg naar het warme zuiden. En de Biesboschonderzoekers die 
telden vrolijk mee. Na een korte herhaling van het herkennen van 
vogels en de vogeltrek gingen we aan de slag.  Weten jullie nog hoe 
de zomergasten de weg naar het zuiden kunnen vinden ?
Op drie plaatsen werd een kwartier lang geteld. veel soorten 
werden waargenomen waaronder vinken, putters , veel spreeuwen 
en graspiepers. Erg leuk dat we ook enkele torenvalkjes en een 
buizerd waar konden nemen naast bekendere wintergasten als de 
grauwe gans en een enkele Canadese gans en Nijlgans. 
Met kijkers speurden de Biesboschonderzoekers het gebied af. 
Weer terug in het Biesboschcentrum werden alle waargenomen 
vogels onder het drinken van een kopje chocolade melk verzameld 
en maakten we 1 lijst van al die waarnemingen en wat denk je ? Bij 
ons werd di jaar de nummer drie van vorig jaar, de graspieper, dit 
jaar de nummer 1.

Bijeenkomst 20 oktober: 
Avondkanotocht  
We zijn vandaag lekker 
laat verzameld, zodat 
we de Biesbosch op 
een hele andere manier 
konden zien, we zijn 
’s avonds in de kano’s 
gestapt om, in paren 
van een ouder en een 
biesboschonderzoeker, 
een kleine rondleiding te krijgen door het water van de Biesbosch. 
Er is verteld over grienden, bevers, burchten, en alles waar de 
Biesbosch voor staat. Ook zijn er veel beverglijbanen en vraatsporen 
gezien. We zijn langs de drie keten gevaren, en bij de stenen keet 
hebben we vanuit de boot naar een echte griendwerker mogen 
luisteren. Bij terugkomst was het al heel laat en koud, maar een 
beker warme chocolademelk hielp daar heel goed tegen!

Natuur-weetjes:  

Als je heel veel geluk hebt, kun je een roze 
sprinkhaan vinden. Zo’n roze sprinkhaan 
is eigenlijk gewoon groen, maar door een 
genetische afwijking ontbreekt het groene 
pigment of wordt er zoveel roze pigment 
aangemaakt dat de sprinkhaan niet meer 
groen is. Deze genetische afwijking wordt 
erythrisme genoemd en komt heel zelden 
ook voor bij dieren zoals konijnen, kikkers, 
slangen en in de eierschalen van vogels. Er 
wordt zelfs gedacht dat mensen met rood 
haar en sproeten een vorm van erythrisme 
hebben, maar daar is tot nu toe nog heel 
weinig over bekend.

Ben jij fan van het klokhuis? Dan moet 
je zeker 30 maart 2019 vrij houden in 
je agenda, want op die dag is er de 
Klokhuisdag. Het programma is nog niet 
bekend, maar ze beloven interessante 
presentaties en activiteiten. Voor meer 
informatie zie de volgende website: 
https://www.klokhuis.nl/klokhuisdag/ 
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Bijeenkomst 3 november: Zaadzakjes maken
Eigenlijk zouden we de wilgen gaan knotten, maar vanwege de droge 
zomer kon dit nog niet. Er waren al volop zaden te vinden. In een 
filmpje hebben we kunnen zien dat zaadjes op verschillende manieren 
worden verspreid: via de lucht of het water, via mens of dier of via een 
eigen mechanisme. Zo springt het zaad eruit als  je een rijpe zaaddoos 
van de reuzenbalsemien aanraakt. Buiten zijn we op zoek gegaan 
naar verschillende zaden en eenmaal terug hebben we gekeken van 
welke plant, boom of struik ze waren. De zaden zijn nu in het Centrum 
in zelfgemaakte zakjes aan het drogen. In het voorjaar gaan we ze 
planten. We zijn nu al benieuwd hoe goed ze gaan groeien! 

Bijeenkomst 17 november: Paddenstoelen         
Paddenstoelen was het onderwerp deze keer. Zou dat wat worden, 
zouden we wat kunnen vinden? Het seizoen was oke, want de meeste 
paddenstoelen verschijnen in de herfst. Dan is het niet te warm 
en niet te koud, zodat de paddestoelen niet uitdrogen, maar ook 
niet bevriezen. En in de herfst is het meestal nogal nat. We hebben 
een heel droge zomer gehad, zouden de paddenstoelen daar nog 
last van hebben? We zijn maar gewoon gaan kijken en wat viel het 
mee: een heleboel prachtige soorten, met vaak prachtige namen: 
dodemansvingers, wimperzwam, pijpknotszwam, spekzwoerdzwam 
en .. blotebillenzwam!

Bijeenkomst 1 december: Werkochtend wilgen zagen
Vanaf het Biesboschcentrum loopt er midden door het riet een 
laarzenpad. Langs dat pad staan wat bomen, wilgen. Deze bomen 
zijn aangeplant om uit kunnen groeien tot knotwilgen. Maar ... dan 
moeten ze wel geknot worden. En dat hebben we op 1 december 
gedaan. Met zagen en snoeischaren werden de wilgen afgezaagd 
en kleingemaakt. De oogst aan grotere takken wordt weer gebruikt 
voor het educatieve erf, voor het programma dat we zelf afgelopen 
voorjaar uitgeprobeerd hebben. Bruggen bouwen, burries maken, een 
keet bouwen, weet je het nog? Na twee uur hard werken hadden we 
flink wat wilgen onder handen genomen!

Bijeenkomst 15 december: Alles over mos                
Vandaag was het onderwerp mossen, iets dat iedereen in de groep 
vaak tegen komt, maar wat zijn ze nou eigenlijk? Na een presentatie 
over mossen waarin iedereen een beetje kennis bijlegde werd het 
eindelijk duidelijk waar we naar op zoek gingen. Elk groepje kreeg 
een blaadje met een aantal mossensoorten, en de taak om er zo veel 
mogelijk te vinden. We zijn eerst met een bootje naar de overkant 
gevaren. Aan het eind van de ochtend zijn er veel soortgroepen 
gevonden, zoals slaapmossen, topkapselmossen, en zelfs een 
levermos! We hebben heel veel geleerd over deze onopvallende plant.

Contact    
Groeten van de werkgroep,
Riet, Susanne, Peter, Patricia, Es, Clarien, Hans, Bart en Tom
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Ken je iemand die zin heeft 
om ook mee te doen?

Mocht je een vriendje, vriendinnetje, 
klasgenootje of .... kennen die het misschien 
ook leuk zou vinden om met ons mee te gaan 
doen? Laat ze even contact opnemen met 
Peter! We hebben niet altijd direct plek, 
maar wanneer er plek is kan een 
nieuwe deelnemer komen kennismaken. 

Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die 
een enkel keertje wil mee komen dan kan 
dat alleen als dit uiterlijk een dag van te 
voren even is afgestemd met Peter.

Nieuwsbrief jeugdnatuurgroep 
De Biesboschonderzoekers!



jaargang 15  nr. 2
Biesbosch, december 2018Nieuwsbrief jeugdnatuurgroep 

De Biesboschonderzoekers!


