
  

jaargang 16  nr. 1
Biesbosch, augustus 2019

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
7 sep. Kennismaken met elkaar en met  
 de Biesbosch 
21 sep. Grassen
5 okt. Natuurkunst
19 okt. Hutten bouwen
2 nov. Afval opruimen
16 nov. Geschiedenis
30 nov. Vossen
14 dec. Egelhuisjes bouwen

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.

Contributie: 

Omdat de kosten die we maken, als we 
de groepsruimte, gebruik maken van 
bootjes en dergelijke hoger zijn dan de 
inkomsten, hebben we gekozen om de 
contributie te verhogen naar €25,- per jaar 
(was €20). Er zal een factuur gestuurd zal 
worden door het Biesboschcentrum.

Bijeenkomst 12 jan: Nieuwjaarsspeurtocht 
Het was een slechte dag qua weer op 12 januari. Er stond een 
stevige wind en af en toe vielen er een paar druppels. Bart was 
al vroeg naar de Biesbosch gegaan om de route, die achteraf 
misschien wat te lang bleek te zijn, uit te zetten met gekleurde 
pijlen. Om 10:00 uur verzamelden we in de Symfonie, omdat er in de 
groepsruimte het Nieuwjaarsontbijt van de VVHB plaatsvond, hier 
hadden de begeleiders vooraf ook aan deelgenomen.

Na een korte presentatie over reeën zijn we in vier groepjes de 
speurtocht begonnen. Onderweg hingen er A4’tjes met vragen, 
sommige gerelateerd aan het onderwerp reeën en andere vragen 
gemaakt over onderwerpen uit bijeenkomsten uit 2018. Het bleek 
een echte speurtocht te worden, want onderweg misten er een 
hoop pijlen, door de wind dachten we. Gelukkig was het geen al te 
ingewikkelde route.

Terug in het centrum leverde elk groepje hun antwoordenblad in, 
de blaadjes waren behoorlijk nat en bijna onleesbaar geworden. In 
het centrum kwam een trotse VVHB-gids naar me toe om te zeggen 
dat hij pijlen had gevonden op bomen, dit was de oorzaak van de 
verdwenen pijlen. Achteraf kregen de kinderen en de ouders lekker 
warme soep van Riet met brood. 

Het groepje van Clarien had de meeste antwoorden goed.

We hebben het afgelopen seizoen afgesloten met een fotografie 
bijeenkomst. De foto’s die toen gemaakt zijn door: Niels, Lars, 
Salomé, Marissa en Channah, staan in deze nieuwsbrief. Aan het 
einde van deze bijeenkomst hebben we afscheid genomen van 
een aantal Biesboschonderzoekers die te oud zijn geworden, toch 
te ver weg wonen of ervoor hebben gekozen iets anders te gaan 
doen. Hierdoor zijn er weer plekken vrij gekomen voor nieuwe 
kinderen. Ken je nog iemand die graag lid wil worden, laat het dan 
weten! Hoewel Channah is gestopt als lid, zullen jullie haar nog wel 
terug gaan zien. Ze heeft er namelijk voor gekozen om te blijven en 
(aspirant) leiding te worden!
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Bijeenkomst 26 januari: Nationale tuinvogeltelling
Zoals bijna elk jaar sluiten we aan bij de landelijke tuinvogeltelling. 
Behalve vogels tellen hebben we ook vogelvoer gemaakt, in de 
vorm van pindaslingers en vetbollen.

Bijeenkomst 9 februari: Weersvoorspelling
Op 9 februari hebben we eens goed naar het weerbericht gekeken, 
en vervolgens zijn we dat gaan controleren. Hoe warm is het? Hoe 
hard waait het? Uit welke hoek? Je kunt het allemaal meten.
In de inleiding hebben we gezien hoe de wind ontstaat, hoe de 
natuur reageert op het weer, en hoe je het weer kunt meten. En we 
hebben een paar weerspreuken gezien, zoals deze: “Maakt de spin 
in het web een grote scheur, de stormwind klopt spoedig aan de 
deur”.

Bijeenkomst 23 februari: Watervogels in de Biesbosch  
Na de inleiding zijn we zelf op zoek gegaan naar watervogels. Er 
werden vooral verschillende soorten ganzen werden gezien en 
sommigen hebben zelfs de visarend gezien!  

Natuur-weetjes:  

Niet alleen wij, mensen, hebben het soms 
moeilijk met deze zomerhitte, maar de 
dieren, zoals vogels, natuurlijk ook. Met 
een paar simpele tips kun je de vogels 
in je tuin helpen de hitte door te komen. 
Vogels die in het wild leven, kunnen prima 
tegen de hitte. Maar op sommige plekken 
zijn de omstandigheden minder natuurlijk 
waardoor de hulp van mensen welkom is. 
Zo kan het in steden veel warmer worden 
dan daarbuiten.

Water: Help de vogels door een schaal met 
water neer te zetten. Zo kunnen de vogels 
lekker drinken en badderen. Zet het op een 
plek waar de katten niet bij kunnen!

Schaduw: Ook kun je helpen door schaduw 
te maken voor de nestkasten in je tuin. 
Hang hem niet in de volle zon, want als 
er jongen in zitten dan krijgen die het te 
warm. Door bijvoorbeeld een paraplu of 
laken boven de kast te hangen, maak je 
schaduw. 

Meelwormen: Verder kun je de vogels 
helpen door ze bij te voeren met 
meelwormen. Die bevatten gezonde 
eiwitten net als de andere insecten die 
vogels eten. Ouders van jonge vogels 
hoeven dan minder hard te werken om 
insecten te zoeken voor hun kroost.

Oververhitte vogels: Wanneer een vogel 
het warm heeft, zit hij vaak met gespreide 
veren en open snavel te hijgen op de 
grond. Zo probeert hij via zijn tong en bek 
vocht te verdampen. 

Bron: https://vroegevogels.bnnvara.nl/
nieuws/zo-help-je-vogels-de-hitte-door
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Bijeenkomst 8 maart: Werkdag, bouwen aan een houtril
Zo, dat was werken op 8 maart! Er lagen een hoop wilgentakken 
bij het bruggetje, en die moesten opgestapeld worden tot nette 
houtrillen. Dat was om het pad duidelijk aan te geven, maar ook om 
schuilgelegenheid te maken voor allerlei dieren, zoals insecten, vogels 
en zoogdieren. Het ziet er allemaal weer prima uit!

Bijeenkomst 23 maart: Het Ruige Biesboschpad         
Zaterdag 23 maart in de vroege ochtend zijn  Bart en zijn vader de 
route op het Ruige Biesboschpad wezen uitzetten. We hebben het 
materiaal van het bezoekerscentrum gebruikt, hier had Patricia voor 
gezorgd. We hebben op verschillende plaatsen tasjes met daarin 
vragen en bijbehorend materiaal opgehangen. Patricia en Bart hielden 
een korte inleiding om te vertellen wat we gingen doen en daarna zijn 
we snel naar buiten gegaan. Om de vijf minuten ging er een groepje 
het Ruige Biesboschpad op, onderweg waren er veel obstakels zoals 
omgevallen bomen en we moesten zo nu en dan een klein watertje 
oversteken. De laatste groep nam het materiaal weer mee terug. Bij 
terugkomst hebben we limonade gedronken en een koekje gegeten.

Bijeenkomst 6 april: Voedselweb
Wie eet wie? en wie eet wat?, waren de vragen die deze bijeenkomst 
centraal stonden. We begonnen met een knip-en-plak opdracht 
binnen, waarbij we een voedselweb hebben gemaakt van 
verschillende planten en dieren. Onder andere de sperwer, de bladluis 
en een eik kwamen hierin voor. Dit web hebben we vervolgens 
buiten aangevuld met dat wat we onderweg nog tegen komen. Ook 
werd tijdens deze wandeling het belang van elk organisme duidelijk. 
Want we kwamen er achter dat het weghalen van een plant of dier 
invloed heeft op het hele systeem. Na de wandeling hebben we nog 
een tikspel gespeeld waarin de tikkers de vossen waren die op zoek 
gingen naar muizen en binnen hebben we door de microscoop naar 
aarde gekeken, want hierin bleek ook nog heel veel leven voor te 
komen.

Bijeenkomst 20 april: Saksisch eieren verven         
Je pakt een ei samen met plantendelen (bloemen, bladeren) in in een 
doekje, je laat dit even koken in een water met uienschillen je pakt 
het weer uit, en dan heb je een prachtig op zijn “Sassisch” (Saksisch) 
geschilderd ei! En dat hebben we gedaan op 20 april.

Bijeenkomst 11 mei: Zaden zaaien
In de afgelopen herfst hadden we zaden verzameld. Op deze ochtend, 
11 mei, hebben we deze uitgezaaid. Sommigen, die er de vorige keer 
niet bij waren, hebben nog naar zaden gezocht. We hebben nog 
veel geleerd over bloemen en zaden, en over hoe je planten moet 
verzorgen. De zaden zijn in versierde potjes geplant. En nu maar 
hopen dat het opkomt!
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Bijeenkomst 25 mei: Opening Nieuwe Dordtse Biesbosch     
De Nieuwe Dordtse Biesbosch is een nieuw natuurgebied op het 
eiland van Dordrecht. Op zaterdag 25 mei was daar een open dag. 
Ook werd daar een actie gestart om in een week 1000 verschillende 
soorten waar te nemen. We hebben daar aan mee gedaan. We 
hebben vissen gevangen, waterslakken en andere waterbeestjes. 
De leukste vangst was een Bittervoorn, een vis die zijn eitje afzet in 
grote mossels. Het is ook een beschermde vis dus we hebben hem 
dadelijk teruggezet. Na afloop kon de open dag bezocht worden, wat 
verschillende van jullie ook gedaan hebben!

Bijeenkomst 8 juni: Natuur EHBO
Als er wat is nemen we nu vaak een pilletje, maar heel veel medicijnen 
zijn ook in de natuur te vinden. Als je maar weet welk planten je moet 
hebben. Karin heeft ons op 8 juni laten zien hoe van olie, planten en 
bijenwas een mooie zalf kunt maken. Kenezalf heet het, dat is een zalf 
die in de Biesbosch gebruikt werd tegen kloven in de handen.

Bijeenkomst 22 juni: Metamorfose van insecten      
Vandaag maakten de Biesboschonderzoekers kennis met 
metamorfose, een woord dat door de Grieken en Romeinen al 
gebruikt werd om aan te geven dat er een verandering van gedaante 
plaats gaat vinden. Wij gebruiken het vooral voor verandering tijdens 
de groei bij insecten. Om het nog lastiger  te maken zijn er insecten die 
volledig van gedaante verwisselen, je kan hierbij denken aan vlinders 
en libellen en insecten die niet volledig ( onvolledig) van gedaante 
verwisselen zoals een sprinkhaan.  Tijdens deze bijeenkomst hebben 
we op drie verschillende plekken naar voorbeelden van gedaante 
verwisseling gezocht en gevonden! Zeker de larven van de libellen en 
waterkevers waren geweldig. Als mooi extraatje (ook al was het niet 
de bedoeling) werden er ook nog enkele kleine watersalamanders 
gevonden ! Dat was erg goed zoek werk!

Bijeenkomst 6 juli: Natuurfotografie
En op 6 juli was er dan alweer de afsluiting. Met bootjes gingen we 
de Biesbosch in om foto’s te maken van de natuur. De mooiste foto`s 
van deze activiteit, gemaakt door 
de Biesboschonderzoekers zelf kan 
je terugvinden in deze nieuwsbrief. 
Ook hebben we deze ochtend 
afscheid genomen van de kinderen 
die na de zomervakantie niet meer 
doorgaan. Er is nu dus weer plaats 
voor nieuwe leden Kijk hiervoor ook 
bij ken je ook iemand die zin heeft 
om mee te doen.

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.
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