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IVN, Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer
natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid over Nederland heeft IVN 174 plaatselijke afdelingen. Circa 25.000 leden
en donateurs zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor
jong en oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.

Bestuur, werkgroepen en contactpersonen IVN-afdeling regio Leiden

 

IVN op Internet:
www.ivn.nl/leiden
Kopij via e-mail:
hanstermors@xs4all.nl
 

Mutaties IVN
Adreswijziging of opzegging aan
ivnleiden@hotmail.com,
secretaris IVN, Afdeling Leiden,
Satijnvlinder 15, 2317 KJ Leiden,
IBAN-nr. NL88 TRIO 0197 9101 73.
 

 

Bestuur  Redactie Bladgroen  Excursies op verzoek
    Hans ter Mors    Maya de Veer
• Floris de Boer (voorzitter)    T 071-36.17.521    T 071-53.16.051
  Kooiland 69    hanstermors@xs4all.nl    mayadeveer@gmail.com
  2264 MT Leidschendam    Peter van den Berg   
  T 070-32.76.084    T 06-18.21.03.79  Groene winkel
  florisdeboer@hotmail.com      Mariëtte Elshoud
• Maddy van Holland (vicevoorz. intern)  Duingroep in oprichting    T 071-58.91.560
  Heelblaadjespad 4    Lex Burgel    jetelshoud@hotmail.com
  2353 PA Leiderdorp    T 06-33.72.68.61   
  071-54.22.282   burgel@casema.nl  Werkgroep van Beeld en Geluid
  maddyvanholland@ziggo.nl      Sjaan van Agtmaal
• Wietse Roodenburg (vicevoorz. extern)  Strandwerkgroep    T 071-52.22.997
  Prinsenweg 74    Ellen van der Niet    svanagtmaal@ziggo.nl
  2242 EK Wassenaar    T 071-36.15.607   
  T 070-51.41.805    ellen.van.der.niet@hetnet.nl  Agrarisch Natuurbeheer (WAN)
  wietseroodenburg@gmail.com      Johan Kieft
• Ria Fijn van Draat  Vogelwerkgroep    T 071-88.77.694
  (secretaris en ledenadministratie)    Floris de Boer    jjkieft@ziggo.nl
  Satijnvlinder 15    T 070-32.76.084   
  2317 KJ Leiden    florisdeboer@hotmail.com  Actieve Natuurtochten (WANT)
  T 071-52.10.887      Sonja Meijer
  ivnleiden@hotmail.com  Werkgroep Leiderdorp    T 06-37.00.50.24
• Joop Vlieg    Wouter Gerstel    scmeijer@gmail.com
  (penningmeester)    T 071-58.96.392   
  Nassaulaan 8    woutergerstel@gmail.com  Tuinen Natuurlijk!
  2341 ED Oegstgeest      Jolanda de Vries
  T 071-51.90.439  Werkgroep Cronesteyn    T 06-23.12.93.44
  penningmeester.ivn.leiden@gmail.com    Sjoerd Luiten    jolanda.59@hotmail.com
• Wouter Gerstel    T 06-11.88.89.34   
  Van Poelgeestlaan 49    sjoerdluiten@hotmail.com  Werkgroep Beleef de Natuur
  2352 TA Leiderdorp      Dorine Meijer
  T 071-58.96.392  Scharrelkids    T 071-52.24.339
  woutergerstel@gmail.com    Els Witte    mizu@casema.nl
    T 071-52.13.620   
Werkgroep TOP    elswittemaas@gmail.com  Op je gezondheid
(Toeristisch Overstap Punt)      Bep van Houten
  Marlieke Spijker  Basiscursus Natuur    T 071-51.46.869
  T 06-46.99.86.61    Hans ter Mors    bepvanhouten@xs4all.nl
  marliekespijker@hotmail.com    T 071-36.17.521   
    hanstermors@xs4all.nl   

 
 

 

 

Sluitingsdatum Bladgroen 19’2:     1 mei 2019
Sluitingsdatum Bladgroen 19’3:     1 oktober 2019
Sluitingsdatum Bladgroen 20’1:     24 december 2019
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Van de voorzitters
Van de KNNV-voorzitter
U kent vast allemaal de versregel: Uren dagen maanden jaren
vliegen als een schaduw heen. Het afgelopen jaar is omgevlogen,
maar niet als een schaduw verdwenen. Bij de jaarwisseling is er
een mooi moment voor een terugblik op de zaken die het afge-
lopen jaar gebeurd zijn, evenals voor een blik naar de toekomst.
 
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet AVG (Algemene verordening
gegevensbescherming) in werking getreden. Het KNNV-bestuur
denkt aan deze wet te voldoen met het opgestelde privacybeleid
voor de afdeling Leiden. Ons clubblad is ondergebracht bij Editoo
waarmee we in deze zin ook een goede overeenkomst hebben
en bovendien is het blad zelf AVG-proof.

Bestuurslid Ron Mes heeft in 2018 bij het Landelijk Bureau een
Ger-van-Zanen-voucher aangevraagd en deze aanvraag is ge-
honoreerd. Met deze voucher zal een trioculair worden aange-
schaft die gebruikt kan worden bij o.a. het determineren van
grassen.
Ook waard om te vermelden is het uitkomen van het boek “De-
terminatietabel van kranswieren van de Benelux” waarvan Ron
Mes medeauteur is. Dit boekje is voor 8 euro te bestellen bij de
jeugdbondsuitgeverij (www.jeugdbondsuitgeverij.nl).

Bij de cover: de redactie heeft Anneli ter Mors bereid gevonden om de voorpagina van ons blad op te sieren met een
aquarel van haar hand. In dit geval gaat om de kerstroos, de Helleborus niger.

De kerstroos of Helleborus niger
Oorspronkelijk komt de kerstroos uit de Alpen van noordoost
Italië, de Apennijnen en de Karpaten. Deze bergplant bloeit van
eind januari tot begin maart. Maar met veel kruisen en selecte-
ren is het gelukt, hem al met Kerstmis in bloei te krijgen. Deze
verkregen variant wordt Christmas Carol genoemd en is nu in de
kersttijd op veel plaatsen te koop. Er zijn talrijke verhalen over
de kerstroos en over de wonderbaarlijke bloei in de sneeuw. Je
ziet deze plant steeds vaker. Oorspronkelijk groeide de kerstroos
op grond die rijk was aan kalk en humus. Wilt u deze plant in de
tuin houden, dan is het goed deze in het najaar extra te voeden.
De kerstroos behoort tot het geslacht nieskruid van de familie
van de ranonkelachtigen, waartoe ook het stinkend nieskruid en
de wrangwortel behoren. Bijzondere variëteiten zijn er ook ge-
kweekt, zoals de roze gespikkelde orientalis.
 
Het schilderen van een kerstroos is niet zo eenvoudig. De witte
bloem is op het witte papier niet te zien. Daarom verdunnen we

bij het schilderen de kleur die in de bloem als lichte schaduw te
zien is, zoals Paynes grey. Ook lichtgroen en iets van geel kunnen
we voor het schilderen van de bloembladeren gebruiken. Daarbij
moet je heel voorzichtig te werk gaan en de verf sterk verdund
in laagjes opbrengen. De kleuren zie je in het wit als je goed
kijkt. Bij botanisch schilderen in dat een vereiste. Renoir zag als
eerste schilder hoeveel kleuren wit er zijn. Hij mengde ze heel
voorzichtig bij het schilderen van bloemen en bracht die vele
mengkleuren naast elkaar aan, ton sur ton. Zo is wit ook een
kleur geworden, te zien bij veel Impressionisten. In de 19de eeuw
zijn veel schilders buiten gaan schilderen. Dat kon sinds de verf
in tubes verkrijgbaar was. Sneeuwlandschappen waren zeer
geliefd. Ook in de sneeuw zagen schilders als Sisley en Munch
veel kleuren, zoals paars, lila en blauw. Munch ging zover dat hij
zijn doeken buiten liet staan en door de sneeuw liet verweren.
En misschien schilderde hij wel een kerstroos!
                                                                     Anneli ter Mors

Verder hebben er in 2018 weer allerlei activiteiten plaatsgevon-
den in het verlengde van het stadsgrachtenproject van Aaf
Verkade. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen niet alleen met
veel plezier maar ook met een zekere trots. Het onder-water-
leven trekt bovendien veel jonge natuurliefhebbers, een voor-
treffelijke ontwikkeling!

Wat de (nabije) toekomst betreft wordt door de vogelwerkgroep
in januari 2019 een minicursus ‘tuinvogels herkennen’ gegeven;
een theorieavond met daaropvolgend een excursie. Wellicht in-
spireert dit de deelnemers om ook lid te worden van onze
KNNV-afdeling.
En tot slot: samen met IVN regio Leiden en Naturalis wil de
KNNV-afdeling Leiden een werkgroep oprichten “Monitor Natuur
in jouw buurt”. Het is allemaal nog in een beginfase maar een
eerste start is gemaakt en zodra er meer nieuws is, wordt dit
nader bekendgemaakt.
Kortom: redenen om trots te zijn op onze goedlopende vereni-
ging, ook al is de groei in het ledenaantal steeds bescheiden.

Het KNNV-bestuur van de afdeling Leiden en omgeving wenst
ieder van u een goed en actief 2019!
                                                                            Ineke Laroo
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Van de IVN-voorzitter
IVN Leidse regio is een van de vele afdelingen van het landelijke
IVN. Dat is prettig, want daardoor komt een onuitputtelijke
stroom van tips, aanbevelingen en ideeën onze richting uit. Om
eerlijk te zijn: dat is eigenlijk vaak meer dan je als afdelingsbe-
stuur kunt verwerken. Op zich is dat geen probleem. Het is be-
langrijk dat je als bestuur een verdeelstation bent: je zorgt ervoor
dat de informatie de juiste persoon of werkgroep bereikt. Die
doet er vervolgens zijn voordeel mee, of laat het voor wat het
is, want dat mag ook.
Binnen het landelijke IVN is er geen gebrek aan communicatie:
er is besturenoverleg op provinciaal niveau, een landelijke raad,
een servicedesk en er is of er komt een ledenpanel, om maar
wat op te noemen. En dat moet ook vooral zo blijven, want elke
keer opnieuw blijkt hoe handig het is, dat je op afdelingsniveau
niet steeds zelf het wiel hoeft uit te vinden. Een paar voorbeelden:
nieuwe statuten, nieuw huishoudelijk reglement, het hele traject
van veiligheid voor kwetsbare personen, wettelijke aansprake-
lijkheid en de Algemene Verordening gegevensbescherming
(AVG), die geldt vanaf 28 mei 2018. We krijgen overal steun bij,
en dat wordt in dank aanvaard.
Het lijkt net alsof de zinnen hierboven de opmaat vormen naar
een passage die begint met “Maar…”. Of “Daar staat tegenover,
dat…”. Dat is niet de bedoeling, want dat zou de suggestie
wekken dat op landelijk niveau een kwaliteitsslag gemaakt zou
moeten worden. Daar gaat het niet om. Wij moeten ervoor
zorgen om - samen - het juiste evenwicht te verkrijgen.
Elke vergelijking gaat natuurlijk mank. Maar onze eigen energie
en die van onze actieve leden kan je het beste vergelijken met
geld. Je hebt een bepaalde hoeveelheid Euro’s. En een bepaalde
hoeveelheid vrijwilligersuren. In beide gevallen kan het verdam-
pen of op een minder-snuggere manier worden uitgegeven. Wat

bij ons altijd prioriteit moet krijgen, altijd centraal moet staan,
is het met mensen de natuur intrekken. Naar buiten! Mensen uit
alle doelgroepen. Dat is de enige manier om het draagvlak te
vergroten voor natuurbescherming in dit land. De enige manier
om mensen die met de natuur of met ’ons groen’ niet echt affi-
niteit hebben, een beetje te motiveren. Ik ben ervan overtuigd,
dat het om gigantische aantallen gaat, veel meer dan de helft
van de Nederlandse bevolking.
Laatst was ik op bezoek bij een kennis in Leiderdorp. We
maakten een ommetje naar het prachtige, Leiderdorpse heem-
park. Ik schat dat we er in tien minuten waren, maar voor deze
persoon was het een openbaring. Hij was er nog nooit geweest!
Wat iedereen wel eens zal overkomen, is dat je op bezoek bent
bij een vriend, kennis of familielid, die de hele tuin heeft laten
betegelen. Jongeren doen het, omdat ze met permanent tuin-
meubilair (‘chillen’; ‘lounchen’) hun wooncomfort denken te
vergroten. Ouderen zijn vaak fysiek niet meer in staat om te
tuinieren. Hele volksstammen gaan in het weekend naar winkel-
centra om daar te ‘funshoppen’’. Iedereen zijn of haar meug
natuurlijk. Maar wat jammer om de mogelijkheid niet te benutten
om met de kinderen lekker in de duinen te gaan spelen of een
fietstocht te maken. En nog weer een folder helpt echt niet.
We hebben onze tijd dus hard nodig. Wat helpt is een steuntje
in de rug om de logistieke en organisatorische voorbereiding van
allerlei buitenactiviteiten zo simpel mogelijk te maken, zo weinig
tijdrovend als maar mogelijk is. Met enige jaloezie kijk ik wel
eens naar de manier waarop de landelijke vogelbescherming daar
dingen voor heeft ontwikkeld. Bij voorbeeld: https://www.vogel-
bescherming.nl/help-mee/kom-zelf-in-actie/word-vrijwilliger/ex-
cursieleider.
Beleefd aanbevelend!
                                                                       Floris de Boer

In memoriam Meiske Masurel
 

Op 21 november 2018 is Meiske Masurel overleden, op bijna
90-jarige leeftijd.
Mensen die al lang lid van het Leidse IVN zijn, zullen haar nog
kennen als de coördinator van de Groene Winkel.
Ze woonde lange tijd al in een verzorgingshuis in Wassenaar.
Over die tijd hebben we gehoord dat ze nog vaak met haar
verrekijker naar buiten ging en soms ook zei dat ze een wande-
ling moest leiden.
Meiske, erelid van de afdeling, hoorde bij de groep van oprichters
van de afdeling in 1977. De groep was in 1975 al begonnen met
het volgen van een Natuurgidsencursus in Den Haag.
Ze was ook lange tijd bestuurslid en penningmeester. En van het
begin af aan dus coördinator van de Groene Winkel. Actief als
natuurgids in wandelingen, cursussen, maken van natuurpaden
en voor het IVN-fietsrouteboekje. “In het begin deed iedereen
alles”, vertelt ze in een interview bij het 25-jarig jubileum van
de afdeling. De afdeling startte zonder geld, maar mede dankzij
haar goede beheer van de inkomsten in de tachtiger jaren
hebben we nu een buffer om te kunnen investeren in middelen
en activiteiten. Ik (Marian) herinner me hoe ik me als een van
de nieuwe natuurgidsen van 1979 meteen thuis voelde door haar
gezellige en betrokken instelling.
Ze was heel precies en toegewijd in alles. De Groene Winkel had
destijds nog de bekende IVN-posters: Van de knotwilg, In sloot
en plas etc. Hoe kon je die netjes houden als je ze steeds mee
moest nemen? Ze werden op foto gezet en in een map getoond.
Die toewijding maakte het haar ook moeilijk om de Groene
Winkel los te laten toen haar geheugen haar in de steek begon
te laten na het overlijden van haar geliefde man Niek.
Ze was opgewekt en vriendelijk. Ze had echte pretoogjes en kon
het goed vinden met de kinderen die op de jaarlijkse Leidse
Bijenmarkt aan haar Groene Winkelkraam kwamen. Ze had liever

niet dat die met hun vingers aan de boeken kwamen, maar
speciaal voor hen nam ze een aquarium met slootdiertjes mee
of een bak verborgen bodemleven... en dan de kinderen laten
graven met een lepel. Succes verzekerd. Dat doen wij nu nog
steeds en daardoor hebben wij altijd een streepje voor bij de
organisatie van de markt.
In 2006 heeft ze de Groene Winkel, na bijna 30 jaar, helemaal
overgedragen aan Mariëtte Elshoud. Haar geheugen ging toen
zo achteruit dat ze het wel moest loslaten. Het was mooi dat
Mariëtte haar in de jaren daarvoor had ondersteund zodat ze het
werk dat haar zo aan het hart ging, ook nog een tijd samen
konden uitvoeren.
                              Marian Kathmann en Mariëtte Elshoud
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Oproep vanuit Vrienden van het Singelpark
         Gevraagd IVN-natuurgidsen voor geregeld begeleiden van natuurgerichte wandelingen in het Singelpark

 Het Singelpark (in wording), het langste stadspark van Europa,
krijgt steeds meer vorm en wordt ook steeds bekender.
De Vrienden van het Singelpark zijn actief in diverse commissies,
projecten en verder in het groenbeheer. En natuurlijk willen ze
zoveel mogelijk mensen het Singelpark laten beleven. Vandaar
de routes die je op de site van de Vrienden kunt downloaden of
aan de hand van de app kunt lopen: https://www.singelpark.nl/
activiteit/routes/.
Drie IVN’ers van de laatste NGO, Olga, Roellien en Claire, zijn al
actief in het Singelpark. Zij maakten voor het IVN een speciale
app over de bomen in het Plantsoen, bedoeld voor kinderen. Via
https://izi.travel/nl kom je op: Kindernatuurtocht: "Ontdek het
Plantsoen in Leiden". Deze tocht zal tezijnertijd ook via de
website van het Singelpark te vinden zijn.
Iedere tweede zondag van de maand organiseren de Vrienden
een cultuurhistorische wandeling onder leiding van een gids. Deze
wandeling is heel populair.
De wens van de Vrienden is om geregeld ook een wandeling
begeleid door een natuurgids op de agenda te zetten. Deze
wandelingen bestrijken het liefst steeds een ander deel van het
Singelpark, zijn mogelijk soms gericht op een specifiek thema
en worden aangeboden voor een specifieke doelgroep of met een
verschillende aanpak of werkvorm. 
De inhoud en aanpak worden voorbereid door de natuurgids zelf.
De Vrienden zorgen voor de informatie over het ontstaan en de
verdere ontwikkeling van het Singelpark. Olga, Roellien en
Claire zijn op dit moment al bezig om voor de Vrienden een
wandeling door het Plantsoen voor te bereiden.

Maar de Vrienden zoeken nog versterking.
De Vrienden doen oproepen in de pers, via bekende mailadressen
en sociale media, steeds met de datum en het thema. Mensen
geven zich op en horen dan de exacte details: de verzamelplek
en tijd en de kosten per persoon (€ 3), geld dat gebruikt wordt
door de Vrienden van het Singelpark ten bate van de verdere
ontwikkeling van het park.
Wil je meedoen aan de natuurwandelingen in het Singel-
park, geef je dan op bij Ap Zwinkels:
                    ap.zwinkels@12hooginleiden.nl 
Hij coördineert voor de Vrienden de wandelingen door het Sin-
gelpark.
Tip: Misschien wil je dit samen met een aantal jou bekende
IVN’ers doen; zoek dan even contact met die anderen hierover.
Zelf probeer ik ook tijd te maken voor een of twee wandelingen
per jaar.  
  Marian Kathmann, mede op basis van info van Sjaak van Rijn

Nieuw in 2019: NatuurWijs voor Leidse kinderen
Misschien ben je bekend met Stichting Natuurwijs, misschien
niet. In het kort: de bekendste Natuurwijs-activiteit vormt het
organiseren van drie hele buitendagen voor een basisschoolgroep
in één schooljaar, in het bos, de polder, duin of stadspark. De
Universiteit Utrecht, Staatsbosbeheer en NatuurCollege hebben
NatuurWijs ontwikkeld. De drie Buitendagen worden voor
groepen op maat georganiseerd, door opgeleide Natuurwijzers,
meestal ZZP’ers of IVN’ers met vergoeding. (En soms vallen
beiden samen in één persoon.) Vanuit de provincie Utrecht komen
er steeds meer groepen Natuurwijzers bij, ook in de grote steden.
Er is geen sprake van concurrentie voor het Bewaarde land, voor
de activiteiten van Stichting Naar buiten! of voor IVN Leidse regio
maar van een aanvulling op de totale menukaart. Scholen kunnen
zo kiezen uit meer en de hoop is dat ze voor kinderen van groep
1 t/m 8 in elk jaar een mooi keuzemenu gaan samenstellen: Naar
buiten, ontdekken en beleven, met hoofd, hart en handen.
Daarom hebben Marian Kathmann vanuit NDE (Natuur- en
duurzaamheidseducatie) vanuit de gemeente Leiden en Juke
Loman vanuit Stichting Naar buiten! het aanbieden van een
opleiding van Natuurwijzers voor Leiden met beide handen
aangegrepen. Gelukkig waren er veel belangstellenden; 17
mensen, waarvan 10 leden van IVN Leidse regio. Enkelen wonen
buiten onze regio: in Alphen, Hoofddorp, Zoetermeer en Vlaar-
dingen, maar zij gaan zich ook in Leiden inzetten.
De opleiding is gesubsidieerd geworden en de scholen krijgen
ook de eerste twee jaar korting op de prijs, namelijk € 50,- in
plaats van € 495,- voor drie hele dagen. Deze subsidie komt van

het Familiefonds Haagvalken, dat natuureducatie wil bevorderen.
In het laatste nummer van Staatsbosbeheer magazine stond een
artikel over Leiden, als nieuwe locatie van Natuurwijs.
Wil je meer weten, of wil je eens meedoen of helpen met een
Buitendag?
Info op www.natuurwijs.nl of mail naar m.kathmann@leiden.nl
 
En ook nieuw: de IVN-natuuroudercursus in Leiden
Als uitvloeisel van de Natuurwijs-opleiding borrelde het idee op
om ouders een cursus te bieden, zodat ze mee kunnen gaan
helpen bij Natuurwijs-Buitendagen en andere natuuractiviteiten
op school.
De natuuroudercursus is een vast onderdeel in het cursusaanbod
van IVN, zoals ook de Jeugdbegeleiderscursus en de IVN-school-
gidsencursus. Beschikbaar zijn: een cursusmap, diploma en veel
suggesties voor docenten die de cursus geven. De cursus omvat
zes bijeenkomsten, tussen maandag 25 maart en zaterdag 18
mei; deels ’s avonds, deels op zaterdagochtend. Er is een terug-
kombijeenkomst op 1 juli. Natuurouders worden geworven via
scholen maar ook via krant en sociale media. Deelnemers zijn
vanaf het begin verbonden aan een school; meestal die van hun
kind of kleinkind. De werving begint in januari.
Ken je mensen voor wie dit iets is, geef het door aan m.kath-
mann@leiden.nl. Dan sturen we een informatiepakketje per mail.

                                                            Het docententeam:
Mariëlle de Jong, Els Witte en Marian Kathmann (06-40459617)

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van IVN Leidse regio zal plaatsvinden op maandag 1 april aanstaande (géén
grap!) in het IJsclubgebouwtje, Oegstgeesterweg 43 te Oegstgeest.  

Aankondiging Algemene Ledenvergadering IVN
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                                                           Algemene activiteit voor KNNV- en IVN-leden

Deze activiteit staat open voor zowel KNNV- als IVN-leden van de afdelingen regio Leiden.
Tevoren aanmelden is niet nodig; op tijd aanwezig zijn wel.
 

Programma werkgroepen KNNV

Dinsdag 21 maart, 20:30–22 uur: presentatie over natuur-
historische aspecten van grotten en karstgebieden, door
Herman de Swart
Speleologie is een interdisciplinaire wetenschap die zich bezig-
houdt met het onderzoek van natuurlijke grotten en de gebieden
waarin grotten voorkomen, de zogenaamde ‘karstgebieden’.
Grotten vormen voor biospeleologen een interessant milieu; zij
bestuderen de bijzondere diersoorten die aangepast zijn aan het
leven in eeuwige duisternis. Ze zijn vaak blind en kleurloos, soms
uitgerust met sonar, zoals blinde grotvissen en –salamanders.
De laatste jaren is er veel belangstelling voor bacteriën en ar-
chaea en de oorsprong van het leven (in grotten?). Ook ‘lam-
penflora’, het menselijke bioritme en uitgestorven diersoorten
als de holenbeer worden in grotten bestudeerd. Karstgebieden
kennen vaak ook een bijzondere flora.
Na een korte inleiding over speleologie zal Herman de Swart, een
ervaren speleoloog en onderzoeker (én KNNV-lid), ingaan op de
fascinerende natuurhistorische aspecten.

Hier ziet u de spreker in actie
in Slovenië

Bacteriekolonies
in grot op Azoren

Belangstellende IVN’ers kunnen om 20:30 uur, direct na afloop van de Algemene Ledenvergadering KNNV, soepel aansluiten in
het IJsclubgebouw, Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest.

                               Plantenwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Plantenwerkgroep staan open voor alle
KNNV-leden, maar ook anderen kunnen ter kennismaking een
keer aan een activiteit deelnemen.
•    De studieavonden worden gehouden in het IJsclubgebouw
Oegstgeest, Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest. We lopen
bij vriezend weer het risico dat we het gebouw niet kunnen ge-
bruiken: de schaatsers gaan dan voor. Controleer bij vorst even
de afdelingssite over het wel of niet doorgaan van de avond:
https://www.knnvv.nl/leiden.
•    Voor de buitenactiviteiten is per keer aanmelding vooraf
raadzaam bij de coördinator van de Plantenwerkgroep, Koen van
Zoest: vanzoest@planet.nl. Mogelijke wijzigingen (bijvoorbeeld
vanwege het weer of vanwege verandering van begintijd of van
activiteit) kunnen dan namelijk nog tijdig worden doorgegeven.
Check daarom altijd vlak voor het vertrek nog even je mail.

Activiteiten
Herhaalde activiteiten gedurende het veldseizoen
Ook in 2019 zijn er naast de eenmalige programmaonderdelen
opnieuw uiteenlopende weerkerende activiteiten gepland: in
duin, polder en stad:

•    Monitoren van de Ganzenhoek bij Wassenaarseslag
(km-hok 84-463)
Dit hok ligt net ten zuiden van de weg naar De Slag. De route is
vrij kort en loopt door een boomrijk dalletje met talloze veepaad-
jes en droog open duin. Na 2003, 2007, 2011 en 2015 wordt dit
de vijfde maal dat we deze route monitoren. In 2015 vonden we
twaalf aandachtsoorten. Zou Rond wintergroen dit jaar wel
bloeien? En vinden we de Kuifhyacint voordat hij wordt afgevre-
ten? Opgave vooraf is verplicht vanwege de limitering van het
aantal deelnemers.

•    Inventariseren stads(rand)hok Stevenshofjespolder
(km-hok 90-462)
Floron heeft gevraagd dit hok integraal en klassiek te strepen,
dat wil zeggen jaarrond alle soorten strepen. Het gaat om het
zuidwestelijk deel van de Stevenshof: deze Leidse wijk is al weer
dertig jaar oud. Vlak daarlangs wordt momenteel de Rijnland-
route aangelegd. De Plantenwerkgroep ondersteunt met twee
bezoeken deze intensieve klus; we speuren daarbij in de straten,
de (ecologische) bermen en het Stevenspark.

•    Inventariseren Ruigekade bij Leiderdorp (km-hok
98/99-463)
Deze eeuwenoude kade is een langgerekt floristisch pareltje in
het polderlandschap. Een inventarisatie aan het eind van jaren
negentig leverde maar liefst een kleine tweehonderd planten-
soorten op. Is deze kwaliteit behouden gebleven? Ook bekijken
we de oevers van het naast de kade aangelegde fietspad, het
Gravenpad. We gaan driemaal op zoek en oefenen met de digi-
tale invoerportals, besproken op de avond van 14 februari.

•    Inventariseren Ommedijkse Bos te Wassenaar
Al ruim dertig jaar wordt het oude geriefhoutbos nabij Maaldrift
door IVN Leiden onder leiding van Johan Kieft onderhouden. Op
zijn verzoek bekijkt de Plantenwerkgroep dit jaar welke planten
daar voorkomen. We streven ernaar om met een beperkte vaste
ploeg deze klus in vier zaterdagochtendbezoeken te klaren. Wil
je hieraan deelnemen, geef je dan op bij Maya de Veer: maya-
deveer@gmail.com.

Nieuwe activiteiten
Zaterdag 26 januari, 13–16 uur: winterwandeling Huys te
Warmont
De winter vordert al flink en het is hoog tijd om ook in dit seizoen
weer naar bomen te gaan kijken. Kunnen we ze een naam geven?
Op welke kenmerken letten we daarbij? We maakten in april al
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een prachtige lentewandeling door het bos behorend bij ‘t Huys
te Warmont en gaan proberen de toen geziene bomen te her-
kennen aan hun winterprofiel. De groenblijvende naaldbomen,
waaronder de oude en markante Taxussen, zullen geen probleem
geven, maar de loofbomen? Na twee uur wandelen en kijken
kunnen we weer warm worden op de zolder van de Oranjerie
met koffie/thee, ons aangeboden door ZHL. Verzamelen op de
parkeerplaats bij de ingang. Aanmelden bij Koen van Zoest.

Donderdag 14 februari, 19:30–22 uur: studieavond Digi-
taal vastleggen en Ruigekade
Steeds vaker wordt de smartphone gebruikt bij het inventarise-
ren. Heb je een smartphone en wil je er ook mee gaan werken?
Vanavond word je op weg geholpen. De (ervaren) gebruikers
kunnen daarnaast hun ervaringen delen en tips uitwisselen.
Vanavond bespreken Jacqueline Henrot en Ron Mes de meest
gebruikte invoerportals:
- voor Waarneming.nl ObsMapp (Android) en I-Obs (I-Phone)
- voor Verspreidingsatlas.nl Nova (Android).
Ook demonstreren zij enkele applicaties waarmee je een plant
op naam kunt brengen.
Let op: download alvast thuis de betreffende apps, installeer ze
en maak een account aan.
Na de pauze introduceert Ron Mes de Ruigekade te Leiderdorp,
waar we dit jaar gaan inventariseren met de digitale middelen.

Donderdag 28 februari, 13–17 uur: voorlopen Ganzenhoek
Zie boven: herhaalde activiteiten. Nog in de winter verkennen
we traditiegetrouw de te monitoren route van het jaar. Kunnen
we de route terugvinden? Is er iets veranderd? Dit voorlopen
doen we met Harrie van der Hagen (Dunea) en Casper Zuyder-
duyn (SBB). Onze monitorbevindingen gaan aan het eind van
het seizoen naar hen en worden gebruikt bij beheer en beleid.
Opgave vooraf verplicht. Verzamelen op de parkeerplaats van
hotel Duinoord.

Zaterdag 2 maart, 13–15 uur: Vroege lentewandeling Oud
Poelgeest
We zoeken de eerste voorjaarsplanten, maar kijken vooral naar
de nog kale bomen: welke kunnen we op naam brengen? Ver-
zamelen bij het toegangshek aan de Poelgeesterweg.

Donderdag 14 maart, 19:30–22 uur: studieavond Meedoen
met de Plantenwerkgroep
Terugblik en vooruitblik. Vorig jaar was de Plantenwerkgroep
druk met monitoren en inventariseren in Berkheide: Koen van
Zoest presenteert de belangrijkste bevindingen. Maar we kijken
ook vooruit op enkele projecten waar we mee aan de slag gaan.
Hans van Daalen vertelt over het Ommedijkse Bos en vertegen-
woordigers van Ons Buiten lichten toe welke vraag dit Leids
Volkstuincomplex aan ons heeft (zie ook 1 juli).
Koen staat kort stil bij de monitorroute Ganzenhoek en het
klassiek-streephok Stevenshof. Tot slot bekijken we ter opfrissing
van het geheugen enkele minder algemene soorten die we in
2019 mogelijk gaan aantreffen.

Donderdag 21 maart, 19:30 uur is de Algemene Leden-
vergadering (zie bladzijde 16 en volgende) en aansluitend een
presentatie over Speleologie (zie bladzijde 6).

Zaterdag 30 maart, 13–15 uur: wandeling stinsenplanten
Rhijngeest
Vorig jaar is op verzoek van Het Zuid-Hollands Landschap in dit
wat verscholen stukje natuur aan de rand van Oegstgeest een
inventarisatie van de stinsenplanten gemaakt. Vandaag wande-
len we rond om deze vroege planten te bekijken. Mogelijk vinden
we nog nieuwe planten. Verzamelen voor het gemeentehuis van
Oegstgeest, Rhijngeesterstraatweg 13.

Donderdag 11 april, 19:30–22 uur: studieavond Stinsen-
planten en Invasieve exoten
Het is al weer langer licht en we beginnen deze laatste winter-
studieavond met de traditionele wandeling door Oud-Poelgeest,
met speciale aandacht voor de stinsenplanten.
Na de pauze zal John van der Willik ingaan op het voorkomen
van invasieve exoten. Wat doen deze (botanische) bandieten hier
en wat vinden we ervan?

Zaterdag 20 april, 10-13 uur: verkennen en inventariseren
Ommedijkse Bos
Zie boven: herhaalde activiteiten. Verzamelen op het erf van
boerderij Nellestein; Maaldrift 6, Wassenaar.

Woensdag 24 april, 13–16 uur: inventariseren Ruigekade
Zie boven: herhaalde activiteiten. Lopend verkennen we het
gebied en leggen de vroege planten (digitaal) vast.
Verzamelen bij Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp.
De fiets is het handigst; eventueel kunnen enkele auto’s aan het
begin van de kade gestald worden.

Donderdag 2 mei, 13–17 uur: monitoren Ganzenhoek
Zie boven: herhaalde activiteiten. Opgave vooraf verplicht.
Verzamelen op de parkeerplaats van hotel Duinoord.

Dinsdag 14 mei, 9:30–11:30 uur: inventariseren braaklig-
gend terreintje langs toegangsweg Merenwijk
We gaan bekijken welke planten op een verwaarloosd terreintje
aan de Gooimeerlaan groeien. We zien waarschijnlijk vooral de
‘gewone’ planten, maar wie weet…
Verzamelen hoek Hallenweg/Gooimeerlaan Leiden.

Woensdag 22 mei, 11–15 uur: klassiek strepen Stevenshof
Zie boven: herhaalde activiteiten. Verzamelen op de hoek van
Dobbedreef en Joke Smitstraat.

Dinsdag 28 mei: 10–16 uur: inventariseren Ruigekade
Zie boven: herhaalde activiteiten. Op het hoogtepunt van het
bloeiseizoen en voordat gemaaid wordt inventariseren we de
Ruigekade, en de bermen en oevers van fietspad ‘Gravenpad’.
Verzamelen: Hoofdstraat 98 te Leiderdorp. De fiets heeft de
voorkeur.

Zaterdag 1 juni, 10-13 uur: inventariseren Ommedijkse
Bos
Zie boven: herhaalde activiteiten. Verzamelen op het erf van
boerderij Nellestein; Maaldrift 6, Wassenaar.

En reserveer alvast voor monitoren en inventariseren: dinsdag
11 juni, zondag 16 juni, vrijdag 21 juni, maandag 1 juli, zaterdag
6 juli, vrijdag 12 juli, zaterdag 20 juli, woensdag 24 juli, dinsdag
6 augustus, dinsdag 20 augustus en zaterdag 13 september.

links: Klokjesgentiaan in Berkheide (foto: Koen van Zoest)
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                                 Vogelwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Vogelwerkgroep staan open voor alle
KNNV-leden, dus niet alleen voor leden van de werkgroep. Ter
kennismaking kunnen ook niet-leden van de werkgroep zich
aanmelden, maar bij limitering van het aantal deelnemers (bij
excursies maximaal zestien, tenzij anders vermeld) krijgen
werkgroepsleden voorrang bij de plaatsing.
Opgave voor de excursies uiterlijk vóór donderdag 20 uur
voorafgaande aan de excursie per mail bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83, of bij degene die bij de e-
mailberichtgeving in zijn plaats genoemd staat. Ieder wordt
verzocht om de avond vóór de excursie zijn e-mail te raadplegen.
Eventuele belangrijke mededelingen worden op dat moment nog
doorgegeven.
Plaats van samenkomst is meestal de parkeerplaats van Zwem-
bad De Vliet/Bastion Hotel, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden,
en soms het parkeerterrein aan de Stevenshofzijde bij station
De Vink. Afhankelijk van de tijd van het jaar, het type en de
bestemming van de excursie vertrekken wij om 7 uur, 8 uur of
om 9 uur.
Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst voor de leden. Deze
bijeenkomst kan een studieavond over een interessant onder-
werp zijn, verzorgd door een van de leden zelf of door iemand
die uitgenodigd is. De bijeenkomst kan ook een ander doel
hebben, namelijk om het programma voor het nieuwe jaar te
bepalen. Ideeën voor het programma zijn uiteraard altijd van
harte welkom.
Wij hopen gezamenlijk te kunnen genieten van de prachtige
gebieden die ons land rijk is en ons daar te laten verrassen door
de vogels. In de groep is een ruime belangstelling aanwezig voor
alle aspecten van de natuur, zodat wij ons niet alleen richten op
het vogelen, maar op alles wat leeft en groeit. Daarom streven
wij ernaar met elkaar de blik breed te houden, maar uiteraard
met het accent op de vogels. Wij verwelkomen dan ook eenieder
die deze instelling kan delen.

Activiteiten
Zaterdag 9 februari: ’s-Gravelandse buitenplaatsen 
Vertrek 8 uur, zwembad de Vliet. ’s-Graveland is gelegen in het
Gooi nabij Hilversum. Hier heeft het landijs in de ijstijden het
rivierzand opgestuwd tot heuvels, waardoor een landschap is
ontstaan dat vergelijkbaar is met de Veluwe. Dit gebied was vanaf
de zeventiende eeuw in trek bij rijke Amsterdammers, die daar
landgoederen en buitenplaatsen bouwden of kochten. Daardoor
is er een interessant cultuurlandschap ontstaan met landerijen
en oude bossen. Onder leiding van Arthur en Theo gaan we hier
een wandeling maken, op zoek naar vogels zoals kramsvogel,
havik, raaf, boomklever, boomkruiper, grote lijster, appelvink,
koperwiek, zwarte specht en holenduif.
Aanmelden uiterlijk do. 7 februari 20 uur bij Ad den Toom, ad.
den.toom@live.nl, of 06–51.19.09.83.
 
Woensdag 20 febr: studieavond jaarprogramma eind 2019
en begin 2020
Aanvang 20 uur. In gezamenlijk overleg zal het programma voor
het komende jaar vastgesteld worden. Neem agenda en ideeën
mee! Mocht je niet in staat zijn te komen en heb je wel ideeën,
geef die dan graag uiterlijk zondag 17 febr. door.
De vergadering wordt gehouden bij Reinier de Man, Rivierforel
45, Leiden.
Aanmelden (max 8 leden) uiterlijk zo 17 febr. bij Anke Burgers,
amm.burgers@gmail.com, of 071–57.67.870).
 
Zaterdag 2 maart: Kijfhoek en Bierlap 
Vertrek 9 uur, Station De Vink, Stevenshofzijde. Ron Ousen
neemt ons mee naar plekken die mooi, maar niet vrij toeganke-
lijk zijn. In dit gevarieerde duinlandschap met prachtige infiltra-
tie- en kwelplassen, gaan we op zoek naar de specifieke soorten
die in deze biotoop kunnen voorkomen, zoals geoorde fuut,
krooneend, glanskop, kuifmees, vuurgoudhaan, zwarte mees en
kleine bonte specht. En al naar gelang de weersomstandigheden
kunnen we vroeg terugkerende zomergasten, zoals de boom-

(advertentie)
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leeuwerik, aantreffen.
Let op: max 12 deelnemers!
Aanmelden uiterlijk do. 28 febr. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.

Woensdag 13 maart: Munnikken- en Doespolder, Leider-
dorp
Vertrek vanaf de Meerburgermolen, midden in de Munnikkenpol-
der, om 17:45 uur. Ron Mes doet er elk jaar de slaapplaatstel-
lingen van grutto’s en wulpen voor SOVON. In de Munnikken- en
Doespolder verzamelen zich namelijk bij het invallen van de nacht
honderden grutto’s, wulpen en andere vogels! Een fascinerende
belevenis! Een telescoop is er wel handig.
Het is ook leuk om er een half uur à drie kwartier tevoren nog
op eigen gelegenheid een rondje te lopen of te fietsen.
Goede parkeerplaats voor auto: eind Boomgaardlaan, Leider-
dorp. Daarna in het verlengde van de weg doorlopen, door het
viaduct. Dan naar de molen lopen.
Aanmelden niet nodig maar mag bij Ron Mes, ron.mes@xs4all.nl.

Zaterdag 6 april Oostvaardersveld 
Vertrek 8 uur Zwembad De Vliet. Voor Staatbosbeheer dient dit
gebied, ten oosten van de Praamweg, als etalage van de Oost-
vaardersplassen. Het gebied is een wetland-ecosysteem. In het
terrein zijn drie grote slenken gecreëerd en onderling verbonden
met drie dwarsslenken. Dit heeft geleid tot vijf eilanden die in-
gericht worden als natte graslanden. Daarnaast zijn er een
aantal poelen en steilwanden aangebracht, omgeven door loof-
bos, met name met wilgen. Er zijn zo vele soorten ganzen en
weide-, water- en bosvogels te vinden. Zo heeft onder andere
ook de ijsvogel het er naar zijn/haar zin!
Aanmelden uiterlijk do. 4 april 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of, 06–51.19.09.83.

Zaterdag 11 mei: Texel
Vertrek 7 uur Zwembad De Vliet. Texel is werkelijk een vogel-
paradijs. In dit jaargetij kunnen er op één dag honderd verschil-
lende vogelsoorten worden waargenomen. Maar dat gaan we niet
doen. We gaan genieten van onder andere visdief, grote stern
(zie foto Jan Westgeest) en dwergstern, grote groepen rotganzen,

zingende nachtegalen, zilverplevier in zomerkleed, kiekendief en
havik, kluten, grutto’s, koekoek, enzovoort. Het wordt een lange
dag en we zullen in de avond pas huiswaarts keren.
Aanmelden uiterlijk do. 9 mei 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of 06–51.19.09.83.

Zondag 26 mei: Eendragtspolder
Vertrek 7 uur Zwembad De Vliet. Met Stan van der Laan gaan
we naar de Eendragtspolder, boven Rotterdam. We zullen er het
natuurgebied langs de Willem-Alexanderroeibaan afspeuren en
we gaan er struinen door het plas-drasgebied van de Eendragts-
polder en over de eilandjes langs de oever van de Zevenhuizer-
plas. We proberen de woudaap te spotten die hier al een aantal
jaren komt om te broeden. En we zullen in ieder geval rietvogels
als rietzanger, bosrietzanger en cetti’s zanger kunnen treffen.
Ook de ijsvogel is hier vaak te bewonderen.
Aanmelden uiterlijk do. 23 mei 20 uur bij Stan van der Laan,
stanvanderlaan@casema.nl, 06–10.72.01.30.

En reserveer alvast voor excursies: zaterdag 8 juni, zater-
dag 22 juni en zondag 14 juli.

                               Mossenwerkgroep

De Mossenwerkgroep houdt op elke eerste dinsdag van de maand
een Studieavond Mossen, met uitzondering van de maanden mei
tot en met augustus. Een of meer leden verzamelen van tevoren
mossen, zo mogelijk mét kapsels, en brengen die mee. Geza-
menlijk determineren we ze.
Zin om (eens) mee te doen? Welkom! Adres: Zilverschoon 20,
Noordwijk.
Informatie: Jeannette Teunissen, 071–88.86.585, KNNVLei-
den5@gmail.com.
Heel soms wordt de datum kort tevoren gewijzigd. Bel of mail
dus voor de zekerheid naar Jeannette of kijk kort tevoren op de
website, www.knnv.nl/leiden.
Data van de Mossenavonden in de komende periode:
Dinsdag 5 februari
Dinsdag 5 maart
Dinsdag 2 april
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                          Paddenstoelenwerkgroep

Zondag 17 februari, 11 uur: excursie Koudenhoorn
Verzamelen om 11 uur bij de jachthaven, het parkeerterrein
achter Albert Heijn. Te bereiken met bus 50, halte Sweilandstraat.

Zondag 28 april, 11 uur: excursie Meijendel
Verzamelen om 11 uur bij Boerderij Meijendel (bezoekerscentrum
De Tapuit).

Leiding bij beide excursies: Hans Adema.

Najaarscursus 2018 - Strandgroep
IVN Leidse regio

 Onze IVN-Strandwerkgroep hield in oktober en november een
Strandcursus. Een beter begin van deze cursus konden we ons
niet wensen: de cursisten werden niet alleen door de zon ver-
welkomd, maar ook door de vele vrijwilligers die meehielpen om
deze cursus mogelijk te maken. Na de eerste instructies over het
verloop van de cursus en een voorstelrondje, gingen we in ver-
schillende groepen het strand op. Schelpen, zee-egels, eieren
maar ook wieren: er was genoeg te vinden! Bakjes werden gevuld
en de verkregen determinatiekaarten boden goede hulp om het
meeste op naam te kunnen brengen. Met veel enthousiasme
vertelden de gidsen over hoe je iets kunt herkennen, wat de
verschillen zijn en wanneer je het beste op zoek kunt gaan voor
nog meer en betere vondsten. Het was deze dag zelfs mogelijk
om met garnalennetjes in de poelen te zoeken naar levende
kleine diertjes. Bij de nabespreking werden in het zonnetje de
vondsten nogmaals bekeken en bleek iedereen al veel te hebben
opgestoken. Enthousiast vertelde iedereen elkaar over wat hij of
zij die dag had bijgeleerd.
De eerste cursusavond begon met een uitleg over het ontstaan
van het strand, de vele verschillende soorten dieren die hier leven

en niet te vergeten het verhaal over eb en vloed. Springtij,
doodtij, nieuwe maan; wat het allemaal met elkaar te maken
heeft werd uitgebeeld in een klein toneelstukje. Het blijft een
lastig onderwerp, maar de cursisten bleken het gelukkig te be-
grijpen! In de pauze werd de schelpentafel door menigeen be-
keken en werden schelpen herkend van de eerdere dag op het
strand. Daarna was het tijd voor de twee practica. Bij het ene
practicum werden tweekleppigen goed bekeken en gedetermi-
neerd. Het andere practicum ging over slakken waarbij diverse
schelpen en afbeeldingen op de tafel lagen en de vraag was: wat
hoort bij elkaar? Al snel verdeelden de cursisten de objecten in
paren: de wulkeneieren bij de wulk, zeeschuim bij de sepia-eie-
ren en de alikruik? Die wordt met paasbrood gegeten en geldt
voor sommigen (ook onder de cursisten) als een lekkernij.
Ook de tweede excursiedag bij de Wassenaarse Slag was zeer
zonnig. Op het programma stonden duinplanten en het ontstaan
van het duin. Hoewel sommige planten zeer lastig uit elkaar te
houden zijn, werden er verschillende gevonden en herkend.
Zeedistel, duindoorn, helmgras, zeeraket: pas als je goed gaat
kijken zie je hoe handig deze planten in elkaar zitten om in deze
zoute omgeving te kunnen overleven. De excursie werd vervolgd

op het strand, waar de cursisten wederom met een emmertje op
pad gingen om hun vondsten te verzamelen. Na het spel met de
rozers werd ook deze dag afgesloten met het bekijken van de
verzameling. Vooral de zeepokken die, als je ze met rust liet,
tevoorschijn kwamen in het potje met zeewater, werden aan-
dachtig bekeken. Die zwaaiende armpjes zien er ook heel gek
uit als je ze voor het eerst ziet!
Tijdens de tweede cursusavond werd meer uitleg over de ver-
schillende soorten duinplanten gegeven; we konden er zelfs
eentje proeven! Naast de duinplanten werden ook kreeftachtigen
besproken; hoe zit een garnaal eigenlijk in elkaar? En hoe herken
je de verschillende soorten krabben? Nadat we in de pauze bij
de Groene Winkel tussen de boeken gesnuffeld hadden, volgden
twee practica. Eén practicum ging over de duinplanten, waarbij
vooral het bekijken met een loepje tot veel nieuwe inzichten
leidde. Het andere practicum ging over krabben. Een aantal heel
mooie opgezette krabben werden bekeken waarna er een
kwartetspel wachtte. Toch enigszins fanatiek werden zoveel
mogelijk kwartetten verzameld waarbij stiekem allerlei informa-
tie over de verschillende krabben langskwam!
Alsof het zo moest zijn: ook de laatste excursiedag was zonover-
goten. We konden zelfs in ons T-shirt rondlopen om zeewieren,
krabbenpoten/schilden en diverse schelpen te verzamelen. De
cursisten kwamen er ook zonder determinatiekaart steeds beter
uit om de verschillende soorten te herkennen. Maar het leukste
was wellicht toch het korren. Met elkaar trokken we een net door
de zee om te ontdekken welke dieren zich in het ondiepe water
bevonden. En we hadden wat gevangen, niet zo’n beetje ook!
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Vooral ontelbaar veel heremietkreeftjes, maar ook garnalen,
krabben, platvissen, kleine visjes en zeenaalden bleken in het
net te zitten. Het blijft mooi om te zien hoeveel er eigenlijk zo
vlak bij de kust leeft.

De cursus werd afgesloten met een groepsfoto en diploma voor
iedereen die de cursus had afgerond. Het was een zeer gezellige
en diverse groep. Wie weet tot op het strand!
                                                                                 José de Wit 

                           foto’s: Ellen van der Niet en Ellen Vaessen

Op ’t duin
Onze KNNV-Plantenwerkgroep is regelmatig in de duinen, dat zal
de trouwe lezer niet ontgaan. Elk jaar voeren we daar inventa-

risaties uit. De gegevens gaan naar Dunea en Staatsbosbeheer,
die er gebruik van maken bij beleid en beheer. Dit zijn activitei-
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ten die passen bij ‘het doen van onderzoek’, zoals een van de
KNNV-doelen luidt. En daar houden we een wat je kan noemen
serieus aanzien aan over, zeker bij de oppervlakkige waarnemer.
Natuurlijk is er meer: ‘beleving’ is niet voor niets een ander
KNNV-doel. Maar hoe uit je je gevoel bij de duinen? ‘Mooi’ zeggen
verveelt snel en biedt tekortschietende zeggingskracht. Gelukkig
zijn er kunstenaars die in beeld en taal kunnen tonen wat hen
beroert. In het net uitgekomen boek Op ’t duin zijn honderd
duingedichten en honderd duingezichten samengebracht en door
uitgeverij Thoth uitgegeven.

Ga er maar eens in grasduinen: wedden dat je op een zeker
moment je eigen beleving tegenkomt. In een schildering of
treffend kleurgebruik, in een dichtregel of verrassend woordge-
bruik. En dan is het soms pats ineens raak. ‘Goh, dat heb ik dit
jaar gefotografeerd’ dacht ik bij deze regels uit het gedicht ‘De
duinen’ van Jan Wolkers:
Zeeraket verlandt
Het zilte zand tot glooiing
Dan valt alles ineens samen en prijs je je gelukkig dat kunstenaars
ook komen op plaatsen waar je aan gehecht bent. Aanbevolen.
                                             tekst en foto: Koen van Zoest

(advertentie)

 

Cheque voor IVN Groene Bakfiets
Op het Oogstfeest van drie jaar netwerk Groen Dichterbij 071,
op 22 november in de Merenwijk, kregen de drie dames van de
IVN Groene Bakfiets een cheque uit handen van Tonja van Gorp
van IVN-Zuid-Holland, als compliment en aanmoediging om hun
innovatieve werk voort te zetten.
Fanny van de Vorst, Mariëlle de Jong en Gerda van Wingerden
hebben het project IVN Groene bakfiets ontwikkeld als praktijk-
opdracht in de afgelopen Natuurgidsenopleiding. Zoals zij de
bakfiets zelf presenteren is het een manier om als IVN’ers naar
de mensen toe te gaan en wel met een heel divers aanbod, op
maat voor de bezoekende doelgroep. Maar altijd met de ingre-
diënten: Ontdek, doe, creëer en verwonder.
Zo stonden ze op een festival in het park Matilo, langs de Ge-
luksroute, bij de opening van buurttuin De Betovertuin in de Tuin
van Noord, bij een geveltuinactie (o.a. met een activiteit zaad-
bommen maken) en hebben ze tweemaal een kindernatuurmid-
dag georganiseerd rond een buurthuis.
De elektrische bakfiets kon steeds geleend worden van de
Vrienden van de Hortus. (De Hortus wil ook wel eens de stad in
om zich te laten zien.)  

Natuurlijk is het NGO-docententeam (ook) op deze nieuwe na-
tuurgidsen heel trots en bovendien op dit nieuwe ‘product’ voor
de afdeling.
                                                                  Marian Kathmann
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Verslag excursie Vogelwerkgroep KNNV
 

Waterland, 3 november 2018

Na een prachtige zonsopgang verzamelt zich op zaterdag 3 no-
vember een groepje van vijftien vogelaars bij het zwembad om
te vertrekken naar het waterrijke gebied boven Amsterdam. Wij
nemen allen een andere route en komen toch min of meer gelijk
aan op de eerste parkeerplaats waar wij onze excursie zullen
beginnen.
Nettie, de oudste deelneemster, en vroeger organisator van de
excursies, is vandaag ook van de partij. Zij is slecht ter been,
maar veel verplaatsingen zullen plaatsvinden per auto. Dit geeft
haar een kans om aan de excursie deel te nemen. Ad vertelt ons
dat wij in dit gebied mogelijk ruigpootbuizerd, rode wouw, keep
en baardman zullen zien. We houden hem eraan!
We blijken afgereisd te zijn naar een bijzonder waterrijk gebied:
overal dijken, plassen, meren, sloten en polders met de namen
Kleine Polder van IJdoorn, Grote Polder van IJdoorn, Gouwzee,
Markermeer, Noorder IJ- en Zeedijk en Gouwzee. Het is het
landschap waar Nescio en zijn vrienden in het begin van de
twintigste eeuw wandelden: “Maar toen wij aan ’t eind van den
dijk kwamen en de Zuiderzee voor ons zagen, toen werd ook
Hoyer stil, zoo stil als ’t water, dat wittig blauw was, als de lucht
er boven.”
En wij zijn vandaag niet de enige bezoekers van dit prachtige bij
uitstek Nederlandse landschap, met water links en rechts en
overal: op de dijk naar Monnickendam passeren ons auto’s met
Franse, Italiaanse en Belgische nummerborden. De eerste ob-
servaties vanaf de dijk zijn grauwe ganzen en kolganzen; de
laatste zijn te herkennen aan witte streep boven snavel en
zwarte strepen op hun buik in de vlucht. Als wij omkijken: op
het land veel brandganzen met hun geheel witte kop.
Grauwe ganzen zien we sowieso veel. Ad ziet een dwerggans
tussen de grauwe ganzen, maar niemand bevestigt deze waar-
neming. Deze melding van Ad houdt ons wel scherp. We zien
veel eenden: kuifeenden, slobeenden, vanaf de dijk op het
Markermeer tafeleenden met hun fraaie grijze rug, bruine kop
en zwarte kont, meerkoeten, een enkele krakeend, wilde eenden
en veel smienten in Natuurgebied Waterland. De zon schijnt
prachtig op hun bruine hoofd, ze piepen aanhoudend - smienten
kletsen wat af - en een enkel dodaarsje. Plotseling zien we de
slobeenden boven het water vliegen. Bijzonder, ik had niet
verwacht dat ze met die zware snavel konden stijgen en vliegen.
Aangekomen bij de bouwplaats van enkele kapitale villa’s met
ook wat struweel zien we eerst een acrobaat boven het water.
Een zwartkopmeeuw? De vogelboekjes worden geraadpleegd.
De tekening op de rug moet het winterkleed zijn van de zwart-
kopmeeuw. Stan zag er recent bij een zee-excursie veel. Na wat
discussie wordt het toch op dwergmeeuw gehouden. In het kale
bosschage zien we een winterkoninkje, enkele vinkjes, een
grasmus, en opeens een wolk puttertjes die zich snel verplaatsen
naar verderop. En daar zijn dan ook de voorspelde kepen, niet
door iedereen gezien overigens.
Wij bezoeken het restaurant behorend bij een villadorpje van
investeerders. Op de muren van het restaurant een wandvullen-
de foto van flamingo’s. Scholeksters, kraaien en kieviten zijn toch
ook heel fotogeniek, maar zijn kennelijk niet gekozen. Na het
nuttigen van koffie, appeltaart met en zonder slagroom en kro-
ketten vervolgen wij verkwikt en verwarmd onze excursie.
En hoewel we tot nu toe veel vogels en eenden hebben gezien,
gaat het nu crescendo bijzondere waarnemingen.

We zien een brilduiker op de Gouwzee, bijna met het blote oog!
En niet eentje, verderop een heel groepje! Met de telescopen kun
je nog meer van ze genieten. En de vermeende smienten blijken

grote zaagbekken. Ze zijn groter dan de smient, en liggen wat
dieper in het water. Dat is al zonder telescoop te zien. Ons
groepje vogelaars verplaatst zich voor de laatste stop. We par-
keren de auto en zien tegen de blauwe lucht die dooraderd is
met strepen witte wolken de kuifeenden, wit met zwart gestreept
onder de vleugels en het lijf. Dat is genieten!
Dan verschijnen grote groepen ganzen overal in de lucht. Ze
vliegen in de hun kenmerkende V-vorm. Het zijn enkele kolgan-
zen en veel brandganzen. Ze gaan landen in het weiland waar
wij ongeveer naast staan. Mooi zien wij hun landingstechniek.
Vervolgens nog even de dijk op zien wij met perfecte belichting
niet zomaar een, maar liefst 36 krooneenden! De mannetjes met
hun prachtig oranje koppen en rode snavel. De vrouwtjes toch
ook heel elegant en herkenbaar met hun ronde hoofdjes.
Een perfecte afsluiting van een mooie dag, die wat tam begon -
met weinig bijzondere eenden en ganzen - en eindigt met meer
spectaculaire eendensoorten.

Verderop heeft een groepje de ruigpootbuizerd gespot, die zich
vervolgens - en helaas voor de aangesnelde anderen - verborgen
houdt. Wij keren naar de auto’s terug en eenmaal in de auto
gezeten - en al gedraaid om dit prachtige gebied te verlaten -
komt daar de ruigpootbuizerd majestueus langszij vliegen op
ongeveer drie meter hoogte. Traag klapwiekend laat hij zich
bewonderen door de inmiddels uitgestapte vogelaars. We zien
de witte streep op zijn staart, zoals door Ad verteld. Ik kan mij
niet aan de indruk onttrekken dat hij even laat zien dat dit zijn
gebied is en misschien zelfs ons wegjaagt.
Anke en Ad, hartelijk dank voor deze prachtige excursie!
En: “Groot was God dien middag en goedertieren. …” wij hadden
een prachtige zonnige dag.
                                                                    Esther de Lange
                                                 foto ganzen: Reinier de Man
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Verslag IVN-Herfstexcursie De Strengen
 

Wat is er zoal te zien op het Hazeneiland in de herfst? De
Strengen, een eiland aan het Joppe in Warmond, is bereikbaar
via de Merenwijk in Leiden. Het heeft in deze wijk de bijnaam
Hazeneiland, vanwege de vele hazen die te zien waren voordat
er in de jaren negentig een brug werd aangelegd. Hazen zitten
er nogal altijd.
Op zondagochtend 11 november komen de drie natuurgidsen
Caroline, Esther en Herman bijeen op de brug naar het eiland
om de gasten voor de excursie te ontvangen. Iedereen is mooi
op tijd, dus na een kort welkom kunnen we vertrekken in twee
groepen, één linksom en één rechtsom. We komen elkaar zo
halverwege tegen, dus de planning lukt prima.
We staan stil bij de Brandnetels, de Waterwilg en de verdroogde
staken van de Melkdistel. Met een korte uitleg over wat er allemaal
gebeurt in de natuur, gaat het wat meer leven. Het Koningin-
nekruid en de Wilgenroosjes staan volop in het zaad, en met een
loep is een en ander goed te zien.
Door de relatief hoge temperaturen van de afgelopen weken zien
we veel nieuwe opschot van Fluitenkruid, Groot Hoefblad en
Bereklauw, en op de hogere delen van de ligweide ook ‘matten’

van Vogelmuur, Duizendblad, Herderstasje, Madeliefje en
Hondsdraf.
We bekijken de bessen van de Gelderse Roos en Meidoorn, en
de bladeren van de Vogelkers, Rode Kornoelje en Waterwilg.
Bij de eiken liggen veel eikels op de grond, als normale eikel, of
met gaatjes erin van snuitkeverlarven, of als knoppergal. Daar
hoort natuurlijk ook een verhaal bij. Bij de elzen zien we de drie
generaties vrouwelijke katjes en de mannelijke katjes voor het
komende voorjaar.
De Moerasandoorn laat nog zowel gele als groene blaadjes zien.
Die ‘stinken’ nu echter niet meer.
In het moerasbos zien we ten slotte nog een speciale paddenstoel,
de Peksteel, paarsrood met donkere schakeringen erin. De Do-
daars en de IJsvogel maken de excursie compleet.

We hebben veel gezien op deze relatief warme Herfstwandeling,
met een enthousiaste en geïnteresseerde groep. De Strengen
heeft zich weer op z’n mooist laten zien. Een leuke aanmoediging
voor een nieuwe excursie in het vroege voorjaar.
                                                                Herman Breepoel
 

Verslag Dagje-uit IVN-Vogelwerkgroep (1)
Tijdens onze wandeling op 8 december in de Kwade Hoek werd
de wind ons op zeker moment toch te machtig. We gingen terug
naar de auto, maar stuitten daarbij op een kreek. Dat beteken-
de een heel eind omlopen of op de rug van Jan Hendrik Labots,
die laarzen aan had, naar de overkant. Dat heeft hij geweten,
want op dat moment waren we met z’n achttienen, waarvan drie

met laarzen. Jan Hendrik heeft de oversteek dus vijftien keer
gemaakt met iemand op zijn rug. Dat is nog eens iemand die de
hele Vogelwerkgroep draagt!
Over de excursie zelf zal Jan Hendrik het nodige schrijven. Ik
beperk me vooral tot complimenten aan de organisatie (Floris en
Caroline), dit niet in de laatste plaats vanwege de uitstekende
                               horecakeuze.
                               ’s Morgens  om  9 uur  beginnen we  met
                               koffie met gebak in een leuke zaak, Chez
                               André geheten, aan de Turfkade in Brielle.
                               De  bediening  is alleraardigst.  ’s Avonds
                               hebben we met het resterend zestal heer-
                               lijk  gegeten  in Zoet en Zout  aan het Ha-
                               ringvlietplein in Stellendam,  waar we ook
                               al zo aardig werden bediend.
                               Bij dit alles  zou ik bijna vergeten  hoe de
                               excursie  was.  Die  was  gezellig  en zeer
                               winderig (maar droog!) vooral op de Kwa-
                               de Hoek en langs de Brouwersdam. Thuis
                               kwam ik toch tot mijn eigen verbazing  tot
                                iets  boven  de vijftig soorten, waarbij ook
                               het smelleken,  dat ik helaas zelf niet heb
                               gezien.  De ijsvogel, blauwe kiekendief en
                               de middelste zaagbek gelukkig wel.
 
                                                                          Lex Burgel
                                                  foto: Caroline Grimbergen
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Verslag Dagje-uit IVN-Vogelwerkgroep (2)
Afgesproken was dat we om 9 uur in een etablissement in
Brielle zouden verzamelen. Waarom hier? Omdat je hier al op dit
tijdstip genieten kunt van koffie met heerlijk (appel)gebak. Als
je in december een vogeldag zo beginnen kunt, waarom zou je
het dan anders doen?
Wij hadden allemaal de weersverwachting nauwlettend in de
gaten gehouden. Er was regen voorspeld en veel wind, niet echt
gunstig om vogels te kijken. Maar er leek tussen 10 en 16 uur
een droge periode te zijn en de wind kwam uit het westen. Als
je het graag wilt, zou je dan kunnen zeggen dat je mogelijk meer
zicht krijgt op vogels die anders ver(der) op zee blijven.
Code geel werd afgekondigd en het waaide inderdaad erg hard.
Maar toen waren we er al. Van Brielle reden we naar de buiten-
haven van Stellendam. Aanvankelijk vanaf de hoge dijk keken
we naar de vogels, maar door de harde wind bleek een plekje
aan de voet van de dijk beter. Veel vogels zaten toch weer ver
weg, maar dat verraste ons niet. De bedoeling was om wandelend
door Kwade Hoek alsnog dichter bij de vogels te komen. Dus op
naar de volgende stop.
Kwade Hoek is een gebied met onder andere een slufter, jonge
duinen en zandplaten. Er loopt een mooie wandeling door, maar
je bent er het meest vrij wanneer je laarzen aan hebt. Dat
hadden we onvoldoende begrepen. Daarbij stond, mede door de
harde wind, het water ook hoger dan gedacht. De wandeling
moest hierdoor noodgedwongen westelijker gemaakt worden en
de vogels die we vanaf de dijk hadden gezien, bleven nu volledig
uit het zicht. We kwamen voor sneeuwgorzen en strandleeuwe-
rik die op waarneming.nl stonden. Helaas. Onder deze omstan-
digheden lieten deze vogeltjes zich niet zien. Desalniettemin
genoten we van de schoonheid van het gebied, het smelleken
dat langs kwam en de jagende blauwe kiekendief. Hoogtepunt
in dit gebied op deze dag was voor mij geen vogel, maar een
paddenstoel: het zandtulpje (foto rechts).
Hierna gingen we, heerlijk met de wind in de rug, terug richting
de auto, waarin onze eigen koffie wachtte. Daarbij liepen we wel
tegen een probleem aan. Een kreek was voor de meesten te
breed en te diep om over te steken. Omlopen was te ver en geen
van ons had zin in natte voeten. De man met de hoogste laarzen
en de enige die zich ooit had “laten bevrijden van een hernia”,
nam de rol van de heilige Christoffel op zich. Stuk voor stuk
bracht hij de anderen op zijn rug droog naar de overkant. Dra-
gende kracht zijn binnen een werkgroep; dat begrip kreeg ineens
een heel andere lading.
Terug bij de auto kon de jas uit en in de luwte, zittend op de rand
van de kofferbak van de auto kon de koffie genuttigd worden.
Daarbij werd een meegebrachte boterham genuttigd, of een stuk
van het lekkere gebak, dat zo vroeg in Brielle nog te veel was
en meegenomen kon worden.
Volgende stop: Brouwersdam. Hopend op bijvoorbeeld Jan van
Genten kwamen we daar aan. De zon was wel gaan schijnen,
maar de wind was hier op zijn hardst. Wat we zagen was eerst
stuivend zand, daarna spectaculaire rolgolven en verder een

enorme spray van zeewater waardoor de duurste objectieven net
zo weinig waard waren als de goedkoopste. Duikers werden onder
deze omstandigheden niet gezien. Ook de zeehonden lieten zich
bij de uitwatering dit keer niet zien en drieteenstrandlopers
zochten hun toevlucht op de rijbaan omdat de golven zo hoog
tegen de dijk beukten. Behalve een steenloper werden geen
andere strandlopers gezien.
Al snel besloten we om ons geluk aan de “luwere” oostzijde van
de dijk te beproeven. Daar kregen we alsnog mooi zicht op zowel
een gewone als grijze zeehond. Een groepje middelste zaagbek-
ken kwam ook weer in beeld, evenals andere eendensoorten.
Zelfs een ijsvogel liet zich mooi bekijken terwijl hij een visje uit
het water opdook. Maar de wind was ook hier nog altijd voelbaar
aanwezig en leek zelfs weer in kracht toe te nemen.
De terugweg werd aangevangen. We zouden daarbij nog de
polders tussen Goedereede en het Grevelingenmeer aandoen.
Hier zagen we nog kleine zilverreiger, watersnippen en enkele
ganzensoorten waaronder de rotgans, die we eerder die dag nog
hadden moeten missen.

Intussen was ook de bewolking weer erg toegenomen. Als ge-
pland gingen enkelen nu terug naar Leiden wegens andere
verplichtingen. Anderen reden nog langs een kijkhut met uitzicht
op Kwade Hoek. Voor de meesten was dit een nieuwe onbeken-
de plek. Een mooie ontdekking; niet zozeer de hut, maar wel de
locatie. Je hebt hier, zeker onder betere lichtomstandigheden,
een fraai zicht over het mooie natuurgebied. Nu werden terwijl
het al begon te schemeren nog een zeehond en een veelvuldig
biddende ruigpootbuizerd gespot. Maar de dag liep echt ten einde
en het werd tijd om naar huis te gaan. Enkelen reden niet
meteen terug naar Leiden, maar bezochten in de buurt eerst nog
een fijn restaurant voor een heerlijk einde van de dag.
Want als je in december een vogeldag zo eindigen kunt, waarom
zou je het dan anders doen?
                                      tekst en foto’s: Jan Hendrik Labots
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Algemene ledenvergadering KNNV
Agenda Algemene Ledenvergadering KNNV afd. Leiden
op dinsdag 21 maart 2019 in het IJsclub/MEC-gebouw te Oegstgeest

adres: Oegstgeesterweg 43 (parkeren op parkeerplaats sportterreinen aan de overkant van de Oegstgeesterweg).
Aanvang: 19.30 uur!

1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Verslag ALV van 20 maart 2018 (zie website: www.knnv.nl/leiden en klik (bovenaan) op ORGANISATIE en BESTUUR)
5. Verslag (over 2018) van het bestuur en natuurhistorisch secretaris (zie hieronder)
6. Verslagen van de werkgroepen (zie volgende bladzijden)
7. Financieel verslag over 2018
8. Verslag van de kascommissie over afgelopen jaar
9. Contributie voor 2020 (Het bestuur stelt geen verhoging van de contributie voor 2020 voor.)
10. Begroting 2019
11. Samenstelling bestuur
12. Benoeming nieuwe kascommissie
13. Benoeming afgevaardigden voor Gewest, Beleidsraad en Vertegenw. Vergadering
14. Samenwerking met IVN-afdeling regio Leiden (kort overzicht van de stand van zaken.)
15. Rondvraag
16. Sluiting

Na afloop van het formele gedeelte zal Herman de Swart een presentatie over speleologie verzorgen (zie ook onder
Programma werkgroepen KNNV bij Algemene activiteiten op bladzijde 6 van dit blad). Deze presentatie staat tevens
open voor leden van IVN regio Leiden; vanaf 20.30 uur kunnen zij soepel aanschuiven!
 
 

Jaarverslagen KNNV 2018
t.b.v. Algemene Ledenvergadering 21 maart 2019

 
Jaarverslag 2018 secretariaat, inclusief natuurhistorische
aspecten
(door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen)

Het jaar 2018 begon bijzonder feestelijk: de Leidse afdeling van
de KNNV werd door IVN regio Leiden uitgenodigd bij de feeste-
lijke afsluiting van het jubileumjaar van IVN regio Leiden en
tegelijk opening van het nieuwe samenwerkingsjaar 2018 op 14
januari 2018.
In dank is deze uitnodiging met graagte aanvaard!
Het jaar 2018 was tevens uitgeroepen tot 5000-soortenjaar voor
het Nationaal Park in oprichting ‘Hollandse Duinen’. Eén van de
doelen hierbij was de biodiversiteit in dit beoogde nieuwe Nati-
onaal Park in kaart te brengen. De IVN- en KNNV-afdelingen van
de regio Leiden hebben hieraan medewerking verleend. Het laat
zich aanzien dat de werk-zaamheden die in dit kader hebben
plaatsgevonden, tot een groot succes zullen gaan leiden: in eind
november 2018 waren er al meer dan 6600 soorten waargeno-
men! Zie voor meer informatie: https://hollandseduinen.waar-
neming.nl/5000.php.
Het gezamenlijke periodiek ‘Bladgroen’ van de KNNV- en IVN-
afdelingen regio Leiden en de editie van het blad ‘Daucallium+’
waarin onderzoeks- en andere meer inhoudelijke artikelen over
de natuur in en om Leiden staan, blijken hogelijk te worden
gewaardeerd en worden sinds de zomer van 2018 ook naar alle
KNNV-afdelingen in de provincie Zuid-Holland verzonden (via
e-mail).
In 2018 zijn er ook weer zgn. algemene activiteiten (d.w.z. voor
KNNV- én IVN-leden) georganiseerd:
- een presentatie over Mossen (na afloop van de Algemene Le-
denvergadering van de KNNV-afdeling op 20 maart) en een
hierop inhoudelijk aansluitende excursie op 7 april,

- een inventarisatiewandeling van Leidse stadsplanten op 25 juli
- een presentatie van Jelle van Dijk op 11 oktober over de
nieuwe flora van de Duin- en Bollenstreek
- en op 8 november (tijdens de Ledencontactavond van de
KNNV-Leiden) een beeldpresentatie ‘Libellen en juffers in vogel-
vlucht’.
- Overigens zijn ook tijdens enkele activiteiten van de KNNV-
werkgroepen af en toe IVN-leden uit de regio verwelkomd.
De samenwerking tussen beide afdelingen wordt als vruchtbaar
en plezierig ervaren.
In het jaar 2018 is n.a.v. de in werking getreden AVG (de Alge-
mene Verordening Gegevensbewerking) door het bestuur van de
KNNV-afdeling Leiden een beleid inzake privacy opgesteld. Zie:
https://www.knnv.nl/afdeling-leiden-eo/privacy-beleid.
 
Bestuur KNNV-afdeling Leiden en omgeving
Het bestuur bestaat uit 7 personen en heeft in 2018 vijf verga-
deringen (12-2, 9-4, 3-9, 15-10 en 10-12) gehouden (naast de
ALV en de LCA).
De 5 werkgroepen zijn gericht op: vogels, planten, mossen,
paddenstoelen en natuurbescherming. De laatstgenoemde on-
derhoudt contacten met de KNNV-afdeling Gouda.

Jaarverslag 2018 Plantenwerkgroep
(door Koen van Zoest)
 
Als je eenmaal naar planten kijkt, blijf je dat doen. Met als gevolg
dat je zelfs op de fiets of in de trein/auto aan het scannen bent
wat er groeit. Een jaarverslag zou dus eigenlijk kort en standaard
kunnen luiden:
‘De leden van de PWG (dat zijn er meer dan 20) besteedden elke
dag tijd aan planten’.
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Maar ja: dat is wel erg algemeen.
Dan maar iets specifieker: leden hebben hun waarnemingen
vastgelegd en doorgegeven op papier of via de portals (Nova,
Obs-Mapp, I-Obs); soms zomaar, soms in het kader van een
project als Het Nieuwe Strepen of het 5000-soortenjaar.
Of: leden hebben activiteiten ontplooid voor Dunea, SBB, Floron,
ZHL of andere organisaties, hetzij individueel, hetzij met familie
of vrienden, hetzij met (andere) KNNV-afdelingen of Floron-dis-
tricten.
Maar het meest specifiek is natuurlijk wat we als plantenwerk-
groep met elkaar hebben ondernomen. Het jaar 2018 was druk
en divers. We kenden 28 activiteiten, waarvan 7 in het IJsclub-
gebouw met studieavonden over beemdgras, wintertakken,
planten van Berkheide en van de Duin- en Bollenstreek (sprekers
Gerrit van Ommering, resp. Jelle van Dijk) en eigen vondsten en
presentaties.
De 21 buitenactiviteiten waren gevarieerd qua doel en opzet.
Natuurlijk gingen we naar de duinen van Berkheide voor het vaste
inventarisatie- en monitorwerk: dit jaar in de Kale Zeereep ten
noorden van Wassenaarseslag, km-hok Paviljoen De Duinen/Slag
de Ruyter (coördinaten 84-465) en km-hok Grote Meren/Dichte
Del (86-466). De verslagen verschijnen in Daucallium+.  We
inventariseerden ook aanpalende terreinen in Katwijk: de Wes-
terbaan en de Uitwatering.
De nieuwe traditie om seizoenwandelingen te wijden aan bomen
is verstevigd in het Plantsoen Leiden (tweemaal), de Houtkamp
te Leiderdorp en het bos van Huys te Warmont.
Eenmaal gingen we zelfs over de provinciegrens: naar de
Heemtuinen van Amstelveen, al weer voor de vierde keer, nu om
het lenteaspect te beleven.
Ook zochten we gericht naar (bijzondere) stadsplanten van
Leiden in de omgeving van de Schelpenkade, de Kaasmarkt en
Groenoord. En het jaar werd 28 december afgesloten met een
dubbele eindejaarsplantenjacht rond de Herengracht en de
Haven, die 48 resp. 53 bloeiende planten opleverde en tussendoor
een kop hete chocolade.
Ja, de plantenwerkgroep is actief en bloeit volop, net als de
planten jaarrond.

Samengevat in cijfers:

activiteit aantal
keer

aantal
deelnemers

gemiddeld
aantal dlnrs
per keer

studieavond 7 7 - 22 16
inventarisatie duinen 12 3 - 12 8
seizoenswandeling 4 10 - 15 13
stadsplantenwandeling 4 5 - 15 9
overig 1 16 16
                     totaal: 28 3 - 22 10

Jaarverslag 2018 Vogelwerkgroep
(door Ad den Toom)

De eerste excursie van het jaar was naar de Starrevaart, dat
pareltje langs de A4 dat in deze tijd van het jaar zoveel mooie
en bijzondere vogelsoorten bevat. Ook dit jaar werden we niet
teleurgesteld en hadden we met onder andere kleine zwaan,
brilduiker, rosse stekelstaart, kolgans en slechtvalk een hele
goede dag.
Eind januari maakten we een fietsexcursie door de Lagenwaard-
se polder, bij Leiderdorp. Hier deden we mooie waarnemingen
zoals van kleine zwaan, sperwer, (toendra)rietgans en kleine
rietgans.
In februari bezochten we de Ganzenhoek (en sommigen nog een
stukje Berkheide), waar we krooneenden en een kleine bonte
specht konden bewonderen.
De maartexcursie bracht ons naar het Staelduinse Bosch en De
Banken, onder Den Haag. In dit oude loofbos dat op een
strandwal staat, zagen we kramsvogels en koperwieken.
Het voorjaar begon pas echt met de eerste blauwborst die we
zagen tijdens onze excursie naar de Ackerdijkse polder, begin
april. Andere mooie soorten alhier waren bruine kiekendief, zo-
mertaling en visdief.
De tweede voorjaarsexcursie ging naar de Beninger Slikken, op
Voorne-Putten. In dit relatief nieuwe natuurgebied mochten we
rietzanger, cetti’s zanger, zwartkopmeeuw, groenpootruiter en
reuzenstern aanschouwen. Verder een jagende bruine kieken-
dief, die (toen we thuisgekomen de foto nader bestudeerden)
een blauwborst in zijn klauwen bleek te hebben! De driedelige
cyclus van voorjaarsexcursies werd gecompleteerd met een
excursie naar de Biesbosch. Deze leverde een zeer breed palet
aan vogelwaarnemingen op, van onder andere gekraagde
roodstaart, spotvogel, kleine strandloper, visarend (op het nest)
en blauwe kiekendief.
In juni trokken we naar de Veluwe, waar we heel hartelijk ont-
vangen werden door een lokale KNNV’er die ons rondleidde door
Landgoed Leuvenum. Dit leverde een zeer rijke oogst aan
waarnemingen op, waarbij die van appelvink, bonte vliegenvan-
ger, fluiter, zwarte mees en kuifmees eruit sprongen.
Begin juli bezochten we de Kampina en deden een rondwandeling
langs de Kleine Aa, ook wel Beerze genaamd. De inmiddels al
lang aanhoudende droogte had zijn tol geëist en toch hadden we
een mooie dag met grauwe vliegenvanger, groene specht,
roodborsttapuit en tuinfluiter.
In augustus werden we rondgeleid door de Polder Poelgeest in
het telgebied van Marco Witte, een van onze werkgroepsleden.
Medio augustus ging de Vogelwerkgroep naar de waddenkust
tussen Den Helder en Den Oever. Hier werden schitterende
waarnemingen gedaan van zwarte ruiter, witgat, oeverloper,
casarca, rosse grutto, kanoet en zilverplevier.
Het jaarlijkse weekend bracht ons dit jaar naar het Lauwersmeer
en de Waddenzee. De meest bijzondere waarnemingen van dit
weekend waren grauwe franjepoot, porseleinhoen, waterral,
casarca, reuzenstern, zeearend en grote jager.

Loos blaasjeskruid (foto eveneens van Koen van Zoest)
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Op 22 september, de Europese dag van de paddenstoel, werd er
een gecombineerde excursie van de KNNV-afdelingen Leiden en
Den Haag en de Nederlandse Mycologische Vereniging gehouden.
In totaal waren er ongeveer dertig deelnemers. Ook dit jaar
bezochten we het landgoed De Horsten, ingang Papeweg. Door
het warme weer waren er weinig opvallende soorten, maar het
aantal bleek achteraf erg mee te vallen. We zagen 95 soorten.
Heel bijzonder was Suillellus comptus, een heksenboleet die nog
geen Nederlandse naam heeft. De overige soorten waren verder
niet echt het apart vermelden waard maar ook gewone soorten
zijn en blijven mooi!

Op 18 november zijn we naar de Coepelduynen geweest. Er waren
acht deelnemers, onder wie een jongen van ongeveer 12 jaar
die opvallend geïnteresseerd was in de paddenstoelen. Helaas
was het gebied nog steeds gortdroog, zodat we niet veel gezien
hebben. Sterker nog, we moesten intensief speuren om nog tot
negentien soorten te kunnen komen. De leukste soort was het
Wilgenvlieskelkje, Hymenoscyphus salicellus.
In Daucallium+ zal ik nog op de vondsten ingaan en wat foto’s
plaatsen.

Achteraf dus weinig op het gebied van paddenstoelen: 2018 gaat
de geschiedenis in als een van de slechtste jaren, zeker in onze
omgeving. In het midden en oosten van het land zijn er wel een
paar topdagen geweest, maar ook daar waren dat sporadische
oplevingen.
Hopelijk gaat 2019 meer opleveren.
 

In oktober deden we een excursie voor de najaarstrek door het
Panbos en Berkheide. Door de aanhoudende warme periode
stonden we uiteindelijk in T-shirt vogels te kijken en hadden met
honderden overvliegende koperwieken toch een beetje een echte
trekdag te pakken.
In november reden we door de polders van Waterland, onder de
rook van Amsterdam en langs de dijk tussen Enkhuizen en
Marken. Tijdens deze (zo zou pas later blijken) laatste excursie
van het jaar deden we mooie waarnemingen van bijzondere
soorten als tafeleend, smient, grote zaagbek, dwergmeeuw,
krooneend, topper en ruigpootbuizerd. Later in november hielden
we onze jaarlijkse lezing die deze keer werd gehouden door Arno
van Berge Henegouwen. In zijn buitengewoon boeiende betoog
leidde hij ons door het ontstaan en evolutie van de klasse van
de vogel.

Het is wederom een schitterend vogeljaar geworden, met mooie
en goed bezochte activiteiten. Het aantal leden van de Vogel-
werkgroep groeit nog steeds en staat op dit moment op 59.

Jaarverslag 2018 Mossenwerkgroep Hollands Duin
(door Jeannette Teunissen)
 
In 2018 hielden we als gebruikelijk onze maandelijkse mossen-
avonden van januari tot en met april en van september tot en
met december, in het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk.
We verwelkomden twee nieuwe leden.
Jelle van Dijk zorgde steeds voor een aantal bekende en onbe-
kende mossen, van algemene soorten als Gedraaid knikmos tot
zeldzame mosjes als Kwelviltsterrenmos. Ook orthotrichums
passeerden de revue, waaronder de fraaie Bonte haarmuts.
Daarnaast kwam een Boomvorkje op tafel met een uitzonderlijk
grote hoeveelheid antheridiën, uit Castricum.
We hielden in Meijendel een excursie voor KNNV en IVN, als
praktisch vervolg op een mossenactiviteit na de ALV.

Jaarplan voor 2019
Maandelijkse mossenavonden van januari tot en met april en van
september tot en met december: zie activiteiten/agenda op de
website en in Bladgroen voor nadere gegevens en contact.

Jaarverslag 2018 Paddenstoelenwerkgroep
(door Hans Adema)

In 2018 waren er drie excursies, die alle redelijk bezocht werden.
In de winter en het voorjaar zijn er geen excursies georganiseerd,
vooral vanwege het feit dat ik niet goed ter been was.
Wel was er op 6 januari - hoewel niet echt een KNNV-excursie -
de aftrap van het 5000-soortenjaar. Aan deze dag werd door vele
KNNV’ers meegedaan, afkomstig van diverse werkgroepen en
afdelingen. De Paddenstoelenwerkgroep vond 62 verschillende
soorten, waarvan twee zeer zeldzame: Hyphodontia sambuci
(Witte vlierschorszwam) en Clitopilus popinalis (Zwartwordende
wasplaat).

nieuwe leden:
lidno. 27900, mevr.  E.E.M. Baars
lidno. 27958, dhr. E. Fleur
verhuisd:
E. van Gelder (overgegaan naar afdeling Utrecht)
opzeggingen per 31 dec. 2018:
S. van der Wal                        D. van den Bergen
J. Onnekes                             W. Hoogenboezem

Groene berkenrussula (foto: Joop Vlieg)

 

                                      Rectificatie

In het vorige nummer van Bladgroen (oktober 2018) is bij de
opmaak in het stukje “Van de IVN voorzitter” op bladzijde 3
abusievelijk de zin “De reden is ongetwijfeld de vis- en vogel-
sterfte van de afgelopen weken.” terechtgekomen, halverwege
de eerste kolom. Deze zin was niet van de auteur.

                                                        Excuses van de redactie
 

Mutaties ledenadministratie KNNV
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De KNNV-afdeling Leiden e.o. is opgericht op 27 december 1901 en heeft tot doel om
natuurbeleving, -onderzoek en -bescherming in verenigingsverband te bevorderen. Dit
gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroepen.
Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de lan-
delijke KNNV, wat de mogelijkheid biedt deel te nemen aan kampen en reizen. De
kosten voor het lidmaatschap voor 2019 bedragen € 36,–, voor huisgenootleden € 10,–
en voor jongeren tot 25 jaar € 22,–.
Wie aan de ledenadministratie (Yvonne van Nierop; zie hieronder) meldt dat hij/zij
voortaan Bladgroen alleen via e-mail wil ontvangen, krijgt € 6,– korting (deze korting
geldt uiteraard niet voor huisgenootleden, die geen aparte Bladgroen ontvangen).
Contributies kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL90 TRIO 0254 6191 50 t.n.v. Penningmeester KNNV-afd.
Leiden, te Oegstgeest.
Opzeggingen dienen vóór 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het lidmaatschap niet meer gewenst is, te
worden gemeld aan Yvonne van Nierop: ledenadministratie@leiden.knnv.nl (postadres zie hieronder).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Website: www.knnv.nl/leiden
Hebt u een mooie foto, een verhaaltje of waarneming voor de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving, stuur het naar
de webmaster: secretaris@leiden.knnv.nl
Kopij voor Bladgroen via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl

Sluitingsdatum Bladgroen 19’2:     1 mei 2019
Sluitingsdatum Bladgroen 19’3:     1 oktober 2019
Sluitingsdatum Bladgroen 20’1:     24 december 2019

KNNV-bestuur  
Voorzitter: Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, T 06-26.84.94.91,

ineke.laroo@gmail.com
 

Secretaris: Jan Westgeest, Burg De Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten,
T 071-56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl
 

Penningmeester: Joop Vlieg, Nassaulaan 8, 2341 ED, Oegstgeest, T 071-51.90.439,
j.vlieg@gmx.net

Ledenadministratie: Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
T 071-57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl

Algemeen bestuursleden: • Jeannette Teunissen, Betje Wolffstraat 9, 2331 DR Leiden, T 071-88.86.585,
   knnvleiden5@gmail.com
• Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp, T 071-54.17.207,
   ron.mes@xs4all.nl
• Wim Vlasveld, Vierheemskinderenweg 9, 2391 MX, Hazerswoude,
   T 071-34.15.552, vlasveld477@kpnmail.nl

KNNV-werkgroepen  
Plantenwerkgroep: Koen van Zoest, Onafhankelijkheidsweg 84, 2332 ZT Leiden,

T 071-57.68.943, vanzoest@planet.nl

Mossenwerkgroep: Jeannette Teunissen (adres zie boven)
 

Vogelwerkgroep: Ad den Toom, Buys Ballotstraat 61, 2313 TW Leiden, T 06-51.19.09.83,
ad.den.toom@live.nl en Anke Burgers, Ravelstraat 3, 2324 XX Leiden,
T 071-57.67.870, amm.burgers@gmail.com

Paddenstoelenwerkgroep Hans Adema, Rijndijkstraat 63, 2313 NH Leiden, T 06-13.54.67.44,
hnsadem@gmail.com

Natuurbeschermings-
commissie
 

Wim Vlasveld (adres zie boven)
 

Bladgroen Verschijnt drie maal per jaar (eind januari, eind mei en eind oktober),
Redactie vanuit KNNV: Jan Westgeest, Burg. de Kempenaerstraat 33,
2252 VK, Voorschoten, T 071-56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl
(en vanuit IVN: Peter van den Berg en Hans ter Mors)

Daucallium+ Redactie: Jan Westgeest (adres: zie boven)
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DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

                     Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen
 

Indien onbestelbaar:  
Burg De Kempenaerstraat 33

2252 VK, Voorschoten


