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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 2020 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 20’3:     1 oktober 2020
Sluitingsdatum Bladgroen 21’1:     24 december 2021
Sluitingsdatum Bladgroen 21’2:     1 mei 2021

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, Adriaan van Royenlaan 100, 2341 PZ 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• vacature
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 Leo Jalink, leo.jalink@naturalis.nl
Natuurbeschermings-commissie 

vacature

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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 Van de voorzitters

Van de KNNV-voorzitter
Er valt niet aan te ontkomen: we zitten allemaal in de ban van
Covid-19 (ook wel het coronavirus genoemd). Het heeft een grote
impact op ons dagelijkse leven. Nu de dagen weer langer zijn en
het in de natuur volop lente is, willen we naar buiten. Maar dit
wordt ons afgeraden. We zijn dus (nog) aan huis gebonden. Het
is vooral niet de bedoeling, eropuit te trekken in een groep. De
richtlijn is immers: maximaal twee personen tegelijk, en afstand
houden. We missen de gezelligheid om elkaar te ontmoeten, een
praatje te maken en uit te wisselen wat er voor moois te zien is.
Toch zijn er ook best positieve kanten aan het thuis werken of
thuis zitten. Zo is er minder autoverkeer en meer rust in de
steden en dorpen. Vanwege weinig vliegverkeer is de lucht hel-
derder en kunnen we ’s avonds en ’s nachts bij helder weer een
mooie sterrenhemel zien. We kunnen heerlijk buiten zitten zon-
der laag overvliegende vliegtuigen in een zon die zich niet ver-
schuilt achter uitgewaaierde vliegtuigstrepen.
We kunnen genieten van de natuur dichtbij door een wandeling
te maken in de ochtend langs de buitengrenzen van het dorp. In
de weilanden hoor je de grutto, tureluur en kievit. Hazen spelen
krijgertje tussen de grazende koeien. Dauwdruppels liggen nog
op de planten en de slootkant is geel van het raapzaad dat in
bloei staat, met witte dovenetel en fluitenkruid ertussen. De
oeverzegge met z’n zwarte pluimen komt ook tevoorschijn en
maakt het kleurenpalet af.
Begin maart, net na de uitbraak van de ellende was ik in het fij-
ne, maar kleine Overbosch van Voorhout en daar struikelde ik
over een jonge Bosuil; de moeder zat in de buurt.
Hoe  mooi
kan 't zijn:
zo’n jonge
uil  aan je
voeten?
Later zijn
er  nog
twee bij
gespot.
Hier zijn
ze  alle
drie.
 

Natuur bij je in de buurt kan ook genieten betekenen, al moet
je wel een beetje geluk hebben en het willen zien. Jammer van
alle geplande excursies die nu geen doorgang kunnen vinden en
waar wel al voorbereidingen voor getroffen zijn. Maar gelukkig
is de redactie van Bladgroen nog actief en met hen nog een
aantal mensen die stukjes schrijven voor ons clubblad. Voor u
ligt dan ook weer een fraai digitaal of gedrukt exemplaar van
Bladgroen, zodat u toch kunt genieten van stukjes (over de)
natuur. Wie meldt zich als een extra redactielid voor onze KNNV?
                                                                            Ineke Laroo
Van de IVN-voorzitter
Het is fijn om te zien dat, onder grote druk, wij Nederlanders in
staat zijn de handen in elkaar te slaan en ons gedrag te veran-
deren. Nu lees ik dat de maatregelen tegen het Coronavirus goed
uitpakken voor milieu en klimaat. Maar hoe duurzaam is dat?
Onlangs werd ik zelf gevraagd: Hoe duurzaam bent u? Nou,
ongeveer vijf hectare (voetafdruktest.wnf.nl). Als iedereen zou
leven zoals ik, dan hadden we drie aardbollen nodig. Daar ben
ik niet trots op. Om mijn persoonlijke doelstellingen te halen
moet ik dus aan de slag en mijn gedrag veranderen.
Vijftigplussers zoals ik zijn opgegroeid met de Club van Rome en
een slogan uit begin jaren zeventig. Minder vlees mevrouw, U
weet hopelijk al waarom! Onze ouders hadden de schaarste nog
meegemaakt van een keer vlees per week op tafel, onze kinde-
ren zouden opgroeien met elke dag vlees op het bord. Er zijn
weinig zaken waarover de meningen in veertig jaar tijd zo
drastisch zijn veranderd als over vlees. Elke dag vlees is niet
meer gewenst. Gedrag veranderen kan dus prima! En de Corona-
crisis laat dat wederom goed zien.
Terug naar duurzaamheid. De urgentie, zo veel duidelijker dan
in die eerste jaren, maakt me onrustig. Met (klein)kinderen komt
de uitdaging de aarde zo te gebruiken dat de toekomstige gene-
raties er ook nog plezier van kunnen hebben wel heel dichtbij.
Ik schaar me echter niet tussen de doemdenkers en ben opti-
mistisch dat we de uitdaging aan kunnen. Ook die van plastic en
stikstof. Vooruitgang voltrekt zich stap voor stap, elke dag op-
nieuw. En inderdaad voor sommigen te langzaam en stelt men
terecht de vraag: Draait de mens wel snel genoeg bij?
In de afgelopen honderd jaar is er zeker hard gewerkt aan op-
lossingen en zijn belangrijke stappen gemaakt. Denk aan de
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waterzuivering, dus minder infectieziektes. Het einde van de
walvisvaart en daardoor de Blauwe vinvis gered. We stopten met
het gebruik van organische insecticiden en gebruiken loodvrije
benzine met minder gezondheidsschade. We leerden dat stoppen
met freon beter is voor de ozonlaag en met de introductie van
rookgasontzwaveling werd de regen half zo zuur. Riviervervuiling
wordt aangepakt en we zien hier en daar weer zalm in de Rijn.
Sinds 1993 is er een ban op asbest en streeft de overheid naar
verwijdering. En de belangrijkste stap die we hebben gemaakt
is toch wel de geboortebeperking en lagere bevolkingsgroei.
IVN legt een link tussen natuur en duurzaamheid en vraagt zich
af hoe wij het onderwerp duurzaamheid kunnen verwoorden.
Onderwerpen als water- en luchtverontreiniging en afval be-
spreek ik tijdens mijn wandelingen als gids in de Hertenkamp.
Maar hoe vraag je aandacht voor een wereldwijde crisis, geba-

lanceerd, maar met urgentie? Wat leren we van de huidige crisis?
We hopen in de winter te starten met een klimaatcursus. Dan
leren we over gebroken kringlopen, en hoe wij het instabiele
ecosysteem hebben verstoord. Een doelstelling van de klimaat-
cursus is de cursisten duidelijk maken welke invloed het gedrag
van de mens in onze tijd heeft op ons klimaat, wat dat betekent
en welke ontwrichtende werking dat heeft voor mens en natuur.
Maar er is meer: we gaan nadenken hoe wij in onze regio kli-
maatverandering kunnen herkennen, beperken en ons kunnen
beschermen tegen en aanpassen aan de feitelijke klimaatont-
wrichting. En dan als slot het ontwerpen en uitvoeren van een
eigen actieplan. Ik heb goede hoop dat ik mijn persoonlijke
voetstap kan verkleinen. Voor nu wens ik jullie gezondheid en
geduld.
                                                                   Wietse Roodenburg

Uitstel Algemene Ledenvergadering KNNV-afdelingregio Leiden, 2020 Aan alle leden van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving
Als gevolg van de richtlijnen van de overheid, daterend van 23
maart 2020, als reactie op de zogenaamde Covid-19-pandemie
(ook bekend onder de naam ‘Coronacrisis’) heeft de Algemene
Ledenvergadering (ALV) voor onze afdeling, die gepland was op
26 maart 2020, geen doorgang kunnen vinden binnen de statu-
taire termijn van drie maanden na afloop van het boekjaar 2019.
Het plannen van een hiervoor in de plaats komende vergadering
is voorlopig onmogelijk en het ‘online’ houden van een plaats-
vervangende ALV is formeel juridisch niet toegestaan; de ALV
moet een fysieke bijeenkomst zijn.
Het bestuur is voornemens om in alles wat zakelijk (en volgens
het verenigingsrecht) afgehandeld moet worden (verantwoor-
ding financiën, verslag kascontrolecommissie, jaarverslag, be-
groting en dergelijke), voorlopig te gaan handelen alsof inge-
stemd is met de stukken die hieromtrent zijn opgesteld.
De jaarverslagen over 2019 zijn gepubliceerd in de editie van
Bladgroen van januari 2020 (bladzijde 4 en volgende) en de

overige stukken zijn bij dit bericht gevoegd. Alle stukken zijn ook
op de website in te zien: https://www.knnv.nl/afdeling-leiden/
bestuur (zie bijlagen onderaan de webpagina).
Reacties op deze stukken kunnen vóór 1 september 2020 bij de
secretaris worden ingezonden: secretaris KNNV-Leiden, Burg de
Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten of stuur een e-mail
naar: secretaris@leiden.knnv.nl.
In de volgende jaarvergadering zullen de stukken formeel met
terugwerkende kracht worden vastgesteld en zal dit worden
genotuleerd. Gezien de ontwikkelingen in de situatie die als
gevolg van het Covid-19-virus is ontstaan, is niet ondenkbaar
dat deze vergadering pas in 2021 kan plaatsvinden.
In deze moeilijke periode vinden wij gezondheid van het aller-
grootste belang. Graag maken we van de gelegenheid gebruik u
allen een heel goede gezondheid en veel sterkte toe te wensen!
 
Namens het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en
omgeving, Ineke Laroo en Jan Westgeest, resp. voorzitter
en secretaris

In memoriam Willem Prud'homme van Reine
Tot onze droefenis ontvingen we het bericht dat op 21 maart
2020 Willem Prud’homme van Reine is overleden. Hij is 78 jaar
oud geworden.
Willem was werkzaam als marine botanist en had als zodanig
verbondenheid met onder andere het Rijksmuseum van Natuur-
lijke Historie Leiden, het Rijksherbarium, het Zoölogisch Museum
Amsterdam en ten slotte Naturalis. Hij heeft veel betekend voor
onder meer het onderzoek naar algen.
Ook voor de KNNV is Willem van grote betekenis geweest. Hij
is – je zou kunnen zeggen sinds mensenheugenis - lid geweest.
Begonnen als jeugdlid in de Zaanstreek is hij, toen hij naar
Leiden kwam, lid van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving
geworden. Hiervan is hij ook voorzitter geweest.
Vooral van excursies kon hij nooit genoeg krijgen, zo vertelde
hij in het jubileumnummer van Daucallium bij het 110-jarig
bestaan van de Leidse KNNV. Meteen verscheen er een grote
grijns op zijn gezicht. Tijdens zo’n gelegenheid heeft hij een keer
met zijn gezelschap een tijdlang naar een vos zitten kijken, tot-
dat deze wegliep: een dikke oranjekleurige kat!
Hij zal bekend blijven staan als een hardwerkende en zeer be-
vlogen wetenschapper, ook onder oud-studenten/-promovendi.
Wij wensen zijn vrouw Hilda, hun kinderen, verdere familie en
allen die hem missen, veel sterkte toe.
                Het bestuur van de KNNV-afdeling regio Leiden
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Programma werkgroepen KNNV

                                                        Algemene activiteiten voor KNNV- én IVN-leden
                          Deze activiteiten staan open voor zowel KNNV- als IVN-leden van de afdelingen regio Leiden.
 

Vooraf
Vanwege de beperkende richtlijnen van overheidswege in verband met de huidige Covid-19-pandemie (in de volks-
mond: de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus) is nog niet duidelijk vanaf wanneer geplande activiteiten die
hieronder zijn weergegeven, weer doorgang kunnen vinden. Op de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving:
www.knnv.nl/leiden wordt kenbaar gemaakt welke activiteiten doorgang kunnen vinden.
 

Cultuurhistorische natuurwandeling langs de Hanepoel en
door de Leendert den Boerspolder
Deze wandeling was oorspronkelijk gepland op zaterdag 16 mei
van 10.30 - 13.00 uur, maar ging vanwege de maatregelen rond
de uitbraak van het Covid-19-virus niet door.
Er wordt bezien of dit over enige tijd wel mogelijk zal worden,
uiteraard met inachtneming van de maatregelen die dan gelden.
Opties voor een mogelijke nieuwe datum zijn: zaterdag 13 juni
of 11 juli of zondag 14, 21 of 28 juni.
Zodra hier meer over bekend is, zal daarover nader bericht
verschijnen op de website. Aanmelding zal dan noodzakelijk zijn
(zie hieronder).
Advies voor belangstellenden: raadpleeg geregeld de berichten
op de website (www.knnv.nl/leiden)!

Op 1 januari 2021 ben ik 45 jaar lid van de KNNV-afdeling Leiden.
Dat heuglijke feit wil ik nu alvast met jullie vieren tijdens een
bijzondere excursie. Ik nodig je uit om met mij op pad te gaan
langs de Hanepoel en door de Leendert den Boerspolder. We
lopen door weilanden en klimmen over een paar hekjes. Met een
klein vlotje varen we over. Onderweg zal ik wat vertellen over
de geschiedenis van dit gebied. Natuurlijk komen flora en fauna
ook aan bod. Neem je verrekijker mee, je weet tenslotte maar
nooit! Startplaats: Parkeerterrein volkstuinen; Bovenweg 12,
2376 BE Nieuwe Wetering. Voor een drankje, koek of een boter-
ham voor onderweg mag je zelf zorgdragen.
Stuur even een mailtje naar javanderwillik@gmail.com
wanneer je mee wilt gaan.
Tot dan!
                                                             John van der Willik

                                                                                Plantenwerkgroep
 Uiteraard hebben de maatregelen in het kader van de corona-
crisis gevolgen voor onze Plantenwerkgroep. Dit is dan ook een
heel ander programma dan gewoonlijk.
Veldwerk
Hoewel bij het plannen van dit programma nog niet bekend is
hoe en wanneer de geleidelijke afbouw van de intelligente
lockdown vorm gaat krijgen, ligt het voor de hand dat we voor-
lopig nog niet als groep op pad kunnen. Zelfs in klein verband
zal het lastig zijn om te zoeken, te delen en te beleven terwijl
anderhalve meter afstand van elkaar de norm is. Bovendien geldt
voor vrijwilligerswerk in de duinen de richtlijn om dat niet uit te
voeren. Wat als herhaalde activiteit gepland stond voor 2020
gaat dus in het geheel niet door. Wellicht wordt dat verschoven
naar 2021. Het gaat hierbij om:
a) Monitoren van Winning 3 en de Zwarte Pan (km-hok 85-464).
b) Inventariseren van Volkstuincomplex Ons Buiten in Leiden
Noord
c) Inventariseren van het terrein rond de Klinkenbergerplas in
Oegstgeest
Losse, eenmalige veldactiviteiten en excursies waren voor de
zomer nog niet gepland en daarin is vanaf maart ook geen
energie meer gestoken. Kortom: waarschijnlijk moeten we het
veldseizoen 2020 als verloren beschouwen. Mochten de ontwik-
kelingen het toelaten om toch als groep(je) nog op pad te gaan,
dan is er voldoende ad hoc te organiseren. Gedacht wordt
vooral aan stadsplantenzoektochten in Leiden; het aantal deel-
nemers zal dan mogelijk beperkt zijn. Leden van de werkgroep
zullen in dat geval per e-mail op de hoogte worden gesteld.
Studieavonden
De studieavonden van maart en april zijn niet doorgegaan. De
geplande onderwerpen Stinsenplanten en Heukels 24 kunnen
ongetwijfeld later aan de orde komen. Onduidelijk is of in het
najaar de reeks studieavonden weer kan beginnen, en zo ja,
onder welke beperkingen. Houd voor de zekerheid in je agenda
de geplande donderdagavonden open: 17 september, 22 okto-
ber, 19 november en 17 december.

Ook hiervoor geldt dat doorgaan per e-mail, maar ook op de
website van de KNNV Leiden gemeld wordt. In oktober komt het
volgende Bladgroen uit en dan is er hopelijk meer duidelijkheid
te geven over de invulling van het winterseizoen.
Toch bezig?
Raak nou niet ontmoedigd, nu het deelnemen aan activiteiten
van onze Plantenwerkgroep niet kan zorgen voor een leuke in-
vulling en stimulans van je natuurbelangstelling. De natuur gaat
immers natuurlijk gewoon door. De lente is volop losgebarsten
en er valt volop van alles te zien, te bekijken en te beleven. Juist
ook heel dicht bij huis blijkt er van alles te bestaan. Bij het zo
veel mogelijk thuisblijven krijg je daar ongetwijfeld meer oog en
tijd voor. Erg helpend is dan natuurlijk wel een tuin. Maar zelfs
een balkon maakt van alles mogelijk, zoals bleek uit de serie
artikelen in de Volkskrant van Casper Janssen over het stimule-
ren van biodiversiteit op zijn balkon.
Een aantal tips:
• Dit voorjaar komt van Ton Denters het boek Stadsflora van de
lage Landen uit. Leuk lees- en studiemateriaal en een prima
aanleiding om, als daartoe weer mogelijkheden zijn, je eigen
straat of wijk op planten te inventariseren. Je gemeente zal je
dankbaar zijn (hoop ik) als beter bekend wordt welke planten er
zoal voorkomen.
• Bekwaam je (verder) in het werken met digitale media. Voer
je waarneming in met ObsMap, iObs of NOVA. Weet je niet welke
plant je te pakken hebt, probeer dan een identificatie-app: Ob-
sidentify of PlantNet. Zoek eventueel hulp bij onze Leidse ‘Citizen
Science Werkgroep’.
• Jacqueline Henrot heeft vanuit deze werkgroep enkele hulp-
middelen ontwikkeld:
- handleiding om gemakkelijk een wilde plant of dier via foto op
naam te brengen met de app Obsidentify op je smartphone en
je waarnemingen te registreren: Obsidentify handleiding &
presentatie;
- quizzen om hommels en bestuivers te leren herkennen: hom-
mels & bestuivers.
• Kijk ook eens naar het Project Oeverplanten (i.s.m. Naturalis
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en Universiteit Leiden). Voor nadere informatie: www.mijnoe-
verplanten.nl. Je kunt thuis in ieder geval oefenen met planten-
quizzen: Indicatorsoorten & oevercheck simulaties.
• Struin eens rond op de sites Waarneming.nl en Verspreidings-
atlas.nl. Het is verbazingwekkend welke informatie daar allemaal
beschikbaar is. Met allerhande criteria kan je gericht zoeken naar
informatie. Zo vind je een overzicht van de planten die recent in
2020 voor Leiden gemeld zijn via: https://waarneming.nl/loca
tions/22858/observations/?after_date=2020-03-16&before_dat
e=2020-04-16&species=&species_group=10&rarity=&search=&adv
anced=on&user=&sex=&own_sightings=&life_stage=&activity=
&method=
Daar kan je zelf dus ook bij komen te staan (als melder uiter-
aard!).
• Doe ook zodra dat kan een keertje mee aan ‘Mijn berm bloeit’
van Floron: https://www.verspreidingsatlas.nl/projecten/floron/
bermen/
• Misschien voel je er wel voor om (ook uiteraard als dat kan)
een dagje in een kilometerhok alle planten te strepen die je te-
genkomt. Zie voor nadere informatie: https://www.verspreidin
gsatlas.nl/projecten/floron/nem-vaatplanten.aspx
Als je een ander km-hok op het oog hebt, neem daarover dan
even contact op met Niko Buiten (nikobuiten@online.nl) of Dick
Gatsonides (dimajema@quicknet.nl), de coördinatoren van ons
Florondistrict.
 
Er is vast nog veel meer waaraan je veel plezier kunt beleven,
ook al doen we dat dan niet met elkaar. Met de combinatie van
een tuin/balkon/zeer nabije groenstrook en de digitale media
kom je echt al een heel eind.
En wil je iets delen, schrijf dan eens een stukje over je ervarin-
gen voor Bladgroen. Je kunt uiteraard bij je floristische ervarin-
gen foto’s maken, die later op een studieavond getoond kunnen
worden. Succes en vooral veel plezier bij de ruimte die je zo voor
jezelf creëert binnen alle beperkingen.
                                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.
Aanmelden 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.
Geplande activiteiten (voor al of niet doorgaan, zie www.
knnv.nl/leiden)
Zondag 14 juni: Amerongse Bovenpolder & Plantage
Willem III.
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet
De Amerongse Bovenpolder is een natuurgebied van 45 ha. bij
het dorpje Amerongen. Het bestaat uit een groot moeras- en
plassenlandschap, omzoomd door weilanden en de Nederrijn. In
dit gebied kunnen we diverse weidevogels en sylvia-zangers
horen en zien. Aansluitend gaan we naar Plantage Willem III,
een glooiend heidegebied bij Elst op de zuidwestflank van de
Utrechtse Heuvelrug. De open vlakte loopt in noordelijke richting
op en wordt aan de noordzijde begrensd door dichte bebossing.
Voorkomende vogelsoorten zijn roodborsttapuit, gekraagde
roodstaart en boomleeuwerik.
Aanmelden uiterlijk do. 11 juni 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Zaterdag 4 juli: Berkenwoudse Driehoek, Krimpenerwaard
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
De Berkenwoudse Driehoek is een mooi en verrassend natuur-
gebied bestaande uit water, rietland en nat schraalgrasland. Deze
wandeling door mooi Hollands veenweidegebied is ongeveer vijf
kilometer lang. Er is een grote variatie aan vogels te ontdekken,
van zwartkop, tureluur, grutto, putter, lepelaar tot kiekendief,
havik en boomvalk.
Aanmelden uiterlijk do. 2 juli 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Zaterdag 22 augustus: Balgzand en Den Oever
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
Onder leiding van Marco Witte gaan we de waddenkust tussen
Den Helder en Den Oever langs om te zoeken naar de vele
soorten steltlopers die hier aan het opvetten zijn alvorens aan
de grote trek te beginnen. Het belooft een feest aan vogelsoorten
te worden: kleine strandloper, krombekstrandloper, witgatje,
zilverplevier, poelruiter, enzovoort. Omdat de vogels al in win-
terkleed zijn, hebben we nog een leuke klus aan de determinatie!
Deze excursie is voornamelijk een ‘auto-excursie’; we zullen
slechts korte stukjes lopen.
Aanmelden uiterlijk do. 20 augustus 20 uur bij Ad den Toom, ad.
den.toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Zondag 13 sept: Tiengemeten
Vertrek 8:15 uur, zwembad De Vliet.
Het is de bedoeling om met de eerste pont vanuit Nieuwendijk
(10 uur) het Vuile Gat over te steken om even later het eiland
op te wandelen. Het gebied is van Natuurmonumenten en is in
2007 “teruggegeven aan de natuur”. Wisselende waterstanden
van het Haringvliet hebben nu vrij spel in het gebied. Wij zullen
er in het deel Weelde een wandeling van zes kilometer maken.
Zowel in de bosjes als op het water zullen wij veel soorten vogels
treffen.
Aanmelden uiterlijk do. 10 sept 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
25-28 september: weekeinde Vlieland o.l.v. Ron Mes en
Stan v.d. Laan
Dit weekeinde is reeds volgeboekt.
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Zaterdag 24 oktober: Oostvoorne
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Onder leiding van Stan van der Laan gaan we eerst de oude
polders tussen Brielle en Rockanje verkennen. Hier kunnen we
allerlei soorten ganzen verwachten. Daarna lopen we langs de
zeezijde van de Oostvoornse Dam en turen de slikken af. Ver-
volgens maken we een wandeling tussen de boom- en struikve-
getatie tegen de dijk van de Maasvlakte. Daarna gaan we naar
het Oostvoornse Meer voor dodaars en ijsvogel, en lopen we via
de oostzijde van de dam terug. Het wordt een echte wandelex-
cursie. Aanmelden uiterlijk do. 22 okt. 20 uur bij Ad den Toom,
ad.den.toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
                               Mossenwerkgroep
De mossenwerkgroep Hollands Duin volgt de eerder aangekon-
digde nieuwe aanpak. De werkgroep trekt jaarlijks in de periode
september tot april een keer of drie het veld in om naar mossen

te kijken en de ecologische verbanden ervan te bezien. Drie
weken later houdt de groep dan telkens een gezamenlijke be-
handeling van de vondsten en bevindingen in het Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk.
De data komen steeds tijdig op de website www.knnv.nl/leiden
te staan. Bij het samenstellen van Bladgroen zijn nog geen data
gepland. Houd de website https://www.knnv.nl/leiden in de
gaten als er weer zicht komt op activiteiten.
 
                       Paddenstoelenwerkgroep
De paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventari-
seert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving. De
excursies kunnen nog niet lang van te voren gepland worden en
worden - zodra ze gepland zijn - aangekondigd via de website
https://www.knnv.nl/leiden en via de aankondigingsmailtjes.
Houd als belangstellende dus ook de website in de gaten.
Coördinator: Leo Jalink: leo.jalink@naturalis.nl.
 
 Project Oeverplanten Leiden e.o.

Het project Oeverplanten begint binnenkort, voor het derde jaar!
Tussen 15 mei en 15 september kun je weer oeverchecks uit-
voeren langs oevers in jouw buurt. Het kan nu even alleen in je
eentje. Houd wel de overheidsrichtlijnen goed in gedachten en
houd altijd (ruim!) voldoende afstand.
Zie verder de website www.mijnoeverplanten.nl.
Dit voorjaar kan er helaas geen workshop zijn, maar je kunt je
wel voorbereiden met simulaties van oeverchecks en planten-
quizzen: zie hiervoor op:
https://sites.google.com/view/oeverplanten/quizzen?authuser=0
Help mee de kwaliteit van de oevervegetatie in Leiden en
Ommelanden in kaart te brengen.
In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden oevers
van open water vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en be-
langrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. Het
Naturalis Biodiversity Center en het Centrum voor Milieuweten-
schappen van de Universiteit Leiden willen in kaart brengen met
welke oevers het goed gaat en welke oevers van een beter beheer
zouden kunnen profiteren. Het zou mooi zijn als veel mensen
daarbij zouden willen bijdragen door oeverplanten te bekijken
en door te geven. Je hoeft geen specialist te zijn om ons te
helpen. Er zijn 24 indicatorplanten gekozen die je snel via foto’s,
filmpjes en quizzen op onze website leert herkennen; enkele ken
je zeker al.
Heb je vragen of wil je je aanmelden? Mail naar: oeverplanten@g-
mail.com
In de tuin en in de natuur, overal zoemt en groeit het. Iets gezien
dat je graag op naam wil brengen? Op de website van de KNNV-
Naturalis-IVN-werkgroep ‘Ontdek Natuur in jouw Buurt’ vind je
een handleiding om gemakkelijk een wilde plant of dier via foto
op naam te brengen, met de app Obsidentify op je smartphone;
en ook om je waarnemingen te registreren: https://sites.google.
com/view/ontdeknatuur/downloads-quizzen?authuser=0#h.
p_U3k5bhildC4W
                                                                Jacqueline Henrot,
                                namens de Citizen-Science-werkgroep

doe weer mee, nu in je eentje
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Themanummer 5000-soortenjaar 2018
In april is het themanummer Holland’s Duin verschenen,  met daarin de resultaten van het
in het Nationaal park Hollandse Duinen gehouden  5000-soortenjaar.  In dit  bijna honderd
pagina’s dikke nummer  staan artikelen  over  vaatplanten,  mossen,  zeedieren,  wantsen,
bijen, bodemfauna en nog veel meer. Iedereen die in 2018 waarnemingen heeft verzameld
in de Hollandse Duinen (van Hoek van Holland tot de duinen bij Noordwijk) kan dit nummer
gratis ontvangen door zijn of haar adres achter te laten op onderstaande website.
Themanummer over het 5000-soortenjaar gratis ontvangen?
Website voor de aanvraag:
https://m9.mailplus.nl/genericservice/code/servlet/React?wpEncId=5wUhRUtKpt&wpMessa
geId=1165&userId=3900485&command=viewPage
                                                                                                        Casper Zuyderduyn

(advertentie)
 

Heukels-24ste druk, errata
De lijst van errata in Heukels 24 is nu compleet of bijna compleet.
Je vindt die lijst op forum.waarneming.nl. Daar heeft Willemien
Troelstra van alle meldingen twee overzichtelijke lijsten ge-
maakt: een lijst met floristisch relevante errata, en een met
tekstuele en typografische errata.
Je komt bij de lijsten als volgt.
• ga naar forum.waarneming.nl (ook zonder inloggen of account);
• scrol naar beneden tot Planten, klik er op, je komt nu bij de
sectie Planten;
• scrol in die sectie een klein eindje naar beneden tot Heukels
24ste druk – errata, klik er op, en je kunt nu de errata zien en
verwerken in je flora.
Heb je alle errata al verwerkt, dan is een snelweg naar de laatste
meldingen die er eventueel nog bij gekomen mochten zijn als
volgt:

• ga naar het cijfer 5 dat boven de blauwe balk van de lijst met
errata staat, klik erop (daarmee kom je op de vijfde pagina met
meldingen van errata);
• op die vijfde pagina zie je linksboven het woord omlaag, klik
erop;
• nu zie je het laatst gemelde erratum, en kun je beoordelen of
je dat erratum al verwerkt hebt (blijven er nog steeds errata
komen, neem dan niet het cijfer 5, maar het laatste cijfer erna.).
De lijst met tekstuele en typografische errata vind je een eindje
onder die regel Heukels 24ste druk – errata, en die lijst heet daar
Heukels 24ste druk – Niet floristische typfouten en typografische
correcties. (een typefout in het woord typefouten – zie je dat?)
Hier kom je zonder nadere aanwijzingen wel uit.
Veel plezier met het nieuwe ‘boekje’.
                                                             Jeannette Teunissen
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Stinsenplanten, we speuren ze op
In 2012 heeft de KNNV-Plantenwerkgroep tien terreinen in en
om Leiden onderzocht op stinsenplanten. Het plan is om dit na
tien jaar, dus in 2022, te herhalen, maar er dan tegelijkertijd
nog enkele terreinen aan toe te voegen. Referentie vormt het
onderzoek, waarbij Martien de Graaf eind jaren tachtig maar liefst
49 stinsenmilieus in en om Leiden bekeek.
 
Er zijn voor dit project onderzoekers nodig: floristen die belang-
stelling en (enige) kennis hebben van stinsenplanten. Maar je
hoeft geen expert te zijn; beginners kunnen ook aansluiten.
Leden van de KNNV, maar ook van het IVN.
Het uitvoeren van dit plan begint weliswaar pas over ruim an-
derhalf jaar, maar de voorliggende periode is prima geschikt om
alvast wat kennis en vaardigheden op te doen.
In het winterseizoen 2020/21 zal minstens één studieavond
gewijd zijn aan stinsenplanten: wat zijn dat, welke zijn er zoal,
en hoe pak je het inventariseren aan? Daarna, in het voorjaar
van 2021, wordt hiermee alvast geoefend in kleine gebieden waar
(mogelijk) stinsenplanten te verwachten zijn. Dat zullen vooral
Leidse gemeentelijk plantsoenen en bosstroken zijn. Inmiddels
heb ik ongeveer tien van dergelijke gebiedjes geselecteerd in
overleg met Wouter Moerland, de stadsecoloog. Kennis van de
waarde van deze kleine gemeentelijke stukjes natuur kan een
rol spelen bij beheer ervan. Tot nu worden stinsenmilieus name-
lijk onderbelicht in de gemeentelijke groenaanpak.
Oproep:
Bij de verdere voorbereiding van dit inventarisatieproject wil ik
zicht krijgen op mogelijke deelnemers. Voel je ervoor? Geef je
dan alvast op (vanzoest@planet.nl), eventueel onder voorbe-

                      Gele anemoon: een stinsenplant
 houd. En ken je in Leiden (mogelijk) geschikte stinsenmilieus?
Geef die ook alvast door. Afhankelijk van het aantal deelnemers
hebben we misschien ook nog wel dergelijke stukjes nodig in de
buurgemeenten. Het gaat om kleine (oefen)gebieden, nog niet
de buitenplaatsen, want die komen in 2022 aan bod.
Tijdens de studieavond in de winter zullen we met elkaar tot
concrete afspraken komen.
Ik ben benieuwd naar de reacties.
       Koen van Zoest, coördinator Plantenwerkgroep KNNV

Amfibieën redden in Leiden
Op een lauwwarme nacht in de afgelopen winter lag ik aan de
padden van de Broekweg te denken. Tien jaar geleden werden
ze nog massaal doodgereden op het drukke fietspad tussen het
station en de Merenwijk. Hoe naar dat ook was, als je terugkijkt
was het een gouden tijd. Een paar jaar geleden realiseerde ik
me voor het eerst dat er ineens veel minder padden waren. En
deze winter dacht ik: helaas hadden we destijds geen padden-
werkgroep, maar laten we dan nu maar gaan redden wat er nog
te redden valt. En laten we dan gelijk kijken of we de oorzaken
van de terugloop kunnen achterhalen en tegengaan, bijvoorbeeld
door gemeente en hoogheemraadschap om een andere inrichting
of beheer van de sloten te vragen.
Adviezen en praktische hulp kwamen van allerlei kanten.
Pamela Zaat van Paddenwerkgroep Zuidwest, Geert van Poel-
geest van KNNV Natuurlijk Delfland en Rolf van Leeningen van
padden.nu/RAVON verdienen hiervoor bijzondere vermelding.
De Paddenpatrouille was al snel een feit. Er kwamen tientallen
aanmeldingen van vrijwilligers. Wie had gedacht dat padden zo
populair waren? Eind februari konden we aan de slag om de
amfibieën van de Broekweg en het aangrenzende Stadspolderpad
handmatig te gaan overzetten. Het in kaart brengen van de
populaties hoorde er ook bij, net als het doorgeven van de
aantallen levende of dode, juveniele of adulte padden, bruine of
groene kikkers en kleine watersalamanders per avond op telmee.
nl voor de landelijke database NDFF.
Tijdens de kennismakings- en instructieavonden was het vooral
heel leuk te horen hoe verschillend de achtergronden en motie-
ven van de vrijwilligers waren. Het was gelukkig nog voordat het
virus toesloeg, gewoon met tientallen mensen bij mij thuis. We
hebben allemaal al doende ontdekt hoe het werkt; velen zagen
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voor het eerst een kleine watersalamander of hadden voor het
eerst een pad in hun handen. Het overzetwerk viel niet altijd
mee, want ook bij kou moet je toch na zonsondergang altijd even
gaan kijken en als het regent, ben je zeker uren bezig. Amfibieën
zijn koudbloedig en hebben een waterdoorlatende huid, dus als
het te koud of te droog is houden ze zich gedeisd en als er een
buitje valt, komen ze ineens massaal te voorschijn. Petje af voor
de vrijwilligers die steeds weer uitgebreid patrouilleerden, ook
als er weinig of geen amfibieën waren.
Van de laatste week van februari tot half april waren er iedere
avond twee mensen in de weer op het Stadspolderpad en het
eerste stukje Broekweg tot aan de brandweerkazerne, waar de
meeste amfibieën oversteken. We hebben het dan over gewone
padden, kleine watersalamanders en bruine kikkers. Die laatste
hebben meestal geen hulp nodig, snel als ze zijn. Daar hebben
we dus ook geen verkeersslachtoffers van gevonden, maar wel
van de pad en vooral de salamander: die zijn allebei traag, zeker
vroeg in het voorjaar als ze nog koud zijn, en een salamander
zie je nu eenmaal echt niet als je op de fiets zit.
Op de rest van de Broekweg, tot aan de dijk richting ‘t Joppe,
hebben we ook regelmatig heen en weer gelopen om te kijken
wat daar gebeurde en waar precies. Het lijkt erop dat de popu-
latie kleine watersalamanders op het laatste stuk, tussen de
rondweg en de dijk, ook flink achteruit is gegaan en de beschoei-
ing van de sloten heeft de paddenpopulatie rond het wijkpark
geen goed gedaan, om het zacht uit te drukken.
In de loop van het voorjaar kwamen er nog drie locaties bij waar
incidenteel werd gepatrouilleerd: het fietspad langs de Oude
Spoorbaan in Leiderdorp met een aardige paddenpopulatie en
een paar kleine watersalamanders en groene en bruine kikkers,
het pad langs de Slaaghsloot (op Google Maps foutief als Stink-
sloot aangeduid; voor de kleine watersalamander is dit duidelijk
een toplocatie en daarnaast zitten er aardig wat padden en
bruine kikkers) en ten slotte de kruising Oegstgeesterweg-Boer-
haavelaan-Zweilandlaan, waar geen salamanders zaten, maar
wel heel veel padden en redelijk wat bruine kikkers plus een paar
groene. Op alle trajecten was goed te merken dat het verkeer
veel minder werd toen de coronavirusmaatregelen waren afge-
kondigd. Dat was goed nieuws voor de amfibieën.
We kregen tijdens het patrouilleren veel positieve reacties van
belangstellende voorbijgangers, die soms ook nog wilden weten
wat ze zelf voor de padden konden doen. Maar dieren redden
heeft ook onvermijdelijk een akelige keerzijde: je wordt gecon-
fronteerd met de dode en gewonde beestjes waarvoor de hulp
te laat komt. Zo fantastisch als het is een vrouwtjespad met een
mannetje op haar rug te kunnen redden terwijl er net een groep
fietsers aankomt, zo naar is het een zwaargewond dier (de details
zal ik u besparen) aan te treffen en het dan ofwel af te maken
of op een beschut plekje te leggen waar het rustig dood kan gaan.
We begonnen met lage verwachtingen van de aantallen amfibieën
die we zouden kunnen overzetten, maar het eindresultaat mag
er toch best wezen. Over alle locaties hebben we in totaal 788
amfibieën (514 gewone padden, 163 kleine watersalamanders,
104 bruine kikkers en 7 groene kikkers) aangetroffen en daarvan

zijn er 696 veilig overgezet. Het is lastig vergelijken met andere
paddenwerkgroepen, want de ene locatie is de andere niet en
het aantal vrijwilligers en locaties per paddenwerkgroep verschilt
enorm, net als de werkwijzen. Bij Paddenpatrouille Leiden wordt
het beeld op sommige locaties vertekend, doordat we daar ook
de straat- en trottoirkolken (de afvoerputten voor het regenwa-
ter) controleren. Daar vallen het hele jaar door massa’s amfibieën
en andere kleine dieren in om er nooit meer uit te komen. Dat
is een verhaal apart, waar ikzelf al jaren mee bezig ben. Ik hoop
dat we met de geplande herinrichting van de riolering in Leiden
op dit gebied iets moois kunnen bereiken.
De komende tijd gaan we ons eerste seizoen evalueren, de re-
sultaten analyseren, met de gemeente kijken waar er iets ver-
beterd kan worden en bedenken hoe we het volgend jaar gaan
doen. Sinds kort mag de Paddenpatrouille zich een subwerkgroep
van KNNV Leiden noemen. Daar hebben we in het overleg met
de gemeente al direct plezier van. We zijn nu met zo’n dertig
mensen en om ons werk volgend jaar nog beter te kunnen doen,
heten we nieuwe leden van harte welkom! U kunt zich aanmelden
met een mailtje naar paddenpatrouille@xs4all.nl.
                                                              Corinna Vermeulen

Climate change: UK forests ‘could do more harmthan good’
Bovenstaande titel trok mijn aandacht op de site van de BBC. In
het artikel behandelt Roger Harrebin (BBC environment analys-
t) een rapport van de Natural Capital Committee.
Kern: een onoordeelkundige aanpak van bossen aanleggen kan
leiden tot het tegenovergestelde van wat je wilt: het kan juist
extra uitstoot van broeikasgassen veroorzaken.

Vanwege copyright kan ik het artikel niet kopiëren, maar via de
volgende link kom je er ook: https://www.bbc.com/news/scien
ce-environment-52200045.
Tot slot een citaat uit het artikel: One NCC member, Prof Ian
Batemann from the University of Exeter, said: “The mantra has
to be ‘the right tree in the right place’.”
                                                                Jeannette Teunissen

                            Kleine watersalamander
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Wandelen in de buurt
In een ziekenhuis liggen is niet mijn hobby, maar leerzaam is
het wel. Rond de Kerst en de afgelopen jaarwisseling was ik,
zoals dat heet, “aan de beurt”. Op 3 januari kwam ik na twee
weken weer thuis, zeven bypasses rijker en de illusie van een
onverwoestbare gezondheid armer. En dan? Je pakt je oude leven
weer op, zo goed of zo kwaad als dat gaat.
Een ommetje maken bij voorbeeld, dat kan gelukkig weer, maar
dan wel aan de arm van je vrouw. En ook niet meer dan een paar
honderd meter. Gelukkig ging het al snel beter. Elke dag loop je
wat verder. De eerste zes weken na de operatie mag je nog niet
fietsen of auto rijden. Dan ben je dus sowieso op het wandelen
aangewezen. Als rechtgeaard IVN’er en KNNV’er (afdeling Den
Haag) wandelde ik daarvóór ook al veel, maar inmiddels ben ik
het ook heel erg gaan waarderen om gewoon de deur uit te lopen
en in de buurt rond te kuieren. Ook al mocht ik op een gegeven
moment weer fietsen, de gewoonte om af en toe een uur of twee
te lopen bleef ik toch ook in ere houden.
Op de een of andere manier ging de periode van mijn herstel
naadloos over in de periode van de “intelligente lockdown”
vanwege het Coronavirus. In de NRC van 8 april betogen Onno
van Schayck (hoogleraar Preventieve Geneeskunde) en Maartje
Willeboordse (bewegingswetenschapper), dat stilzitten funest is
voor ons afweersysteem. Zolang er geen vaccin beschikbaar is
tegen Covid-19, is onze afweer de enige remedie die we tegen
dit virus hebben. Dit betekent dat iemand die stilzit, zeer
waarschijnlijk meer ontvankelijk is voor Covid-19. En ook, dat
áls men al besmet is, de afweer waarschijnlijk minder effectief
zal zijn. Daarnaast neemt de spiermassa af van mensen die stil
zitten. Dit geldt ook voor de ademhalingsspieren. Op het moment
dat iemand op de IC belandt zijn deze spieren letterlijk van le-
vensbelang. Ook als patiënten geen Covid-19-besmetting heb-
ben, weten we uit de literatuur dat een goede conditie vooraf-
gaand aan de ziekenhuisopname een belangrijke voorspeller is
voor succesvolle operaties. Einde citaat.
Dat gezegd zijnde vraag ik mij af hoe wij als IVN in tijden van
Corona hiermee om moeten gaan. Als dit nummer van Bladgroen
verschijnt, zullen de maatregelen vermoedelijk al een heel stuk
versoepeld zijn. De boodschap om anderhalve meter afstand te
houden van elkaar is (c.q. was) redelijk onomstreden. Waar ik
moeite mee had (of heb) was vooral de herhaalde, indringende,
oproep om thuis te blijven. Sterker nog: om zoveel mogelijk
binnen te blijven. Gelukkig was het óók een deel van de bood-
schap die onze overheid afgaf, dat een “frisse neus halen” moest
kunnen. Verkondigt het RIVM niet al jaren het adagium: “min-
stens 150 minuten per week matig intensieve inspanning, zoals
wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen”? Laten we
voorlopig maar eens beginnen met daar een uitroepteken achter
te zetten. Aan de IVN de taak om het naar buiten gaan aantrek-
kelijk te maken, ook als je alleen gaat, of alleen met huisgenoten.
Een beetje goedkoop misschien om het bij die constatering te
laten, dus ik lever er een paar – ik geef toe: nogal basale – ideeën
bij.
• Vogels tellen
Zondag 29 maart was het met 6 ˚C. nog hartstikke koud. Ik
besloot een wandeling te maken vanuit de wijk Het Lien in
Leidschendam en daarbij vier miniparkjes aan te doen. Eerst liep
ik naar en door de groenstroken die langs het spoor Den Haag –
Leiden en de Houtduiflaan zijn aangelegd (richting station Ma-
riahoeve). Je belandt dan- bij de Charley Tooropstraat, die je
(linksaf afslaand) bij het Zijdepark brengt. Via het Parkje Rust-
hout kwam ik weer thuis. Tja, het is niet het Naardermeer, niet
Meijendel en ook niet de Hoge Veluwe. Maar ik spotte toch 24
vogelsoorten, waaronder een putter en een grote zilverreiger.

• Een bijzondere natuurervaring
Loop in je eigen buurt rond en spreek met jezelf af, dat één
natuurervaring zodanig de moeite waard is, dat je die met an-
deren wilt delen. Op de Eerste Paasdag liep ik een ommetje rond
de wijk. Ergens halverwege zag ik in de berm twee vlinders, bonte
zandoogjes, als gekken om elkaar heen dansen. Er leek geen
einde te komen aan dat gedwarrel. Dat kan natuurlijk maar twee
dingen betekenen: ofwel hier probeert een indringer de legitieme
eigenaar van een territorium weg te jagen, ofwel we zien een
mannetje en een vrouwtje bruiloft vieren. De Vlinderstichting
geeft het antwoord. “Bonte zandoogjes”, schrijft deze club op de
gelijknamige website, “hebben een boeiend gedrag, dat we nu
dus ook in onze tuinen kunnen waarnemen. De mannetjes be-
zetten daar een plekje waarvandaan ze alle andere mannetjes
fel achtervolgen en wegjagen. Soms gaan de twee vechtersbazen
wel vijftig meter de hoogte in. Een vrouwtje dat in het territori-
um komt, jagen ze uiteraard niet weg: zij is van harte welkom”.
Als ik het niet dacht. (Voor foto zie pagina 13.)
• Nostalgie
Het verschil tussen weemoed en nostalgie mag dan subtiel zijn,
nostalgie is natuurlijk wel het vrolijke onderdeel van het duo. Je
kunt jezelf dus zeker een genoegen doen door, al dan niet in het
gezelschap van een of meer huisgenoten, de deur uit te gaan
met de opdracht een nostalgisch gekleurde (natuur)herinnering
op te zoeken.
De wandeling brengt mij op dinsdag 17 maart onder andere naar
het – openbaar toegankelijke – terrein van de GGZ Rivierduinen.
Dit gebied, aan de Voorschotense kant van Leidschendam, staat
bekend als Schakenbosch. Er fluit en zingt van alles in deze tijd
van het jaar: roodborst (foto), winterkoning, tjiftjaf, merel, zang-

lijster, zwartkop enzovoort.
Mij viel op dat sommige bomen versierd waren met een A4-tje.
Meestal is dat een oproep of een weggelopen kat terug te vinden;
ik kijk daar zelden naar. Maar nu bleek het een appel om het
park zoveel mogelijk groen te houden. De ruimte die nu is gepland
voor de ontwikkeling van 325 nieuwe woningen zal onomkeer-
bare gevolgen voor de kwaliteit van zowel het park als de leef-
omgeving van omwonenden en inwoners van de gemeente. Dat
schrijft de actiegroep Behoud Park Schakenbosch. “Teken alsje-
blieft de petitie!”, zo roepen ze ons op.
Ik heb dat natuurlijk gedaan. Maar mijn herinnering ging terug
naar 1972, toen de Actiegroep “Leidse Baan Nee!”, aangevuurd
door de illustere Leidse bioloog Wim ter Keurs, wist te voorkomen
dat er een zesbaans autosnelweg door het Koninkrijke Domein
De Horsten zou worden aangelegd.
Desgewenst zijn er best nog een dozijn zelfgekozen wandelop-
drachten te verzinnen. Voor de korte of de lange afstand. Voor
jong en oud. Beleefd aanbevelend,
                                              tekst en foto's Floris de Boer
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Malva
De naam
Kaasjeskruid, Malva is de wetenschappelijke naam, is een alle-
mansvriend. We komen de plant overal tegen, in het duin en op
de velden, en al vroeg in de geschiedenis, bij koningen en
priesters.
Maar voor hier op in te gaan wil ik u allereerst vertellen over de
naam kaasjeskruid. De plant dankt zijn naam aan de vorm van
zijn zaden, die aan een ronde, platte kaas doen denken. Behalve
aan kaas deed de vrucht ook aan platte broden denken, vandaar
dat zij ook Broodjeskruid genoemd werd in Zuid-Limburg en
Franse Broodjes in Zeeland. In Friesland noemde men de plant
ook wel Kerkhofbloem. Die naam was zeer toepasselijk, want al
in de Oudheid was het kaasjeskruid een grafbloem en werd het
op de graven van de overleden familieleden en vrienden geplant.
En nu de wetenschappelijke naam, Malva. Deze is afgeleid van
het Griekse Malache, dat weer afstamt van malassoo, dat week
maken betekent. De plant heeft verzachtende eigenschappen,
doordat zij veel plantenslijm bezit. De wetenschappelijke soort-
naam is sylvestris, van het bos. Maar die naam past niet echt,
omdat we de plant overal vinden, niet alleen in het bos.

Gebruik
Een Latijnse benaming is Herba omniumorbium, wat kruid voor
vele ziekten betekent. Het kruid werd dan ook gebruikt bij onder
andere longtuberculose, tandzweren en ontsteking van de
amandelen. Nadat het aftreksel van de bladeren op een linnen
doek werd gelegd, werd het als verzachtend smeerseltje gebruikt.
Al bij Plinius vinden we dat een beker van het sap uit de planten
getrokken het lichaam voor alle ziekten behoedt.
Het is waarschijnlijk om de grote geneeskracht van het kruid dat
het door de volgelingen van Pythagoras als een heilig kruid werd
beschouwd en dan ook niet gegeten mocht worden. Pythagoras
was behalve een wiskundige geleerde ook een geestelijk leider;
in de vroeg Christelijke kerk werd hij zelfs tot de profeten gere-
kend.
Het kaasjeskruid werd om voornoemde redenen tot de genees-
krachtige planten gerekend, maar wij komen het ook al van
oudsher tegen in de moestuinen. Men at de jonge scheuten, die

bereid werden als sla of spinazie. In de Middeleeuwen vinden we
de plant terug in het geschrift dat Lodewijk de Vrome in 795 liet
samenstellen en waarin we aanwijzingen vinden voor het kweken
van planten, bomen en kruiden die op zijn landgoederen werden
gebruikt. In de tuinen van kleine boerderijen werden bloemen
zoals kaarsjeskruid en koningskaars uit de velden overgebracht
en gekweekt.
De familie
Het kaasjeskruid is niet enig in zijn soort; hij behoort tot de fa-
milie van de Malvaceae, die meer dan duizend soorten omvat.
We vinden deze over de hele wereld, behalve in de poolstreken,
maar het meest in de tropen. De bloemen van het kaasjeskruid
worden bij ons druk bezocht door bijen en andere insecten. Tot
de familie van het kaasjeskruid behoren de stokroos (Althea
rosea) en de Chinese heemstroos, (Hibiscus rosa-sinensis). De
vier Nederlandse Malvasoorten groeien alle op min of meer
zonnige, matig droge, stikstofvrije plaatsen. Het Groot Kaasjes-
kruid (Malva syvestris) groeit vaak samen met planten als
Kruldistel (Carduus crispus), Bijvoet (Artemisia vulgaris), Stin-

kende Gouwe (Chelidonium majus) en Dauwbraam (Rubus
caesius). Het is een middelhoge tot hoge plant met lange, op-
stijgende tot rechtopstaande stengels. Het Klein Kaasjeskruid
(Malva neglecta) is een laag blijvende eenjarige of soms over-
blijvende zomer- en herfstbloeier. De bloemen zijn veel kleiner
dan die van de andere Kaasjeskruiden die tot de Nederlandse
flora behoren. Het groeit graag langs hekken, heggen en muren
waar dieren de grond bemesten. Verder groeien bij ons het
Vijfdelig Kaasjeskruid (Malva alcea) en het Muskuskaasjeskruid
(Malva moschata).
De bloem van de laatste heb ik geschilderd. Het is een prettige
bloem om te schilderen, duidelijk van kleur en vorm. Ik zou hem
graag in mijn tuin hebben. Er is hoop, want als hij graag bij de
Stinkende Gouwe bloeit, dan komt hij misschien wel. In het
voorjaar en zomer ziet mijn tuin immers geel van de Stinkende
Gouwe! En die is helemaal vanzelf gekomen!
                                                                      Anneli ter Mors
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                                                    Bont zandoogje (zie tekst pagina 11; foto: Floris de Boer)
 Een blik op grijze zandbijen
Tijdens de ‘intelligente lockdown’ heb ik mij onder andere bezig
gehouden met het achtervolgen, proberen te vangen, en her-
kennen van bijen. In mijn omgeving bevindt zich een karren-
spoor. Daar vond ik tot mijn verrassing een zogenaamd steilhel-
linkje (in dit geval een zanderige opstaande rand gelegen in
zuidelijke positie) met tientallen kratertjes. Er kroop en vloog
van alles rond. Beter gekeken bleken het bijtjes, vliegjes en
bosmieren te zijn. De bijtjes, ruim een centimeter lang, het
achterlijf zwart, het borststuk grijsbehaard met knalgele flanken,
pootjes, buik en kopje. Natuurlijk wilde ik weten welke bij dit
was. Dat bleek flink puzzelen - wat is het moeilijk om bijen op
naam te brengen!
Helaas, de telefoonapp Obsidentify bracht mij niet meer dan
zestig procent zekerheid. Dus ben ik de volgende dag gewapend
met jampot op jacht gegaan. Het arme ding zat geen seconde
stil in mijn potje. Terwijl ze in paniek (?) langs de wanden kroop,
probeerde ik foto’s te maken. Ik kreeg vooral goed zicht haar
buik, iets wat niet echt nodig is om het beestje op naam te
brengen. Zeker mooi om te zien hoe de achterlijfssegmenten aan
de onderkant een visgraatpatroon met gleuven vormen. In die
gleuven zit net zo als de harige pootjes, het koppie en de flanken
stuifmeel.
Ik had de keuze tussen een grijze zandbij (Andrena vaga) en een
asbij (Andrena cineraria); hiervoor moest ik uitvinden of er witte
haren op de floccus (een piepklein gewrichtje tussen heup en
dijbeen, nog geen millimeter groot!) en op de achterfemur

(dijbeen)zat! Onervaren als ik ben, tuurde ik lang en zeer ge-
concentreerd met loep naar de spartelende pootjes, totdat ik mij
realiseerde dat ze onder het stuifmeel zaten; daar moeten wel
haren opzitten! Andere determinatiekenmerken: een wit behaard
gezicht met zwarte haren langs de oogranden - heb ik maar laten
zitten. Hoezo wit? Geel van het stuifmeel! Vervolgens heb ik mij
beperkt door uitsluitend te kijken naar afmeting, habitat, vliegtijd
en de plaatjes in mijn prachtige bijenboek, Veldgids Bijen door
Steven Valk. Het werd een grijze zandbij (Andrena vaga), zie
foto onder en op pagina 14.
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De zandbijen vlogen zo’n tien centimeter boven de grond, heen
en weer, heen en weer. Na een tijdje landden ze en wandelden
ze een stukje. Tot mijn verrassing begonnen ze te graven. Eerst
met hun voorpoten en later met hun achterpootjes, totdat ze
helemaal in de grond verdwenen waren. Ze hadden deze plek
uitgekozen voor hun nest, de bijen waren bezig met hun voort-
planting! Ieder vrouwtje haar eigen nest, de nesten samen
worden een aggregatie genoemd. Het zand stoof in wolkjes de
lucht in. Enkele kwamen na korte tijd weer naar boven, andere
bleven lang weg. Ik heb de stopwatch erbij gebruikt, na vijftien
minuten had ik nog steeds niets uit het holletje zien komen. Heb
ik haar gemist? Of gebruikt ze een andere uitgang? Is dit normaal,
zo lang onder de grond? Verbazingwekkend! Hoe verloopt haar
ademhaling?
Nader onderzoek maakte duidelijk dat bijen ‘ademen’ via tra-
cheeën; piepkleine buisjes in het achterlijf. De zuurstof wordt via
dikkere buisjes langs alle organen naar de cellen vervoerd. Pfff,
wat een opluchting. De gangen in het holletje worden keurig
gestuukt met speeksel, de nestkamers worden ook nog afgewerkt
met schimmelwerend stof, afkomstig uit de Dufourklier. Deze
multifunctionele klier bevindt zich in het achterlijf.

Als door een magneet aangetrokken kwam ik de volgende dagen
terug. Ik zag ook andere bijtjes rondvliegen; sommige leken op
wespen, andere niet. Na een tiental (meestal mislukte) foto’s en
fanatiek bladeren in mijn boek, kwam ik erachter dat dit broed-
parasieten zouden kunnen zijn. Eén soort was goed te herkennen:
de roodharige wespbij (Nomada lathburiana), de ander zou de
heideviltbij (Epeolus cruciger) kunnen zijn, ware het niet dat het
nog niet haar vliegtijd is, volgens mijn boek. Hoe zit dat? Kli-
maatsverandering? Broedparasieten leggen hun eitjes in de wand
van de nog niet afgesloten cellen van (vooral) de Andrenabijen.
De larve van de parasieten vernietigt het eitje of de larve van de
‘gastvrouw’ en leeft van de voedselvoorraad die ter plekke be-
schikbaar is.

Het is fascinerend om te zien hoe de roodharige wespbij de niets
vermoedende grijze zandbij op korte afstand achternazit. Slechts
een enkeling lijkt iets te merken en maakt na een aarzelende
poging tot landen een paar extra rondjes. Maar ze komen altijd
terug. De meeste duiken gewoon het zand in en graven zich naar
binnen, terwijl de vijand op nog geen vijf centimeter afstand haar
kans afwacht. Soms wacht ze tot de zandbij vertrokken is en
soms duikt zij - zonder dat ik een bij heb zien vertrekken - ook
in het gat. Wat gebeurt daar binnen, vraag ik mij af. Vindt er een
gevecht plaats? Gaat er eentje dood of ontsnapt ze via een
vluchtgang? Waarschijnlijk gaat het vrouwtje dood, hoe en
wanneer? Hoe lang duurt het voordat de nieuwe bijtjes tot leven
komen? Ik weet het niet, er is nog zo veel meer te leren over
deze fascinerende beestjes.
                                      tekst en foto's Maddy van Holland
 Een luizenleven

Na de afgelopen droge warme weken zie je dat bladeren van veel
bomen en struiken en de grond daaronder bedekt is met een
glimmend, plakkerig laagje. Waar komt dat vandaan?
Kijk eens omhoog. Als de zon schijnt en je staat goed ten op-
zichte van de zon zie je het letterlijk regenen met heel kleine
druppeltjes. Die druppeltjes veroorzaken de plakkerige laag.
Maar wie maakt die druppeltjes? Bij bomen met hoge takken is
het moeilijk, maar bij struiken en kruiden laten de daders zich
meestal gemakkelijk vinden: bladluizen. Iedereen kent ze wel:
die kleine beestjes, meestal groen of heel donker gekleurd, die
met heel veel bij elkaar zitten op blad of stengel. Vaak worden
ze door lieveheersbeestjes opgegeten, tenzij ze door mieren als
een soort herders bewaakt worden.
Maar waarom bewaken die mieren ze en wat zijn het voor het
druppeltjes? Het een heeft met het ander te maken. Die drup-
peltjes zijn plakkerig van de suikers. Bladluizen leven van het
sap dat ze met hun zuigsnuit uit planten halen. In dat sap zit
meer suiker dan een bladluis nodig heeft. Het teveel wordt uit-
gescheiden als een zoete vloeistof, bekend als honingdauw. Dat
zijn dus die kleine druppeltjes.
Die druppeltjes worden ook wel honingdauw genoemd. Een mooie
naam voor luizenplas!
Mieren zijn zo verzot op die honingdauw dat ze de luizen bewa-
ken tegen luizeneters als lieveheersbeestjes. Ook bijen, wespen
en andere dieren zijn verzot op die zoetigheid.

Sommige mensen zijn er minder verzot op. Ook op auto’s geeft
het een plakkerige laag. Die is weliswaar gemakkelijk met warm
water weg te wassen, maar minder gemakkelijk als de laag dagen
oud is. Voor de wat ‘luieren’ onder ons: ‘heitje voor een karwei-
tje’ bestaat nog steeds!
Ook helpen tuinen die niet betegeld zijn. Daarin huizen veel
bladluizeneters, zoals lieveheersbeestjes en vogels.
Soms vind je op je zoektocht naar de daders geen bladluizen.
Speciaal bij beuken en elzen, maar ook bij veel kamerplanten
zie je alleen witte wollige plekjes aan de onderkant van het blad
of stengels. Maar geen beestjes. Niets. Echt niet?
Kijk dan eens wat beter en vooral langer. Opeens zie je dat er
toch wat beweging in het “wol” zit. Als je zo’n wollig plakje van
het blad haalt, zie je dat onder het wol een klein beestje zit of
eitjes. Dat kleine beestje is een wolluis. Door de wol goed be-
schermd tegen kou, insecteneters en ook – enigszins – tegen
insecticide.
Nu hebben niet alle wolluizen “wol” op hun rug. Alleen de vrouw-
tjes. Die vrouwtjes maken ook nesten van wol, met daarin de
eitjes. De mannetjes hebben geen wol op hun rug. Dat zou ook
onhandig zijn, want alleen volwassen mannetjes hebben vleu-
gels. Vliegen met een wol op je rug zal vast niet gemakkelijk zijn.
Nee, met wol beschermd tegen onheil en kou op je eten zitten,
dat is pas het echte luizenleven!
                                                                           Ton Gordijn
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Corona-ontdekking: Gewone wolzwever
Met het wegvallen van inventariseren en monitoren is het leven
fors ingeperkt, zeker gekoppeld aan het uitgangspunt om zoveel
mogelijk thuis te blijven. Terwijl de lente volop is begonnen en
de daarbij passende kriebels om actie vragen. Gelukkig herbergt
de beperking nieuwe mogelijkheden. De eigen tuin wordt nog
meer een plek waar van alles te doen en te zien is. Zo ben ik
meer naar bijen gaan kijken. Er wordt de laatste tijd veel aandacht
besteed aan deze insectengroep en het geweldige boek van
Pieter van Breugel* gaf mij een zetje om dat ook meer te doen.
Op 8 april zag ik een bijtje dat op een blad van de Agapanthus
zat te zonnen. Lang genoeg om er snel een foto van te maken,
want ik wilde uitzoeken welke naam hij heeft. Maar toen ik de
foto bekeek, viel onmiddellijk op dat het beestje van zo’n 10 mm.
een enorme lange snuit had. Dat leek me echt geen bij; wat dan?
Op zo’n moment blijkt maar weer eens hoe verwend wij zijn met
digitale apps: ObsIdentify maakte er met grote zekerheid een
Gewone wolzwever van. Weleens van gehoord, maar er nooit
een beeld bij gehad. Dat is nu gelijk verholpen, want die snuit
blijkt de tong te zijn die voortdurend buitenboord steekt, ook
tijdens het vliegen; een zeer duidelijk kenmerk. Met die zuigsnuit
drinkt hij nectar uit bloemen. Zoals altijd zijn er natuurlijk veel
meer wolzwevers, maar deze is zeer algemeen en bovendien
goed te determineren met de EIS-uitgave ‘Veldtabel wolzwevers
van Nederland’**. Het is echter geen bij, maar een vlieg. Dat
zou je gezien het uiterlijk van dit bolle behaarde diertje niet
verwachten. De naam is Bombylius major naar Bombus (Hom-
mel). Er is hier dus sprake van mimicry: als je lijkt op een ge-
vaarlijker insect, schrikt dat mogelijke predatoren af. De Gewo-
ne wolzwever is eigenlijk best een charmant en aaibaar diertje,
maar schijn bedriegt: hij heeft een parasitaire leefwijze. De larve
van de vlieg leeft namelijk op de volgroeide larve van solitaire
bijen, met name zandbijen. Deze gastheren leven in nestgangen
in de grond. Wolzwevers kunnen echter soms ook de nestgangen

van een bijenhotel benutten*. Zou ‘mijn’ Gewone wolzwever
misschien in mijn bijenhotel groot geworden zijn? Later in de
week zag ik er nog twee: het was dus niet een incidentele
waarneming. De soort is zeer algemeen, maar pas in 2020 voor
Leiden het eerst gemeld. Ongetwijfeld zijn er lezers die deze
elegante vlieg kennen. Zo niet: deze vlieg laat zich tot in de
vroege zomer nog zien.
Voor mij weer een ontdekking, met dank aan corona: juist in
deze tijd biedt het combineren van nabij (eigen) groen en digi-
tale hulpmiddelen verrassende mogelijkheden.
                                               tekst en foto Koen van Zoest
* http://www.bijenhotels.nl/pdf/GastenVanBijenhotels.pdf
** https://www.repository.naturalis.nl/document/499305

De verrassende kant van waarnemingen
ofwel: de inspiratie van Citizen Science

Wie kent (nog) niet de website www.waarneming.nl? Als je een
of ander interessant dier of plant opmerkt en/of kiekt, kun je je
waarneming via deze website brede bekendheid geven en ande-
re belangstellenden de kans geven dezelfde levende have te
ontmoeten. En andersom is via waarneming (en soms via horden
fotografen ter plaatse) een natuurwonder dat je graag wilt ont-
dekken, soms gemakkelijk in levende lijve te vinden. De site is,
zeker voor IVN’ers en KNNV’ers die beelden van zulke levende
have ook nog eens willen delen, een aantrekkelijk hulpmiddel
gebleken.
In het voorjaar van 2019 is er bovendien een handige nieuwe
dimensie aan de website toegevoegd: de mogelijkheid om veel
onbekende soorten ook nog eens te determineren vanaf eigen
foto’s of bewerkingen daarvan (deze toepassing heet Obsidenti-
fy: ‘de observatie identificeren’). Zo kunnen nu vele soorten van
bijvoorbeeld gewervelden, ongewervelden, planten en padden-
stoelen eenvoudig op naam worden gebracht. Voorwaarde is wel
dat er van de waargenomen soort al goede foto’s in het systeem
voorhanden zijn en dat de nieuw gemaakte foto op een voor het
systeem behapbare manier is uitgesneden. Bij uploaden van zo’n
foto krijg je maximaal vier naamsuggesties voor de soort, met
bij elk een indicatie voor de kans dat het echt klopt. Zelfs als de
juiste naam er dan (nog) niet bij staat, heb je zo soms een prima
hint voor de richting waarin verder te zoeken. Waarnemingen
gedaan in het buitenland kunnen op vergelijkbare wijze als bij
waarneming.nl worden ingevoerd op de site www.observation.

org; de site biedt echter (nog) niet het hulpmiddel Obsidentify.
Bij het invoeren van een waarneming is altijd wel van belang
datum, tijd en plaats (en liefst nog wat extra opgevraagde ge-
gevens) toe te voegen. Mocht je feitelijk niet zeker zijn van de
vermelde soort, dan kun je ook dat aangeven. Na verloop van
tijd kun je dan commentaar van een specialist verwachten.
(Overigens, bij moeilijk te determineren soorten duurt dit soms
lang, omdat deze minder vaak beoordeeld worden). Hoe het ook
zij, zo lever je impliciet bijdragen voor de wetenschap!
Heel af en toe tref je een echt verrassende waarneming. Zo had
ik in 2016 op Sicilië een endemische libel gefotografeerd (Cor-
dulegaster bidentata sicilica; zie foto voorblad) en deze op ob-
servation.org ingevoerd. Onlangs ontving ik plotseling een e-
mailberichtje uit Sicilië van iemand die daar al zestien jaar libel-
len onderzoekt en die nu bezig is een boek daarover te schrijven.
Hij vroeg of ik zeker ben van de plek (op het zuidelijk deel van
Sicilië, even boven Syracuse) waar ik de foto had gemaakt. De
libel was namelijk nog nooit zo zuidelijk aangetroffen. Ik kon dat
bevestigen en meteen een paar originele foto’s terugmailen, die
hij weer kan gebruiken bij de passage in het boek.
Als dank bood hij aan om, als ik nog eens naar Sicilië zou komen,
een privé-excursie te regelen op plekken waar hij geregeld bij-
zondere vogel- en insectensoorten waarneemt. Over verrassin-
gen gesproken!
                                                                       Jan Westgeest
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Een rondje vogelfietsen/fietsvogelen
Toch enigszins beperkt in mijn bewegingsvrijheid, maak ik dezer
dagen af en toe een fietsrondje in de omgeving. In de straat
bloeit er van alles en in onze tuin zijn de mezen druk met aanvoer
van nestmateriaal. Maar thuis heb ik het af en toe wel gezien, al
was het alleen maar om de klussenlijst even links te laten liggen.
Mijn eerste bestemming, het is 6 april, is doorgaans de Klaas
Hennepoelpolder. Die ligt vanaf het Wellantcollege gezien over
de brug en dan links langs molen het Poeltje. Bij de laatste ex-
cursie van 14 maart onder het motto Welkom Grutto en onder
de gecombineerde vlag van IVN en Vogelbescherming zagen we
daar, naast een paar honderd Grutto’s, ook veel soorten eenden
en ganzen en nog een paar andere soorten steltlopers. Zie het
lijstje hieronder. Het mannetje Zomertaling was een aangename
verrassing, maar even later zag een van de deelnemers zelfs een
Roodhalsgans. Die bleek een groene ring om een poot te hebben,
wat volgens Adri de Groot duidt op een ontsnapt beest uit een
vogelcollectie.

    Niet alle 46 soorten zijn door iedereen gezien en/of gehoord.
    *     Geringd met groene ring aan rechterpoot; mogelijk ontsnapt uit vogeltuin.
    **   Zomergast maart (soms zelfs al februari) - september; naar mijn ervaring
           is dit toch erg vroeg.
    *** Circa 300, met mogelijk enkele IJslandse grutto’s ertussen.
    ?     Kleine mantelmeeuw niet met zekerheid kunnen vaststellen
           (pootkleur geel, bij Grote mantelmeeuw vleeskleurig/roze)

Vogellijst Polders Poelgeest 14 maart 2020, 7–9:30 uur
 

De Zomertaling heeft inmiddels gezelschap gekregen van een
vrouwtje en twee mannetjes. Ik heb ze op 4 april nog gezien.
Mijn rondje gaat verder door de Veerpolder en dan richting
golfbaan Kagerzoom. Daar fiets ik langs en dan neem ik de brug
over de Grote Sloot naar De Strengen. Daar is met enige vast-
houdendheid ook van alles te zien. Caroline Grimbergen doet
daar BMP-inventarisaties voor SOVON. BMP staat voor broedvo-
gel-monitoringproject. Zij wees mij ook op de aanwezigheid van
wat Krooneenden, drie mannetjes en een vrouwtje. Grappig om
vast te stellen dat het dezelfde verhouding is als bij de Zomer-
talingen. Het wordt nog gekker, want vorig week zag ik in een
van de infiltratieplassen van Meijendel ook een groepje Kroon-
eenden, daar ook al in de verhouding drie m , één v. Toeval? Wie
het weet mag het zeggen.
Op De Strengen met uitzicht over ‘t Joppe loop je kans om IJs-
vogeltjes te zien. Ik zag ze niet. De Tjiftjaf tjiftjaft er al een paar
weken lustig op los en heeft sinds een week gezelschap gekregen
van inmiddels wel zes Fitissen (kan het zijn dat het meervoud
voor gymnasiasten ‘fiti’ is? En zo ja, is het meervoud van Grutto
dan Grutti?) (Nee, woorden eindigend op ’is’ verliezen niet die

‘s’ in het Latijnse meervoud, PvdB) Ter zake. Vorig week kwam
ik Herman Berkhoudt daar ook weer tegen. Niet voor het eerst,
want al weer meer dan een maand geleden hielp hij mij aan de
eerste Waterral voor dit jaar. Deze keer hoorden wij allebei de
Cetti’s zanger. Herman beklaagde zich erover dat zijn melding
op Waarneming.nl niet werd geaccepteerd. Ze willen een foto of
een geluidsopname. Een getuige is blijkbaar niet voldoende. Nu
is het geluid van een Cetti moeilijk voor iets anders uit te maken,
maar dat ter zijde. Herman en ik wilden ook wel graag weer een
Blauwborst zien en/of horen. Maar dat is niet gelukt.
Na De Strengen ga ik dan naar de Klinkenbergplas om bij de
oeverzwaluwkast te kijken of daar al wat beweegt. De Oever-
zwaluwen zijn al wel gemeld, maar ik heb ze nog niet gezien
(vorig jaar zag ik de eerste op 2 april). Ter plaatse werd door
een andere vogelaar ook een Blauwborst gemeld, maar ook die
heb ik nog niet gezien. Gisteren in de Weipoort zag ik wel de,

voor mij, eerste Boerenzwaluw van dit jaar. De meeste Smienten
zijn nu vertrokken. In de winter zitten er op de Klinkenbergplas
vaak duizenden.
Marijke en ik doen ook mee met de MUS-telling van SOVON. MUS
staat in dat geval voor Meting Urbane Soorten. We hebben gis-
teren onze eerste ronde van de drie gedaan. Een van de telpun-
ten ligt ook aan de Klinkenbergerplas en daar konden wij onder
andere Dodaars, Fuut en Krakeend noteren. In totaal leverde de
eerste telronde 29 soorten op.
Over de MUS-telling nog het volgende. Marijke en ik doen dat al
vanaf 2009. We gaan langs twaalf telpunten in Oegstgeest en
tellen daar soorten en aantallen. Op geen van die telpunten
treffen we ooit Huismussen aan. Ze zijn er wel, maar tussen onze
telpunten in. We kunnen dus niet anders dan dat maar in het
commentaarvak van de rapportage vermelden. Bij de volgende
ronde (vanaf 15 mei) verwachten we weer nieuwe soorten tegen
te komen, zoals de Gierzwaluw en de Visdief. Dan zou de Oever-
zwaluw zich toch ook wel moeten vertonen. Ik ga het maar weer
proberen.
                                                                            Lex Burgel
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Straatmadelieven
Het rondwarende coronavirus houdt ons mensen dicht bij huis.
Stad en straten lijken opeens van de vogels te zijn. Nu veel
menselijk achtergrondlawaai is gedempt, vult vogelgezang de
leemte. Een goede gelegenheid om eens te letten op de verschei-
denheid aan liedjes! En om, onder het genot daarvan, de natuur
vlakbij huis eens wat beter te bekijken!
Zoek ze op plekjes waar men niet al te netjes is, waar ze buiten
de lijntjes mogen kleuren. Zoek ze dan in de naden tussen
stoeptegels en in de goot tussen stoep en rijbaan, geijkte plekken
voor verschoppelingen. Hier zijn ze heen verbannen, omdat vele
tuiniers die van orde en netheid houden dit zogenaamde onkruid
niet graag in hun tuin zien en ze op deze bescheiden plekjes soms
kans zien aan de aandacht te ontsnappen. De Leidse Hortus
doopte ze stoepplantjes, maar ik noem ze straatmadelieven. Net
als deze dames leiden ze, aan de zelfkant van de samenleving,
een leven van verleiding. Ze lonken naar elk langs vliegend insect,
in de hoop dat een bijtje of hommel wat nectar komt snoepen
en als wederdienst zorgt voor de bestuiving van hun bloemen.
U moet ze maar eens
googelen:   ze  heten
vogelmuur  of paarse
dovenetel,    roberts-
kruid   of   stinkende
gouwe. Pal voor mijn
mijn tuin,  tussen de
guldenroede  die ook
ooit   is  komen  aan-
waaien, is al het blad
zichtbaar van het bijenkorfje en ontwaakt het sint-janskruid weer
uit winterslaap. Gele dovenetel en hondsdraf slingeren zich er-
tussen door. Een weegbree heeft zich daar vlak naast genesteld
en heeft op zijn beurt de rozet van een teunisbloem als buur.
Ook de mossen ontbreken niet. Vogels nemen die graag mee als
nestmateriaal. Een oase van biodiversiteit die er vanzelf is ge-
komen, op anderhalve meter verstening met de breedte van een
stoeptegel. Enge ziektes kunnen ze aan – omdat ze allemaal van
een andere soort zijn, kunnen er geen epidemieën uitbreken
waarbij ze allemaal tegelijk het loodje leggen. Gezellig vlak naast
elkaar, hebben ze zo plek zat. Meer ruimte mogen ze ook niet
innemen, om te voorkomen dat voorbijgangers over ze struike-
len.

Het opvallendst lonkt natuurlijk de paardenbloem. Deze week
zag ik alweer de eerste in bloei. Die had ook meteen bezoek van
de eerste bij. Paardenbloemen worden bezocht door wel zeven-
entwintig soorten solitaire bijen, afgezien van allerlei hommels,
de honingbij en vlinders.
Overigens is bij de paardenbloem (zelf)bestuiving eigenlijk niet
nodig voor de zaadvorming. Zaden vormen zich sowieso. Dit
proces heet apomixie. Het zaad is dan ook genetisch identiek
aan de ‘ouderplant’. Maar ook al zijn ze dan voor de bestuiving
van de paardenbloemen niet nodig, Bij & Co zijn wel in hun sas
met de door hen aangeboden nectar en stuifmeel.  
Een paardenbloem bestaat eigenlijk uit een heleboel kleine
bloemetjes en elk bloemetje maakt zijn eigen zaadje. Voorzien
van een parachuutje en geholpen door wind of kinderen die ze,
al blazend, graag om een boodschap sturen, trekken die de wijde
wereld in, zonder veel eisen te stellen op zoek naar een nieuw
groeizaam plekje!
                                        Tekst en foto: Tineke Sommeling
 

       Paardenbloemen brengen leven en kleur in de straat
 

Tengnagel opgeruimd
Tengnagel is een weidse landtong aan het natuurgebiedje De
Strengen. Het ligt tussen het water van ‘t Joppe en De Zijl bij
Leiden. Veel bewoners van de Merenwijk komen hier uitwaaien.
In 2019 is een groep Merenwijkers regelmatig afval gaan rapen,
als opvolgers van Daniël Siepman. Hij was in 2017 gaan rapen
om te weten te komen wat voor afval op Tengnagel aanspoelt.
Er werd een menukaart van een restaurant van Leiden gevonden.
We weten nu dus, dat een deel van het afval uit de binnenstad
komt. Een ander deel komt van recreatie op en langs ‘t Joppe of
van woonboten. Zo vonden we strandspullen en bootkussens en
hebben we een twee meter lang te-koop-bord bij het afval gezet.
Het overgrote deel bestaat uit flessen (plastic en glas), blikjes
en verouderd plastic. In totaal is door de groep ruim tien grote
kliko’s aan afval opgeruimd. En we weten dat andere wandelaars
ook afval rapen…

Om een indruk te krijgen van wat we jutten, zijn van alle raap-
momenten korte verslagen (met foto’s) gemaakt. Ze staan op
de website Merenwijkpark. Daarnaast heeft het Hoogheemraad-
schap in april onze rapers in een artikel meegenomen en zijn we
genoemd tijdens een Ideecafé. Begin 2019 nam een Finse
Erasmusstudent contact met op ons en deden we mee aan een
onderzoek naar de motivatie van rapers. De motivatie blijkt heel
divers te zijn… en er is behoefte aan, want we gaan in 2020
gewoon door (wanneer het weer samen kan). En iedereen die
zin heeft mag meehelpen en nu zelf al rapen.
Op oneven maanden beginnen we op de tweede zaterdag om
half tien bij het hek aan het begin van Tengnagel. In de even
maanden zijn we er op de tweede vrijdag van half tien tot half
twaalf.
         Ant Brandenburg, namens de rapers van Tengnagel
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Witte zwanen, vreemde zwanen?

Er waren eens twee zwanen. Een prachtige sneeuwwitte vrouw-
tjeszwaan en een grote stoere knappe kerel. Zij vielen als een
blok voor elkaar en werden stapelverliefd. Als ze het luchtruim
kozen, maakten hun vleugels een zingend geluid. Ze waren zo
verliefd dat ze samen wel kinderen wilden en gingen op zoek
naar een romantisch plekje. Zo kwamen ze terecht in de grote
vijver van een stadspark. Daar vonden ze een mooi rieteiland,
waar ze direct begonnen met het maken van een nest. Rietsten-
gels werden omgebogen en afgebroken, er werden takken en
waterplanten aangesleept, het bouwsel werd hoger en hoger, het
leek wel een koninklijke troon. Zelfs plastic flesjes en lege blikjes
waren bruikbaar nestmateriaal. Ze maakten elkaar het hof en
voerden een balletvoorstelling op. De snavels en borsten raakten
elkaar en hun halzen vormden een hart. Het was pure romantiek.
Toen kwamen de eieren en trok het vrouwtje zich terug op het
nest om daar geduldig vijf weken lang de eieren warm te houden.
En manlief? Die zwom een beetje rond, at wat, maakte ruzie met
de brutale meerkoeten en nam een kijkje in de omgeving. De
verveling sloeg toe en dat leidde tot een nieuwe verliefdheid. Op
een steenworp afstand van de moeder van zijn toekomstige
kinderen begon hij steeds meer tijd door te brengen met zijn
nieuwe geliefde. Er werd geknuffeld en teder sloeg hij zijn hals

om zijn minnares terwijl zijn broedende vrouw niets in de gaten
had. Hoewel, ze kon hem vanaf haar troon bijna gadeslaan. Hij
bleef steeds vaker bij zijn nieuwe liefde slapen en begon zijn taak
als waakzame echtgenoot te verzaken. Als de luidruchtige jon-
geren die vlak naast het nest een hangplek hadden te opdringe-
rig werden, liet hij ze begaan.
En toen, op een mooie zonnige dag in mei was er jong leven in
het nest. Een voor een braken de eieren open en verschenen de
kleine zwaantjes. Prachtige donzige, lichtgrijze kinderen. Mama
hield ze warm onder haar veren, maar af en toe piepte er eentje
onderuit. Toen papa eens poolshoogte kwam nemen was hij diep
onder de indruk en vergat zijn minnares direct. Zorgzaam zocht
hij wat waterplanten voor de kraamvrouw. Na een paar dagen
was het tijd om het nest te verlaten. Alsof ze nooit anders
hadden gedaan zwommen de kleintjes achter hun ouders aan,
en soms mochten ze op papa’s rug meevaren. En was mama
zwaan dan niet boos op haar overspelige echtgenoot? Welnee,
want haar concurrente was niet meer dan een groene kille lan-
taarnpaal! En zo leefden ze nog lang en gelukkig in De Houtkamp
in Leiderdorp!
                                         Tekst en foto’s: Ada van der Aar

Verslagen excursies VWG-KNNV
 

Midden-Delfland, 21 december 2019
Vijftien enthousiaste leden van de Vogelwerkgroep verzamelen
zich op zaterdag 21 december bij een toch wel wat fris weertje,
ondanks de zonnige weerberichten, rond negen uur bij zwembad
De Vliet. Dat was tenminste het plan. Totdat om tien over negen
bleek dat Sander#altijdwelvijfminuutjeslater zijn wekker van-
daag rond de klok van tien had ingesteld en het dus niet meer
ging redden. Gelukkig kon Mathijs inspringen als chauffeur.
In de tussentijd maakte ik een praatje met Theo over, hoe kan
het ook anders, het weer, en dat het vandaag, 21 december, de
kortste dag van 2019 zou zijn. Daar wist Theo meer van. Name-
lijk, dat het dit jaar pas op 22 december de kortste dag zou zijn.
Hoe dat nou precies in elkaar zit heb ik eens haarfijn voor jullie
uitgezocht; zie het kader bovenaan bladzijde 19.
De excursie van vandaag gaat onder leiding van Marco Witte
richting Midden-Delfland. En in het bijzonder gaat het vandaag
om de kleine rietgans waarvan er zich enkele honderden in de
graslanden van Midden-Delfland zouden moeten bevinden. En-
kele honderden? Top, dat wordt voor de verandering eens niet               Kleine rietganzen (foto: Eke van Batenburg)

Midden-Delfland
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(advertentie)
 

zoeken naar een spreekwoordelijke speld in de hooiberg, dacht
ik er gelijk maar bij. Want… een paar honderd ganzen zie je niet
zo maar over het hoofd. Op de eerste twee locaties in de omge-
ving van de Kwakelweg in Schipluiden vinden we vooral kol-,
brand-, nijl- en grauwe ganzen, maar op de derde locatie iets
verderop al snel enkele honderden van die kleine rietrakkers. De
wat gedrongen kleine rietganzen zijn prima te herkennen aan de
donkerder hals en kop die afsteken ten opzichte van de wat juist
lichter gekleurde romp in combinatie met roze poten en een klein
zwart snaveltje met roze vlek. De bovenzijde komt wat blauwgrijs
“berijpt” over. In de vlucht vallen de zeer lichte bovendelen op.
Marco vertelde ons dat van de populatie kleine rietganzen af-
komstig uit de omgeving van Spitsbergen rond deze tijd een paar
grotere groepen enkele graslanden in Nederland afstruint. Deze
groepen vertrekken half december nog snel wat verder zuidelijk
naar Vlaanderen in de omgeving van Brugge. In februari verkas-
sen ze weer naar de maïsakkers in Denemarken. Daar verorbe-
ren ze de oogstrestanten. Ergens in mei trekken “onze” kleine
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rietganzen dan weer door naar hun broedgebieden rond Spits-
bergen.
In een artikel op internet lees ik later dat er twee populaties
kleine rietganzen te onderscheiden zijn. Naast de eerder genoem-
de uit Spitsbergen is er een groep die IJsland/Groenland als
broedgebied heeft verkozen. Deze IJslandse/Groenlandse popu-
latie kleine rietganzen richt haar pijlen voor overwintering meer
op Groot Brittannië. Nederland is in deze tijd van het jaar dus
vooral een belangrijke plek voor de Spitsbergse populatie. Tien
tot vijftien jaar geleden bevond op enig moment in november/
december zo’n zeventig procent van deze populatie zich binnen
onze landsgrenzen. Tegenwoordig kiezen steeds meer Spitsberg-
se kleine rietganzen ervoor om zonder zuidelijke omweg direct
in Denemarken te overwinteren. Wellicht heeft dit te maken met
de klimaatverandering. Tegenwoordig verblijven er daarom op
het hoogtepunt in november en december zo’n 2500 kleine
rietganzen in Nederland. Vooral in Friesland, een klein clubje in
de Hoekse Waard en dus de 300 à 400 stuks in Midden-Delfland
die wij vandaag gezien hebben.
Naast de kleine rietganzen zien we natuurlijk best nog wat an-
dere “normale” vogelsoorten en vertelt Marco en passant dat
afgelopen week in de omgeving een roodhalsgans is waargeno-
men. Ook al weer zo’n bijzondere en zeldzame wintergast uit het
hoge noorden, maar het is er dus maar één! Toch weer die speld
in de hooiberg dus.

Na koffie/latte/cappuccino/warme chocomelk en heel veel appel-
gebak bij het drijvende Middelpunt in Schipluiden doen we een
poging deze bijzondere gans te vinden. Els roept al snel dat zij
er allang een paar gevonden heeft. Een paar roodhalsganzen?
Nee joh, want we zoeken toch naar kleine rietganzen  .
De roodhalsgans hebben we niet meer gevonden. Geeft niks,
want naast 39 andere soorten zagen wij vandaag toch maar mooi
ruim 300 kleine rietganzen en hebben we genoten van het his-
torische polderlandschap van Midden-Delfland.
 
Midden-Delfland is een van de oudste poldergebieden van ons
land. In de jaren zestig werd het aangewezen als groene buffer
tussen de oprukkende steden. Er kwamen natuur- en recreatie-
gebieden, maar de laatste polders met hun rechte sloten, kron-
kelende dijken en monumentale boerderijen bleven gelukkig ook.
Er zijn waterplassen, kanalen en boerensloten met rietkragen die
smienten, eenden en rietvogels aantrekken. Op de weilanden
zitten 's winters vaak grote groepen ganzen. Wil je lekker buiten
zijn? Waar je ook van houdt, je vindt het in Midden-Delfland:
fiets-, mtb-, skeeler- en wandelroutes, zwem- en zonplekken,
bootjes om te huren en avontuurlijke speelplekken voor de jeugd.
De stad is nooit ver weg en toch ben je midden in de natuur. En
met een van de veerpontjes laat je je makkelijk overzetten naar
weer een ander stuk natuur van Midden-Delfland.
                              tekst en tweede foto Stan van der Laan

Zuid-Hollandse eilanden
Zuid-Hollandse eilanden, zondag 19 januari 2020
De weergoden zijn ons uitermate gunstig gestemd op deze
zondag. Na dagen, weken zelfs, van vijftig tinten grijs en grauw
regenachtig weer kunnen we ons verheugen op een mooie en
zonnige excursiedag. Ad heeft mij gratie verleend: ik mag mij
direct vanuit Rotterdam naar de verzamelplaats te Strijen bege-
ven. Hoe mooi kan het leven zijn!
Het gemaal van Oudeland van Strijen
Om 9 uur verzamelen wij ons (veertien vogelaars) op de par-
keerplaats bij het gemaal te Strijen. De schemering wijkt al snel
voor een mooie zonsopkomst. We verlaten de parkeerplaats en
zetten koers naar het gemaal. Onderweg veel riet om ons heen.
We spotten al heel snel rietgors, kool- en pimpelmees. Andrien
vraagt zich af of er ook baardmannetjes in het riet zouden zitten,
hetgeen, naar later bleek, een voorspellende vraag was.
Hans hoort een Cetti’s zanger. Het lijkt erop dat deze zanger ons
land heeft ontdekt en er het gehele jaar verblijft. Plots een enorm
lawaai van opvliegende brandganzen, kennelijk opgeschrikt door
een roofvogel. We komen op bestemming aan. Het betreft een
oud gerestaureerd gemaal, dat nu als uitkijkpost fungeert, met
fraai uitzicht over de kleine wateren en de natte weide. Er is
binnen een paneel met informatie over de vogels. Vanaf de
eerste verdieping hebben we mooi uitzicht. Ad spot een pijlstaart
en Hans een wilde zwaan. Ook soorten als bergeend, wintertaling,
krakeend, smienten en brand- en grauwe ganzen worden
waargenomen. Als klap op de vuurpijl zien we reeën in het veld
staan. We verlaten het pand na enige tijd en gaan terug naar het
parkeerterrein.
Nu de zon al aardig boven de horizon staat, is de bedrijvigheid
in het riet aanzienlijk toegenomen. Een groepje rietgorzen trekt
weer onze aandacht. Er zit echter ook nog wat ander spul tussen.
Een baardmannetje zit vooraan in het riet en geeft ons goed zicht
op het foerageergedrag. Wat een prachtige vogeltjes zijn dit toch!
(Zie foto hiernaast.)
Op zoek naar de dwerggans in Oudeland van Strijen
We zetten onze reis voort op zoek naar de dwerggans, een van
onze doelen voor deze dag. Op waarneming.nl worden ze regel-

matig ten oosten van Strijen gemeld. Anke gaat ons voor en we
draaien een heel smal, blubberig landweggetje in. Het lijkt een
beetje op een survivaltocht. Aan het einde van deze weg zouden
we in de directe omgeving de zeldzame dwergganzen tegen
kunnen komen, aldus eerdere waarnemingen. Helaas, we treffen
deze gans niet aan.
Ik spreek een paar fotografen die mij melden dat zij vlakbij zowel
een roodhalsgans als een foeragerende blauwe kiek (man)
hebben gezien en gefotografeerd. Heel bijzonder! Naast dwerg-
ganzen is dit gebied ook bekend om het voorkomen van de
roodhalsganzen. Het gebied is in deze tijd van het jaar een grote
ganzenpleisterplaats, waarin de roodhalsgans zich schuilhoudt
en daardoor lastig te spotten is.
Een slechtvalk wordt nog gezien, rustend op de grond. Een
buizerd zit vlakbij op een graspol in het weiland, zich met uitge-
zette veren opwarmend in de ochtendzon.
Flamingo’s in Nieuwe-Tonge/Battenoord
Ons bezoek aan Strijen zit erop en we zetten koers richting
Battenoord. Ieder jaar strijkt hier gedurende de wintermaanden
een kolonie flamingo’s neer in het Grevelingenmeer. Deze fla-
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mingo’s komen uit het Zwillbrocker Venn in Duitsland. Ze leven
er in zoet water. Als overwinteringsplaats hebben ze ons Greve-
lingenmeer gekozen. Dit meer is zout, en dat bevriest natuurlijk
niet zo snel. Het meer zit vol met schaal- en schelpdieren, iets
waar de flamingo’s dol op zijn. De roze kleur van de flamingo’s
dankt de vogel onder andere aan de garnalen en kleurstoffen uit
algen.
Bij aankomst in de haven van Battenoord zien we in de verte de
kolonie flamingo's in het water staan. Een kleine groep besluit
dichterbij te gaan kijken. Die moeite wordt beloond. Het meren-
deel van de flamingo's heeft de kop in de rugveren gestoken en
rust, tot er een paar kajaks iets te dichtbij komen. Alle nekken
schieten omhoog en er is opperste paraatheid. We hopen eigen-
lijk dat de flamingo’s op zouden vliegen, hetgeen uiteindelijk ook
gebeurt. Het levert een prachtig schouwspel, met name het
moment dat de landing in het water collectief wordt ingezet. De
zilte zeewind heeft ons dorstig gemaakt. Horeca-tijd!
Brouwersdam
Weer helemaal opgeladen, gaan we op weg naar onze laatste
bestemming: de Brouwersdam. Dit is een populaire bestemming
in de wintermaanden voor vogelaars. Bij aankomst bij het
strandje aan het begin van de dam wordt achter de golfbrekers
op zee een fuutachtige waargenomen. Er wordt gedacht aan een
geoorde fuut, maar ook de kuifduiker dingt mee voor de deter-
minatie. Na ampel beraad houden we het op een kuifduiker.

Voorts wordt de grote zaagbek gespot en een voorbij vliegende
roodkeelduiker.
We rijden verder de dam op en halverwege zien we een groep
vogelaars die iets in het vizier hebben. We stoppen hier en zien
meerdere middelste zaagbekken en vlakbij aan de dijk een
paartje ijseenden. Heel dichtbij! Nog niet eerder gezien.
We rijden verder naar de spuisluis en worden bij aankomst door
een grijze zeehond opgewacht.
(Wellicht minder bekend: bij “A Seal” te Stellendam is een
zeehondenopvang ingericht, alwaar vooral jonge zeehonden
worden opgevangen en verzorgd. Als deze dieren weer op
krachten zijn gekomen, laat men ze vaak op het strand bij
Brouwersdam vrij.)
Weldra zien we zwarte zee-eenden, brilduikers, geoorde futen
en scholeksters. Rotganzen strijken in onze nabijheid neer. Een
eidereend (man) zwemt vlak onder de dijk langs en laat zich heel
mooi, door de inmiddels laagstaande zon, beschijnen.
Marianne vraagt mij mee te kijken naar een kleine zwemmer in
de verte, die ze in de kijker kreeg. Ik kon dit driftige duikertje
op de plaat vastleggen. Het bleek een geoorde fuut te zijn.
(ik zal de foto met Marianne delen, ter leering ende vermaeck).
We sluiten deze veelzijdige dag af en gaan, vol met mooie
beelden op het netvlies, huiswaarts.
Een speciaal woord van dank voor Anke voor de uitstekende
organisatie en leiding!                                   Harry Berkelouw

Leersumse veld, zondag 8 maart 2020
 
Driemaal is scheepsrecht. Nadat de excursie naar het Leersum-
se Veld twee maal eerder was afgeblazen, vertrekken op 8 maart
om acht uur twaalf dappere vogelaars in drie auto’s naar het
midden van het land. De weersverwachting is weliswaar niet
geweldig. Het begin van de dag is in ieder geval droog.
Anke geeft een korte inleiding. Ze vertelt wat de mogelijkheden
van het gevarieerde gebied kunnen zijn. We zullen de route
volgen die Andrien voor ons goed heeft voorbereid. Bij het par-
keerterrein was van verschillende kanten het geroffel van grote
bonte spechten goed hoorbaar. Het lijkt een mooie spechtendag
te zullen worden. Drie soorten spechten zijn niet onmogelijk.
Vanaf het parkeerterrein lopen we een kort stukje door een
bosrijke strook. Hier horen en zien we voornamelijk kool- en
pimpelmezen. Marianne ziet een vogel die verdacht veel weg
heeft van een grauwe vliegenvanger. Dat zou een zeer vroeg
exemplaar betekenen. Verder horen we vrij goed een of meer
boomklevers. Erg zichtbaar zijn ze echter niet. Maar een boom-
kruiper krijgen we heel goed in het vizier.
Vanuit het boomrijke gedeelte komen we op een heideachtig
terrein. Hier treffen we al zeer snel een van de doelsoorten van
de tocht: Reinier ontdekt niet ver van het pad een klapekster die
boven in een struik over het veld loert. We kunnen helaas slechts

kort goed kijken naar deze schitterende vogel, want na een paar
seconden vliegt hij naar een wat verder weg staande boom. Met
de scopes is nog goed te zien hoe hij een insect verorbert.
Het lentegevoel komt helemaal boven door het gekwinkeleer van
talloze boomleeuweriken. Ze blijven helaas veelal te hoog voor
goede zichtwaarnemingen. Het is interessant te horen dat de
leeuweriken een breed scala aan geluiden beheersen. Op een
gegeven moment is er zelfs wat onduidelijkheid of er niet een
boompieper tussen zit. Ook dat zou een zeer vroeg exemplaar
betekenen. Aangezien de natuur sowieso van slag is, zou het niet
eens onmogelijk zijn.
We spreken af door te lopen tot aan de andere kant van het water
om daar te lunchen. Halverwege komen we echter een jong stel
met een klein kind tegen. Zowel de vader als de moeder heeft
een Swarovski-verrekijker om de nek hangen. Ze vertellen ons
dat een eindje terug (‘bij een paar banken’) een plek is, waar
gegarandeerd goudvinken zitten. Doorgaans een gevaarlijke
uitspraak, maar we besluiten het zekere voor het onzekere te
nemen en lopen terug naar de plek die ons is omschreven. Zoals
we al vrezen: het is volledig stil bij de banken. Het begint inmid-
dels wat te regenen, maar we besluiten toch maar dit als
lunchplek te gebruiken.

Leersumse veld
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Mutaties ledenadministratie KNNV
nieuwe leden:
lidno. 21803, mevr. M. Vermeij
lidno. 28755, mevr. M.W. van Papendrecht

Australische composietenroest(Puccinia lagenophorae) In 1972, elf jaar na de eerste Europese vondst in Frankrijk, is
voor het eerst in Nederland de Australische composietenroest
gezien. Het is een roest die met name op Klein kruiskruid
voorkomt. De verspreiding is slechts deels in kaart gebracht.
Maar met observaties en meldingen kunnen we dat gemakkelijk
verhelpen.
Een roest is een schimmel die op planten parasiteert. De
vruchtlichamen kun je aan de buitenkant goed zien.
De Australische composietenroest kan twee verschillende
vruchtlichamen maken van waaruit de sporen zich kunnen ver-
spreiden: aecia en telia. De aecia, die ook het talrijkst zijn, zijn
het gemakkelijkst te herkennen.
Bij de Australische composietenroest komt een aecium als een
opengaand oranje bolletje door de buitenste cellaag van het blad
en/of de stengel. Het vliesje dat eromheen zit, scheurt open en
ziet er dan uit als een licht gekleurd rafelrandje rond de oranje
inhoud (een mini-bekertje). De aecia zitten bijna altijd in
groepjes bijeen (zie de twee foto’s).
Op verspreidingsatlas.nl staat de soort te boek als extreem
zeldzaam (zzzz, viermaal z dus!), en op het verspreidingskaart-
je van die site staan dan ook slechts veertien atlasblokken ge-

merkt als ‘soort aanwezig’. Daarentegen staat op waarneming.
nl de zeldzaamheidsgraad aangegeven als algemeen. Maar ook
op deze site staan er weinig vindplaatsen op de bijbehorende
verspreidingskaart. Wél zie ik deze roest in elke straat van mijn
wijk, en ook ‘overal’ in Leiden.
Charlotte Swertz (co-auteur met Aad Termorshuizen van het
befaamde boek Roesten van Nederland meldde me dat ze ervan
uitgaat dat deze roest algemeen is, maar dat de verspreiding
ervan onvoldoende bekend is. Meldingen zijn dan ook welkom!
Laten we na het coronagedoe ieder eens in haar/zijn wijk uitkij-
ken naar deze roest op Klein kruiskruid. Beoordelen met het blote
oog of de loep kan voldoen, een microscoop is niet nodig, en
chemicaliën evenmin. Zie de foto’s. En dan melden op waarne-
ming.nl. Voor het valideren is het nodig dat je de waardplant
vermeldt (bij op/in). Je zou deze roest ook op Bezemkruidkruid
kunnen aantreffen. Voor het in kaart brengen heeft Charlotte aan
één melding per kilometerhok al voldoende.
Welke kilometerhokken wachten nog op melding? Voor onze regio
gaat het om de kilometerhokken rond Leiden, en verder overal
waar je komt in Nederland (en elders). Veel fiets- en kijkplezier
toegewenst bij deze zoektocht (vindtocht!).
                                                             Jeannette Teunissen

Anke gaat wat in de omgeving speuren en belt na een paar mi-
nuten Leo. Ze heeft inderdaad een goudvink in het vizier. De
goudvink blijft rustig zitten foerageren en iedereen krijgt met de
scopes de vogel schitterend in beeld. Op het veld vlak bij de
goudvink ontdekken we plotseling een aantal scharrelende vo-
gels. Pas dan merken we dat er een enorme groep lijsterachtigen
op het gras is neergestreken. Zeker tweehonderd kramsvogels
en koperwieken hupsen al pikkend op de grond heen en weer.
Het is een geweldig beeld. We kunnen regelmatig in één verre-
kijkerbeeld van beide soorten een exemplaar zien. Zo kunnen
we de verschillen tussen beide vogels goed in ons opnemen. Op
zich zijn het geen zeldzame soorten, maar zo mooi zie je ze
zelden.
Na enige tijd lopen we toch naar de andere kant van het water
om te zoeken naar de zwarte specht. Helaas, deze heeft er
vandaag geen zin in. Reinier doopt hem daarom om in de
zwarte pech. We horen nog wel even een vogel die doet denken

aan een glanskop. Goede waarnemingen om de soort echt vast
te stellen blijven echter uit. Een vrij grote roofvogel zorgt ver-
volgens voor consternatie. Hij is te ver weg en te kort in beeld
om zekerheid te hebben. Is het een slechtvalk, een havik of, voor
de echte optimisten, een blauwe kiek? Zoals Ron terecht zegt:
“we zullen het nooit weten”.
Inmiddels zijn we bijna rond. Hoewel het waarnemen van de
zwarte en de kleine bonte niet is gelukt, blijft het geen volledig
spechtloze dag. Vlak bij de parkeerplaats treffen we eindelijk een
grote bonte specht die vlak bij het pad in de top van een boom
zit te hakken.
Er is een Trefpunt waar we nog wat koffie, thee of warme cho-
colademelk drinken terwijl we, tot genoegen van Marianne, naar
een fotovoorstelling over libellen kijken. Hoewel niet alle doel-
soorten zijn gezien, is iedereen zeer tevreden. Het was een prima
excursie in een prachtig gebied. De thuisblijvers hadden ongelijk.
                                                                              Erik Fleur

lidno. 28753, mevr. C. Vermeulen
lidno. 28138, mevr. A.I. Richardson
lidno. 28847, mevr. A.M.L. Hanrath

                                  foto: Joop Vlieg
 

                            foto: Jeannette Teunissen
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IVN (Instituut voor Natuureducatie) verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur
is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Er zijn 170
afdelingen en ca 25.000 leden. IVN Leidse regio telt ca 370 leden.

Bestuur en werkgroepen (alfabetisch) met coördinator, IVN-afdeling regio Leiden

 

Sluitingsdatum Bladgroen 20’3:     1 oktober 2020
Sluitingsdatum Bladgroen 21’1:     24 december 2020
Sluitingsdatum Bladgroen 21’2:     1 mei 2021
 

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

Mutaties IVNAdreswijziging of opzegging aansecretaris IVN, regio Leiden,ivnleiden@hotmail.com,IBAN-nr. NL88 TRIO 0197 9101 73. 
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