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Inhoud

Van de voorzitters
Van de IVN-voorzitter
“Is oktober warm en fijn, het zal een scherpe winter zijn; maar
is hij nat en koel, ’t is van een zachte winter ’t voorgevoel”. De
prachtige maand oktober. Dat betekent lange wandelingen ma-
ken door de bossen. Genieten van de stilte, de kleuren en geuren.
Ik wandel vaak door de Hertenkamp in Wassenaar, mijn oude
adoptiegebied. De kleuren zijn nu voornamelijk rood, bruin en
geel, maar het grasland is vooral groen en bruin. Toch zie ik hier
en daar nog wat geel (teunisbloem en late guldenroede). Rode
klaver en zeepkruid kleuren paars. Veel boomzaad is aangeslagen
en elk jaar maak ik me zorgen dat, indien geen actie wordt on-
dernomen, het bos zich snel zal uitbreiden, ten koste van het
open en natte grasland. Er zal snel gekapt en gemaaid moeten
worden.
Vanaf het bankje aan de rand van het bos geniet ik van dit
unieke binnenduinrandlandschap. Ik denk terug aan de afgelopen
maanden, de verzorgingstehuizen en de zorgverleners, het ver-
driet, en aan de ontmoetingen die werden vervangen door onli-
ne contacten. Helaas, dit alles is nog niet voorbij!
Het jaar 2020 was dus het jaar van een virus, maar laten we niet
vergeten, ook van de boom. Een biljoen bomen erbij, de oplossing
voor ons klimaatprobleem? Sinds de start van de landbouw, zo’n
10.000 jaar geleden, hebben we drietriljoen bomen gekapt, de
helft van het totale aantal. We kunnen dat herstellen. Als we nu
beginnen en de komende dertig jaar heel veel bomen planten,
zullen enorme hoeveelheden CO2 kunnen worden onttrokken aan
de atmosfeer in de tweede helft van deze eeuw.
Onze werkgroep WAN (Agrarisch Natuurbeheer) beheert en

onderhoudt enkele geriefhoutbosjes in de Leidse regio. Het be-
langrijkste bos is het Ommedijkse Bos in Wassenaar. We hebben
daar al heel wat bomen geplant, maar ook gekapt.
Bomen kappen als onderdeel van het onderhoud of bomen
planten als oplossing voor de opwarming en overleving? Toch
ligt het niet zo eenvoudig. Je zal de bossen moeten beschermen
tegen bosbrand of insecten. Het gaat niet om hoeveel bomen je
aanplant, maar hoeveel je er kunt behouden. Plant je snelgroei-
ende bomen aan die niet lang leven en waarvan het hout nau-
welijks bruikbaar is? Of plant je traag groeiende bomen aan die
minder snel opslaan? Hoe sneller bomen in hun jeugd groeien,
hoe eerder ze sterven. Want hardlopers zijn doodlopers. Is
CO2-vastlegging belangrijker dan biodiversiteit? Zijn we niet te
optimistisch over de mate waarin bossen koolstof kunnen vast-
leggen? Het zijn lastige vragen.
De verzorgingstehuizen gingen weer open. Tijd om naar buiten
te gaan. Maar voor sommigen is het wandelen in de bossen vaak
te moeilijk. Ouderdom of ziekte beperken mobiliteit. Onze
werkgroep Op je Gezondheid doet wat ze kan. In een senioren-
complex staat de vogeltjesboom, een interessante zorgonder-
steuning. De gekleurde vogeltjes zijn goed zichtbaar. In de voet
van de boom is een computer met sensor en speakers verwerkt
en wanneer iemand de boom nadert op vijf meter afstand, dan
zijn telkens andere vogelgeluiden hoorbaar. De vogeltjesboom
prikkelt blijkbaar de visuele en auditieve zintuigen van ouderen.
Zonder buiten te komen, toch dat fijne gevoel door een bos te
lopen.
                                                                   Wietse Roodenburg

Corona roept nieuwe associaties op. In de natuur is de Krooneend
misschien wel een van de meest voor de hand liggende. Maar
terwijl we van het Covid-19-virus (het ‘corona-virus’) zo snel
mogelijk af zouden willen, is de Krooneend (het woord corona
komt in de wetenschappelijke naam overigens niet voor, het is
Netta rufina) een beschermde soort op grond van de Europese
Vogelrichtlijn en de Wet Natuurbescherming.
De soort valt niet onder wat we noemen exoten. Op eigen kracht
gekomen is de soort al in de negentiende eeuw in Nederland
beschreven. Krooneenden zijn trekvogels. Ze broeden in gebie-
den met open plassen waarin zich hun voornaamste voedsel,
kranswieren, bevindt. Je zou de soort kunnen zien als een mooie
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indicatorsoort voor goede kwaliteit van oppervlaktewater (met
kranswieren). In de laatste decennia van de twintigste eeuw is
deze eend als broedvogel onder andere weer in Meijendel ver-
schenen. Hier zijn de exotisch gekleurde mannetjes (geen exoten
dus!) sindsdien jaarlijks in het gehele broedseizoen te bewonde-
ren.
In september verzamelen ze zich hier voor de trek naar het
zuiden. Het laatste nieuwtje: in dit coronajaar is in het midden
van die maand de hoogste dichtheid van deze eenden ooit in
Meijendel waargenomen. Tellers van de Vogelwerkgroep Meijen-
del zorgden hiervoor.
                                                                     Jan Westgeest
 

11 Aquarel Anneli: Kamperfoelie
12 Verslag IVN-duinexcursie Kijfhoek
13 Oproep: vrijwilligerswerk Vlietland
13 Twee oortjes in coronatijd
14 Kafferkoren
15 Domweg gelukkig met Gestreepte winde
16 Cultuurhistorische natuurwandeling
16 Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV
18 Beelden in tijden van corona
18 Mutaties ledenadministratie KNNV
19 Colofon KNNV
20 Achterpagina: Woelrat (foto: Aaf Verkade)

3



Van de KNNV-voorzitter
We leven in een rare tijd; of is het beter om te zeggen: nare tijd?
Covid 19 heeft ook op onze vereniging stevige invloed. Fysiek bij
elkaar komen nu het virus volop rondwaart is in onze omgeving
niet goed te doen. We moeten extra oppassen omdat er ouderen
bij zijn. Heel jammer is dit voor de Leden Contact Avond waarop
we elkaar onze bijzondere vondsten laten zien en verhalen
kunnen uitwisselen onder het genot van een hapje en drankje.
Een grotere ruimte, desondanks beperkte toegang en iedereen
zich van te voren laten aanmelden is voor het bestuur geen
werkbare optie en daarom is besloten om het niet door te laten
gaan. Zodra het mogelijk is gaan we weer iets organiseren.
Verder zal de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie samen met het
IVN in de bekende vorm niet kunnen doorgaan. Mocht er toch
nog een alternatief gevonden worden, dan worden de leden op
tijd op de hoogte gesteld via de website en/of een digitale uit-
nodiging. Zolang er niet gevaccineerd is, willen we onnodige
narigheid voorkomen.
Het is ook al lange tijd niet de bedoeling dat er veel en ver gereisd
wordt. Zo zat ik in de tuin te genieten van de zon toen ik plot-
seling door veel kabaal gestoord werd. Nu heb ik al eens verteld
over de mussen in mijn tuin en die waren er nu ook.
Het tafereel dat ze nu opvoerden, deed me denken aan mijn
jeugd op het strand. Wij maakten een grote kuil om een eigen
plekje af te bakenen. Op een volgende dag wilde je opnieuw

gebruik maken van “jouw” kuil maar die was ingenomen door
een ander. Zo ging het ook in mijn tuin met de mussen, die
kuiltjes hadden gemaakt om er te badderen. Hooglopende ruzie
kunnen ze hebben om een kuiltje. Gelukkig waren er nog genoeg
kleine plekjes over om een nieuw kuiltje te maken.
Ook wij moeten de natuur delen met vele belanghebbenden. Als
natuurvereniging wil je zoveel mogelijk natuur behouden of
natuurgebieden uitbreiden en/of creëren. In ons overvolle land
valt het niet mee om aan deze doelstellingen te voldoen. Maar
sinds enige tijd bestaat er Land van Ons, een natuurvereniging
die agrarische grond op een natuurlijke wijze wil (doen) beheren
en zo de biodiversiteit ter plaatse verrijken. Pas geleden heeft
deze vereniging een gebied in Oud Ade aangekocht. Het beheer
wordt hier meer op de natuur gericht. Het wordt geen echt na-
tuurgebied waar we kunnen wandelen, maar een plek waar de
biodiversiteit verbeterd wordt en de natuur beter tot z’n recht
komt. Mooi om eens langs te gaan en dan te zien of en hoe flora
en fauna veranderen. Je kunt er zelf aan bijdragen. Wil je meer
over Land van Ons weten, kijk dan op de website:
https://landvanons.nl/.
Ook Bladgroen zal wat anders zijn dan u gewend bent, maar dit
is een gevolg van Covid 19. Er vinden slechts in beperkte mate
activiteiten plaats. Toch heeft onze redactie zijn uiterste best
gedaan om weer een mooi blad in elkaar te zetten. Ik raad u aan
er ten volle van te genieten.
                                                                          Ineke Laroo

Programma werkgroepen KNNV
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 corona-virus) zal er in dit najaar geen Leden Contact Avond (LCA) worden
gehouden en de met IVN gezamenlijke nieuwjaarsviering staat ook (nog) op losse schroeven.
Verder is nog niet duidelijk in hoeverre geplande activiteiten die hieronder zijn weergegeven, doorgang kunnen vinden.
Op de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving: www.knnv.nl/leiden wordt kenbaar gemaakt welke activi-
teiten doorgang kunnen vinden.
                                                                                 Plantenwerkgroep
 Algemeen
Dit is een wel heel bijzonder programma: er wordt namelijk geen
enkele studieavond of (gezamenlijke) buitenactiviteit aangekon-
digd. De reden zal duidelijk zijn: het is nog niet verantwoord om
met elkaar iets te ondernemen.
Wat een verschil met vorig jaar: toen waren er 36 verschillende
activiteiten van onze werkgroep. Nu in 2020 viel half maart alles
acuut stil en de teller blijft op vijf staan; dit terwijl er zulke mooie
zaken op de rol stonden waaronder monitoren in de duinen en
het inventariseren van Ons Buiten en de Klinkenbergerplas.
Het is niet anders, en hopelijk hebben de leden voldoende buiten
kunnen zijn om toch ook de binding met planten niet verloren te
doen gaan. In het vorige Bladgroen stonden tips om bezig te
kunnen blijven: kijk daar nog eens naar. En neem – als je dat
nog niet hebt – een gratis digitaal abonnement op de nieuwsbrief
van Nature Today: (https://www.naturetoday.com/intl/nl/login?
origin=45).
Ondanks de lege agenda hebben diverse leden regelmatig
waarnemingen van planten ingevoerd bij Waarneming.nl. Ga
daar mee door: ook in herfst- en winterseizoen is er altijd wel
iets te melden, zeker in de stad. Blader Stadsflora van de Lage
Landen van Ton Denters er maar op na.
In de zomer kwam er een verzoek van de stadsecoloog: zou de
Plantenwerkgroep zaden van regionale, inheemse oeverplanten
willen verzamelen? Deze moeten hun bestemming gaan vinden
op natuurlijke oevers die in het najaar in park Kweeklust (Lage

Mors Leiden) worden aangelegd. Enkele leden zijn gaan verza-
melen en het ziet ernaar uit dat we aan het verzoek kunnen
voldoen. Dat betekent gelijk ook dat we er voor 2021 een mo-
nitorprojectje bij hebben: welke planten verschijnen er op deze
aangelegde oevers? Hopelijk is het mogelijk om met de werk-
groep hier regelmatig een uurtje te gaan kijken.
Dan het stinsenplantenproject dat gepland staat voor 2021 en
2022.
Even het geheugen opfrissen: in 2022 gaan we minimaal de tien
stinsenmilieus inventariseren, die in 2012 door ons in kaart zijn
gebracht. De planning daarvoor maken we in 2021. Ter voorbe-
reiding op deze klus oefenen we met de methodiek en met het
kennen van de stinsenplanten door in 2021 Leidse bosplantsoe-
nen op stinsenplanten te inventariseren. Dit zal een individuele
activiteit zijn en kan dus doorgang vinden ongeacht het verloop
van Covid-19. Zowel KNNV- als IVN-leden kunnen aan dit project
meedoen. Eventueel kan je met iemand het inventariseren sa-
mendoen, als je dat wilt.
In overleg met de gemeente heb ik Leiden in de volgende on-
derzoeksgebieden verdeeld; van elk is er een kaartje met
daarop aangegeven om welke stukken het gaat.
 
    1.    Zuid-West: noordwestelijk deel
    2.    Zuid-West: Fortuinwijk
    3.    Zuid-West: Hooghkamerpark
    4.    Zuid-West: Jaagpad

4



    5.    Zuid-West: ten oosten van
           Churchilllaan
    6.    Noord/de Kooi: W. de Zwijgerlaan
    7.    Merenwijk: zuid
    8.    Merenwijk: west
    9.    Merenwijkpark: zuiddeel
    10.    Merenwijkpark: noorddeel
    11.    Merenwijk: noordoost
    12.    Kikkerpolder: excl. Leidse Hout
    13.    Houtkwartier: excl. Leidse Hout
    14.    Vogelwijk, excl. Bos van Bosman
    15.    Lage Mors: Kweeklust e.o.
    16.    Lage Mors: Bockhorst
    17.    Hoge Mors: sportvelden
    18.    Hoge Mors, excl. sportvelden
    19.    Stevenshof-west bij A44
    20.    Stevenshof: Dreef/Rijndijk
    21.    Stevenshof: wijkpark
    22.    Roomburg: De Bult
 
De meeste gebieden tellen diverse bosplantsoenen, die onderling
nogal kunnen verschillen in grootte en geschiktheid voor stin-
senplanten. Het is dan ook niet precies in te schatten hoeveel
tijd deelname zal vergen. Het is een klus vooral in het voorjaar:
ga ervan uit dat je vanaf half februari tot half mei minstens elke
twee weken de gebiedjes bekijkt op het voorkomen van stinsen-
planten. En dan nog een (snel) rondje in juni en juli.
Deze winter komt er informatie over de methodiek en over de
lijst van stinsenplanten, indien mogelijk in de vorm van een
studieavond. Als dat nog niet mogelijk is, krijgen de deelnemen-
de leden digitale uitleg.
Voel je ervoor mee te doen? Geef je dan snel op en geef aan
welk onderzoeksgebied je wilt gaan bekijken, met daarbij een
tweede keus. Wacht niet te lang met opgeven: je hebt dan meer
kans dat het gebied van je voorkeur nog beschikbaar is.
Heb je vragen, mail of bel even: vanzoest@planet.nl, 071–
57.68.943.
                                                                   Koen van Zoest
                                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)
Zaterdag 24 oktober: excursie Oostvoorne
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Onder leiding van Stan van der Laan maken we eerst in de
ochtend een wandeling van ongeveer 3,5 km rond het Quack-
jeswater. De ijsvogel is daar vaste prik en we verwachten er ook
de nodige doortrekkende zangvogels en lijsters. Via het Groene
Strand gaan we naar de Brielse Gatdam waar we aardig wat
trekvogels kunnen verwachten die de kustlijn volgen, wellicht
wat roofvogels en als het tij en de wind ons goed gezind is de
nodige strand- en steltlopers op de slikplaten aan zeezijde. Hier
wandelen we nog zo’n 2,5 km.
Aanmelden uiterlijk do. 22 okt. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83.
 
Woensdag 18 november: de studieavond Roofvogels 2
door Jan Westgeest, met het accent op soortherkenning,
komt vanwege de corona-problematiek te vervallen.
 
Zondag 22 november: excursie Kijfhoek-Bierlap
Verzamelen 9 uur bij Parkeerplaats Kievietsduin. Dit is de eerste
parkeerplaats aan het duin (hooggelegen P aan de Meijendelse-
weg, Wassenaar.
We maken een mooie, gevarieerde rondwandeling van ongeveer
vijf kilometer over onverharde zandpaden door duinbos, open
duin en langs kwelplassen. Het accent zal vooral gelegen zijn op
natuurbeleving, waarbij het aantal te spotten vogels niet de
boventoon zal voeren.
Dit gebied is alleen toegankelijk met een speciaal toegangsbewijs
en met toestemming van Dunea. Wij mogen met maximaal tien
vogelaars het gebied in. Dus: vol is vol.
Aanmelden uiterlijk do. 19 nov. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83.
 
Zaterdag 19 december: excursie Polder Arkemheen &
Nuldernauw
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Waar de Gelderse Vallei de randmeren raakt, ligt een van de
oudste polders van Nederland: polder Arkemheen. Dit is een van
de weinige locaties in Nederland waar groepen van de kleine
zwaan overwinteren. Deze zwanen broeden op de arctische
toendra's langs de Barentszzee en verder naar het oosten. De
populatie is de laatste jaren achteruit gegaan. Kijkend vanaf de
dijk gaan we zoeken naar de vele soorten overwinterende eenden
en ganzen in het water van het Nuldernauw. Ook de ijsvogel
wordt hier regelmatig gezien.
Aanmelden uiterlijk do. 17 dec. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83.
 
Zaterdag 16 januari 2021: excursie Brouwersdam & Plan
Tureluur
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Een bezoek aan de Brouwersdam is de klassieke winterexcursie
die ook dit jaar niet ontbreekt op het programma. Hier langs de
dijk gaan we op zoek naar overwinterende vogels uit het hoge
noorden, zoals parelduiker, ijseend, zeekoet, kuifduiker, geoor-
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de fuut en misschien paarse strandloper. Ook kunnen we onze
eigen wintervogels verwachten, zoals drieteenstrandloper,
zwarte zee-eend en scholekster. In het polderland gaan we op
zoek naar groepen van de wilde zwaan. Op de terugweg rijden
we langs de slikken van Plan Tureluur voor steltlopers, eenden
en ganzen. Het belooft een lange, mooie dag te worden.
Aanmelden uiterlijk do. 14 jan. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83.
 
Woensdag 17 februari 2021: studieavond jaarprogramma
eind 2021 en begin 2022
Aanvang 20 uur.
Indien de situatie met corona dat toelaat, zal in gezamenlijk
overleg het programma voor het komende jaar vastgesteld
worden. Vergaderlocatie wordt later bekend gemaakt. Wie graag
aanwezig wil zijn: neem agenda en ideeën mee! Mocht je niet in
staat zijn te komen en heb je wel ideeën, geef die dan s.v.p.
uiterlijk zondag 14 febr. door.
Aanmelden (max 8 leden) uiterlijk zo 14 febr. bij Anke Burgers,
amm.burgers@gmail.com, tel. 071–57.67.870.
 
Zondag 21 februari: excursie Starrevaart
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet).
Op fietsafstand van Leiden ligt ‘onze’ Starrevaartplas. Deze on-
diepe plas die pal naast de A4 ligt, is de rustplaats voor steltlopers
en eenden, voordat ze op weg gaan naar hun broedgebieden
verder in het noorden. Bijzondere soorten die hier in deze tijd
van het jaar gezien worden zijn kleine zwaan, grutto, wulp,
smient, pijlstaart, brilduiker, rosse stekelstaart. We doen een

telescoopsessie in de kijkhut en maken daarna een wandeling
om de plas.
Aanmelden uiterlijk do. 18 febr. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 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 (e-mail: leo.jalink@naturalis.nl).
 

(advertentie)
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Idee over beleid IVN
Dit verhaal begint bij mijn begin. Als jonge vogelaar werd ik
gevraagd om mee te doen met de Natuurwacht. Een soort BOA,
Bewust Onbetaalde Ambtenaar. We moesten mensen wijzen op
hun “verkeerde” gedrag. Dat werkte echter alleen, als we ook
uit konden uitleggen waarom het verkeerd was. We kwamen in
contact met Jan Nijkamp. Hij was bezig vanuit de KNNV een soort
educatieve groep op te zetten, om mensen te leren hoe de natuur
echt werkt, hoe die natuur zelf de onderlinge relatie tussen mens
en natuur verduidelijkt. Dat werd en is IVN.
In de loop der jaren heeft IVN zich steeds verder ontwikkeld. Er
waren immers altijd creatieve mensen, die goede ideeën hadden,
zoals natuurwerkkampen voor jongeren, uitgebreide gidsencur-
sussen, groene cursussen en landschapsonderhoud.
Het beeld dat we nu zien, is heel divers en stimulerend. Er is nog
steeds ruimte voor nieuwe initiatieven.
Wat ook belangrijk is, en in de toekomst wellicht belangrijker
wordt, is de samenwerking met andere organisaties. In Leiden
hebben we het geluk gehad om gebruik te kunnen maken van
de kennis van de universiteit. Bij de eerste gidsencursus hadden
we een groep “studenten”, die mee kwamen luisteren en de
cursus volgden. Mensen uit die groep hebben naderhand belang-
rijke rollen gespeeld in de afdeling. Ook belangrijk is de samen-
werking tussen de verschillende verenigingen. Zonder de kennis
en kunde van wat ik noem de specialisten van onder meer de
KNNV, hadden we als afdeling het nooit zover gebracht. Het

omgekeerde is natuurlijk ook waar. Doordat IVN de natuur bij
velen onder de aandacht wist te brengen, kregen andere orga-
nisaties er ook leden bij.
De toekomst: er moet een nauwere samenwerking komen tussen
de verschillende natuurorganisaties, ieder met zijn eigen uit-
gangspunten. IVN zal nieuwe initiatieven moeten blijven onder-
steunen, en zal moeten nadenken hoe het op verschillende
manieren mensen kan blijven benaderen. Niet iedereen heeft
dezelfde interesses. Volkstuinders kijken anders naar de natuur
dan vogelaars of insectologen. Voor de een zijn kruiden belang-
rijk, voor een ander gaat het om bloemen of insecten. Aan de
vereniging en het bestuur de taak dit goed te monitoren en zo
mogelijk te faciliteren.
IVN staat voor educatie en voorlichting. Daarmee kunnen we al
vroeg beginnen. Het schooltuinwerk is daar al mee bezig. Kunnen
we dit uitbreiden naar scouting? Ook zij hebben programma’s
om natuur en natuurkennis te promoten. Kunnen we een tuin-
programma ontwikkelen voor mensen in een bejaardencentrum?
Hoe houd je samen een tuin bij?
Plannen voor een groen balkon? Een groentebalkon? Er is al
ervaring ook binnen onze eigen groep.
Kortom, probeer uit. Gaat het niet goed, dan heb je in alle geval
je best gedaan. Ik ben trots op IVN-Leiden en de vele vrijwilligers
met wie ik heb samengewerkt en dat mag iedereen weten.
                                                                          Jan la Haye

Terugblik
Toen ik in 1995 lid werd van IVN-Leiden, had ik al een twintig-
jarig “milieuverleden” achter de rug, bij het Directoraat-generaal
Milieu van het Ministerie van VenM (later VROM). Daarna was ik
als vrijwilliger gaan werken bij het Zuid-Hollands Landschap, niet
in het bos met bijl en zaag, maar op kantoor en ook vaak in de
Duin- en Bollenstreek voor overleg met regionale overheden en
milieugroeperingen.
Bij het IVN volgde ik allerlei cursussen (vogelzang, duin/strand,
landschap). Ik kwam onder de indruk van de IVN-aanpak: niet
met veel lawaai actie voeren, ook niet gaan figuurzagen in het

landschap, wat Natuurmonumenten nogal eens doet tegenwoor-
dig, nee: mondelinge cursussen geven en  mensen me naar
buiten nemen om te laten zien hoe mooi het allemaal is en in
elkaar zit, zodat je daar bewondering en respect voor krijgt.
Na een tijdje werd ik opgenomen in het bestuur.
Dat bestond toen uit Dineke Kistemaker, Harm Heddema, Jaap
de Jager en Wim Olthof. We hadden goede bestuursvergaderin-
gen, maar ‘s zomers was het nog wel eens bloedwarm, daar
onder het dak van de Kinderboerderij in de Merenwijk. Ik deed
meestal “administratief” werk: activiteitenroosters opstellen en
                                                  verspreiden, verslag bijhou-
                                                  den  van  het coördinatoren-
                                                  overleg, enzovoort. Een keer
                                                  per jaar had ik nog een spe-
                                                  ciale functie: als zelfbenoem-
                                                  de  “chef-kurk”  zorgen voor
                                                  drankjes en bijbehorend glas-
                                                  werk  na afloop  van de jaar-
                                                  vergadering in het Koetshuis
                                                  in de Leidse Hout.
                                                  Naast deze activiteiten kreeg
                                                  ik er nog een andere bij.
                                                  In de beginjaren negentig ga-
                                                  ven de drie gidsen Corina de
                                                  Jong, Ellen van Rijn en Willem
                                                 de Wolf rondleidingen over de
                                                 voormalige begraafplaats aan
                                                 de Groenesteeg in Leiden.
                                                  Naar ik begreep “schuurde” er
                                                  iets  tussen  het IVN-bestuur 
                                                 en het bestuur van de begraaf-
                                                  plaats. Het fijne ervan heb ik
                                                  nooit begrepen, maar er werd
                                                  afgesproken   dat  er  overleg
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zou komen tussen beide besturen. Resultaat daarvan was dat
een lid van het IVN-bestuur ook zitting zou nemen in het bestuur
van de begraafplaats. Dat lid werd ik. Ik heb het met veel plezier
gedurende veertien jaar gedaan.
Nog een klus buiten de deur: Voorzitter van het IVN District Zuid-
Holland. Ook dat heb ik met plezier gedaan, maar op een gege-
ven moment moest ik daarmee stoppen omdat de administra-
tieve ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam steeds
slechter werd.
Laatste en eigenlijk geen IVN-klus: een kleine twintig jaar wei-
devogelbescherming bij melkveehouders in de Papenwegse
Polder. Heerlijk buiten met een heel goed doel.
Een persoonlijk ding moet mij nog van het hart: IVN heeft mij
een heel groot cadeau gegeven: TEXEL! Op 13 september 1998
ging het jaarlijkse IVN-uitje naar Texel. Ik was erg onder de

indruk van de schoonheid van het eiland, ik ben er van gaan
houden en ga er sindsdien twee keer per jaar naartoe.
Het bovenstaande bevat een aantal herinneringen aan mijn eerst
jaren. IVN-Leiden is in mijn waarneming nog steeds een bloei-
ende vereniging die ook technische ontwikkelingen niet heeft
genegeerd.
Voor de toekomst  denk ik dat het goed is hetzelfde educatieve
beleid voort te zetten. Het zou daarbij goed zijn om te proberen
ook tot nu toe minder belangstellend publiek te “vangen” door
wat meer publiciteit naar buiten (is er een reclameman/vrouw in
de zaal?).
Alles overziende, wat ik allemaal van IVN leerde en mocht doen
kom ik tot de conclusie: er heb er van genoten, ik heb meer aan
IVN te danken dan IVN aan mij!
                                                                 Hans Cornelissen

Waterkwaliteit grote vijver Leidse Houtenorm verbeterd!
De Leidse Hout is natuurlijk bij iedereen bekend. Een prachtig
stadspark in Leiden aan de gemeentegrens met Oegstgeest. Het
park werd op 30 juni 1931 geopend. Het is aangelegd als
werkverschaffingsproject, zoals ook het Haagse Zuiderpark en
het Amsterdamse Bos. De Leidse Hout is vooral beplant met
typisch Nederlandse bomen en planten. Er zijn daarom nog steeds
veel eiken, essen, beuken en elzen terug te vinden in het park.
Elk jaar organiseert het Boerhaave museum en JES Rijnland een
zomerschool. De zomerschool is een educatief programma voor
nieuwsgierige leerlingen uit groep 6 en 7 van de basisschool, die
in de zomervakantie graag iets extra´s willen leren. Tot twee
keer toe hebben onze IVN-gidsen een groep jonge kinderen de
verrassingen van dit bos, maar vooral van het plasje achter de
feesttent, kunnen tonen.
In 2018 werd de grote vijver onderzocht en wat opviel was dat
dit (bijna) stilstaande watertje te lijden heeft onder overmatig
eendjes voeren. Daardoor tieren veel afvalstoffen, waardoor
algen, welig. Het water was troebel en groen. Vanwege de ge-
ringe stroming groeiden er veel draadalgen en flab (floating algae

beds). Vandaag de dag is het anders. De verbetering komt
doordat er veel minder eendjes gevoerd worden. Ook helpen de
zwanen enorm goed mee om de grote bossen Gedoornd hoorn-
blad die onder water groeien, te snoeien. Wat groot plezier op-
leverde was de rode Amerikaanse rivierkreeft, maar ook de
herenfiets die we uit het water hebben gesleept. De tweede
sessie leverde een portefeuille op. Leeg. Advies: goed op je fiets
en geld letten.
Kijk eens op https://onderwaterinleiden.nl/leidsehout. Een fan-
tastische impressie. We vonden onder andere een jonge zeelt,
heel veel waterdiertjes en vooral héél schoon en zuiver water.
Het slootjesonderzoek werd vervolgd met een wandeling door
het bos, en het meten van de hoogte en ouderdom van de bomen.
Een enkele boom was wel 130 jaar oud. De spiegeltjeswandeling
was een openbaring en het plakken van bloempjes, bladeren en
sprietjes blijft altijd een succes voor deze leeftijdsgroep. Een
heerlijke middag, en voor ons als IVN belangrijk, omdat we de
basis kunnen leggen voor toekomstige gidsen.
                                                                 Wietse Roodenburg
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Sjakie de fietspadkreeft in Leidenen Voorschoten
Daar staat hij met zijn rode lijf en verspert je de weg. Dreigend
wuift hij met zijn knobbelige scharen: “Zal ik je even knijpen?”
De Rode Amerikaanse Rivierkreeft – Sjaak voor ingewijden –
wordt steeds vaker gezien op oevers en fietspaden.
 
Waar komt deze rode rakker vandaan, of beter gezegd:
waar gaat hij heen?
Ze zijn meegekomen met ballastwater of uit aquaria gekieperd.
Ook werden ze vroeger uitgezet door kasteelheren, omdat de
inheemse rivierkreeft niet meer kon voldoen aan de groeiende
vraag van de edelen om het delicate vlees. Redelijk ongehinderd
door natuurlijke vijanden koloniseren ze al decennia lang heel
Europa. Onderweg naar volwassenheid vervellen ze tientallen
keren, om uiteindelijk zo’n veertien centimeter groot te worden,
antennes en klauwen niet meegerekend.
Deze vurige stadswaterbewoners gaan in het najaar trippelend
over de bodem én over de weg op pad, omdat het volgens hun
biologische klok tijd wordt om hun leefgebied uit te breiden. De
term invasieve exoot is zeer gepast: deze soort weet zich prima
te handhaven in zijn nieuwe leefomgeving en richt vervolgens
veel schade aan. De tienpotigen zijn niet alleen schadelijk door
hun vraatlust, ze graven ook diepe gangen in oevers en kade-
muren en vertroebelen het water. Het verslinden van de onder
water gedoken planten in Polderpark Cronesteyn was dit jaar
zelfs zó effectief, dat jonge zwanen aan ondervoeding overleden.
Buiten de afkalving van de oevers en vertroebeling van het water
glijdt ook het vee (en mogelijk de boer op zwaar materieel) zó
de sloot in. Je enkel verzwikken is hier ook zó gebeurd, dus let
goed op tijdens veldwerk langs de oevers van menige waterpar-
tij.
Gelukkig maakt een groeiend aantal inheemse (van oorsprong
Nederlandse) viseters zo langzamerhand kennis met dit lekkere
hapje. Er zijn al waarnemingen gedaan van watervogels die de
tienpotigen ‘ontklauwen’ en het garnaalachtige lijf met smaak
oppeuzelen, zoals reiger, meeuw en kauw. Er is zelfs een onbe-
vestigde waarneming van een Leidse schildpad met een kreeft.
Ook nemen chef-koks de talrijke lokaal gevangen, exotische
kreeften graag af van beroepsvissers. En bewoners leggen ze op
de buurtbarbecue. Als we de natuurlijke vijanden helpen kennis
te maken met deze nieuwe voedselbron, zou er op termijn wel
eens een beter evenwicht kunnen komen onder het oppervlak.
 
Vissen in beeld
In een flink aantal Leidse wijken, alsook in Voorschoten, telde ik
dit jaar tijdens het vissenmonitoren krabben, kreeften, salaman-
ders, schildpadden en zoetwaterslakken, maar ook aal, alver,
baars, blankvoorn, brasem, Chinese wolhandkrab, karper, kol-

blei, kleine modderkruiper, marmergrondel, pos, rietvoorn, ri-
vierdonderpad, snoek, snoekbaars, tiendoornige stekelbaars,
zeelt en zwartbekgrondel. Beeldmateriaal uit uw wijk kunt u
bekijken via de het menu Jouw wijk op onderwaterinleiden.nl.
In het water langs de Trompweg (Van Slingelandtplantsoen) werd
ik blij verrast door drie paaiende zeelten, een grote snoek en
grote aantallen jonge snoekjes en voorns. Bewoner Fer von der
Assen is al vele jaren bezig om in dit stilstaande stuk water het
zuurstofpeil op orde te krijgen: tijdens piekbuien in de zomer
gaan door overstort ieder jaar onherroepelijk de grootste vissen
dood. Zo ook dit jaar: op 10 augustus snorkelde ik nog in
kraakhelder water met onder andere zeelt Evie en snoek Vader
en acht dagen later dreven ze dood aan het oppervlak na een
hoosbui. Hier trof ik ook een klein aantal volwassen rode Ame-
rikaanse rivierkreeften aan, wat bijzonder jammer is. Ze zullen
in korte tijd hun stempel gaan drukken op het leven in de
speelvijver, nu nog met salamanders, nabij Station de Vink.
 
Vissen buiten beeld
Dit jaar zag ik nog níet: de bot, bittervoorn, vetje of winde –
althans, dat dénk ik. De komende maanden spendeer ik vele
dagen en nachten aan het uitpluizen van alle beeldmateriaal dat
ik maakte tijdens telrondes. Een samenvatting uit de rapportage
die ik voor de waterminnende instanties maak, zult u vast terug-
zien in Bladgroen of Daucallium+.
Om zelf te oefenen in het herkennen van vissen, kreeften en
krabben (zie kader) is er een pagina met diverse quizzen en een
kleurplaat met anatomisch correcte dieren in de blauwgroene
stadsnatuur.
 
Zonnebadende exoten
Dit voorjaar vertelde natuurkind Juul uit de Professoren- en
Burgemeesterswijk me over een andere exoot: een moeras-
schildpad die gevangen was. Het dier werd meegegeven aan
bijzonder opsporingsambtenaren, die het naar de Schildpadden-
opvang in Alphen aan den Rijn brachten. Als u meerdere schild-
padden heeft gezien in uw wijk, hoor ik dat graag voor het lan-
delijke lettersierschildpaddenonderzoek. Ze warmen het koude
(want reptielen-)lijf graag op een veilige plek op, zoals een oude
boomstronk die net uit het water steekt. Dit voorjaar kreeg ik
telgegevens door uit onder andere de Vijf Meilaan, Havenwijk--
Zuid, de Zijlsingel en uit Cronesteyn. Meld uw waarneming met
foto aan info@onderwaterinleiden.nl en wellicht ziet u deze terug
in de maandelijkse nieuwsbrief.
Tekst en foto’s: Aaf Verkade, Projectleider Vissenmonitoring
(voor foto's: zie volgende pagina en het achterblad)
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Sjakie zelf (zie tekst blz. 9; foto: Aaf Verkade)
 Bijzondere vondst

ik op de vindplaats het bewuste plantje terug, twee dagen na de
vondst door Sieneke.
Thuis begin ik met opkweken, maar het plantje gaat achteruit.
Na enig overleg belandt het, in gedroogde vorm, in Naturalis, bij
Leni Duistermaat.
Eind januari krijgen we de volgende mail van haar (zie hiernaast):
En nu dromen we ervan dat deze Cochlearia acaulis een nieuwe
soort wordt van het urbaan district...
                                                            Jeannette Teunissen

Een bijzondere vondst tijdens eindejaarsplantenjacht, december 2019, Leiden.
 
Aan de 5e Binnenvestgracht vindt Sieneke een aardig
plantje met paarsblauwe bloempjes. We buigen ons
erover, niemand herkent het, en niemand beseft nog
dat het een bijzondere vondst betreft.
Ik plaats de waarneming op waarneming.nl, met
foto’s (zie hiernaast). Niels Eimers, een zeer deskun-
dige validator, herkent het plantje ook niet, maar
denkt wél aan een Cochlearia. Hij stelt plaatsing op
het forum van waarneming.nl voor. Daarnaast advi-
seert hij om materiaal met zo mogelijk vruchtjes te
verzamelen voor Naturalis.
Op het forum komt de reactie van Rien Ondersteijn
“Doet veel denken aan Ionopsidium acaule. Is een
kustplant van Spanje en Portugal.’
Via google zie ik dat hier en daar zaad van deze soort
te koop is.
Op zoek naar planten met rijpe vruchtjes in de om-
geving, inclusief de nabijgelegen Hortus, vind ik niets,
zelfs geen exemplaar zonder vruchtjes. Maar wél vind
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Kamperfoelie

De Kamperfoelie is een slingerplant. Al heel vroeg in het voorjaar
groeien de scheuten van de kamperfoelie uit. Deze zijn bestendig
tegen de vorst. Tot laat in het najaar bloeien de welriekende
bloemen. Ze geuren in de avond en de schemering. De ranken
slingeren zich om takken van andere bomen of struiken die
houvast geven. Het beeld van tak en rank is van oudsher een
symbool van de eenheid van man en vrouw. In het volgende
middeleeuwse gedicht illustreert Marie de France dit op haar
eigen wijze. Deze Franse dichteres leefde in de twaalfde eeuw
aan het Engelse hof waar de koningin van Frankrijk met de En-
gelse koning getrouwd was.
Deze koningin Alienor had haar hofhouding met haar dichters
meegenomen, toen zij haar man, de koning van Frankrijk, verliet.
De dichters van haar hof hoorden de Keltische verhalen die zij
navertelden, vermengd met de hoofse, Franse, gedachten. Ook

Chretien de Troies leefde aan dit illustere hof en schreef als
eerste Franse auteur de verhalen van koning Arthur op in de
eerste Franse romans.
Het volgende fragment behoort tot de cyclus van Tristan, de grote
held uit deze tijd. Tristan is een wezen van het woud, waar hij
zich vaak moet verschuilen. Hij geeft zijn boodschappen aan zijn
geliefde Isolde in de vorm van bloemen en bladeren. Steeds
opnieuw lokt hij haar weg van het hof, waar zij naast haar man
Marc leeft. Maar zij en Tristan zijn voor altijd verbonden door de
toverdrank die zij dronken. Deze drank echter was bedoeld voor
Isolde en Marc.
 
Het volgende fragment is een fragment van de Lai, wat lied
betekent, van Marie de France. Tristan heeft gehoord dat de
koningin op weg is naar Tintagel voor het Pinksterfeest.
 

"Tristan hoorde dit, verblijdde zich zeer
zag hij de geliefde nu weer?
Als hij langs deze wegen ging,
zag hij zeker de koningin.
De dag dat de koning zou komen
verschool hij zich onder de bomen.
Op de weg die zou gaan zijn heer
legde hij een gespleten tak neer.
Met zijn mes sneed hij weg de bast
hij heeft zijn naam erin gekrast.
Mocht de koningin de tak zien,
dan herinnerde zij zich misschien
haar vriend, al een andere maal,
zo vertelt nog een verhaal
herkende zij haar geliefde
aan een tak die hij doorkliefde.

In het kort heeft hij geschreven,
zonder haar kan hij niet leven
en hij is hier lang gebleven–
ach, ware het hem gegeven
om nog eenmaal te aanschouwen,
de koningin, zijn lieve vrouwe.
Daarom heeft hij nu dit verteld,
met hem is het nu zo gesteld
als met de kamperfoelierank,
die hier zijn bestaan aan dankt
en klimt gelijk een geurig lint,
zo kunnen tak en bloem leven,
losgemaakt moeten zij sneven,
dan is leven van korte duur
en nadert snel het stervensuur.
"Schone vriendin, zo zijn wij,

noch ik zonder u, noch gij zonder mij."
De koningin rijdt door het bos,
peinzend kijkt ze naar het mos,
zij zag de tak, zij zag hem wel,
alle letters herkende zij snel.
Tot de ridders van haar stoet
zegt ze dat ze rusten moet.
Ze eerbiedigen haar wensen.
Ze gaat nu weg van haar mensen.
Zij roept tot zich van haar vrouwen
Brenguin die zij kan vertrouwen.
Ze is iets van het pad gegaan,
reeds ziet ze haar geliefde aan,

(vervolg op pagina 11)
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meer dan alles wat er leeft,
mint zij hem die haar vreugde geeft.
Vrijuit is het dat hij vertelt,
een groot geluk in haar opwelt.
Dan vertelt zij hem van een plan
hoe hij zich met de vorst verzoenen kan.
Het had hem veel verdriet gedaan
dat hij hem wegzond door verraad.

En toen zij weer afscheid namen
waren zij geheel in tranen.
Tristan sleet in Wales zijn dagen
tot zijn oom naar hem zou vragen.
Tristan maakte nu een nieuw lied
want vergeten wil hij niet
de woorden van zijn vriendin:
op de harp zong hij van zijn min,

van de blijdschap van hun minne
wil hij vol vreugde zingen.
In een Lai wil hij haar roemen
Ik zal ze voor u kort opnoemen:
Gotelef heet het Engels verhaal
Chievrefoil in de Franse taal.
De lai zo hij hij hier is vermeld,
heb ik naar waarheid u verteld.
 De namen Gotelef en Chievrefoil betekenen allebei kamperfoelie,

letterlijk geitenblad, naar het oorspronkelijke Latijnse capri foli-
um.
Deze vertaling is ontleend aan de uitgave van de Lais die ik voor
de uitgeverij Spectrum maakte en die verschenen is in de serie

Prisma Klassiek in 1982.
In het verhaal van Tristan en Isolde, in de ontmoeting van cultuur
en natuur, wint de held Tristan, de natuur, altijd.
 
                                                                   Anneli ter Mors

Verslag excursie Kijfhoek voorklanten IVN-Duincursussen
De Voorjaarsduincurus 2020 kon niet doorgaan. We besloten
daarom in het najaar een losse excursie te houden voor wie zich
opgegeven had. Ook de deelnemers van de cursus van 2019
kregen een uitnodiging. Eigenlijk waren we al van plan zo’n extra
excursie in het najaar te geven, omdat er voor een nieuwe na-
jaarscursus veel te weinig voorbereidingstijd was. Wellicht wel
in 2021 of 2022. We wilden voor onszelf een extra oefening om
in dit terrein in deze tijd te gidsen.
Met ongeveer acht gidsen stonden we klaar, op 10 oktober om
half tien. Negentien personen hadden zich opgegeven. Er was
slecht weer voorspeld: buien met hagel, mogelijk onweer, en
veel wind. Maar zon en wolken wisselden elkaar af en het bleef
droog. De deelnemers werden verdeeld, met twee gidsen per
groep. Zelf leidde ik ook een viertal, samen met Lex Burgel.
Toegangskaartjes en vergunning voor de excursie waren gere-
geld.
We hadden enkele weken eerder de boel al verkend. Het terrein
en de paden zijn immers niet aan ons allen goed bekend. Maar
na het voorlopen viel er veel regen en was alles behoorlijk ver-
anderd. We konden de deelnemers geen vlindertjes en bijtjes
laten zien, want die vliegen nauwelijks bij veel wind en maximaal
twaalf graden. De paddenstoelen waren evenwel uit de grond
geschoten! We zagen een vliegenzwam, altijd mooi. Maar
vooral de wasplaatjes waren echte plaatjes: warme kleuren rood,
warme kleuren geel. Met mijn meegenomen spiegeltje liet ik ook
de evenzo gekleurde steel en de lamellen bekijken. In ieder geval
de algemene zwartwordende wasplaten lieten zich zien. In alle
stadia van mooi gekleurd rood via bijna zwart tot geheel zwart,
steeds met dezelfde paddenstoelvorm. Het kleinere vuurzwam-
metje, mooi rood en met bolvormige hoed, liet zich bewonderen.
Er stond ook een prachtige gele wasplaat. Een puntmutswas-
plaat? Misschien was deze ook een zwartwordende. Na enige
beschadiging van de steel daarvan wordt die ter plaatse ook wat
zwart, zo las ik later thuis.
Ook zagen we enkele aardsterretjes, de gesteelde stuifbal en een
groep koraalzwammen. Een witte slijmzwam (boompuist?) zat
op een stammetje. De algemene amethistzwam, ook rodekool-
zwam geheten, vertoonde zich, net als de plooivoetstuifzwam en
honderden grote parasolzwammen, vele volledig uitgegroeid,
zodat je de ring op en neer kon schuiven, en andere nog in het
stadium van trommelstok. Natuurlijk ontbraken de zwavelkopjes,
honing- en berkenzwammen niet. Lex vertelde nog bij een flinke
liggende tak met zwam, dat je kon zien dat het vruchtlichaam
vrij recent was, want de gaatjes wezen omlaag. Op sommige
berkentakken zaten trouwens tonderzwammen.

Bij de plasjes was er aandacht voor de watervogels, zoals de
tafeleenden en enkele krooneenden. Dit onderdeel kwam vooral
op naam van Lex. Zelf had ik geen kijker bij me, omdat ik toch
al veel regenkleding bij me had. Eerder zagen we nog een
slechtvalk.

Bij een van de eerste eiken waren er honderden galletjes op de
bladeren te zien: lensgalletjes, plaatjesgallen en siergallen. We
zagen enkele mosgallen op de hondsroos. De eiken zaten ook dit
jaar weer dik in de eikels. Het gebied leent zich ook uitstekend
om allerlei bessen te tonen, maar om de groep niet te overvoe-
ren beperkte ik mij tot enkele soorten zoals de aspergebessen
en zuurbes. Er bloeiden verder nog, opvallend, nachtsilenes,
vleugeltjesbloemen en reigersbekjes, als uit een voorjaarsbloe-
mencatalogus.
Bijna aan het eind zagen we in een beeld nog een gekraagde
aardster, een mosgal, en een boomkikker. Insecten? Toch nog:
rode bosmieren. U ziet aan deze opsomming, dat ik de nadruk
legde op fraai ogende soorten en echte duinsoorten, en er niet
erg precies op lette welke soort iets was. Een keuze. Lex zou
trouwens bij deze excursie een geheel ander verhaal geschreven
hebben.
Bij het vertrekpunt aangekomen zagen we een donkere lucht
naderen. Ik hoorde nog net van een ander groepje (we volgden
allemaal dezelfde route) dat zij een peperbus gezien hadden.
Ook dit is een aardster, de grootste van al, en buiten ons duin-
gebied vrijwel ontbrekend, ook in de buitenlanden. Snel begaf ik
mij huiswaarts, maar moest mij al binnen enkele kilometers in
mijn regenkleding hijsen. Gelukkig bleven onweer en hagel uit
en was het tussen de buien door bijna droog.
                                                               Peter van den Berg

               Vuurzwammetje (foto: Peter van der Aart)
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Oproep: vrijwilligerswerk Vlietland
De vereniging Vrienden van Vlietland heeft van de Provincie Zuid-
Holland een fraai budget ontvangen om Vlietland mooier te
maken! Doel hierbij is de natuurwaarden in Vlietland, en daarmee
de aantrekkelijkheid, te vergroten. Voor de inzet van het budget
is er in overleg met diverse partijen, waaronder Staatsbosbeheer
(SBB), een voorstel opgesteld en geschreven.
Het komende jaar gaan de volgende plannen gerealiseerd wor-
den:
a: het inzaaien van een zogenaamd bijenlint;
Omdat het succes van zo’n bijenlint erg afhangt van een aange-
past maaibeleid, wordt ervoor gekozen dit werk uit te besteden
aan (SBB), dat met gespecialiseerde aannemers maatwerk kan
leveren. Dit alles gebeurt in nauw overleg met onze vereniging.
b: een ijsvogelwand;
Gekozen werd voor een plek vrijwel recht tegenover het vogel-
kijkscherm, zodat recreanten de verwachte activiteiten bij de
nesten goed kunnen zien. Het plaatsen van de ijsvogelwand staat
dit najaar of eventueel komend voorjaar op de rol.
Uitvoering: SBB, in nauw overleg met de Provincie en onze
vereniging.
c: nestkasten;
Zo’n 150 nestkasten zullen op kansrijke locaties door heel
Vlietland worden opgehangen. Van belang daarbij is dat zoveel
mogelijk kastjes vanaf de wandelpaden voor recreanten (enigs-
zins) zichtbaar zijn, zonder dat de vogels verstoord worden.
Overwogen wordt om in delen met eikenbomen relatief veel
mezenkasten op te hangen met het oog op de eikenprocessie-
rups. Gekozen is voor modellen die vooral geschikt zijn voor de

grauwe vliegenvanger, koolmees, pimpelmees, bonte vliegen-
vanger, boomkruiper en grote bonte specht. Ook komen er en-
kele vleermuiskasten.
Plaatsing: vóór de winter, omdat soorten die ’s winters in de
kasten slapen, de neiging hebben er daarna in te gaan broeden.
We willen bij de uitvoering en het onderhoud, op woensdag 18
november en op zaterdag 21 november van 13–17 uur, vrijwil-
ligers inzetten.
d: zogenaamde ‘stinsenplanten’ met speciale bolgewassen in
geschikte bosvakken;
Voor het planten van bolgewassen (stinsenplanten) zijn - in
overleg met SBB - al stukken bosgrond in Vlietland uitgezocht
die voor langere tijd met rust worden gelaten en op geschikte
routes liggen. Het is namelijk de bedoeling dat de bloementa-
pijtjes die gaan ontstaan, het plezier vergroten van wandelaars
en fietsers. De uitgezochte bollen verwilderen gemakkelijk,
vragen geen extra onderhoud en bloeien op verschillende tijd-
stippen in het voorjaar. De keuze ligt op sneeuwklokje, boeren-
krokus, winterakoniet, boshyacint en daslook.
Bij het planten willen we ook vrijwilligers inzetten. Ook (klein)-
kinderen onder leiding van volwassenen zijn hartelijk welkom!
Alles gebeurt in de herfstvakantie: op woensdag 21 oktober en
zaterdag 24 oktober van 13–17 uur.
 
Voor uitvoering van de plannen c en d zijn de Vrienden van
Vlietland op zoek naar vrijwilligers. Wil je hieraan deelnemen?
Kijk op https://www.vriendenvanvlietland.nl voor nadere infor-
matie.
                                                                 Ton van Geijlswijk

Twee oortjes in coronatijd
Afgelopen winter heb ik voor plaatsing in het Ommedijkse Bos
een aantal nestmanden voor Ransuilen / Boomvalken aange-
schaft. Vooral ransuilen broeden graag in oude kraaien- en ek-
sternesten. Toen ik 32 jaar geleden met de WAN begon, trof ik
tijdens de voorjaarsmaanden enkele Ransuilen in het Ommedijk-
se Bos. Helaas is het aantal broedparen de afgelopen 30 jaar
flink afgenomen, waardoor ik ze daarna niet meer broedend heb
aangetroffen.      
In de laatste winter vond ik bij Vivara enkele kunstnesten voor
roofvogels, waaronder nesten voor buizerd en boomvalk. In  het
Ommediijkse Bos hebben we vervolgens vijf van die nesten
opgehangen. Ze zouden dan in ieder geval genoeg keuze hebben.
Begin mei is voor ons de periode dat we alle nestkasten gaan
controleren: torenvalk, bosuil (2e controle), maar ook de boe-
renzwaluwnesten in de stal van de aangrenzende boerderij
Nellesteijn. Bij controle van Ransuilenmand 1 was het gelijk raak.
Wow! Er lag een ei in. Maar was dit wel van een Ransuil? Was het niet gewoon een ei van een Houtduif? Hier kon ik maar op

één manier achter komen: regelmatig en op grote afstand con-
troleren. Het nest hadden we aan de rand van het bos, op onge-
veer vier meter hoogte in een vork van een Els gehangen. Om-
geven door dichte meidoorns, maar met open vluchtroute richting
de polder. Hier kon ik dus met de telescoop het nest de daarop-
volgende weken perfect volgen. En wanneer er dan iemand naast
me staat met een fotocamera waarvan de lens het formaat van
mijn telescoop heeft, dan kunnen er mooie foto’s gemaakt gaan
worden.
Bij de eerste controle op 13 mei zag ik inderdaad twee grote
zwarte ogen met twee oortjes  boven de nestrand uitkomen. YES!
Het is inderdaad een broedende Ransuil.
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t/m Juli bracht ik wekelijks een bezoek aan het Ommedijkse Bos.
Allereerst voor de algemene vogelinventarisatie maar natuurlijk
ook om te genieten van de Ransuil op haar/zijn nest. En genieten
was het zeker.
Naarmate de weken verstreken kwam de Ransuil steeds hoger
te zitten. Allereerst was er natuurlijk maar één ei om warm te
houden. Later bleken er drie eieren in het nest te liggen en moest
er toch wat voorzichtiger en hoger in het nest gezeten worden.
Dit was zeker het geval vanaf  het moment dat de eieren uitkwa-
men. Dit was eind mei/begin juni. Hoe groter de uilskuikens
werden, hoe meer er van de ransuil was te zien .
Vanaf het moment dat er kuikens waren ben ik een aantal
avonden tot aan donker toe in het bos geweest. Wat hoor en zie
je ‘s avonds wat je ‘s ochtends niet hoort?

Wat gaat er gebeuren in de schemering? Heel zachtjes begon de
ransuil op het nest te roepen. Vrijwel direct gevolgd door het
mannetje dat met een prooi aan kwam zetten. De prooi, waar-
schijnlijk muis, werd afgegeven, waarna het warm houden van
de kuuks over werd genomen door de partner. Naarmate de
weken in juni verstreken gingen beide ouders op pad en hoorde
ik vanuit het nest voor het eerst het klaaglijke gepiep van de
kleintjes.
Op 14 juni gingen we de kuuks ringen. Hier heb je altijd voor-
en tegenstanders van. Maar persoonlijk vind ik dit een perfecte
manier om publiek, maar m.n. kinderen, bij de natuur te betrek-
ken. Wanneer je de verrassing en het enthousiasme op het ge-
zicht van volwassenen en kinderen ziet, wanneer ze voor het
eerst een uil zien en een kuiken kunnen vasthouden. Uiteraard
zijn er altijd maar twee personen uit het publiek die ze vast mogen
houden. Door de corona was er dit jaar een kleine groep.
Tot slot ben ik op enkele snikhete avonden in augustus nog terug
geweest om te kijken hoe het met “mijn kleintjes“ was. Ze waren
uiteraard vliegvlug en vlogen al aardig ver rond het bos. Af en
toe kwamen ze weer terug en vlogen vlak boven mijn hoofd naar
een boom.
Al met al bracht deze gebeurtenis en natuurervaring enige ver-
lichting in deze voor ons toch wel zware Coronaperiode.
                   Laat het voorjaar maar weer komen!
                                                                            Johan Kieft

Ik heb daar een aantal avonden, in dit toch wel bijzondere en
gevarieerde bosje,
heerlijk genoten van
de ondergaande zon,
de opkomende sche-
mering, de vogels
die zich nog even
allemaal laten horen
én het zielige gekef
van een geit die een
zacht antwoord krijgt
van een kalf. Waar
ligt het, wat zou ik
graag willen zien?
Maar het bewijs
van aanwezigheid
is voor mij al ge-
noeg. Hier vind je
rust, ruigte en bio-
diversiteit. Dat al-
lemaal door jaren-
lange inzet van vrij-
willigers.
Maar ik was hier

 voor de ransuilen.
Voor meer informatie: groepwan.blogspot.com

Kafferkoren (Sorghum bicolor)
Op 24 september vond ik een bijzondere plant, namelijk Kaffer-
koren, een graanplant en dus lid van de grassenfamilie. De naam
kan natuurlijk niet meer: kaffer is een scheldwoord voor de
Bantoes in zuidelijk Afrika en zou net als negerzoen al lang uit-
gebannen moeten zijn.
De plant is in meer dan dertig landen, voornamelijk in Afrika en
Azië, een basisvoedsel en kent nog vele andere toepassingen.
Het gebruik gaat ver terug: rond 3000 voor Christus werd het
gras gedomesticeerd in Ethiopië en begon vandaar aan zijn op-
mars. Met Afrikaanse slaven kwam de plant in de Verenigde
Staten waar hij nu in vele variëteiten grootschalig wordt ver-
bouwd en als veevoer mais verdringt. Wereldwijd staat Kaffer-
koren op de vijfde plaats van de verbouwde granen. Hij gedijt
goed in warme en droge omstandigheden en groeit bijzonder
snel, met een hoge (eiwit)opbrengst. In Nederland is de eenja-
rige plant zeldzaam; als adventief die kan verwilderen. Het zaad
wordt gebruikt in voedermengsels, onder andere voor vogels.
Het is echt een toevalstreffer om Kafferkoren in het wild tegen
te komen en dat overkwam me nu binnen een paar jaar al voor
de tweede keer. De plant groeide op een aparte plek aan de
Rhijnhofweg, namelijk onder de recent verbrede Rijnbrug van de
A44. De grond daar is volledig bestraat en de plant is in een voeg

ontkiemd. Hij staat daar moederziel alleen, wat zijn aparte status
extra benadrukt. Maar de
kans is groot dat we de
plant vaker gaan aantref-
fen. Enerzijds vanwege
het warmer wordende kli-
maat, maar ook omdat de
Nederlandse landbouw
nagaat of het gewas ook
in ons land verbouwd kan
worden, bestemd voor
veevoer. Dan zal hij net
als haver en tarwe regel-
matig opduiken.
We gaan dus vaker van
deze plant horen. Dat is
een extra reden om de
Nederlandse naam snel te
wijzigen.  Ook  in dat op-
zicht horen floristen met hun tijd mee te gaan.
 
                                                                      Koen van Zoest
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Domweg gelukkig met Gestreepte winde
Gestreepte winde is een fraaie dubbelganger van Haagwinde.
Het verschil tussen Gestreepte winde en Haagwinde is het ge-
makkelijkst te zien aan de twee schutblaadjes net onder de
kelkblaadjes van de bloem. Haagwinde zet zijn schutblaadjes
met de binnenranden iets uit elkaar of tegen elkaar aan, zoals
‘klappende handjes’ in de woorden van Rutger. Dat geeft ‘inkijk’
waardoor je de kelkblaadjes kunt zien.
Maar bij Gestreepte winde omarmen de schutblaadjes elkaar als
het ware; ze omsluiten de kelkblaadjes, er is geen ‘inkijk’. Je ziet
hooguit het topje van de kelkblaadjes.
Vijfentwintig jaar geleden leek Gestreepte winde het wel te gaan
maken in de Lage Landen. Er waren al diverse meldingen uit het
rivierengebied. Rutger Barendse (van waarnemingen.be) ver-
moedde dat de plant als dubbelganger van Haagwinde over het
hoofd gezien was – zie stadsplanten.nl, archief (kolom rechtson-
der), juli 2020, scrollen tot 12 juli 2020.
In waarneming.nl vinden we elf gevalideerde meldingen over de
laatste vier jaar, vaak met goede foto’s, uit acht verschillende
gebieden, alle in West-Nederland. In België zijn er twintig geva-
lideerde meldingen over de laatste vijf jaar, uit dertien verschil-
lende gebieden. Tot nu toe is er één melding van Gestreepte
winde uit Leiden (Merenwijk). Er konden best wel eens meerde-
re groeiplaatsen zijn in onze regio.
Meldingen zijn zeer welkom op waarneming.nl (de bloei houdt
aan tot de kou invalt en begint eind mei opnieuw).
Ik wens iedereen zo’n uitzonderlijke (?) vondst toe,
en dan: domweg gelukkig met Gestreepte winde.
                                                                    Jeannette Teunissen

 

foto:
Gestreepte
winde
zonder
'inkijk'

foto:
Haagwinde:
met
'inkijk'

(advertentie)
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Cultuurhistorische natuurwandelinglangs de Hanepoel en door de Leendert den Boers-polder                                                                                                                                                                                          
Op de zonnige zaterdag 13 juni nam
John van der Willik ons mee naar een
prachtig stukje Hollands landschap bij
Nieuwe Wetering. John trakteerde ons
op dit bijzondere uitje, omdat hij op 1
januari 2021 45 jaar lid is van de KNNV.
Het was een van de eerste excursies na
de periode van strenge coronamaatre-
gelen. Het aantal deelnemers was be-
perkt tot vijftien mensen die zich van
tevoren per mail hadden aangemeld. Op
deze manier bleek het goed te doen om
ons aan de 1,5 m-regel te houden.
Het gebied dat we bezochten, ligt tussen
de uitgestrekte Drooggemaakte Veen-
der- en Lijkerpolder en de Ringvaart van
de Haarlemmermeerpolder. Tussen de
Moppesloot - met de fraaie Moppemolen
- en de Ringvaart wandelden we door
Polder Het Noordveen, langs de Hane-
poel en over het dijkje van de voorma-
lige Leendert den Boerspolder. Het
landschap is hier erg gevarieerd met
plassen, brede rietkragen, natte (wil-
gen)bossen,  dijken en dijkjes, weilan-
den,  boomsingels  en  sloten  en zelfs
een - keurig afgedekte - vuilstort.
John nam ons mee naar het landschap van zijn jeugd - hij is
geboren en getogen in het nabijgelegen Rijpwetering. Deskundig
en gepassioneerd legde hij ons de complexe landschapsgeschie-
denis uit, beginnend in de laatste IJstijd! Hij gaf ons het recept
van de lokale vlierbloesemsiroop die hij en zijn vrouw jaarlijks
maken en demonstreerde hoe je van een dikke vliertak een
proppenschieter maakt, met een stukje op maat gesneden kal-
moeswortel als 'prop'. We wandelden over dijkjes en door wei-
landjes tussen schapen en pinken, over kruip-door-sluip-door-

paadjes, klommen over hekken, voeren op een klein houten
pontje en keken uit over de omgeving vanaf een paar goed ge-
plaatste uitkijkposten. We hoorden koekoeken, karekieten en
Cetti's zangers en zagen kuifeenden, hier nestelende bruine
kiekendieven en een overvliegende lepelaar.
Een zeer geslaagde excursie door een enigszins verborgen, maar
erg fraai en gevarieerd stukje Hollands polderlandschap, niet ver
van Leiden.
Dank aan onze bevlogen excursieleider!
                                                                     Kees Vertegaal

Verslagen excursies VWG-KNNV
 

            foto: Jan Wieringa

Tiengemeten
13 september 2020
Met een bescheiden aantal van slechts acht deelnemers vertrok-
ken we om kwart over acht met drie auto’s naar Nieuwendijk in
de Hoekse Waard, tegenover het eiland Tiengemeten. Daar
aangekomen werden we versterkt met nog drie excursiegangers.
Tiengemeten, gelegen in het Haringvliet, dankt zijn naam aan
de oppervlakte-eenheid gemet. Die is circa 0,4 ha. Het eiland
was dus vier hectare groot. Het is begonnen als zandplaat, en is
later aangegroeid tot de huidige oppervlakte van 7 bij 2 km.
Aanvankelijk had het een agrarische bestemming. Natuurmonu-
menten heeft het eiland verworven en omgevormd in een vogel-
paradijs waar de natuur vrijelijk zijn gang kan gaan. Hier en daar
zijn dijken op het eiland doorgestoken, zodat de natte natuur
overheerst.
Voordat de excursiegroep werd aangevuld, noteerden we al de
eerste vogels op het Tiendgors bij de parkeerplaats. De jonge
cetti’s zanger, die we aan de overkant nog veel vaker zouden

horen, liet zich niet zien. De watersnippen wel. In een minimum
aan tijd waren we gemondkapt met de veerpont aan de overkant.
Een kleine zilverreiger bij de steiger heette ons welkom. Daar
foerageerde hij. We liepen de geasfalteerde weg op in Weelde,
het oostelijke deel van het eiland, en hadden meteen het
hoogtepunt van de dag te pakken: een zeearend in een dode
boom. Bij navraag bleken verschillende deelnemers al niet meer
zo onder de indruk van de vliegende deur en stond de kleine
zilverreiger op de eerste plaats. Over roofvogels mochten we niet
klagen: we zagen diverse bruine kiekendieven, buizerds, en
torenvalken. Stan nam ook een slechtvalk waar.
Het weer werkte in alle opzichten mee: wisselend bewolkt met
steeds meer zon en rond de 23 graden Celsius. Zoals al vermeld,
er waren veel plassen aanwezig met onder andere een grote
groep grote zilverreigers aan de kant, lepelaars, de nodige
soorten eenden – vaak nog in eclipskleed – maar ook al winter-
gasten als pijlstaart en wintertaling. Opvallend genoeg waren er
ondanks geschikte slikplaten en oevers vrijwel geen steltlopers,
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op kieviten, een enkele kleine plevier, oeverloper en witgat na.
De trek was al volop aan de gang: grote groepen huis-, boeren-
en oeverzwaluwen konden opvetten boven het water. Het
hoogste punt van het eiland, passend Vliedberg genaamd, bood
een fraai uitzicht, maar er waren nauwelijks vogels te zien.
Niettemin werden er toch ruim veertig soorten genoteerd en
konden we na afloop bij een drankje op een terras niet ver van
ons vertrekpunt terugkijken op een geslaagde excursiedag.
                                                                           Hans van As
                                foto Grote zilverreiger (Anke Burgers)
 

Berkenwoudse Driehoek

11 juli 2020
Wat een feest! Eindelijk weer eens met elkaar op pad na enkele
maanden Corona-beperkingen… Zestien mensen zagen elkaar op
11 juli weer na lange tijd en hadden veel bij te kletsen. We
verwelkomden ook een nieuw lid, Gerard, jong, met behoorlijk
veel ervaring. Leuk!
Het was mooi weer daar in de Krimpenerwaard, met heldere
Hollandse luchten en prachtige wolkenpartijen. Direct vanaf het
vertrek al hadden we hele mooie uitzichten over nat grasland
met wilde bloemen, russen en tal van langs vliegende vogels als
zwarte sterns, visdiefjes, en cirkelende buizerds.
In de verte een groep kraaiachtigen in het veld: Roeken? Nee…
Een roek heeft een broek (citaat van Ad) en die konden we niet
ontdekken. Maar omdat roeken in kolonies leven, was het toch
even raadzaam om goed te kijken. Ad gaat uit van roeken, op
grond van aantal en gedrag.
Vlak bij dit vertrekpunt ligt een bosje met veel gefluit en geflad-
der: de eerste puzzelwaarnemingen: spotvogel of tuinfluiter? Ja,
zo ken ik jullie weer, jongens! Mooie discussies altijd… Maar we
kwamen eruit, en kregen onder andere de spotvogel uitgebreid
te horen. Deze presteerde het zelfs om een stukje grutto na te
doen. Met enig geduld kregen we hem ook te zien. Ook de
bosrietzanger, nog zo’n fopper, liet zich in dit gebied vaak horen.
Daarna over een dijkje met links nat weiland, rechts riet. Telkens
vlogen er zwarte sterns over, met rustige bewegingen, foerage-
rend naar insecten in de grond. Echt goed te bekijken zo. Eten
genoeg kennelijk, want ze vlogen af en aan. Ook de snor liet zich
regelmatig horen.
Het mooie van deze tijd van het jaar is dat er zoveel jonge vogels
te zien zijn, die voor leuk determinatiewerk kunnen zorgen. Zo
zagen we vogeltjes op paaltjes aan de overkant van het water.
Pas na goed speuren, mét de ervaring van Hans, constateerden
we dat het jonge witte kwikstaarten waren.

       Reizen op excursie in coronatijd (foto: Anke Burgers)

Aan het eind van het pad gingen we rechtsaf en kregen een mooi
beeld van een slikgebied met in de verte toch wat steltlopers en
andere soorten. Nét even te ver weg voor de kijker, maar met
Anke’s telescoop konden we de soorten uit elkaar houden, Er
waren onder andere oeverlopers/witgatjes.
De mooie wolkenpartijen veranderden plotseling naar heel
donker. We de eerste lichte regen over ons heen. Beetje schuilen
en een stroopwafel eten, ach, wie maakt ons wat? Mét een Cetti
die zich plotseling liet horen, keihard, lachwekkend. Ad vertelde
dat deze soort enkele jaren geleden behoorlijk zeldzaam was in
Nederland, maar steeds talrijker wordt, waarschijnlijk vanwege
klimaatverandering.                                                                                            
'n Eindje ver-
der, opnieuw
droog inmid-
dels: Ja! Pur-
perreiger, o-
vervliegend. 
De zon erop.
Zo mooi, zijn
kleuren! Voor
Niels en Noor
de eerste pur-
perreiger, dus
volgende keer
trakteren?
Later  spotte
Gerard nog 'n
purperreiger, in het weiland staand. De boswachter die we later
tegenkwamen, vertelde dat dit volwassen exemplaren zijn. Ze
broeden in de Zouweboezem en bij Kinderdijk.

                    Purperreiger (foto Harry Berkelouw)

Iedereen is erg enthousiast over het gebied, overal doorkijkjes
naar weer nieuwe stukken land. Prachtige wilde bloemen, met
veel insecten erop. Het gebied wordt door het Zuid Hollands
Landschap beheerd. We ontmoetten hier ook een boswachter.
Die werkt hier al dertig jaar. Het waterpeil is hier omhoog ge-
bracht en de weilanden worden niet extra bemest. Er lopen grote
grazers. Zo ontstaat schraal grasland, nat.
De boswachter jaagt ’s nachts op vossen. Die zijn hier heel talrijk.
Hij probeert ook het aantal marterachtigen op peil te houden,
anders wordt de predatie op de weidevogels veel te groot.
Sander zag eerder ook een hermelijn wegschieten. Over het jagen
heeft de man een duidelijke mening: in dit gebied bijvoorbeeld
hebben de ganzen in feite de eenden geheel verdrongen… On-
nodig, volgens hem. Maar ja… In dit gebied zijn ook twee een-
denkooien. Daar vangt en ringt hij vogels en neemt ook samples
voor virusonderzoek bij vogels, wat gebeurt op de Erasmusuni-
versiteit.
We lopen weer door over een dijk met open veld en hoogspan-
ningsmasten. Daar zit een roofvogel. Sommigen van ons hadden
zojuist aan de andere kant een Boomvalk of Slechtvalk gezien,
maar wat zit er nu in die mast? Harry maakt een foto om hem

17



Mutaties ledenadministratie KNNV
nieuwe leden:
lidno. 28938, dhr. R.M. Wouters
lidno. 28981, dhr. G.J. Spaans
lidno. 28444, dhr. M.B. Landsmeer

lidno. 29069, mevr. H.S. van den Nieuwendijk
lidno. 29068, dhr. C.C. Hoff
lidno. 29067, mevr. A.M. van Dam
 

van dichtbij te kunnen zien. Een visarend! Of is het nu schaduw
die op zijn kop valt waardoor we een fout beeld krijgen? Boekjes
erbij, veel verhitte discussie, we staan er een aardig tijdje al.
Plots stijgt het beest op. Jenny, die net aan komt lopen, zegt
heel droog: oh een buizerd… Echt grappig, al die consternatie.
Later zou de havik ook nog in aanmerking komen. Harry gaat de
foto eerst bewerken en dan mogen jullie weer los met de discus-

sie…
Ik wacht wel af, spannend, want de eerste die “Visarend!: riep
en daarmee de gemoederen hoog liet oplopen, hangt wel roye-
ment boven het hoofd.
Daarna terug naar de auto, nog steeds door mooie stukken ge-
bied. We hadden een prachtige dag!
                                                               Andrien van Roon
 Beelden in tijden van corona

Helemaal
  corona-
   proof

foto's: Jeannette Teunissen en Marjolein Vermeij
 Corona-afstanden

(foto: Anke Burgers)
 

Wespendief
(foto: Erik Fleur)
 Appelvink

(foto: Philip Unger)
 

Krooneendenpaar
(foto:Reinier de Man)
 

Wilde eend man
(foto: Reinier de Man)
 
 

                                                genomen tijdens individuele of kleine groepsexcursies
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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 21’1:     24 december 2020
Sluitingsdatum Bladgroen 21’2:     1 mei 2021
Sluitingsdatum Bladgroen 21’3:     1 oktober 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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Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen
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