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Van de voorzitters

Van de IVN-voorzitter
Onlangs ontmoette ik in Wassenaar de wethouder van onder
andere Duurzaamheid, Klimaat en Vrijwilligerswerk. Dit resulteerde in een uitnodiging voor een virtueel gesprek. Dan kon ik
uitleggen wat onze IVN-afdeling doet, en zij kon vertellen over
haar uitdagingen. Het werd een gesprek over actieve leden,
natuureducatie, duurzaamheid en biodiversiteit. Behoort de biodiversiteit van Wassenaar niet tot de hoogste van Nederland?
Deze staat echter zwaar onder druk. Het aantal dieren- en
plantensoorten neemt door de jaren heen sterk af, bij de
broedvogels bijvoorbeeld in korte tijd met een derde. Ook bij de
insectenpopulaties wordt een opmerkelijke terugval genoteerd.
De toename en intensivering van het landgebruik en de klimaatverandering zijn de belangrijkste oorzaken. Zonder snelle, ingrijpende maatregelen zullen honderdduizenden soorten uitsterven
en onmisbare ecosystemen verarmen.
Neem nu de verandering van het klimaat. Een groep enthousiaste IVN-leden richtte recentelijk de werkgroep Natuur in
Dynamiek op. Deze werkgroep denkt na hoe wij in onze regio
klimaatverandering kunnen herkennen en beperken. Verder, hoe
we ons kunnen beschermen tegen de feitelijke klimaatontwrichting en we ons daaraan kunnen aanpassen. Belangrijk is dat de
groep zich niet beschouwt als doemdenker en zich nog steeds
verwondert aan de veerkracht van de natuur.
Een andere werkgroep is de WAN (Werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer). Die beheert en onderhoudt geriefhoutbosjes in
de Leidse regio. Ze heeft al heel wat bomen geplant en gekapt,
ze hangt nestkasten op, legt houtwallen aan en ook natuurvriendelijke akkerranden. Want als je vogels, insecten en een rijk
buitenleven wilt hebben, dan moet je er iets aan doen.
De stad biedt veel kansen om biodiversiteit te bevorderen, want
meer natuur is de toekomst van de stad. IVN maakt zich sterk
voor meer bloeiende planten op balkon en tuin, en nestgelegenheid voor wilde bijen. We wensen innovatieve projecten om
buurten groener, gezonder en socialer te maken. Juist daarom
hebben wij het Leids Preventieakkoord getekend. Maar zonder
aandacht voor biodiversiteit is er geen duurzaamheid. Biodiversiteit is echter complexer, lastiger meetbaar en minder hanteerbaar dan andere aspecten van duurzaamheid. Dit maakt het
inzetten op biodiversiteit des te belangrijker. Voor het behoud
van biodiversiteit is samenwerking met de gemeente essentieel.
De wethouder stelt geld beschikbaar om initiatieven ter versterking van de groenbeleving te ondersteunen en uit te voeren.
Denk aan het planten van honingweidebloemen. Dat is goed om
te horen. Ik raakte enthousiast!
Maar hoe maken wij van biodiversiteit een volwaardig onderdeel
van duurzaamheid? Dat kan door bijvoorbeeld de gemeenteambtenaren ervan te overtuigen dat de bermen minder vaak gemaaid
moeten worden. Iets laten verwilderen biedt immers mogelijk-

heden om de biodiversiteit te herstellen. Maar wat is het effect
van “rewilding”? Sommige mensen zijn bang dat ongebreidelde
verwildering zal leiden tot meer exoten in de natuur. En wat zegt
de schapenhouder als een wolf zijn dieren doodt? We hebben er
onlangs tijdens een zoompresentatie meer van kunnen leren. We
genoten er van de ‘wolvenexpert’ van Nederland, Leo Linnartz.
Hij ziet het als zijn taak om Nederland te informeren en voor te
bereiden op de komst van de wolf. Over een paar jaar zitten er
vijf of tien roedels in Nederland.
Hoe kunnen we hier zelf aan bijdragen? Misschien door onze
tuinen te verbeteren. Een bosje lavendel op een terras of een
bloembak aan het kozijn trekt insecten en voedt ze, zelfs midden
in de stad. Een tegel eruit, groen erin. Met het NK Tegelwippen
2021 maken we Nederland samen een stukje groener (nk-tegelwippen.nl). Een groot aantal gemeenten uit onze Leidse regio
doet eraan mee! Ik wens hen succes.
Al eerder sloegen wij onze handen ineen voor duurzaamheid. Nu
is het noodzaak om hetzelfde te doen voor biodiversiteit. IVN en
KNNV, samen met de gemeenten. De afname van biodiversiteit
daagt ons allen uit!
Wietse Roodenburg
Van de KNNV-voorzitter
De natuur blijft verrassen, zij het niet altijd even aangenaam.
In het jaar 2020 hebben we een staaltje meegemaakt dat ons
nogal terug heeft weten te zetten in onze bewegingsvrijheid: het
optreden van het Covid-19-virus. Dit heeft krachtig ingegrepen
op onze activiteiten, zoals je kunt lezen in de jaarverslagen. En
zelfs verschenen er in de loop der tijd nog plotselinge varianten
van het virus die bovendien besmettelijker (b)leken dat eerdere
versies. Gelukkig lijkt het er sterk op dat die varianten tot dusverre gevoelig blijven voor de ontwikkelde vaccins.
Het betekent wel dat we ook in 2021 nog geruime tijd pas op de
plaats moeten maken, maar uiteindelijk gaan de vaccins ertoe
leiden dat we opnieuw ruimte krijgen om gezamenlijk weer meer
activiteiten te kunnen ondernemen in de natuur. En is dat naast
mooi ook belangrijk? Ik zou zeggen: aandacht voor de natuur
heeft in principe ook geleid tot het kunnen ontwikkelen van die
vaccins!
Onze KNNV-afdeling is in het afgelopen jaar gelukkig niet echt
tot stilstand gebracht. De leden hebben genoeg kopij aangebracht
om samen met de regionale IVN-afdeling drie volle nummers van
Bladgroen uit te brengen. En voorzichtig de overheidsmaatregelen volgend hebben we in kleine groepjes of individueel er toch
nog het beste van weten te maken. Verder staan we klaar om,
zodra het weer kan, onze bijeenkomsten en excursies opnieuw
op te starten. De KNNV-website is intussen vernieuwd (https://
leiden.knnv.nl) en ondanks het betrekkelijk weinige veldonderzoek in 2020 is er toch ook weer een volle editie van Daucallium+
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verschenen.
Maar graag herhaal ik ook nog eens heel nadrukkelijk mijn
eerdere oproep: dat we grote behoefte hebben aan versterking
in de coördinerende sfeer van onze afdeling.
We zoeken al geruime tijd een nieuw lid in ons bestuur, met name
iemand met extra belangstelling voor natuurbescherming, verder
iemand voor in de redactie van Bladgroen en Daucallium+ en

tenslotte iemand die straks wil meewerken aan het onderhouden
van de nieuwe website. Als je aan een of meer van deze werkzaamheden wilt bijdragen, meld je dan aan bij onze secretaris,
Jan Westgeest: secretaris@leiden.knnv.nl. Je kunt bij hem ook
inlichtingen krijgen.
Tot slot wens ik iedereen weer veel leesplezier toe!
Ineke Laroo

Programma werkgroepen KNNV

Vooraf
Vanwege de beperkende richtlijnen van overheidswege in verband met de huidige Covid-19-pandemie (in de volksmond: de gevolgen van de uitbraak van het corona-virus) 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:
https://leiden.knnv.nl/ wordt kenbaar gemaakt welke activiteiten doorgang kunnen vinden.
En wil je naar buiten: overweeg eens om een kilometerhok ‘nieuw’
te gaan strepen. Op de Floronsite vind je alle benodigde informatie: je kunt behalve een voorbestemd selectiehok ook een
eigen hok kiezen. Dit laatste is te overwegen omdat in en om
Leiden maar een beperkt aantal selectiehokken beschikbaar zijn
die bovendien al grotendeels gereserveerd zijn.

Plantenwerkgroep
Ja beste mensen, het wordt langzaamaan een eentonig verhaal:
tot de herfst zijn er voor de Plantenwerkgroep nog geen
groepsactiviteiten gepland. Weliswaar lijkt het einde van de
coronamaatregelen nu, eind april, in zicht, maar we moeten eerst
maar eens afwachten wat er dan concreet mogelijk is. Ik gaf al
eerder aan: met anderhalve meter afstand is het in een groep
(je) lastig om planten te bekijken en te onderzoeken. Het zal dus
deze zomer vooral weer neerkomen op individuele floristische
activiteiten. Hopelijk zijn jullie zo’n zzp’er en houd je je plantenkennis en -beleving op peil. Zoek er desgewenst zelf een maatje
bij.

Voorzichtig naar de verdere toekomst kijkend wil ik drie lijnen
schetsen:
1 Excursies. Deze durf ik zoals aangegeven nu nog niet te
plannen. Mocht er enige ruimte ontstaan, wellicht in kleinschalig
verband, dan zal ik dat in een mail aan de leden van de Plantenwerkgroep melden. Sta je nog niet op onze mail-lijst en wil je op
de hoogte blijven, laat dat dan even weten.

Wat zou je kunnen doen?
• Allereerst biedt het Leidse Citizen Science project Oeverplanten
prachtige mogelijkheden. Deze activiteit kan je heel goed alleen
of samen doen. Het instapniveau ligt niet al te hoog en je kan je
eigen oever kiezen. Bovendien is het een kortdurende bezigheid,
en dus prima te combineren met een wandeling of fietstocht. Ga
maar eens proberen. Zie verder bladzijde 10. Van harte aanbevolen.
• Een ander vanuit Leiden aangestuurd project is Stoepplantjes.
De Hortus besteedt met verschillende argumenten veel aandacht
aan de planten die op straat groeien. April was een themamaand,
er is een speciale pagina met allerhande informatie op de Hortussite
(https://www.hortusleiden.nl/onderwijs/stoepplantjes-1)
en er zijn producten ontwikkeld, zoals een zakgids, een zoekkaart, een kleurboek en een poster. Zowel onderzoek als educatie krijgen aandacht. Zelf iets doen kan met stoepkrijten,
proefjes doen en een herbarium maken: ook leuk om je (klein-)
kinderen of vrienden erbij te betrekken. Het is in de breedte een
mooi vervolg op de vorig jaar uitgekomen Stadsflora van Ton
Denters.
• Natuurlijk kan je je (verder) bekwamen door de in je eigen
straat of buurt groeiende (stads)planten te inventariseren. Meld
je vondsten natuurlijk dan gelijk ook bij Waarneming.nl of Verspreidingsatlas.nl.
• Een andere bron van inspiratie vind je bij Floron. Mocht je de
nieuwsbrief nog niet ontvangen, abonneer je dan snel via https://
www.floron.nl/Actueel.
In de laatste brief wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan de
nieuwe Heukels met bestanden over naamswijzigingen, toelichting op naamgebruik, wijzigingen voor ecologen, errata, typefouten en correcties. Eén voorbeeld: ‘ons’ Smal fakkelgras heet
nu Duinfakkelgras, maar Smal fakkelgras blijft bestaan en komt
vooral in het binnenland voor. Mooi studiewerk voor regenachtige zomerdagen.

foto: Ben Zonneveld
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2 Studieavonden in het winterseizoen. Het is nog niet te
overzien wanneer we hiermee weer kunnen beginnen. Maar ik
zou jullie willen aanmoedigen om nu al na te denken over en
werk te maken van een presentatie die je zou kunnen gaan doen.
Avondvullend of een kwartiertje: alles is prima en leg de lat niet
te hoog. Je kunt bijvoorbeeld een plantengeslacht of -familie
behandelen, of één bijzondere plant of een (natuur)gebied. Maar
ook een serie gemaakte foto’s tonen, liefst gekoppeld aan een
thema. Heb je ideeën of aarzel je? Neem even contact met me
op om verder te brainstormen. De komende maanden zijn er
geknipt voor om aan de toekomst van onze werkgroep mee te
werken.
3 Stinsenplanten. Dit voorjaar hebben leden van KNNV en IVN
de Leidse gemeentelijke bosplantsoenen op stinsenplanten
geïnventariseerd. In het najaar volgt het verslag met de bevindingen. Al eerder heb ik aangegeven dat deze inventarisatie een
opstapje vormt naar een groter project in 2022. We gaan dan
tien ‘echte’ stinsenterreinen in en om Leiden inventariseren die
we al eerder, in 2012, op deze planten onderzochten.
Het gaat om Berbice, Bos van Bosman, Groenesteeg, Huys te
Warmond, Oud Poelgeest, Oostergeest, Oude Toren, Rhijngeest,
Rhijnhof en Ter Wadding.

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 de 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 Zwembad 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 onderwerp 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, uiteraard met het
accent op de vogels. Wij verwelkomen dan ook eenieder die deze
instelling kan delen.
Geplande activiteiten
Let op!
Onderstaande excursies waren oorspronkelijk gepland. Maar
helaas kan op dit moment vanwege corona nog geen enkele
excursie met zekerheid doorgaan! Zodra wij weer wel met elkaar
op pad kunnen gaan, zal dat zo spoedig mogelijk via de website
en per email bekend gemaakt worden. Wij proberen in betere
tijden zoveel mogelijk om vervallen excursies opnieuw in te
plannen.

Stinsenplant Holwortel. Oud Poelgeest (foto: Jan Westgeest)
Mijn vraag: denk vast na of je mee wil doen en welk terrein je
dan het liefst zou willen bekijken. Houd er rekening mee dat in
de periode februari – mei minstens een tweewekelijks bezoek
gewenst is en dat het zeker bij een wat groter gebied een paar
uur zal vergen.
Laat mij je belangstelling weten. Zij die een betreffend gebied al
in 2012 deden, hebben voorrang. Mocht er ruimere belangstelling
zijn, dan kunnen we in tweetallen gaan werken en/of gebieden
toevoegen. Zo zijn de Leidse Hout en Endegeest in 2012 niet
bekeken, maar eigenlijk horen die er wel bij. Mogelijk heb je ook
nog een ander stinsenterrein op het oog.
Ik hoop dat het een goed bemenst project gaat worden. Natuurlijk kunnen IVN’ers ook meedoen.
Tot slot: zie je (andere) mogelijkheden? Ik hoor ze graag.

Zaterdag 12 juni: excursie Groene Jonker, Woerdense
Verlaat en De Haeck
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
Deze keer combineren wij onder leiding van Marco Witte de
Groene Jonker met Lusthof De Haeck.
De Groene Jonker, een waterrijk natuurgebied met een grote
plas, rietkragen en natte graslanden, is een paradijs voor veel
weide- en moerasvogels, zoals waterral, geoorde fuut, kluut,
bosrietzanger, lepelaar, blauwborst, en witgat.
Ook maken wij vanaf Woerdense Verlaat een wandeling met
uitzicht over de rietvelden van de Nieuwkoopse Plassen naar en
tot in Lusthof De Haeck, een mooi, klein bosgebied met smalle
wandelpaden. Tijdens deze wandeling maken we de kans om
purperreiger, zwarte stern, boompieper, bruine kiekendief, snor,
tuinfluiter en zwartkop te zien.

Koen van Zoest, vanzoest@planet.nl
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Zaterdag 3 juli: excursie Kwade Hoek
Vertrek 7 uur, zwembad
De Vliet.
We gaan op expeditie voor
een van de meest zeldzame broedvogels van Nederland, nl. de strandplevier (foto rechts; bron: Jan
Westgeest). Hier in de
Kwade Hoek zou deze
vogel nog broeden. Het
wordt heel spannend of we
deze vogel te zien krijgen.
Zondag 15 augustus:
De Putten, Hondsbossche Zeewering en bollenlandjes
Vertrek 8 uur, zwembad
De Vliet.
Onder leiding van Marco Witte verkennen wij de Hondsbossche
Zeewering (tussen Petten en Camperduin) en ten oosten hiervan,
natuurreservaat De Putten in de Harger- en Pettemerpolder. De
Hondsbossche Zeewering is met zandsuppletie versterkt, waardoor daar een nieuw duin en strand gevormd is. De Putten bevat
brak water met veel voedsel. Het reservaat is daarom geliefd bij
veel vogelsoorten, zoals de kluut, grote stern, groenpootruiter
en kleine zilverreiger. En wie weet zit de grauwe franjepoot er
weer. Ten slotte gaan wij op zoek naar ondergelopen bollenlandjes waar veel steltlopers en andere watervogels foerageren.

Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep Hollands Duin volgt de eerder aangekondigde nieuwe aanpak. De werkgroep trekt jaarlijks in de periode
september tot april een keer of drie à vier 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
behandeling van de vondsten en bevindingen in het Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk.
In het voorjaar (t/m april) streven we naar twee mossenexcursies
en twee studieavonden, een en ander voor zo ver de coronapandemie en het vaccinatiebeleid er ruimte voor geven. De data
komen steeds tijdig op de website https://leiden.knnv.nl te staan.
Bij het samenstellen van Bladgroen zijn nog geen data gepland.
Houd de website https://leiden.knnv.nl/ in de gaten als er weer
zicht komt op activiteiten.
Jeannette Teunissen

Zaterdag 11 sept: Eendragtspolder en Rottemeren,
Rotterdam
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet
Als het water in de Rotte door overvloedige regenval te hoog
dreigt te worden, dan wordt het teveel aan water tijdelijk opgeslagen in de Eendragtspolder. In de Eendragtspolder bevinden
zich plas-/drasgebied gebiedjes en eilandjes. Langs de oever van
de Zevenhuizerplas bevindt zich een moerasbosje. De natuurwaarde van de waterberging stijgt met de jaren. Het is inmiddels
een paradijs voor watervogels, zoals nijlgans, grote Canadese
en grauwe gans, lepelaar, blauwe en zilverreiger, watersnip,
kievit, bergeend, krakeend, kuifeend en waterhoen.

Paddenstoelenwerkgroep
De Paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventariseert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving. Het is
nu nog onduidelijk wanneer de excursies hervat kunnen worden,
hopelijk in het najaar van 2021 om eindelijk weer gezamenlijk
paddenstoelen te speuren.
De excursies worden - zodra ze gepland zijn - aangekondigd via
de website https://leiden.knnv.nl/ en via de aankondigingsmailtjes. Houd als belangstellende dus ook de website in het oog.
Leo Jalink, e-mail: leo.jalink@naturalis.nl

Zondag 10 oktober: 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 Quackjeswater. De ijsvogel is daar vaste prik. We verwachten er ook
de nodige doortrekkende zangvogels en lijsters. Via het Groene
Strand gaan we naar de Brielse Gatdam. Daar verwachten we
trekvogels die de kustlijn volgen, wellicht wat roofvogels en als
het tij en de wind ons goedgezind is op de slikplaten aan zeezijde de nodige strand- en steltlopers. Dit deel is ca. 2,5 km.
Zaterdag 6 nov: Pier van IJmuiden
Vertrek 9 uur zwembad De Vliet
In dit jaargetijde is de Pier van IJmuiden de plaats om de vogeltrek over zee en duinen te ervaren. Over zee letten we op
langstrekkende jan-van-genten, op de keien van de pier loopt
de oeverpieper en langs het duin in het helmgras foerageert de
sneeuwgors. Vaak zwemt er een zeekoet of alk die aan het bijkomen is van een lange reis. Als er nog voldoende tijd over is,
wandelen we ook nog langs het Kennemermeer.
Anke Burgers

(foto: Jan Westgeest)
Vergroeide kogelzwam (Annulohypoxylon multiforme)
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(advertentie)

Leiden Gezond en Vitaal

Leids preventieakkoord 2021-2023
Op 19 april heb ik namens onze IVN afdeling een handtekening
geplaatst onder het Leids Preventieakkoord ‘Leiden Gezond en
Vitaal’. Met dit akkoord gaan veel partijen, waaronder onze IVNafdeling, werken aan de gezondheid van Leidse inwoners. We
maken afspraken samen met de welzijnspartijen, maatschappelijke organisaties, sport- en beweegaanbieders, natuurverenigingen, onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, kennisinstellingen, bedrijven en de gemeente. En uiteraard nadrukkelijk samen
met de inwoners van de wijken. We bouwen bestaande initiatieven verder uit, zetten nieuwe projecten op en intensiveren en
verbreden bestaande samenwerkingen.
We kiezen in dit akkoord bewust eerst op wijken met relatief veel
gezondheidsproblemen. Juist in die wijken zien we die problemen
vaak naast armoede, eenzaamheid en taalachterstanden.
Daarom kiezen we voor een wijkgerichte aanpak, waarin we ons
richten op het versterken van de gezondheid, welzijn en vitaliteit
van die inwoners. In dit akkoord richten we ons daarom eerst op
Noord en Zuidwest (Bos- en Gasthuisdistrict). Hier zijn de gezondheidsverschillen met de andere wijken het grootst. De ervaringen die we opdoen gaan we op termijn ook weer gebruiken
bij andere Leidse wijken. Ook nemen wij de leerpunten uit de
andere wijken mee, zoals die van Stevenshof Vitaal.
Een natuurlijke, groene omgeving zorgt voor een groter gevoel
van geluk. Ze vermindert stress en negatieve emoties en verkleint
de kans op ziekten. Ze bevordert vitaliteit en creativiteit, stimuleert ontmoetingen tussen mensen en nodigt uit tot bewegen.
Daarom willen we alle mogelijkheden die groen in wijk en omgeving biedt, inzetten voor de gezondheid van de inwoners.
Hoe kunnen wij als IVN-afdeling bijdragen?
• Sport- en beweegactiviteiten vinden plaats dicht bij huis en in
de wijk. Hiervoor gebruiken we niet alleen de speelplaatsen,

(groene)schoolpleinen en playcourts, maar zoeken ook in samenwerking met Stichting Naar buiten! en Naturalis naar uitdagende
en passende speel- en sportruimte in de nabije natuur
• We bevorderen activiteiten en deskundigheid op het gebied van
voedseleducatie voor professionals en vrijwilligers in de wijk. Zo
dragen we kennis optimaal en duurzaam over.
• In samenwerking met Stichting Naar buiten!, Het Bewaarde
Land en de IVN Natuurschool kunnen basisschoolklassen zich
aanmelden voor een natuur-schoolreis
• IVN Leidse regio gaat Train-de-trainermomenten organiseren
voor maatschappelijke organisaties in de wijk. Daarmee dragen
we kennis en informatie over recreëren in de natuur over. Samen
met partners gaan we verkennen of het concept Natuur op Recept
ook in Leiden kan worden geïntroduceerd. Dit naar voorbeeld
van onder andere IVN Delft.
Samen gaan we ons inzetten voor een Gezond en Vitaal Leiden!
Graag hoor ik van jullie als je enthousiast geworden bent, ideeën
hebt en mee wilt denken.
Wietse Roodenburg

Geraakt

Ze staat bij m’n tuinhekje. Zes jaar is ze, denk ik.
Bedrukt gezichtje.
“Die poes heeft een vogeltje opgegeten…
En het was nog een baby-vogeltje ook…!”
Jeannette Teunissen
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IVN houdt slootjesdag
voor jarige Van Woesik

Het is 17 april. Om kwart
voor negen komen de eerste kinderen het veld op
rennen. Het is vandaag
slootjesdag, roepen zij. De
kleinste Bever, 5 jaar oud,
vraagt: ‘wat is dat’? De
leiding antwoordt: ‘Dat is
een verrassing, omdat Van
Woesik zestig jaar bestaat.’ De Van Woesikgroep bestaat als erkende
scoutinggroep vanaf 15
februari 1961. De groep is
genoemd naar pastoor
Van Woesik, die gedurende zijn leven heel veel voor
de jeugd heeft betekend.
Als diocesaan aalmoezenier maakte hij al deel uit
van het Nederlandse contingent dat aan de jamboree in 1933 in Hongarije
mocht deelnemen. Ook in
Wassenaar heeft hij tot
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kans gezien om zowel
het jeugdwerk alsook het onderwijs vooruit te helpen. En dat
wordt gevierd!
Kijk, daar staan Aaf, Wietse en Wim van IVN Leidse regio. Aaf
vertelt gedreven over haar snorkeltochten door de Leidse
grachten en laat zien wat zij daar allemaal heeft gevonden. Levende dieren als krabben, kreeften, vissen en heel veel kleine
waterdiertjes. Maar ook portemonnees, kluizen, fietsen en nog
veel meer. Wietse vult aan: ‘wij nemen jullie mee in de prachtige onderwaterwereld van Wassenaar. Hoe schoon en hoe zuur
is het water, wat is de temperatuur en wie wonen er allemaal in
het water.’
Wietse en Wim gaan op pad. De kinderen volgen met schepnetjes,
teiltjes, lepeltjes, loeppotten en vergrootglazen. Zij vangen veel
diertjes. Met zoekkaarten speuren zij op welke diertjes het zijn.
Haftenlarven,
Zwemwants, Duikerwants, Kokerjufferschrijver.

tje, heel veel Watervlooien, Schaatsenrijders, Watermijt en
Waterjufferlarven. Ook een Posthoornslak en Poelslak worden
bewonderd. En zelfs een Springstaart en Zoetwaterpissebed
worden gespot. De kinderen meten een zuurgraad van 6-7 en
een waterhelderheid van 55 cm. Dat is mooi, zegt Wietse tegen
de kinderen, het water is schoon, jullie kunnen hier heerlijk
zwemmen. Het water is nog wel wat koud hoor, jullie hebben 11
graden gemeten.
Aaf is adviseur stadsgrachten, Projectleider Vissenmonitoring én
Projectleider Onder Water in Leiden. Zij weet dus héél veel. Maar
nog belangrijker, zij weet het met veel enthousiasme over te
brengen op de kinderen. Zien jullie de verschillen tussen Sjakie
(rode Amerikaanse rivierkreeft) en Viktor (chinese wolhandkrab).
Aaf toont de dieren. Sommige kinderen doen een stap achteruit,
brrrrr. Anderen komen juist geïnteresseerd naar voren. ‘Voel
eens aan de zachte scharen van Viktor,’ zegt Aaf. Aarzelend voelt
een aantal de scharen. 'En bedenken
jullie maar eens iets wat ik nog niet
gevonden heb in het water,’ daagt ze de
kinderen uit. Dan geeft Aaf alle kinderen
een zelf ontworpen ansichtkaart van een
heuse zeelt. ‘Stuur een zeeltje en geen
mailtje naar je oma en opa,’ eindigt Aaf
haar indrukwekkende uitleg.
Deze feestdag met wel vijftig bevers,
welpen en junioren van de scoutinggroep van Woesik is (financieel) mede
mogelijk gemaakt door de Stichting
Rust en Vreugd uit Wassenaar. Bedankt,
Aaf, Wietse en Wim, we hebben genoten. Wilt u een beetje meegenieten, kijk
dan eens op de website van Aaf:
www.stadsgrachten.nl.
Geïnteresseerd in scouting, kijk dan op
www.vanwoesik.com.
Wietse Roodenburg
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Dwergwratjesmos in Oud Poelgeest

.

Schoonheid op de vierkante millimeter

foto 1 Het mos op boomstam
(foto: Joop Vlieg)

Dwergwratjesmos
(Cololejeunea minutissima)
heeft stengeltjes van nog
geen centimeter lang,
met daaraan wel zo’n 12
minuscule blaadjes: dat is
héél ‘dwerg’, echt minutissima! Op een boomstam ziet het er van een
afstand uit als een verzameling groene miniwratjes, of algen (foto 1 en
foto 2).

foto 2 Het mos op beuk (bij punaise)

Met een sterke loep zijn er toch wel blaadjes te ontwaren, allemaal
bol (foto 3). Met macro-fotoapparatuur en geduld weet Joop Vlieg
de stengeltjes met blaadjes goed in beeld te krijgen (foto 4).

foto 4 Macrofoto van het mos (foto: Joop Vlieg)

Bij Dwergwratjesmos groeit nogal eens Schijfjesmos en Bleek
boomvorkje, zelfs door elkaar heen (foto 7, de 'mini-korreltjes’
zijn Dwergwratjesmos en de ‘lintjes’ zijn Bleek boomvorkje). Het
mos staat te boek als zeldzaam, maar het breidt zich in met name
West-Nederland inclusief de duinen, Utrecht en Gelderland
zichtbaar uit.
Een paar jaar geleden troonde Joop Kortselius me mee naar een
boom in Oud Poelgeest met Dwergwratjesmos. Inmiddels komt
het daar al op minimaal vier bomen voor. Het zal dus ook in de
wijde omtrek te vinden zijn.
Schoonheid op de vierkante millimeter!
Jeannette Teunissen

foto 3 Een gedeelte van foto 2 (met punaise) vergroot

Een bepalend determinatiekenmerk zit aan de onderzijde (naar
de boomstam gericht, ventraal dus): geen onderblaadjes (foto
5). De blaadjes bollen ver naar de ventrale kant door. Dat
bladdeel heet de onderlob. Die onderlob heeft een tandje van
één à twee cellen groot (microscopisch beeld op foto 6; schematisch te zien op foto 5, zie kadertje).

foto 5 Schematische
tekening (in kader:
onderlob met tandje)

foto 6 Het kader van foto 5, 400 x
vergroot; onderlob en tweecellig
tandje steken het scherpst af

foto 7 Het mos tussen Bleek boomvorkje
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Breng oevervegetatie in kaart

Help mee met Citizen Science project Oeverplanten

In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden oevers
vaak goede kansen voor wilde natuur en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. Het doel van het
project Oeverplanten is in kaart te brengen met welke oevers
het goed gaat en welke oevers van een beter beheer zouden
kunnen profiteren. Daarvoor zijn vele gegevens nodig. Het zou
mooi zijn als veel mensen daarbij zouden willen bijdragen door
oeverplanten te bekijken en door te geven.
Voor het vierde jaar, vanaf 15 mei en tot 15 september, kan
iedereen die het leuk vindt opnieuw ‘oeverexpert’ worden. Zo
draag je bij aan nuttige gegevens voor het onderzoek, onderwijs,
beleid en advies en ook ervaar je de sloten en oevers op een
andere manier. Het leren en beleven van onze mede-onderzoekers is voor ons heel belangrijk. ‘Oeverchecken’ is leuk en dit
jaar nog leuker met de gloednieuwe app.
Het onderzoeksgebied ligt tussen Den Haag, Gouda en Haarlem.
Kies oevers in jouw buurt of stap op je fiets en kies onderweg
oevers uit, bijvoorbeeld langs de belevingsroutes in de regio (*).
Oeverchecken is een coronaproof activiteit die je in je eentje of
met een vriend kunt doen.

Je hoeft geen specialist te zijn om te helpen. De 24 indicatorplanten leer je snel herkennen via foto’s, filmpjes en quizzen op
onze website; enkele ken je zeker al. Gaandeweg word je een
specialist in de herkenning van oeverplanten.
Ga zelfstandig aan de gang met de handleiding en informatie op
de website www.mijnoeverplanten.nl. Heb je vragen, wil je je
aanmelden? Mail naar: oeverplanten@gmail.com. Met vragen
kun je je ook wenden tot Jacqueline Henrot of Maddy van Holland.
Wil je andere planten- en dierensoorten op de oeverchecklocatie
aanmelden? Gebruik daarvoor de beeldherkenningsapp ObsIdentify en waarneming.nl. De Citizen Science werkgroep Ontdek
Natuur in jouw Buurt www.ontdeknatuurleiden.nl ondersteunt
het project Oeverplanten en biedt regelmatig workshops ‘Herken
en registreer wilde planten en dieren met je smartphone’. Neem
contact daarvoor met ontdeknatuur@gmail.com.
In 2018-2020 waren er 1600 oeverchecks door mede-onderzoekers (jullie!), onderzoekers en studenten op de kaart gezet. We
danken van harte de leden van IVN en KNNV die hebben meegedaan.
Jacqueline Henrot en Maddy van Holland

(*) https://www.fietsnetwerk.nl/partners/belevingsroutes-leidse-ommelanden

Bijen tellen

Op 17 en 18 april was het dan zover: de Nationaal Bijentelling.
Er werd veel ruchtbaarheid aan gegeven en met succes: meer
dan 11.000 mensen zochten en telden bijen en zweefvliegen
gedurende een half uurtje, meestal in de eigen tuin. In onze regio
deden 561 mensen dat.
Tot nu toe liet ik dit landelijk gebeuren langs me heen gaan:

eerdere aarzelende pogingen strandden steevast met de verzuchting: te moeilijk. Maar tijden veranderen. Corona zorgde
ervoor dat ik in mijn tuin naar meer ging kijken dan naar planten
en met ObsIdentify was er ineens een hulpmiddel om richting
naamgeving te komen. Zonder lastige determinatietabellen!
Zo heb ik in 2020 ruim vijftig insecten uit eigen tuin op naam
gekregen: een nieuwe wereld opende zich.
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‘een akker is bruin en de kleuren van deze hommel ook’ richting
Akkerhommel. De derde had een rode kont (als baksteen), dus
Steenhommel. Bij de bijen was de Honingbij (elf stuks) dankzij
de quiz van Jacqueline goed te herkennen en gelukkig beperkten
ze zich tot de bloeiende Krent. De overige drie bijen waren Rosse
metselbijen: ik heb er eentje gevangen en zo op naam kunnen
brengen. Verder geen bijen, maar zweefvliegen: acht ‘Bijvliegen’
(een verzamelnaam voor op bijen of hommels lijkende zweefvliegen, zoals de Hommelbijvlieg op het voorblad) en vier overige, dus ‘zweefvlieg onbekend’. En toen was het half uur voorbij.
Leuk om te doen, maar best spannend. We hebben geboft dat
er niet meer (tegelijkertijd) rondvlogen en dat met name de
hommels even rustig bleven zitten. Zonder vlindernet waren de
Rosse metselbijen ongetwijfeld ‘bij onbekend’ gebleven. De grove
tweedeling bij de zweefvliegen lukte dankzij de oefening vorige
zomer. Zelfs de Snorzweefvlieg werd herkend, al hoefde dat niet.

Rosse metselbij: op de tweede plaats,
maar de meest getelde wilde bij

Al met al kleine eerste stapjes. Die tegelijkertijd weer leiden tot
nieuwe vragen. Bedenkend dat er in Nederland 358 wilde bijen
en ruim 300 zweefvliegen zijn, zakt de moed je bijkans in de
schoenen: ‘je moet er eigenlijk in de wieg al mee beginnen’!
Maar als je je doelen bescheiden stelt: ‘een paar beestjes herkennen en vooral genieten’, dan opent zich een wereld die veel
extra’s biedt. En met de telling draag je ook nog eens bij aan de
kennis over en bescherming van de bijen.

Met enige durf gaf ik me dus dit jaar op voor het bijen tellen.
Extra gesterkt door de leuke en prima ZoomWorkshop op 8 april,
verzorgd door Jacqueline Henrot en Maddy van Holland. Jacqueline besteedde aandacht aan morfologie en verschillen tussen
honingbij, wilde bij, hommel en zweefvlieg. Maddy hielp ons op
weg met het onderscheiden van zes hommelsoorten; voor elke
soort had ze een ezelsbruggetje (dat goed bleef hangen).
Het telformulier voor dit weekend bood ook steun: een beperkt
aantal insecten, een afbeelding en per categorie (bij, hommel,
zweefvlieg) een vluchtmogelijkheid namelijk ‘onbekend’. Zo
moest het toch gaan lukken.

In het telweekend zijn in totaal 201.821 bijen en zweefvliegen
geteld. De top-10 wordt aangevoerd door de Honingbij met ruim
55.000. Niet onverwacht en passend bij Nederland met zijn grote
agrarische sector: deze bij valt ten slotte ook onder veehouderij!
De overige zijn ‘echte’ wilde insecten. En daarvan is de Rosse
metselbij het vaakst gezien, waaronder dus drie in onze tuin.

Op zaterdag 17 april ben ik er met Lies goed voor gaan zitten:
in het zonnetje en zicht op onze niet al te grote tuin. De drie
hommels bleken goed te doen. Bij twee wees het ezelsbruggetje

Koen van Zoest

(advertentie)
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Drukke lente voor Paddenpatrouille KNNV Leiden

Het was in allerlei opzichten een vreemd voorjaar, ook bij de
Paddenpatrouille. Het eerste wat opviel was het enorme aantal
nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers, precies wat we ook van
collega’s elders in het land horen: veel mensen hadden ineens
’s avonds tijd en waren blij dat ze zich nuttig konden maken
terwijl ze ook nog beweging kregen en nieuwe mensen leerden
kennen. Uiteindelijk hadden we meer dan honderd mensen en
staat er nog een aantal op de wachtlijst voor volgend jaar. Met
de avondklok was het voor ons mensen een beetje behelpen,
maar voor de padden was het een zegen.

foto: Corinna Vermeulen

Een paar van de nieuwe vrijwilligers uit Leiderdorp meldden daar
een nieuwe locatie aan: het B.G. Cortspad, waar vooral veel
kleine watersalamanders het drukke fiets- en voetpad wilden
oversteken. Eén vrijwilliger ging zelf op de nieuwe officieuze
locatie Vlietweg aan de slag, die in eerste instantie niet genoeg
leek op te leveren om de hele patrouille op te zetten – dat bekijken we opnieuw voor volgend jaar.
Na de hevige vorst in februari kwam er een eerste kleine piek in
de voorjaarstrek; de echte piek viel rond 10 maart. Daarna werd
het al snel veel rustiger door de aanhoudende droogte en de weer
erg frisse avonden. Niettemin hebben we, vooral dankzij de
enthousiaste inzet van zo veel vrijwilligers, veel meer amfibieën
kunnen overzetten dan vorig jaar (wat ons eerste jaar was). Het
scheelt ook dat we op de locaties die we vorig jaar pas in de loop
van het seizoen ontdekten, zoals de kruising ZweilandlaanOegstgeesterweg, dit jaar vanaf het begin hebben gepatrouilleerd. Door een fout in het telsysteem zijn de precieze resultaten
nog niet duidelijk; die volgen nog in het jaarverslag.
Maar de Paddenpatrouille doet niet alleen aan overzetten en
tellen:
we vragen ook om gerichte verbetering van de omgeving
.

Groene kikker (foto: Albert van der Plas)
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waar dat nodig is. Zo heeft de gemeente
Leiderdorp als het goed is op ons verzoek
amfibieënhellinkjes aan het Cortspad
gemaakt, zodat de beestjes de hoge
stoeprand ook weer op kunnen komen
wanneer ze naar hun zomerverblijf gaan;
en de gemeente Leiden heeft beloofd in
overleg met ons paddentrappetjes te
gaan installeren in de strakbeschoeide
sloten langs de Broekweg.
Veel mensen vragen ons wat ze zelf voor
amfibieën kunnen doen. Een paar tips:
- verplaats amfibieën die op trek zijn zo
dat ze veilig verder kunnen, maar niet
meer dan dat (en zet ze nooit in het water,
hooguit in de berm);
- zorg dat je schone handen hebt als je
een amfibie beetpakt, want hun huid is
veel gevoeliger dan de onze;
- als je ergens veel amfibieën ziet, hetzij
op het land hetzij in het water, mail dat
dan aan paddenpatrouille@xs4all.nl;
- als je zelf een tuin hebt, zorg dan dat
die lekker groen en rommelig is met veel
schuilplaatsen in lage begroeiing, steenen takkenhopen.
Vragen zijn altijd welkom en aanmeldingen voor volgend jaar ook.
Corinna Vermeulen,
paddenpatrouille@xs4all.nl
071-523 18 66

Bomen planten in de stad, kan dat?

Een miljoen bomen planten in één plantseizoen. Het kan als
genoeg mensen meehelpen!
Van november 2020 t/m maart 2021 zijn er in heel Nederland
oogst- en plantdagen van Meerbomen.nu. Op de kennismakingsdag met Meerbomen.nu in oktober besluit ik met Wijkpark
Merenwijk op kleine schaal een bijdrage te leveren.
Bij de gemeente Leiden is een aanknopingspunt. In het voorjaar
van 2020 leek de gemeente mee te willen doen met het planten
van een miljoen bomen en hadden we als Groendichterbij Leiden
een gesprek met Roelant Jonker. Hij is ecologisch adviseur bij
de gemeente en had toen een idee, dat ik nu oppak: jonge
boompjes uit het park verkopen via het theehuis. Roelant dacht
aan de Leidse Hout. Ik denk aan Wijkpark Merenwijk.
Via Roelant Jonker lukt het om toestemming te krijgen van alle
relevante afdelingen van de gemeente. Met de parkbeheerders
van de gemeente loop ik half november een rondje door het park
en leg het ecologisch oogsten van zaailingen uit.
Ondertussen mag ik de groentetuin van de tuingroep van De
Haardstee (op het terrein van de kinderboerderij) gebruiken als
.kleine hub. De Haardstee zorgt voor het oppotten, zodat de jonge

.

boompjes via Theehuis
De
Trotse
Pauw voor een
klein bedrag verkocht kunnen worden. De gemeente
levert tuinaarde voor
de potten en het
vullen van eventuele gaten. De potten krijgen we van
wijkbewoners, het
kerstbomenasiel en
de gemeente. Alles
is geregeld. Zo nu
en dan haal ik jonge
boompjes uit het
park en kuil ze in,
totdat er een afnemer is.
Door Corona is de
kinderboerderij dicht.
Verkoop via het
theehuis gaat niet
en niemand kan bij
de tuingroep komen,
waar ondertussen
ruim 150 boompjes

in de hub staan. Na een oproep aan de buurttuinen in de wijk,
via losse contacten en na
promotie tijdens de ‘Tuinvogeltelling-webinar’ van de
gemeente Leiden/IVN ZuidHolland krijgen ze toch een
goede plek. Uiteindelijk krijgen 224 jonge boompjes een
nieuw thuis bij ‘boeren, burgers en buitenlui’. Gratis,
zoals bij meerbomen.nu
past.
46% Leiden
54% elders
33% tuin
67% elders
(tiny forest,
bos, houtstructuren)

Meer informatie:
www.merenwijkpark.wordpress.com/zaailingen/
en www.meerbomen.nu
Ant Brandenburg
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.
Vandaag een dicht-bij-huis verhaal.

Juffrouw Pieps

Het gaat over een musje,
juffrouw Pieps. De tekening is van haar mannetje, maar die moet nog
even wachten om in het
verhaal te komen.
Het is alweer een hele tijd
geleden, de kinderen,
Maarten en Margreetje
gingen nog naar de lagere
school, dat we juffouw
Pieps leerden kennen. Dat
kwam zo. Bij onze achterburen hadden mussen
boven de afvoerpijp een
nest gebouwd en daar viel
op een dag een klein
musje uit. Ze kon niet
lopen of vliegen. Ze zat
daar stil in elkaar gedoken. Zo vonden de kinderen van de buurt haar. Die
vroegen Maarten of hij voor het musje kon zorgen, hij was dol
op dieren en dat wisten ze. Hij ging gauw naar huis, haalde een
schoenendoos en zette daar voorzichtig het musje in. Thuis keken
we naar het kleine vogeltje. Ik wist niet wat het moest eten en
hoe dat we dat moesten doen. Maar vlakbij woonde iemand die
veel van vogels wist. We namen de schoenendoos met het musje
mee naar die man, hij was meen ik fotograaf op het ziekenhuis
en deze expert zei dat ze met vogelvoer dat ze zelf kon eten, wel
gered kon worden. Het was een vrouwtjesmus, zei hij ook nog.
Het was goed haar in de doos te houden. Op en dag zou ze onrustig worden en gaan vliegen. Als ze wat beter kon vliegen,
moesten wij haar naar buiten laten gaan. Hij gaf ons het geschikte voer mee en daarmee gingen we naar huis.
De doos met het musje werd in Maartens kamer gezet. Hij
voerde het musje trouw met het vogelvoer. Zodra hij thuis was,
holde hij naar boven om haar eten te geven en de doos schoon
te maken. We legden er nog wat bladeren en gras in. Anders was
het zo kaal. De eerste dagen was het stil in die doos, ik durfde
er niet goed in te kijken, bang dat ze niet meer leefde. Maar nee,
ze redde zich prima. Na enkele dagen scharrelde het musje wat
rond, dat hoorden we als we binnen kwamen om te zien hoe het
met haar ging en op een dag toen Maarten uit school kwam, vond
hij haar op de lijst van een schilderijtje aan de muur boven zijn
bed. Ze kon nu al wel vliegen, maar niet goed. Nog een paar
dagen later vloog ze onrustig op en neer door de kamer. Nu
konden we haar dus laten gaan. De kamer had een groot kiepraam, we zetten het open en keken waar ze was. Ze kwam
aangevlogen en verdween. We hadden haar niet weg zien vliegen,
ze moest dus nog ergens in de kamer zijn. Maar er was geen
spoor van het beestje te bekennen. We keken overal en begrepen
er niets van. Hoe kon het vogeltje weg zijn? Zo groot was de
kamer niet dat zij er zich makkelijk in kon verstoppen.
Nu had Maarten van zijn meester die in Sint Maarten had gewoond
een prachtig grote schelp gekregen, roze met parelmoer, zo groot

als een voetbal. Die schelp lag op de vensterbank, en ja, toen
iemand er tegen stootte kwam zij uit die schelp en vloog naar
buiten, kwam twee keer terug en verdween. Nu had het musje
alle dagen veel kabaal gemaakt, ze kon vreselijk hard piepen als
ze je zag en daarom hadden we haar juffrouw Pieps genoemd.
Het leek zelfs wel of ze naar die naam luisterde. Maar nu was ze
weg en was het heel stil. Maarten pakte de schoenendoos en
maakte die schoon. Wel hadden we nog wel een tijdje naar
buiten gekeken of ze nog in de buurt was, in de appelboom of
de lijsterbes, maar ze was echt helemaal weg.
De volgende dag toen Maarten uit school kwam en zoals altijd
naar zijn kamer holde was daar geen musje, maar wel hoorden
wij buiten heel hard piepen. Dat kon alleen maar onze juffrouw
Pieps zijn! Daar zat ze, in de dakgoot, keek ons aan en piepte.
En ze was niet alleen. Naast haar stond een kleine mannetjesmus.
Door al het goede eten was zij een stuk groter dan de andere
mussen en leek de mannetjesmus maar klein. Ze keek ons aan
alsof ze zeggen wilde: ”Nou, wat vind je van hem?” Daar stonden
we, Maarten, Margreetje en ik en we zeiden: ”Mooi, wat een mooi
mannetje en wat fijn dat we je weer zien.” Zo kwam ze iedere
dag wel even en altijd nam ze haar vriendje mee. Maar naarmate de zomer vorderde, kwam ze minder vaak en na een tijdje
leek ze ons vergeten te hebben. Dat gaat zo met mussen, zeiden
we om Maarten te troosten die nog vaak bij het raam stond om
te kijken of ze toch nog even kwam. Tot het voorjaar weer kwam,
en er een heel troepje mussen neer streek in de dakgoot. En zo
hard als ze toen piepte! ”Dat kan alleen onze juffrouw Pieps zijn,”
zeiden we. “Juffrouw Pieps met haar kleintjes.” En ook die
hebben we de hele zomer gehoord en ook nog daarna. Jaren
later. Of hebben we ons dat verbeeld? Nee, vast niet. Soms kwam
er een troepje mussen naar je toe gevlogen als je in de tuin bezig
was, je hoorde haar boven alles uit, dus ze was het toch! Ja, het
kon echt alleen maar ons musje zijn!
Anneli ter Mors

Mutaties ledenadministratie KNNV

nieuwe leden:
lidno. 29399, mevr. A.M. Hendriks, amhendriks355@protonmail.com
lidno. 29310, mevr. N.J. Epker-Laverman, Nicolet.epker@planet.nl
lidno. 29398, dhr. R.O. Goud, rongoud@outlook.com
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overleden:
dhr. A. Touw
dhr. J.C.M. Berkhout

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 landelijke 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).

KNNV-bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Algemeen bestuursleden:

KNNV-werkgroepen
Plantenwerkgroep:
Mossenwerkgroep:
Vogelwerkgroep:

Paddenstoelenwerkgroep

Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, T 06-26.84.94.91,
ineke.laroo@gmail.com
Jan Westgeest, Burg De Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten,
T 071-56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl

Joop Vlieg, Adriaan van Royenlaan 100, 2341 PZ Oegstgeest, T 071-51.90.439,
j.vlieg@gmx.net
Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
T 071-57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl

• 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
Koen van Zoest, Onafhankelijkheidsweg 84, 2332 ZT Leiden,
T 071-57.68.943, vanzoest@planet.nl
Jeannette Teunissen (adres zie boven)

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
Leo Jalink, leo.jalink@naturalis.nl

Natuurbeschermingscommissie

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)

Website: https://leiden.knnv.nl
Hebt u een mooie foto, een verhaaltje of waarneming voor de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving, stuur het naar
de webmaster: webmaster@leiden.knnv.nl
Kopij voor Bladgroen via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl
Sluitingsdatum Bladgroen 21’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’2:

1 oktober 2021
24 december 2021
1 mei 2022
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar:
Burg De Kempenaerstraat 33
2252 VK, Voorschoten

Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

