Gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden

oktober 2021

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 2021 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).
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ineke.laroo@gmail.com
Jan Westgeest, Burg De Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten,
T 071-56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl
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Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
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• 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
Jeannette Teunisen (adres: zie hierboven)

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 22’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’3:
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1 mei 2022
1 oktober 2022
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Van de voorzitters

Van de KNNV-voorzitter
We zijn er bijna… Eindelijk zijn de corona-maatregelen grotendeels achter de rug, We moeten er verder mee leren leven zoals
we ook met andere besmettelijke ziektes leven. We hebben zelfs
weer een Algemene Ledenvergadering kunnen houden, op 30
september; een geslaagde avond die schreeuwt om meer activiteiten. Een concept-verslag van deze avond kunt u lezen op
onze website, onder: https://leiden.knnv.nl/statuten-en-jaarstukken/

Van de IVN-voorzitter
Is er iets dat u doet verwonderen?
Op 10 januari 2022 begint de nieuwe Natuurgidsenopleiding
(NGO). Het docententeam bestaat geheel uit gelouterde IVNgidsen met jarenlange praktijkervaring. Het is nu al bijna een
jaar druk met de voorbereiding. Het team kijkt ernaar uit de
deelnemers te ontvangen om uiteindelijk met ongeveer dertig
nieuwe gidsen, anderhalf jaar later, de finish te halen. De
nieuwe gidsen zullen ongetwijfeld de werkgroepen gaan versterken en nieuwe dynamiek aan de afdeling toevoegen. Op avonden
zullen ze kunnen leren in de schoolbanken, maar op de zaterdagochtend ook in de natuurgebieden van onze regio. En altijd
staat het begrip verwondering centraal. Verwondering over dat
wat er in natuur allemaal groeit, bloeit, loopt en vliegt.
Kijk om je heen en verbaas je! Terwijl we ons voortdurend opwinden over van alles, is verwondering zeldzaam. Want heeft u
zich verbaasd bij het horen van de allereerste geluiden vanaf de
oppervlakte van Mars? Ik moet eerlijk zijn: geen kippenvel bij
mij. En de Ingenuity helikopter scherend over het Marslandschap? Rillingen over de rug? Niets van dit alles. Kunnen wij nog
onbevangen verbijsterd zijn? Alles is immers spectaculair, en het
lijkt wel alsof we immuun zijn geworden. De NGO maakt een
pleidooi voor onbevangen leren kijken. Als we dat nu aan de
nieuwe gidsen zouden kunnen doorgeven!
Ik denk terug aan een moment dat ik werkelijk verwonderd was.
Door mijn studie geologie leerde ik over plaattektoniek. Schuivende platen, die gebergten deden vormen. Kijk op bladzijde 10
naar de foto van de Glarus overschuiving in Zwitserland. Een
horizontale breuk die het gebergte in twee deelt. Meer dan 100
km is het bovenste stuk verschoven van zuid naar noord.
Overdonderd was ik. Maar het sublieme moet wel de juiste
context hebben. Uren wandelen door de bergen, het observeren
en de implicaties begrijpen van dit alles. Kennis geeft verwondering een extra dimensie. Je krijgt kippenvel door voorkennis.
Plato wist al dat wijsbegeerte begint met verwondering. Verwondering, openstaan voor het niet-weten, is een vorm van nederigheid. De NGO-deelnemer zal zich kunnen verwonderen, versterkt door kennis en vaardigheid.
Tijdens de vorige NGO is de metafoor gebruikt van de NGO als
reis, met als bestemming het kwalificeren als IVN-natuurgids.
De docenten zijn hierbij de reis(bege)leiders. Het wordt een inspirerende (berg)tocht die op momenten zwaar kan zijn. Er is
immers zoveel te begrijpen en te leren. Het is aan de reisbegeleiders om het tempo aan te geven en momenten van reflectie
en verwondering in te bouwen. Doceren en doseren zijn geen
gemakkelijke opgaven, maar is in goede handen bij de NGOopleiders.
Ik wens de opleiders en de deelnemers een goede reis en heel
veel verwondering.
Wietse Roodenburg

We hebben voor twee jaren achterstallige formaliteiten kunnen
afronden, we hebben weer schoon schip gemaakt en kijken
vooruit. Het activiteitenprogramma (verderop in dit blad) laat
gelukkig weer diverse voorzichtige beginstappen zien. Velen van
u zullen met mij daarnaar hebben uitgekeken.
Fijn was het, op de ledenvergadering te mogen vernemen dat
niet alles in de afgelopen tijd lang heeft stilgelegen. Bij de aansluitende ledencontactavond bleek dat met name de individuele
aanpak hier en daar kon doorgaan. Zowel de Planten- en Vogelwerkgroep als de Paddenpatrouille en de onderwateractiviteiten
bleken door persoonlijke inzet van leden zelfs bijzonder positieve resultaten te hebben opgeleverd: er zijn fraaie en hoopgevende oevers tot stand gebracht in wijkpark Kweeklust; er
hebben meerdere kleinschalige en veilig georganiseerde vogeluitstapjes plaats kunnen vinden; we hebben vernomen hoe hard
er aan het redden van padden, salamanders en ander kleine
diertjes is gewerkt. Aaf Verkade, bekend van het Vissenmonitoringsproject, voerde al snorkelend in allerlei wateren een hele
reeks nieuwe activiteiten uit in en zelfs rond Leiden, tot aan de
nieuwe Watertuinen bij Singelpark (Lakenpark/Doorbraak) toe.
Dit alles volgens de opgelegde coronaregels.
Wij kunnen onze ogen nu weer op de toekomst richten. We
moeten onze aandacht schenken aan klimaat, milieu en dergelijke. Daar valt helemaal veel te doen. Het gaat zelfs om onze
eigen overleving als mens. Laten we ook bedenken dat padden
redden niet voldoende is. Voor die padden moet er ook voldoende voedsel overblijven. Denk aan insecten.
Voor die insecten moet er
ook wat te eten zijn! Kortom,
als het de goede kant op
blijft gaan (de vooruitzichten staan op positief), is er
nog altijd genoeg te doen.
We zijn er bijna… en dat zal
voorlopig wel zo blijven!
Ineke Laroo

3

Vertrouwenspersoon KNNV

Altijd ben ik er van overtuigd geweest dat ieder lid zich veilig en
prettig moet kunnen voelen binnen de KNNV. Zonder aarzeling
stemde ik dan ook toe toen het bestuur mij vroeg om de functie
van vertrouwenspersoon afdeling Leiden op me te nemen.
Ik beloof dat ik hier naar beste kunnen en binnen de richtlijnen
en wetgeving mee om zal gaan, en me aan geheimhouding zal
houden (behoudens bij aangifteplichtige wetsovertreding).

Sinds december 2019 is de KNNV een document rijker: KNNVBeleid-Omgangsvormen-werkwijze-vertrouwenspersonen-en-klachtenprocedure-dec2019. Het document staat op de website van
de landelijke KNNV. Je vindt het als volgt:
• KNNV.nl;
• Rechtsboven is een zoekvakje (op de mobiele versie komt het
zoekvakje tevoorschijn door op de horizontale zwarte streepjes
rechtsboven te klikken);
• In het zoekvakje typ je het woord vertrouwenspersonen;
• Op de pagina met de zoekresultaten staat het genoemde
document bovenaan; klik op de rode letters.
Het complete document verschijnt nu, negen pagina’s. Op pagina 4 stellen de landelijke vertrouwenspersonen zich voor. Vanaf
pagina 5 voorziet het document in de werkwijze en in de klachtenprocedure.

Het kan voor u nuttig zijn iets te weten van mijn verleden en
heden, zowel van een aantal professionele als niet-professionele aspecten. Professioneel: opleiding management, internationale opleidingen verpleeg- en verloskunde, werkervaring (gezondheidszorg) in verschillende landen met mensen van uiteenlopende culturen en levensovertuigingen, en met intellectuele ontwikkelingsniveaus van analfabeten tot hoogst opgeleiden. Daarna
studie Frans, specialisatie tolken en vertalen.
Niet-professioneel: van kinds af aan gekeken naar planten, later
naar vogels, paddenstoelen en andere schimmels, korstmossen,
mossen, paleontologie en geologie.
In de jaren tachtig volgde ik een IVN-gidsenopleiding in Alphen
a/d Rijn. Vóór mijn verhuizing naar Leiden leidde ik daar ongeveer
125 excursies. Daarbij begeleidde ik nieuwe gidsen in het zelfstandig en met zelfvertrouwen leiden van excursies. Ook begeleidde ik een gidsenopleiding, maar niet meer dan één, door
gebrek aan heldere eindtermen.
Sinds ongeveer 1995 ben ik lid van de KNNV Leiden. Ik werkte
tien jaar mee in de Algemene Kampeer Commissie (AKC). Sinds
een aantal jaren ben ik coördinator van de Mossenwerkgroep
Hollands Duin, samen met Jelle van Dijk van de Natuur- en
Vogelvereniging Noordwijk.
Muziek: drie jaar ben ik kerkorganiste geweest. In huis staan
bijna altijd radio-4-concerten aan.
Ik ben gepensioneerd sinds 2002.
Jeannette Teunissen
Contact:
KNNVLeiden5@gmail.com
tel 071–88.86.585

Sinds 30 september 2021 heeft de KNNV-Leiden, als afdeling
met meer dan tweehonderd leden, een eigen vertrouwenspersoon, benoemd door de ALV van Leiden.

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.
Plantenwerkgroep

Zondag 24 okt., 10 uur: Stadsplanten
Halverwege de herfst zijn er in de stad nog voldoende planten
te vinden, niet alleen stoepplanten, maar ook berm-, muur-,
oever- en waterplanten. Met de nieuwe Heukels en de Stadsflora van Ton Denters weten we de meeste vast een naam te geven.
Verzamelen onder de Morspoort.

De (groeps)activiteiten van de Plantenwerkgroep liggen al bijna
anderhalf jaar stil en mogelijk hebben veel leden de leegte opgevuld met (concurrerende) nieuwe interesses. Heel voorzichtig
proberen we toch weer een beetje op gang te komen. Voorlopig
nog niet binnenshuis; de studieavonden in het IJsbaanclubgebouw komen later wel. Maar met een beperkte groep een buitenactiviteit ondernemen gaat, gezien een eerste ervaring, weer
tot de mogelijkheden horen. Voorlopig een keer per maand. Neem
je loep en boek mee.
Opgeven is wel nodig, zodat ik het aantal deelnemers tot acht
beperkt kan houden: vanzoest@planet.nl. Denk nou niet te snel:
‘het zit vast al vol’, maar geef je gewoon op. Dan merk je wel of
het kan.

Vrijdag 19 nov., 13.30 uur: Bomen in Kweeklust
De traditie van de kwartaal-bomenwandeling hervatten we weer.
Dit keer gaan we bomen in wijkpark Kweeklust in het Morskwartier bekijken. De meeste zullen al aardig kaal zijn. Kunnen we
ze nog op naam brengen? Het zal soms wel puzzelen worden.
Verzamelen op de hoek van de Constantijn Huijgenslaan en de
Jacob Catslaan.
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Maandag 27 dec., 13.30 uur: Eindejaarsplantenjacht 1
Na een lang kerstweekend is het goed om wat calorieën kwijt te
raken door weer buiten rond te kijken. Welke bloeiende wilde of
verwilderde planten gaan we in een uur vinden? Het gaat dan
bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van serieuze
nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die
het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt
meezit, dan beginnen voorjaarsbloeiers al te bloeien op zonnige
en beschutte plekken. In het hele land worden er jachten gehouden, onder de vlag van Floron.
We lopen het inmiddels bekende binnenstadrondje. We verzamelen bij de achteringang van de Hortus aan de Doelengracht.

op een studieavond aan bod kunnen komen. Wat dat betreft zou
de werkgroep iets meer kunnen bruisen van inbreng en uitwerking door de leden! Laat dus je ideeën en mogelijke inbreng aan
mij weten.

Donderdag 30 dec., 10.30 uur: Eindejaarsplantenjacht 2
Een tweede jacht. Indien aan de orde: de-achter-het-netvissers
van 27 december hebben vandaag voorrang. Verzamelen bij de
Zijlpoort aan de stadzijde. We bekijken het Havenkwartier.

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, maar uiteraard
met het accent op de vogels. Wij verwelkomen dan ook eenieder
die deze instelling kan delen.

Vooralsnog blijft deze eerste programmering dus nog voorzichtig
en beperkt. Heb je vragen: laat ze weten.
Koen van Zoest
Vogelwerkgroep
Algemeen

Zondag 31 jan. 2022, 13 uur: Oriëntatierondje ‘Ons Buiten’
Zie voor meer informatie hieronder. Verzamelen bij het Ons-Buitengebouw, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.
Vooruitblik 2022
Een planning maken voor het hele jaar 2022 zal nog met voorbehoud omgeven zijn. Wat betreft activiteiten die langer doorlopen dan een eenmalige bezigheid lijken twee zaken kansrijk:
1. monitoren in Berkheide
Na twee jaar gaan we wellicht weer met de groep een monitorroute gaan lopen. Dit jaar gaat het om het km-hok Grote Parkeerterrein (084-464). De route begint bij Duinoord en loopt
langs het fietspad richting strand, vandaar over het parkeerterrein en noordwaarts de duinen in met droge duingraslanden,
natte duinvalleien en enkele noordhellingen.
In Bladgroen van januari volgt nadere informatie.
2. inventariseren van Volkstuincomplex ‘Ons Buiten’
In 2020 waren we net begonnen aan deze omvangrijke klus toen
corona alles stillegde. De herkansing is nu in 2022. Het bestuur
van de tuinen streeft een inventarisatie van zoveel mogelijk
organismegroepen na en wij nemen de (kruidachtige) planten
voor onze rekening. Wilde en verwilderde planten, al zal deze
laatste groep lastig te omgrenzen zijn in het biotoop van volkstuinen. Bomen en de meeste struiken zijn al door enkele experts
en tuinleden op naam gebracht.
In beginsel gaan we gemiddeld eens per maand een rondje lopen,
maar in het (hoog)seizoen zal het wat vaker zijn. Een eerste
oriëntatierondje is alvast gepland, zie boven. In Bladgroen van
januari volgt nadere informatie.

Geplande activiteiten van de Vogelwerkgroep
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 kunnen langstrekkende jan-van-genten (zie foto: Louis Westgeest) gezien worden,

De trouwe volger van de berichten van de Plantenwerkgroep zal
opmerken dat bij deze langer durende activiteiten het
stinsenplantproject ontbreekt. Het oorspronkelijk plan was om
de inventarisatie in 2012 van tien terreinen in 2022 te herhalen.
Bij gebrek aan belangstelling vervalt dit grote en tijdsintensieve
plan. De oproep in Bladgroen van mei 2021 leverde namelijk
nagenoeg geen respons op en dat biedt geen solide basis om het
als werkgroepsactiviteit vorm te geven. Onverlet blijft natuurlijk
de mogelijkheid dat iemand zelf een terrein uitkiest om het intensief op stinsenplanten te gaan onderzoeken. Als je daarvoor
informatie over 2012 nodig hebt: laat maar weten.
De verwachting is dat in 2022 ook de studieavonden weer gaan
beginnen. Vooralsnog is er nog geen planning. Enerzijds is onduidelijk of en wanneer het IJsbaanclubgebouw voor ons geschikt
is. Maar anderzijds hebben de leden van onze werkgroep tot nu
toe geen ideeën aangedragen over mogelijke onderwerpen die
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op de keien van de pier loopt de oeverpieper en langs het duin
in het helmgras foerageren sneeuwgorzen. 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.
Aanmelden uiterlijk do. 4 nov. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel 06–51.19.09.83.

t.a.v. nieuwe locaties, geef dat dan uiterlijk 1 febr. door aan Anke
Burgers, amm.burgers@gmail.com, tel 071-57.67.870.
Zondag 20 februari 2022: Starrevaart
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet
Op fietsafstand van Leiden ligt ‘onze’ Starrevaartplas. Deze ondiepe 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. 17 feb. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel 06–51.19.09.83.
Anke Burgers

Zondag 12 december: 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. 9 dec. 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 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.
Jeannette Teunissen

Zaterdag 15 januari 2022: 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, geoorde 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. 13 jan. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel 06–51.19.09.83.

Paddenstoelenwerkgroep
De Paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventariseert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving. 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 de gaten.
Leo Jalink, leo.jalink@naturalis.nl

Februari 2022: overleg jaarprogramma eind 2022 en begin
2023
Afhankelijk van de situatie met corona zullen wij wel/niet in
kleine kring vergaderen. Wil je meedenken en daarbij aanwezig
zijn, dan ben je van harte welkom. Heb je nog specifieke wensen

(advertentie)
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IVN Natuurschool op strand Wassenaar
waaronder garnalen, zeedruiven en platvisjes,
werd natuurlijk uitgebreid
bekeken.
De
Natuurschoolgidsen bleven verbazen met hun verhalen
en weetjes! Een (ongevaarlijke) blauwe zeepaddenstoel, een kwal, werd
zonder vrees doorgegeven.
Na de lunchpauze gingen
de bonken verder met het
actieve programma Milieudetectives op zoek naar
zwerfafval en microplastics. Door middel van verschillende leuke spellen en
opdrachten ontdekten zij
welke verschillende soorten plastic er zijn en waarom bepaalde soorten voor
onze leefomgeving schadelijk zijn. We onderzochten onder andere welke
eigenschappen het afval
heeft, welk afval blijft drijven en welke route dat het
heeft afgelegd om uiteindelijk helemaal op het strand van
Wassenaar terecht te komen. En zelfs voor een schoon strand
hebben we toch heel wat plastic kunnen vinden. Voordat het
gevonden afval netjes in de afvalbak werd gegooid, speelden we
samen de plastic-soepestafette.

In de laatste week van de zomervakantie houdt Stichting Spelenderwijs voor Wassenaarse kinderen de Sport- en Speldagen.
Dit jaar, onder leiding van ervaren gidsen van de IVN-Natuurschool, gingen de bonken (kinderen in groep 7/8) op zoek naar
bijzondere schatten op het strand van de Wassenaarse Slag! De
dag begon met sleepnetvissen; een unieke activiteit die niet
alleen goede samenwerking, maar ook de nodige spierballen
vergt. Samen sleepten de kinderen een groot visnet minstens
een paar honderd meter door de branding. En het is verrassend
wat er allemaal te ontdekken valt, wat er allemaal zwemt en
kruipt in die eerste ondiepe meters van de zee! De vangst,

Tot slot gingen de zestig kinderen samen met de natuurgidsen
van IVN Leidse Regio op zoek naar de mooiste schelpen en andere aanspoelsels. We gebruikten zoekkaarten om de vondsten
een naam te geven. Hartschelpen, zeekat, wulken, zwaardschedes, kokkels, zaagjes, nonnetjes en nog veel meer. En natuurlijk
veel verschillende zeewieren.
Wat is er toch veel te ontdekken. Zo veel kennis, enthousiasme
en prachtige verhalen van de gidsen. Dit is natuurbeleving- en
educatie van een heel hoog niveau en vergroot het bewustzijn
dat de natuur bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven.
Prachtige momenten, waar kinderen weer verliefd kunnen worden op de natuur. Dit alles werd mogelijk gemaakt door een
donatie van Stichting Rust en Vreugd uit Wassenaar.
Enorm bedankt daarvoor.
Wietse Roodenburg
Leonie Hoeboer
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Een BMP-telling met een bijzonder
einde
BMP staat voor het Broedvogel Monitoring Project van SOVON,
de organisatie in Nederland die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de vogelstand. In dit project krijgen vogeltellers een
stukje natuur (kavel) toebedeeld om (vooral de zingende) vogels
in kaart te brengen. Dit gebeurt van begin maart tot begin juli
met een frequentie van eens in de tien à veertien dagen.
Meijendel, juni 2021, een ontmoeting
In juni liep het telseizoen ten einde, maar al een paar tellingen
lang vloog een paartje buizerds laag op in mijn kavel. De buizerd
is in die zin een uitzondering, dat voor deze soort niet de ‘zang’
telt maar het vinden van het nest. Dit laatste was mij nog niet
gelukt. Daarom besloot ik aan het einde van deze telling om de
duinrand die mijn kavel scheidt van het buurkavel ook eens van
de achterkant te gaan bekijken. Helaas, ook nu geen spoor van
een buizerdnest. Maar terwijl ik terugliep door het terrein, nog
steeds de omgeving afspeurend naar een eventueel buizerdnest,
stopten plotseling mijn voeten.
Vreemd, maar naar beneden kijkend viel mijn oog op een opgerolde gele slang met een zwart patroon, en dat op minder dan
een halve meter afstand. Dit geldt niet als een ‘normale’ ontmoeting tijdens een BMP-telling.
Reacties
Het is fascinerend hoe wij in elkaar zitten. Als eerste besliste mijn
lichaam dat die afstand met een slang toch echt groter moest.
Ik maakte dus een sprong naar achteren. Nu mijn lijf wat meer
content was met de nieuwe situatie, begonnen mijn hersenen op
volle toeren te draaien.
• Geen adder, dus waarschijnlijk niet giftig.
• Heb ik destijds niet eens een mail gehad van het bestuur van
onze Vogelwerkgroep dat er in het gebied uitheemse, niet giftige
slangen waren waargenomen?
• Moesten we dat niet melden bij DUNEA, de terreinbeheerder?
Dan is een foto misschien wel handig.
En terwijl deze hersenactiviteiten zich voltrokken, besloot de
slang dat-ie meer privacy wilde en begon zich te ontrollen… om
zich vervolgens op te splitsen in twee slangen, van ieder ongeveer
anderhalve meter lengte!
Terwijl een deel van mijn hersenen nog bezig was om deze
nieuwe situatie te bevatten kwam een ander deel op het idee om
de mobiel te pakken voor een foto.

Enkele feitjes
•
Het betrof hier inderdaad de niet giftige Amerikaanse
stierslang die al eerder door het bestuur gemeld was. Een slang
die in principe ongevaarlijk is voor de mens, maar in dit gebied
zeker niet thuishoort. Hij is wel schadelijk doordat hij kleine
prooien vangt die geen verweer kennen, in een biotoop die toch
al onder druk staat.
• Een paar dagen later bleek uit een gesprek met iemand van
RAVON, de zusterorganisatie van SOVON die zich bezighoudt met
de reptielen-, amfibieën- en vissenstand in Nederland, dat dit
niet een op zichzelf staande waarneming was, maar dat er in de
afgelopen jaren al jaarlijks meerdere waarnemingen zijn gemeld.
• RAVON en DUNEA werken nauw samen om dit probleem in
kaart te brengen en zoeken naar oplossingen. Overigens worden
gevangen exemplaren netjes naar een reptielenopvang gebracht.

Kat en muis
Intussen begonnen beide slangen ertussenuit te knijpen. Helemaal gefocust op het maken van een foto ging ik er achteraan.
Totdat de twee slangen uiteen gingen en een van de slangen,
via een omtrekkende beweging, besloot achter mij aan te gaan.
Vervolgens ontstond een kat-en-muisspel, in dit geval een slangen-mensspel, waarbij ik achteruitliep in de hoop dat de slang zou
pauzeren zodat ik een foto kon nemen, terwijl de slang er
blijkbaar op gebrand was om mij te verjagen. Na een aantal van
deze ‘danspassen’ besloot ik dat ik voldoende foto’s had als
bewijsmateriaal en dat het genoeg moest zijn. Gelukkig deelde
de slang die mening en verdween uit het zicht.
Na enigszins bekomen te zijn van deze onverwachte commotie
heb ik de informatie doorgegeven aan DUNEA.

Tot slot een paar adviezen:
• Hoewel de slang niet giftig is en zeker niet in staat is een
mens te wurgen, geldt ook hier: het zijn wilde dieren. Dus houd
afstand en probeer ze vooral niet te pakken.
• Verder is alle informatie met betrekking tot waarnemingen
nuttig voor DUNEA en RAVON. Dus, indien mogelijk, noteer waar
je de slang ziet (GPS-coördinaten bijvoorbeeld via Google Maps).
• En neem, als het kan en alleen vanaf een veilige afstand, een
aantal foto’s. Geef deze informatie vervolgens door aan DUNEA.
Dit kan via bezoekerscentrum@dunea.nl. Zij zorgen ervoor dat
de informatie bij de juiste personen binnen DUNEA en RAVON
terecht komt.
Ron Ousen
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De rol van bestuivers
Gesprekjes bij Intratuin

Ingrid Kriens en Maddy van Holland hebben op zaterdag 25
september bij Intratuin Voorschoten ruim veertig gesprekjes
gevoerd over het belang van bestuivers. Ze deden dat op uitnodiging van Sjoerd Luiten, projectleider bij IVN Zuid-Holland. Hij
is betrokken bij Nederland Zoemt.
Onze stand stond op een strategische plek en was mooi ingericht
met bijenhotels – deugdelijke en ondeugdelijke. Verder lagen er
gifvrije bollen en zaden, en veel folders over IVN, over hoe je je
tuin bij-vriendelijk maakt, ‘de Bijenboog’ van Marjolein Bartels,
een folder over Gewasbescherming en het telformulier van de
Nationale Bijentelling. Deze laatste maakte indruk. Zo veel
soorten bijen? Ook stond een ontbijt klaar, wat de aanleiding was
om in gesprek te komen over wat we zouden missen als er te
weinig bestuivers zijn. Deze formule werkte.
Onze voeding is in sterke mate afhankelijk van het werk van
bestuivers. Ons eerste doel was om mensen dit duidelijk te
maken. Vooral de bedreigingen voor koffie, thee, chocolade en
aardbeien maakten indruk. De honingbij speelt zoals bekend
hierin een rol, maar ook ongeveer 360 soorten van onze wilde
bijen helpen mee, evenals vele soorten zweefvliegen, vlinders,
kevers en andere insecten. Dit bleek een totale verrassing.
We wilden verder vertellen hoe we de wilde bijen kunnen helpen
bij het overleven. We kunnen bij voorbeeld rommelige hoekjes

laten ontstaan in bloemrijke, groene tuinen, op balkons en in
steden. We moeten ook toe naar een meer biologische vorm van
landbouw. Kortom, door met ons allen te zorgen voor gifvrij
voedsel en meer nestgelegenheid voor bestuivers gaan we de
goede kant op.
Maddy van Holland

Kleurrijke oeverplanten in Kweeklust

tensoorten en daar in november gezaaid. Wat is ervan opgekomen?
Tellingen in 2021 laten voor dit eerste jaar een gunstig beeld
zien. Zaden van ruim twee derde van de soorten blijken ontkiemd.
Sommige soorten zijn nog
beperkt en vegetatief,
maar
dertien
soorten
bloeien ook al, waarvan
drie zelfs al in ruime mate,
met Heelblaadjes (foto
links) als topper. Een goed
begin, dat zich komende
jaren hopelijk voortzet.
Goed beheer is dan wel
essentieel. Zo zullen de
rietkraag en het opschot
van abeel, els en populier
gericht bestreden moeten
worden. Daarnaast jaarlijks maaien en afvoeren
van het maaisel. De gemeente is hiervoor gemotiveerd. Zo kunnen de oevers een goede plek worden voor een gevarieerde
oevervegetatie. De insecten zullen het er naar hun
zin hebben. En daarmee is
er nog meer te beleven
voor de gebruikers van het
park.

Wijkpark Kweeklust in het Leidse Morskwartier is in 2020 gerenoveerd. Toen zijn ook enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd. De Plantenwerkgroep van de KNNV heeft op verzoek van
de stadsecoloog zaad verzameld van 32 lokale inheemse plan-

Koen van Zoest
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De Glarus overschuiving (zie voorwoord 'Van de IVN-voorzitter' op blz. 3) is ongeveer in het midden te zien
Het gaat om de horizontale streep, de breuk (bron foto: website Leidse Geologische Vereniging: https://www.lgvweb.nl/)

De kaardenbol

Een lief kind heeft
vele namen. Dat zei
mijn vader altijd.
Van de kaardenbol
is de geslachtsnaam Dipsacus, afkomstig van het
Griekse woord dipsacein, dat dorsthebbend betekent. De
middelste bladparen vormen samen
een soort holte of
waterbekken waarmee
regenwater
wordt opgevangen.
De soortnaam fullonum wijst op het
gebruik van wolbewerking, fullo is
volder of wever in
het Latijn.
Er zijn vele volksnamen: Kaardedistel, Kanneboender,
Kannewasser
en
Weverskaarde, om
er maar een paar te noemen. Aan de namen kunnen we het
gebruik zien: de namen Kanneboender en Kannewasser zijn
afkomstig van het gebruik om melkkannen schoon te maken.
Weverskaarde vertelt ons dat wevers hem gebruikten. Hiervoor
gebruikten zij de plant als in de herfst de bloem hard en stekelig
was geworden, een goede borstel om de wol mee te kaarden.
Kaarden ging als volgt te werk: de kaardenbollen, gedroogde
bloemen, werden op twee plakjes geslagen die makkelijk in de
hand moesten liggen. Met in iedere hand zo’n plankje, legde men
de onbewerkte wol ertussen. Door de plankjes te bewegen in
tegengestelde richting, kwam het vuil los en viel neer. De wol
werd door deze behandeling mooi pluizig en kon daarna goed
gesponnen worden. Later maakte men kaardenplankjes met
spijkers, een soort mini-fakirbedjes.
Op een middeleeuwse miniatuur zien we de stadia die de stof
doormaakt. Rechtsonder zit een dienstmeisje te kaarden. Zij is
het minst in aanzien, draagt ongeverfde kleren. De wol wordt
gesponnen door vrouwen die deftig gekleed zijn, en het is de
koningin, die aan het weefgetouw zit. De koningin weeft de stof.

Zij is rijk gekleed en draagt een kroon op haar hoofd. Het
vrouwtje dat aan het kaarden is, vindt u hieronder.
Zij is de kleinste, wat betekent dat zij maatschappelijk in het
minste aanzien is. We zien dat zelfde bij afbeeldingen van heiligen in de Middeleeuwen: zij zijn groot en de mensen om hen
heen klein, zo bijvoorbeeld in de afbeeldingen van “liggen in
Abrahams schoot.” Als je niet beter wist, zou je denken dat
Abraham allemaal poppen verzameld heeft!
Zo te zien was het kaarden een inferieure bezigheid. Er komt
veel viezigheid los: strootjes, keutels, stukjes aarde. Ik spreek
uit ervaring. Maar één ding, je krijgt prachtig zachte handen van
de lanoline, wolvet, die vrij komt. En als je gaat kaarden, moet
je een doek op je schoot leggen om het vuil op te vangen!
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geraakt maar niet mijn kleine Steiff puttertje, een speelgoedvogeltje van wol, dat ik kreeg toen klein was. Hij zit altijd bij mijn
werk en kijkt me met kraaloogjes aan. Daar moet ik het voorlopig mee doen, wat distelvinkjes betreft, maar wie weet komt er
op een dag een echte en eet de zaadjes uit de bloembol op. Hoe
krijg je hem hier? Bestaat er een distelvinkfluitje waardoor ze
hierheen komen? Als ik nu fluit, komt er een boze tjiftjaf en gaat
mij op zijn manier uitschelden, een heel geschetter. Hij heeft in
de taxus een nestje gehad en hier zijn jongen groot gebracht.
En sindsdien denkt hij dat de tuin van hem is.

Voordat we naar de apotheek gingen, gingen we bij planten en
bloemen te rade. Wat kon de kaardenbol voor ons doen? De
wortel was vroeger bekend als Radix Dipsaci en werd als urineen zweetafdrijvend middel gebruikt. Later, in de achttiende eeuw,
wordt het verzamelde water van de grote bladeren gebruikt als
schoonheidsmiddel, om het gezicht vrij te maken van sproeten
en vlekjes. Bovendien verjongt dit water het gezicht. Alle kennis
van namen komt uit het boek “Planten en hun naam. Botanisch
lexicon voor de Lage Landen”, van H. Kleijn.
Ik wilde graag een kaardenbol in mijn nieuwe tuin. Deze plant is
niet alleen mooi om naar te kijken met alle kleine bloemetjes in
het voorjaar, hij is ook aantrekkelijk voor de distelvink, het
puttertje. Op een dag komt hij en gaat dan voorlopig niet weg.
Bovenop de bloembol gaat hij zitten en pikt stelselmatig de
zaadjes uit de zaaddozen, het zijn er heel veel. Het is een
prachtig gezicht dat bonte vogeltje, zo rustig aan het werk.
De kaardenbol is een wilde plant en niet in tuincentra te vinden.
Een kweker uit de buurt zei verontwaardigd toen ik hiernaar
vroeg: “Wij verkopen geen distels.” En geloof het of niet, op een
nacht droomde ik van een kaardenbol in mijn tuin. Daar stond
hij, toen ik er de volgende dag naar zocht! Natuurlijk valt dit te
verklaren: ik heb hem even gezien, niet bewust opgeslagen en
mijn onderbewustzijn liet hem in de nacht zien. Het kan, maar
het geloof aan een voorspellende droom is leuker.
En nu maar wachten op het puttertje. Nog een autobiografisch
detail: ik ben heel wat keren verhuisd, en er is wel wat kwijt

Maar op een dag deelt hij hem met de distelvink!
Anneli ter Mors

Groene urntjes op Boerenwormkruid

Heerlijk om weer op KNNV-kamp te zijn, bij Winterswijk eind
augustus, en dan ook nog iets nieuws te zien op de bloemhoofdjes van Boerenwormkruid: rijke dagen! Is die nieuwigheid die ik
zie, een monstruositeit; zijn het gallen? (foto's 1 en 2)
Obs-idee (zo noemt Rien Ondersteijn ObsIdentify): het is de
Gewone boerenwormkruidgalmug (Rhopalomyia tanaceticola,
Karsch 1879). Dit galmugje veroorzaakt groene urnvormige
gallen met aan de top een opening, op en aan de bloemhoofdjes
van Boerenwormkruid. De oudere gallen kleuren donker.

Verder zoeken hoeft niet, want alleen deze galmug gebruikt
Boerenwormkruid, en
niet één ander organisme
veroorzaakt deze gallen.
De gallen blijken
ook in diverse bladoksels voor te komen (zie foto rechts).

foto 1: gallen op de bloemhoofdjes van Boerenwormkruid

Het larfje, 'n oranje
pootloze made, eet
zich dik in de gal,
en verpopt er zich.
Het galmugje zelf,
slechts enkele millimeters groot, heb
ik niet gezien, ook
geen duidelijke copyright-vrije foto’s
ervan. Maar er
staat wél een sublieme foto van in
het Gallenboek van
Docters van Leeuwen, in de bewerking van Hans Roskam op pagina 58.
foto hiernaast: pop
in gal, sterk vergroot, uit 'Plantparasieten van Europa'

links: oudere gallen, donkerder, vergroot
(foto 2: Vic van Dijck, waarnemingen.be)
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vervolg op
pagina 12

De berm waar ik de gallen vond, is rijk begroeid met Boerenwormkruid, waarvan veel exemplaren deze gallen hadden.
West-Nederland heeft veel minder Boerenwormkruid, en daar
heb ik nog nooit deze gallen gezien. Maar sporadisch blijken ze
er toch wel voor te komen, getuige het verspreidingskaartje in
waarneming.nl.
Laten we hier in onze eigen regio dus gericht naar Boerenwormkruid kijken en de gallen ervan melden. Je hoeft alleen naar
Boerenwormkruid te kijken, want dit galmugje is waardspecifiek.
Naar bijzondere vormen uitkijken hoeft ook niet, want er is geen
heterogenie (afwisseling geslachtelijke en ongeslachtelijke fasen) en ook geen pedogenetische voortplanting (deling van de
larven).
En wat de trefkans groot maakt: de Gewone boerenwormkruidgalmug komt voor in meerdere generaties in het seizoen.
Jeannette Teunissen

Verspreidingskaartje Gewone boerenwormkruidgalmug

Silent Earth

Een stukje vertaald uit de inleiding van het boek Silent Earth,
door David Goulson. Hieronder een eigen vertaling van de laatste
anderhalve bladzijde van de inleiding. De vertaling begint bij het
midden van pagina 4: “While time is running out…”
Hoewel we haast geen tijd meer hebben, is het toch niet te laat
om te redden wat er te redden valt.
Onze insecten hebben uw hulp nodig. De meeste zijn nog niet
uitgestorven en als we ze een beetje de ruimte geven kunnen ze
zich snel herstellen, want ze planten zich snel voort. Ze leven
overal om ons heen, in onze tuinen, parken, het boerenland, in
de grond onder onze voeten en zelfs in de voegen tussen de
stoeptegels, dus we kunnen allemaal meedoen om voor ze te
zorgen en te verzekeren dat deze essentiële wezens niet verdwijnen. Misschien voelen we ons hulpeloos, gezien de vele
milieuvraagstukken die zich aandienen, maar we kunnen allemaal
eenvoudige maatregelen nemen die het insectenleven bevorderen.

zijn, met alle ruimten gevuld met wilde bloemen, bloeiende
fruitbomen, groene daken en muren; waar kinderen kunnen
opgroeien die vertrouwd zijn met de geluiden van sprinkhanen,
zingende vogels, het gezoem van langs vliegende hommels en
het kleurrijke flitsen van vlindervleugels.

Ik stel vast dat ingrijpende veranderingen nodig zijn. We zouden
meer mogelijkheden voor insecten moeten bieden in onze tuinen
en parken en daarmee onze stedelijke omgeving en de tussenliggende weg- en spoorwegbermen en rotondes veranderen in
een netwerk van bloemrijke en bestrijdingsmiddelvrije leefomgevingen. We moeten radicale verandering brengen in ons kapotte system van voedselvoorziening, door minder weg te
gooien en het eten van vlees te verminderen. Daardoor kunnen
we reusachtige gebieden van minder productief land beschikbaar
stellen aan de natuur. We moeten echt duurzame landbouwsystemen ontwikkelen, gericht op het werken met de natuur voor
de productie van voedsel dat goed voor ons is, in plaats van
massaproductie van voedsel in uitgestrekte monocultures die
verdrinken in pesticiden en kunstmest. We kunnen allemaal deze
veranderingen bevorderen op veel verschillende manieren: door
het lokaal kopen en eten van organisch gekweekte seizoensgroenten en -fruit; door zelf voedsel te verbouwen, door te
stemmen op politici die het milieu serieus nemen; door onze
kinderen op te voeden in het besef van de urgentie om beter
voor onze planeet te zorgen.

De steden zijn omgeven door kleine,
biodiverse boerderijen die gezond
fruit en voedsel
produceren, bestoven door allerlei insecten, met plaagdieren die in toom
gehouden worden
door een leger van
natuurlijk vijanden
en waarbij de gezondheid van de
bodem en de koolstofopslag
wordt
gehandhaafd door
een veelheid van
bodemorganismen.
Verder verwijderd
van de steden bieden nieuwe projecten voor natuurherstel gelegenheid
tot ontspanning en het verkennen van plas-drasgebieden met
beverdammen, een overvloed aan libellen en zweefvliegen,
weilanden vol bloemen en bosperceeltjes, allemaal vol leven. Dit
lijkt misschien fantasie, maar er is ruimte voor ons allemaal voor
een zinvol leven, gezond en lekker voedsel op een bruisende,
groene planeet, die ritselt van het leven. We hoeven alleen maar
te leren leven als onderdeel van de natuur, niet ervan afgewend.
En de eerste stap is om voor de insecten te gaan zorgen, de
kleine wezens die onze gedeelde wereld aan de gang houden.

Stel je een toekomst voor waarin onze steden en dorpen groen

Vertaling: Lex Burgel
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Acht maal wandelen door
Berkheide

Verslag IVN-excursies vanaf Soefi-tempel
Elk jaar, al vanaf de jaren tachtig, houdt IVN rondleidingen door
Berkheide, vier maal op woensdagavonden in juli en augustus,
steeds met twee weken rust ertussen. Zo ook dit en vorig jaar,
weliswaar met kleinere groepen en vooraf aanmelden. Begin
jaren negentig werd ik zelf nog rondgeleid, en dat beviel mij zo
goed dat ik mij opgaf voor een IVN-Duincursus en daarna voor
de Gidsenopleiding. Ik was niet de enige die zo binnen IVN actief
geworden is.
Elk jaar lopen we, zoals we dat noemen, met een groepje gidsen
vóór. Op de laatste woensdagavond van juni gaan we dan een
rondje lopen, bekijken we wat er te bekijken is, en wisselen we
wetenswaardigheden. Gerrit Jan de Bruyn was lange tijd een
bron van informatie en inspiratie. En het gebied is ook zo geschikt
voor excursies: in die duinen waren er ooit diverse teellandjes
met aardappelen en ander nuttig gewas. Dit gebruik en andere
activiteiten leidde tot een bijzondere plantengroei. De biologen
noemen dat een Zeedorpenlandschap.
Vorig jaar beleefden we een erg droog voorjaar en een droge
zomer. Ook in dergelijke omstandigheden blijft er in Berkheide
veel te zien. Dit jaar gaf een koel voorjaar. Eind juni viel er veel
regen en was het vrij warm, zodat alles de grond uitschoot. Elke
volgende keer was het veertien dagen later en dus ook eerder
donker. Alleen daarom is zo’n excursie steeds anders, ook als je
dezelfde route zou lopen.
Iedere gids heeft natuurlijk zijn eigen aandachtspunten en vertelwijze. Afwisseling is natuurlijk belangrijk. Zelf noem ik de
namen van heel wat planten, en vertel daarover het een en ander.
Misschien te veel, maar doordat ik dat afwissel met aangetroffen
insecten, met proeverijen en ruikerijen, met waterproefjes op
duinsterretje (dat onmiddellijk groen wordt bij een kleine lokale
douche), soms met een gedichtje of een grapje, krijgen de
mensen volgens mij wel waar voor hun geld (gratis).
Het warkruid, dat in een van de landjes groeit, is voor velen
altijd iets bijzonders. Die dunne rode draadjes, waarmee dat
duivelsnaaigaren, zoals hij ook genoemd wordt, zijn voedsel uit
ander planten zuigt… En dan bloeit hij ook nog. Ik zag parende
jansvlinders, met binnen de meter ook een rups ervan, poppen,
en lege poppenhulsjes. Ik wees op allerlei rozetten. Dit lijkt toch
wel iets moeilijks voor een algemeen publiek, maar de rozet van
de teunisbloem heeft een witte nerf en is vaak donkerrood
aangelopen. Wie daarna een bloeiende teunisbloem ziet, herkent
ook die roodverkleuring. Het lukte weer enkele malen om de
bloemen ervan te zien opengaan. Een zebrarups verraste mij op
18 augustus. Zo laat, terwijl ik hem veertien dagen eerder niet
gezien heb. Hij zat in het bezemkruiskruid, maar of hij er ook
van gegeten heeft? Ik denk het niet. Velen hopen erop dat die
zebrarups dit kruid in toom gaat houden. De rups zit altijd op het
verwante duinkruiskruid. Bezemkruiskruid is een nieuwkomer,
die bloeit tot ver in november en weet ook dicht bij zee te
overleven. Iemand had het over guichelheil. Een uurtje later zag
ik dit rode kruidje, bekend van Het Dictee. Het bloeit in de
morgen bij zon. ’s Avonds is het onopvallend. In vorige jaren
kwam het massaal voor langs het fietspad van Katwijk naar de
Wassenaarse Slag. Dit jaar was het schaars. En natuurlijk vertoonden zich op enkele excursies zich weer vossen en reeën.
Guichelheil (bekend van Het Dictee)
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Septemberwandelingen
De Duincursus ging natuurlijk niet door. Wie zich ervoor opgegeven had, boden we enkele excursies aan. Ook een door
Berkheide, op 18 september. Ik was verhinderd, vanwege de
Duindag van Stichting Duinbehoud diezelfde ochtend in september. Maar ik heb wel voorgelopen, op 4 september met de
nieuwere gidsen. Zo konden zij extra kennis verkrijgen. Het
warkruid was nog steeds vindbaar. Zelf zou ik diezelfde 18de
september, maar later op de dag, dezelfde excursie met mijn
Duinbehoud-pet op lopen. Ik besloot individueel de boel op 17
september nog eens te verkennen. Dat bracht veel op: op eikenbladeren zag ik lensgallen en satijnen knoopjesgallen. Vooral die
laatste schitteren van sierlijkheid. Ik zag op een populier op een
driesprong ook zes rupsen zij aan zij (maar geen zijderupsen),
onbeweeglijk. Een gidsje vertelde me, dat het rupsen van de
wapenvlinder waren. Ik zag ze voor het eerst van mijn al lange
leven. Ik kwam een paar weken later in Trouw van diezelfde
zeventiende september een verhaaltje over diezelfde rups tegen!
De dag erop zaten de rupsen onveranderd op dezelfde plek. Twee
jonge en enthousiaste meisjes vroegen mij om zodra ik ze zag,
te wijzen op lege janspoppen, zoals ik eerder op de excursie
gedaan had. Het was een kleine moeite om langs dezelfde plek
terug te gaan, zodat ze enkele exemplaren konden verzamelen.
Eerder liet ik de groep een bestuiver zien op een bloem. Een
zweefvlieg, zei ik. Nee, dat is een bij, kreeg ik te horen van de
meisjes. Nee, zei ik, bijen hebben vier vleugels, deze maar twee.
En bijen hebben veel langere antennes. Maar ze doen alsof ze
bij zijn, met hun geelzwarte pakkie. Dan denken de vogels dat
ze te maken hebben met een bij, die steken kan. Maar die vlieg
zelf kan helemaal niet steken. Goh, wat slim van die vlieg, kreeg
ik nu te horen. Ook de vuurvlindertjes lieten zich goed zien.
Alle acht malen, inclusief het voorlopen, was het goed weer. Alle
duurden minstens tweeëneenhalf uur. Augustus was echt behoorlijk droog, en september bracht pas in de laatste week regen.
Paddenstoelen waren dan ook schaars, als zie je altijd wel zo’n
stuifzwammetje. Overigens, de excursies die al sinds de jaren
tachtig lopen, geven natuurlijk geleidelijk heel wat veranderingen. Zo vond ik het altijd leuk om bij de wilde peen de galletjes
in de bloem te laten zien. Ik zie ze nu nog maar zelden.
Peter van den Berg
foto: Peter van der Aart

Verslagen excursies VWG-KNNV
Groene Jonker en Woerdense Verlaat

Zaterdag 12 juni 2021
In alle vroegte, 7 uur, vertrekken we vanaf Zwembad de Vliet.
Drie kwartier later lopen we met z’n tienen (beperkt aantal
vanwege corona) al op de Hollandse Kade van Woerdense Verlaat.
Met licht bewolkt weer en een heerlijke temperatuur genieten
we al gelijk van de prachtige bloemrijke bermen en de heerlijke
vogelgeluiden.
En ja, al spoedig vliegt er al een purperreiger over. Marco heeft
zo al spoedig een van zijn “beloftes” ingewisseld! En… we zullen
er nog meer zien! Ook vliegen de nodige zwartkopmeeuwen over.
Marco legt uit hoe je het verschil met kokmeeuwen in de lucht
snel kan zien: zwartkop met witte vleugels aan de onderkant en
kok met donkere onderkant. Voor mij weer een leermomentje!
Verder bosrietzangers. Genoeg om te oefenen in het verschil met
rietzangers. Zo ook voor de zwartkop en tuinfluiter! Wat een
heerlijke tocht in dit doorlopende koor van vogels. En wat is het
nog heerlijk stil op het fietspad. Misschien is dat de reden dat
een prachtig mannetje bruine kiekendief vlak langs ons scheert!
Ook doen we nog een rondje door het romantische De Haeck,
waar we op een prachtig rood tapijt van afgevallen krentenboombladeren lopen. In het water zijn de blaasjes van blaasjeskruid
goed te zien. Daarnaast buigen wij ons over wilde gagel, de
koningsvaren en zonnedauw! Ook paddenstoelen worden niet
vergeten.

Terug naar de Hollandse Kade, die inmiddels al door meer buitenluchtliefhebbers is ontdekt. In de verte zien we nog een witte
muur van meeuwen oprijzen. Is een havik of sperwer de oorzaak
misschien? We kunnen de onruststoker niet ontdekken, maar het
beeld is wel indrukwekkend.
Op naar de Groene Jonker. Het is er heerlijk rustig. We worden
al snel begroet door de zang van bosrietzangers en blauwborsten
(die we later ook nog vaak genoeg zien). Ook de Cetti’s zanger
laat zich niet onbetuigd. Bij het open water verbazen wij ons over
het grote aantal geoorde fuutjes. Verder zien we grutto’s, tureluurs, lepelaars, wintertaling en ook een paartje zomertaling! Het
is weer heerlijk om al dat moois te ontdekken!
Marco is onverzadigbaar: zullen we nog naar Ruygeborg gaan?
Hij heeft nog net genoeg tijd voor hij in Leiden terug moet zijn
voor zijn eerste vaccinatie! We besluiten de groep te splitsen:
een deel gaat eerst op het terras bij Ruygeborg wat eten en
drinken, een deel gaat gelijk met Marco Ruygeborg in en zal
daarna direct vertrekken. Zo eindigt onze dag. Ruygeborg is
helaas heel erg vergrast en verriet. Het rondje is best aardig,
maar levert niet echt iets bijzonders meer op. Zeer voldaan en
met dank aan Marco sluiten ook de laatsten een mooie vogeldag
af. De laatste auto’s gaan huiswaarts.
Anke Burgers
foto's: Marlies van Santen

Mission Impossible: strandplevier

Op een onbewaakt moment, meer dan anderhalf jaar geleden,
had ik het lumineuze idee om een excursie te gaan doen om de
strandplevier, een van de zeldzame broedvogels van Nederland,
te gaan zien. Het idee werd keurig netjes op de agenda van de
Vogelwerkgroep geplaatst en gepubliceerd. Ik dacht er niet meer
aan terug. Door de corona-lockdowns werden grote strepen gezet
door het programma van de Vogelwerkgroep. Toen het een
maand geleden duidelijk werd dat we weer met het excursieprogramma konden gaan beginnen, realiseerde ik me pas dat ik
helemaal niks had voorbereid. Ik had ook nog helemaal geen
research gedaan. Ik voelde me Ethan Hunt (de hoofdrol in de
filmserie Mission Impossible, gespeeld door Tom Cruise) die een
schier onmogelijke opdracht aanvaardde…

Op 3 juli om acht uur ’s ochtends komen we aan op de parkeerplaats van de Kwade Hoek. Wij zijn met het maximum van twaalf
deelnemers. Het zal een droge, wat bewolkte dag worden met
weinig wind.
De Kwade Hoek is een natuurgebied dat deel uitmaakt van de
Duinen van Goeree. We zijn net de auto uit en zien meteen een
grote bonte specht én een verrassing: een grauwe vliegenvanger.
Leuk. Die zie je niet zo vaak in het westen van het land. We lopen
over de wal de duinvallei in. Het is een schitterende biotoop; alles
staat in bloei. We zien rietorchis, kleverige ogentroost, zilt torkruid, zeekraal en zeewolfsmelk. De bruine kiekendief foerageert,
we horen de onvermijdelijke cetti’s zanger en zien in een vlier
graspieper en grasmus. Dan nemen we een pad dat door de echte
natte duinvallei leidt. We horen de sprinkhaanzanger (ook een
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(advertentie)

niet-alledaagse waarneming) en spotten de roodborsttapuit.
Boven ons hoofd vliegt een regenwulp. Dan nemen we het pad
naar het strand. We horen het scherpe krassen van de grote
stern en de zang van de veldleeuwerik. Hier is een deel van het
strand afgezet; mensen en honden mogen hier niet in. Dit is de
eerste kans op de strandplevier, maar helaas zien we er geen.
We gaan terug naar de duinwal. Nog steeds hebben we de zomertortel niet gezien of gehoord. De zomertortel is een zeer
zeldzame broedvogel geworden in Nederland, met nog maar een
paar broedlocaties in Nederland, waarvan de Kwade Hoek er één
is. De aantallen lopen hard terug. We maken een wandeling
parallel aan de duinwal en turen alle bomen af en spitsen onze
oren. Dan roept Marco dat ie ‘m hoort. We stoppen met kletsen
en lopen over het zandpad de wal op. De vogel is gevlogen, maar
even later horen we zijn roep een stukje verderop. En dan
kunnen we hem goed bekijken. O, wat een schitterende vogel,
met die roodbruine ‘schubben’ op de vleugels. Op de weg terug
naar de auto horen we ook nog een spotvogel.
We rijden naar Havenhoofd, een gehucht iets verderop. Daar
lopen we een duinwal op om bij Poot’s Punt uit te kijken over de
kreken en zandbanken van de kust. We zien grote groepen lepelaars, wulpen en kluten. Op de slikken van de kreek foerageren tureluurs.

wordt voortgezet en na een lange tijd krijgen we dan toch het
verlossende woord van Marco: strandplevier! Op de verste slikrand lopen twee hele lichte pleviertjes die alleen door de telescoop
te zien en te determineren zijn. Strandplevier, yes! Het is gelukt,
mission accomplished. Net zoals Ethan Hunt kunnen ook wij
zeggen dat onze missie geslaagd is. Of er ooit een bioscoopfilm
van ons gemaakt wordt, betwijfel ik. Maar wij zijn blij. Als toetje
van deze dag gaan we nog even kijken bij vogelobservatorium
Tij, aan het Haringvliet. Deze natte droom van Natuurmonumenten, gefinancierd vanuit de grote, diepe geldzakken van de
Postcodeloterij, valt als vogelobservatorium erg tegen, maar
desondanks hebben we nog een aantal leuke waarnemingen, van
middelste zaagbek, een groep foeragerende lepelaars, vele
visdiefjes en een broedgeval van de witte kwikstaart in het dak
van het observatorium. Een beetje moe, maar voldaan, vertrekken we huiswaarts.
Ad den Toom

Na een verkwikkende koffie met iets erbij rijden we naar de
andere kant van het eiland, langs Ouddorp, naar de kust van de
Grevelingen. Daar ligt Markenje, een door de mens aangelegd
vogeleilandje bestaande uit zand en slib. Het eilandje is uiteraard
niet toegankelijk voor de mens: het is broedgelegenheid voor die
vogels die zo graag op kale zandbanken broeden, zoals sterns
en meeuwen. We gaan op de dijk staan en zetten de telescopen
uit. Hier moet het gaan gebeuren! De telescoopvogelaars turen
en turen alle hoekjes en gaatjes van de eilandjes af. We zien
kokmeeuwen, visdiefjes, zwartkopmeeuwen, een enkele bergeend en een paar scholeksters. Maar nog niet die soort van welk
we de naam bijna niet meer durven uit te spreken. Het scannen
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Zomertortel
(foto: Marco Witte)

Noord-Holland
Zondagochtend 15 augustus 2021
Met twaalf personen verdeeld over vier auto’s vertrekken we
keurig op tijd uit Leiden. Het is fijn weer eens met ‘de groep’ op
pad te gaan, voor een excursie onder leiding van Marco Witte.
Na een rustige, relaxte rit van zo’n anderhalf uur komen we bijna
tegelijk aan bij de Putten onderaan de Hondsbossche Zeewering.
Zelfs die ene auto die op de snelweg rechtdoor ging via Zaandam
in plaats van rechtsaf naar de A22, wat volgens Tomtom de
snelste route zou zijn.

Daar volgen we het bord naar de vogelkijkhut; we lopen bovenop de dijk en hebben prima uitzicht over de diverse plassen links
en rechts. Tot ieders verrassing laten we de vogelhut (die er
trouwens erg dichtgetimmerd uitziet) rechts liggen en lopen door
naar de plas waar het porseleinhoen is gehuisvest. Die laat zich
even niet zien. Op de terugweg zien alleen de twee achterblijvers
een grote zilverreiger overvliegen.
Na de horecastop in Petten rijden we terug naar de kruising met
de Belkmerweg en gaan nu het andere deel van die weg op, op

Bontbekplevieren (foto: Eke van Batenburg)
Het ontvangstcomité van krijsende grote sterns is overweldigend.
Hoewel we de zon helaas tegen hebben als we over de plasjes
uitkijken, gaat iedereen meteen staan turen. Er valt zó veel te
zien dat Marco ons op een gegeven maant toch ook echt ‘even’
aan de andere kant van de dijk te kijken. Dat doen we dus maar,
ook al gaat het niet echt van harte. Maar ja – er staat nog zoveel
moois op het programma…
Aan de andere kant ben je ook niet zomaar. Vroeger was er een
dijk en als je die overging, stond je op het strand; nu ligt er een
enorm zandduin voor die oude dijk. Ertussenin is een dal met
een bodem van asfalt (die oude dijk) en begroeide hellingen waar
we de typische duinvogels waarnemen.
Op het strand aangekomen is er één iemand, die de zee niet kan
weerstaan: pootje baden! Die zwarte sterns zie ik vanuit de
branding toch veel dichterbij?!?
En ook hier staan we veel langer dan gepland; het is ook zo
aangenaam met de zon en het windje.
Uiteindelijk krijgt Marco ons allemaal weer in de auto’s en rijden
we (600 meter?) naar de hoek om toch nog een blik te werpen
op de kolonie grote sterns. Iets verderop parkeren we de auto’s
bij een parkeerterreintje aan de Belkmerweg; het is zo klein dat
het met die vier auto’s vol staat.

zoek naar ondergelopen bollenlandjes. Die zijn er genoeg. Met
ook weer leuke waarnemingen van steltlopers en plevieren.
Vandaar rijden we via de drukke kustweg door het nóg drukkere
Callantsoog niet naar het Zwanenwater, maar naar de Nollen van
Abbestede. Eigenlijk is dit geen weg meer te noemen; het is meer
een breed, onverhard pad. De auto’s kunnen niet anders dan
gewoon aan de kant van dit pad achter elkaar geparkeerd worden.
Het blijkt niet handig voor de doorloop van het overige verkeer
dat we de telescopen naast de auto’s neerzetten, omdat we ze
steeds moeten verhuizen als er fietsers en/of andere auto’s langs
willen. Tussen de auto’s in is een veel rustiger plek. En ook daar
doen we leuke waarnemingen.
Marco peilt het enthousiasme om op de terugweg nog ‘even’ langs
de plek te gaan bij Ursem waar de lachstern is waargenomen.
Tja, nu we toch ‘in de buurt’ (veertig km verderop) zijn… er is
niemand die dat niet wil.
En zowaar… zodra we aankomen zien we er een paar vliegen.
Na deze uitzonderlijke waarneming terug naar Leiden via een
smalle weg door het prachtige dorp Schermerhorn. Een prima
dag met heerlijk weer en mooie waarnemingen.
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Jennie Schouten

De Eendrachtspolder
Zaterdag 11 september
Jawel 9/11; om 8 verzamelen zes vogelaars zich bij zwembad de
Vliet en vertrekken in twee auto’s richting Zevenhuizerplas. Deze
keer een korte reistijd, want na ruim een half uur zijn we ter
plekke. De zevende vogelaar, Marlies, voegt zich daar bij ons.
Met hoge verwachtingen lopen we naar het Dode Populierenbos,
want hier is gisteren nog een kwak gezien en misschien treffen
we nog een verlate woudaap of roerdomp aan. Wat zien we,
helemaal niets. Als troostprijs nog wel een dodaars met een
bedelend jong die zich prima laten zien.
Dan lopen we verder langs het lange en brede rietveld in afwachting van baardmannetjes die zich slechts matig laten zien. Nu
terug naar de parkeerplaats om met de auto’s verder te gaan.
Pijl of krak
Bij het gebied ten westen van de roeibaan worden we getrakteerd
op een miezerbuitje en kunnen de capuchons op. Ook hier weinig
waarnemingen. Wel zien we een aantal eenden zwemmen die
niet direct zijn thuis te brengen. Met behulp van de vogelgids en
het bestuderen van de overgang van zomer- naar winterkleed
komen we uit op pijlstaarten of krakeenden. Na lang vergelijken
en veel discussie houden we het toch maar op krakeenden.
Tussen alle bedrijven door zien we nog een bruine kiekendief en
een grote zilverreiger. Nu we toch wat zijn afgekoeld door de
wind en het motregentje gaan we door naar de andere kant van
de roeibaan.
De vermeende slechtvalk
We komen aan bij een kaal weidegebied dat kennelijk tot natuurgebied wordt getransformeerd, gezien de stroken die bij de
laatste maaibeurt niet zijn gemaaid. Zo kan een deel van de
insecten overleven en blijft er ook voedsel beschikbaar. Wat
verder weg ligt een plas-drasgebied. We komen langs een
elektriciteitsmast waar Ad een slechtvalk meent te zien. Als die
even rondvliegt, blijkt het toch ‘maar’ om een torenvalk te gaan
met een nest op het uiterste puntje van de zijarm van de mast.
Toch wonderlijk dat die bij hevige wind en regen op zijn plaats
blijft. Theo ziet door zijn telescoop een groenpootruiter die even
later dichterbij foerageert. Hij is door de kijkers goed te zien,
evenals een paar watersnippen. Mijn eigen telescoop is ondertussen niet meer te gebruiken. Hij laat maar een deel van het
beeld zien. Volgende week dus terug naar de winkel.

Naaktslakken
Zijn helemaal niet naakt,
Ik kan dat weten,
Want ik heb ze bestudeerd.
Dat is gemakkelijker
Dan vogels,
Of sprinkhanen,
Of beren,
Want naaktslakken
Vliegen niet weg,
En springen niet weg,
En zijn niet gevaarlijk.

Grote zilverreiger (foto: Eke van Batenburg)
Tragiek
Als we teruglopen, zien we tot onze verbazing een stadsduif
precies in het midden van een brede sloot dobberen. Ziek, uitgeput, gewond na een aanval? Zijn verenkleed zal hem niet lang
drijvende houden. Hoe zou hij trouwens aan de kant moeten
komen zonder zwemvliezen. Hij onderneemt ook geen zichtbare
pogingen en blijft in het midden liggen.
Om een uur hebben we alle interessante plekken gehad en
vertrekken we weer. Al lijkt het dat we weinig soorten hebben
gezien, toch komen we op een totaal van 52 waarnemingen.
Edward Sodderland

De bekendste naaktslak
Heet op z’n deftigst
Arion ater.
Hij is dus niet naakt,
Want was hij naakt,
Dan zou hij uitdrogen.
En als hij uitdroogt,
Gaat hij dood.
En als ze allemaal doodgaan,
Sterven ze uit
En dan heb je ze niet meer.

Maar ze zijn er nog,
Ze zijn niet uitgestorven,
Ze zijn dus niet allemaal dood gegaan,
Ze zijn dus niet uitgedroogd.
Dat komt:
Ze gaan allemaal
Gekleed
In een slijmjurk.
Ook de mannetjes.
Peter van den Berg

Ik heb expres een fout verstopt in onderstaand gedicht. Kunt u die vinden? Het antwoord staat in het volgende nummer.
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Glas vergaat niet
Ook dit jaar heeft onze IVN-afdeling bij kunnen dragen aan het
succes van de Boerhaave Zomerschool. De Zomerschool is een
samenwerking tussen het Rijksmuseum Boerhaave en JES
Rijnland. Ze biedt een programma aan voor kinderen die na de
zomervakantie naar groep 7 of 8 gaan. De school is heel geschikt
voor kinderen die extra stimulans kunnen gebruiken op het gebied van begrijpend lezen en woordenschat.
Deze zomer gingen de kinderen aan de slag met de thema’s
Water en Reclame. En waar beter te beginnen dan in de Grote
Vijver van het Leidse Hout?

Deze vijver leverde ook dit jaar een prachtige kans om met
behulp van waterdiertjes vast te stellen hoe schoon of vervuild
water kan zijn. Onder leiding van enkele IVN’ers werd op twee
dagen het onderzoek uitgevoerd. Een wateronderzoek kan
echter niet zonder Aaf Verkade, Adviseur Stadsgrachten, die uren
in het water doorbrengt en prachtige verhalen vertelt. Het uiteindelijke resultaat was dat ook dit jaar het water als schoon kan
worden beschouwd. Schaatsenrijders, waterjuffers, bloedzuigers, watermijten, larven en wantsen. Verder kreeften, aal,
modderkruiper en rietvoorns. Een enorme diversiteit aan water-

diertjes. Dit keer geen fiets of (lege) portemonnee, maar er werd
wel een oude fles boven water gehaald. De dikke glazen limonadefles met de belettering P.J. Weijermans blijkt heel bijzonder
te zijn. In 1904 neemt Weijermans de bierbrouwerij op de
Nieuwe Rijn 82 over en maakt er een limonadefabriek van. Behalve limonade leverde Weijermans zomers ook ijs aan de
Leidse cafés: natuurijs in de vorm van schotsen die tijdens de
winter verzameld werden op de grachten en sloten. Het ijs dat
in de winter van de gracht werd geschept, hield de drank koel in
de ijskasten. Zou de fles gebruikt zijn bij de feestelijke opening
van de Leidse Hout, precies negentig jaar geleden?

Het enthousiasme bij het vaststellen van schoon water en het
vinden van een oude limonadefles wordt overschaduwd door het
vinden van tientallen bierflesjes. De oude limonadefles toont dat
de afbraak van glas nauwelijks plaats vindt en dat het milieu
nodeloos extra wordt belast door bierdrinkende gasten van het
Leidse Hout. Een prima kans om de uitdagingen van een duurzame wereld met deze leerlingen te bespreken.
Wietse Roodenburg

Mutaties ledenadministratie KNNV

nieuwe leden:
lidno. 37372, A. Veerman
lidno. 37345, A.M.M. Klijnsmit
lidno. 37527, E. Perreijn
lidno. 37555, A. Witte (huisgenoot van E. Perreijn)
lidno. 37560, M.N.C. de Koning
lidno. 37574, M. Epskamp

verhuisd naar buiten de regio:
dhr. C. Kapteijn
dhr. R.L. Adriaansen

18

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

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

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

Bestuur en werkgroepen (alfabetisch) met coördinator, IVN-afdeling regio Leiden
Bestuur:
Wietse Roodenburg
(voorzitter)
T 070-51.41.805
wietseroodenburg@gmail.com
Maddy van Holland
(vicevoorz. intern)
T 071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl
Ria Fijn van Draat
(secretaris, ledenadmin. en webmaster)
Satijnvlinder 15,
2317 KJ Leiden
T 071-52.10.887
ivnleiden@hotmail.com
Joop Vlieg
(penningmeester)
T 071-51.90.439
penningmeester.ivn.leiden@gmail.com
Herman Breepoel
T 06-57.03.08.30
hermanbreepoel.ivn@gmail.com

Redactie Bladgroen
Hans ter Mors
T 071-36.17.521
hanstermors@xs4all.nl
Peter van den Berg
T 06-18.21.03.79

Ontdek Natuur in jouw Buurt
(IVN, KNNV en Naturalis)
Maddy van Holland
T 071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl

Sluitingsdatum Bladgroen 22’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’3:

Actieve Natuurtochten (WANT)
Sonja Meijer
T 06-37.00.50.24
want.ivnleiden@gmail.com

Leiderdorp
Wouter Gerstel
T 071-58.96.392
woutergerstel@gmail.com

Agrarisch Natuurbeheer
Johan Kieft
T 071-88.77.694
jjkieft@ziggo.nl

Lentevreugd
Hugo Woudenberg
T 06-49.87.48.22
hugowoudenberg@hotmail.com

Basiscursus Natuur
Hans ter Mors
T 071-36.17.521
hanstermors@xs4all.nl

Merenwijk
Ant Brandenburg
T 071-52.33.191
ivn.merenwijk@gmail.com

Beeld en Geluid
Sjaan van Agtmaal
T 071-52.22.997
svanagtmaal@ziggo.nl

Natuur in Dynamiek
Rudi van Venetië
rudi.vanvenetie@gmail.com

Cronesteyn
Sjoerd Luiten
T 06-11.88.89.34
sjoerdluiten@hotmail.com
Duincursusgroep
Wim van der Ham
T 06-20.02.53.37
ivnduin@gmail.com
Excursies op verzoek
Maya de Veer
T 06-42.81.56.78
mayadeveer@gmail.com
Groene Boekenwinkel
Wendy Opstal en Fanne Sophie Doeven
T 06-30.60.60.61
degroeneboekenwinkel.ivn@yandex.com
Landgoederen
Romke Viet
T 0252-21.68.92
romke.viet5@gmail.com

Op je Gezondheid
Bep van Houten
T 071-51.46.869
bepvanhouten@xs4all.nl
Public Relations
Maddy van Holland
T 071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl
Strand (ook cursus)
Maya de Veer
T 06-42.81.56.78
ivnstrand@outlook.com
TOP
Marlieke Spijker
T 06-46.99.86.61
marliekespijker@hotmail.com
Tuinen Natuurlijk! cursus
Jolanda de Vries
T 06-23.12.93.44
tuinennatuurlijk.ivnleiden@gmail.com
Vogels (ook cursus)
Floris de Boer
T 070-32.76.084
ivnvogels@gmail.com
Zomeravondwandelingen Duin
Herman Doornebal
T 0252-37.51.60
h.doornebal@ziggo.nl

24 december 2021
1 mei 2022
1 oktober 2022
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