Gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden

mei 2022

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 (contributie) voor 2022 bedragen € 30,–. Voor huisgenootleden is dit € 10,– en voor jongeren tot 25 jaar € 16,–.
Wie aan de ledenadministratie (Yvonne van Nierop; zie hieronder) meldt dat hij/zij de
periodieken Bladgroen en Daucallium+ (ook) in papieren versie wil ontvangen, betaalt
€ 6,– bovenop de contributie (huisgenootleden ontvangen geen aparte periodieken).
Contributies kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL90 TRIO 0254 6191 50 t.n.v. Penningmeester KNNV-afd.
Leiden.
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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Vertrouwenspersoon:

Jeannette Teunissen, Betje Wolffstraat 9, 2331 DR Leiden, T 071-88.86.585,
knnvleiden5@gmail.com
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Jeannette Teunissen (adres: zie hierboven)

Ad den Toom, Buys Ballotstraat 61, 2313 TW Leiden, T 06-51.19.09.83,
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Daucallium+

Redactie: Jan Westgeest (adres: zie hierboven)

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, knnvleidenwebmaster@gmail.com
(en vanuit IVN: Peter van den Berg en Hans ter Mors)

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: knnvleidenwebmaster@gmail.com
Kopij voor Bladgroen via e-mail: knnvleidenwebmaster@gmail.com
Sluitingsdatum Bladgroen 22’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 23’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 23’2:

1 oktober 2022
24 december 2022
1 mei 2023
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Van de voorzitter KNNV
Als ik dit voorwoord schrijf, is de Algemene Ledenvergadering
(ALV) van 18 mei 2022 nog niet geweest en is er nog geen nieuw
bestuur geïnstalleerd.
Maar na de enquête die we gehouden hebben, kunnen we ons
verheugen op het aantreden van een aantal nieuwe bestuursleden. Op de volgende pagina ziet u het laatste nieuws hierover.
De zittende bestuursleden die gekozen hebben voor aftreden of
taken afstoten, kunnen dat met een gerust hart doen. Ik ben hen
zeer dankbaar voor al het werk dat zij jarenlang voor onze afdeling hebben verzet.
Wat mij opviel in de antwoorden van de enquête (die in de ALV
besproken wordt), zijn de verzoeken voor een insectenwerkgroep. Vlinders (zie het voorblad: de almaar schaarser wordende Kleine parelmoervlinder) en libellen werden onder andere
genoemd. Allerlei insecten staan tegenwoordig volop in de belangstelling. Dit jaar was er zelfs een insect-van-het-jaar-verkiezing. Omdat er wel 20.000 soorten insecten in Nederland voorkomen, was er een lijst van vijf insecten gemaakt waaruit gekozen kon worden. De winnaar is geworden: de waterschorpioen.
Bekender zijn de wilde bijen, die we wel zien vliegen, zoals de
aardhommel en de steenhommel. Rupsen en vlinders zijn ook
bekende verschijningen evenals de lieveheersbeestjes. De waterschorpioen is eigenlijk een wants en wantsen waren voor mij
toch wel vreemd en onbekend totdat ik verschillende soorten in
mijn tuin spotte. Een leuk insect is trouwens ook de stokroossnuitkever met zijn lange snuit.
Een nadeel van deze insecten is dat zij zich te goed doen aan de
bladeren van planten. Mooie ronde gaatjes worden erin gemaakt
en van de bladrand worden halve cirkels uitgezaagd. Deze
vraatsporen heb ik tien jaar geleden niet gezien. Er komen in
Nederland minder insecten voor. Zijn ze ook verjaagd uit de vele
stenen tuinen? Gelukkig wordt er meer naar hen gekeken omdat
ze zo belangrijk zijn voor ons.
Insecten zijn mooi en ook fascinerend als je kijkt naar de bouw
van deze diertjes. Hopelijk is er wel voldoende belangstelling
onder onze leden voor een werkgroep op dit terrein en komen
er lezingen en excursies. Nu kunnen we weer genieten van de
werkgroepen, die al jaren actief zijn en de draad weer opgepakt
hebben. We blijven voorzichtig, maar gezamenlijke activiteiten
kunnen weer en hebben de voorkeur.
Geniet ook weer van al het nieuws in deze uitgave van Bladgroen
dat door de redactie met grote zorg is samengesteld.

Van de voorzitter IVN
Wat zouden IVN en KNNV moeten doen zonder vrijwilligers? Ze
zijn onmisbaar! Belangrijke bijdragen worden geleverd bij het
onderhoud van natuur, maar bovenal door educatie, het vertellen van verhalen tijdens excursies en cursussen en bij de inventarisatie van bijvoorbeeld oeverplanten. Het lukt ons om jong en
oud te laten beleven hoe leuk, gezond, én belangrijk de natuur
is. Vrijwilligerswerk blijkt ook een goed effect te hebben op de
fysieke en mentale gesteldheid van zowel de gids als deelnemer
en verkleint de kloof tussen mens en natuur. Maar wie zijn die
actieve leden? Waarom besteden zij energie en tijd aan de
doelstellingen van onze afdeling? Enquêtes worden uitgevoerd
en proefschriften worden geschreven. De groene vrijwilligers van
de toekomst, gemotiveerd door de natuur in eigen leefomgeving:
wat motiveert deze mensen actief te zijn voor natuur? Deze vraag
is cruciaal, want het gaat niet altijd goed met de natuur en het
aantal actieve leden neemt gestaag af. De vrijgekomen plaatsen
worden vaak ingenomen door betaalde krachten. Vaak met dezelfde kennis en inzet, maar toch! Ik wil in deze uitgave van
Bladgroen aandacht vragen voor een drietal bijzonder actieve
leden. Zij hebben vele jaren, onbezoldigd, erg veel voor onze
afdeling gedaan. De Algemene Ledenvergadering van IVN-afdeling Leidse regio van 20 april is inmiddels achter de rug en deze
drie fantastische bestuursleden maakten plaats voor drie nieuwe
enthousiaste leden.
De drie bestuursleden, die zoveel jaren hun passie en vrij tijd
hebben besteed aan onze afdeling, zullen we gaan missen als
bestuursleden, maar niet als actieve leden. Hun kennis, ervaring
en inzet met het reilen en zeilen van de afdeling was, is en blijft
enorm groot. Dank aan Joop Vlieg, onze penningmeester, Ria
Fijn van Draat, de secretaris en Maddy van Holland, onze vicevoorzitter.
Joop, al meer dan tien jaar in het bestuur, droeg secuur en
transparant zorg voor de financiële gang van zaken. Ook voor
de afgelopen Algemene Ledenvergadering stelde hij wederom
een correct financieel jaarverslag op met een begroting voor
2022. Een grote rol speelde hij bij onze vermogensreductie en
de financiële ondersteuning van een aantal projecten. De overgang naar het landelijke Service Contract voor de inning van
contributies, was een stevige uitdaging. En behalve deze verantwoordelijkheid was hij natuurlijk druk met libellen en de Natuurgidsenopleiding (NGO). Dat zal hij gewoon doorzetten. Ria, onze
secretaris en bestuurslid vanaf 2006, coördineerde het secretariaat en behartigde de inkomende en uitgaande correspondentie
van het afdelingsbestuur. Ze was verantwoordelijk voor het

Van de voorzitters

Ineke Laroo
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secretariaatsarchief van de afdeling en de website. Met de
website zal zij doorgaan. Zij heeft veel tijd gestoken in de introductie van het Service Contact. Dit zal de ledenadministratie van
de afdeling voor haar opvolgster eenvoudiger maken. En dan
Maddy, sinds 2013 in het bestuur. Zo veel passie voor natuur
met haar geweldige plannen die dan perfect tot uitvoering
werden gebracht. De Nieuwjaarsrecepties kwamen voornamelijk
uit haar hand. Zij coördineerde de werkgroepen, maar was bovendien erg druk met het gidsen.

Het nieuwe bestuur bestaat nu geheel uit deelnemers van de
NGO 2017–2018. Zo zie je hoe belangrijk de gidsenopleiding is
voor onze afdeling. Het is een signaal naar de deelnemers van
de lopende NGO. Ook hen zullen we te zijner tijd verwelkomen
als actieve leden van onze afdeling. Namens de afdeling bedank
ik Joop, Ria en Maddy voor hun jarenlange inzet. Ik wens hun
opvolgers Wim van der Ham, Astrid Veerman en Ant Brandenburg
heel erg veel succes en voldoening.
Wietse Roodenburg

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 april 2022 is een nieuw
bestuur van de IVN Leidse regio geïnstalleerd. Ook werd steun
uitgesproken voor het Jaarplan 2022. Dit bestuur wil zo veel
mogelijk mensen, jong en oud, uit de Leidse regio de natuur laten
ontdekken en beleven. Dat wil het doen met de hulp van de
werkgroepen en gidsen. Veel van onze leden zijn gemotiveerd

en enthousiast actief met allerlei projecten. Hen moeten we
behouden, belonen en blijvend motiveren. Ook in dit verenigingsjaar zal daarom wederom de nadruk liggen, niet alleen op de
werving, maar vooral op het steunen en stimuleren van de
werkgroepen, gidsen en onze leden.

Nieuw bestuur IVN Leidse regio

Het sleutelwoord dat
onze inspanningen voor
de komende jaren goed
beschrijft, blijft “samenwerking”. Samenwerking
tussen
de
werkgroepen, en met
andere
organisaties,
zoals de KNNV Leiden.
vlnr. Penningmeester
Wim van der Ham,
secretaris Astrid Veerman,
voorzitter Wietse Roodenburg,
algemeen bestuurslid
Herman Breepoel
en vice-voorzitter Ant
Brandenburg

Nieuw bestuur KNNV Leiden e.o.

Ook de KNNV-afdeling Leiden en omgeving heeft
met algemene stemmen
een nieuw bestuur gekozen en wel tijdens de ALV
(algemene ledenvergadering) op 18 mei 2022.
Yvonne van Nierop, die
niet aanwezig kon zijn,
blijft tot het najaar de ledenadministratie onderhouden. Marco Roos (die
er ook niet kon zijn) zal die
daarna van haar overnemen.
v.l.n.r. Eke van Batenburg
(penningmeester),
Frank Kooper (secretaris),
Ineke Laroo (voorzitter)
en Stan van der Laan (lid)
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Programma werkgroepen KNNV

Vooraf
Op de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving: https://leiden.knnv.nl/ worden de activiteiten van de
werkgroepen steeds tot op de dag van plaatsvinden kenbaar gemaakt.
Algemeen

Plantenwerkgroep

b)
Inventarisatie van het volkstuincomplex Ons Buiten/
Noorderpark. Het bestuur van de tuinen streeft naar een inventarisatie van zo veel mogelijk organismegroepen en op hun
verzoek nemen wij dit kalenderjaar de (kruidachtige) planten
voor onze rekening: wilde en verwilderde planten. Deze laatste
groep zal evenwel lastig te omgrenzen zijn in het biotoop van
volkstuinen. Bomen en de meeste struiken zijn al door enkele
experts en tuinleden op naam gebracht. We leggen de aangetroffen planten met een app vast.
Er vonden al bezoeken plaats op 30 januari, 12 maart, en 18
april. De duur van een ronde ligt tussen de drie en vijf uur; neem
wat te drinken en eten mee. Verzamelen bij het verenigingsgebouw, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.
Data: 20 mei (9:30 uur), 25 juni (9:30 uur), 24 juli (9:30
uur), 3 september (9:30 uur).
c) Wandelingen om stadsplanten te zoeken. De laatste jaren
hebben planten in de stedelijke omgeving steeds meer aandacht
gekregen. Landelijk gangmaker is Ton Denters die over de urbane flora recent een tweede prachtboek schreef. Maar onze
Hortus laat zich met het project Stoepplantjes ook niet onbetuigd.
Ook wij kijken al jaren naar stadsplantjes en dit jaar zetten we
dat voort. We bezoeken steeds een ander deel van Leiden,
voornamelijk tijdens een avondtochtje van twee uur en laten ons
verrassen door wat we aantreffen.
Data: 22 mei (niet ‘s avonds), 16 juni, 15 juli, 8 augustus, 24
augustus en 25 september (niet ‘s avonds)
.
Volledige zomerprogramma

Voor het eerst sinds 2019 kunnen we met de Plantenwerkgroep
weer gezamenlijke buitenactiviteiten ondernemen. De belangstelling bleek tijdens corona wat terug te lopen: deze zomer wordt
het vast makkelijker om het elan terug te vinden.
Daarnaast is er op 22 september ook weer een eerste (verkennende) studieavond.
Uiteraard alles onder voorbehoud. Houd dus de site van onze
afdeling in de gaten: https://leiden.knnv.nl/
De activiteiten van de Plantenwerkgroep staan open voor alle
KNNV-leden, maar ook IVN-leden en anderen kunnen ter kennismaking aan de activiteiten deelnemen. Zo zagen we bijvoorbeeld belangstelling vanuit de deelnemers aan de Basiscursus
Flora van Floron.
Weet je of je op de mail-list van de Plantenwerkgroep staat? Als
je dat zou willen: neem dan even contact op.
* Voor de buitenactiviteiten is per keer aanmelding verstandig bij de coördinator van de Plantenwerkgroep Koen van Zoest:
vanzoest@planet.nl. Mogelijke wijzigingen kunnen dan namelijk
nog tijdig worden doorgegeven. Bekijk na opgave daarom altijd
even je mail: is er twee uur voor aanvang van de activiteit geen
bericht, dan gaat die door. Maar bij sommige activiteiten is opgave echt verplicht vanwege een limiet aan het aantal deelnemers; dit staat bij de betreffende activiteit vermeld.
Behalve enkele losse excursies onderneemt de Plantenwerkgroep
in het veldseizoen van 2022 drie herhaalde vaste buitenactiviteiten:
a)
Voor de duinmonitoring is dit jaar het km-hok ‘Grote
Parkeerterrein’ (084-464) aan de beurt. Langs een vaste route
zoeken we bijzondere plantensoorten. In de afgelopen twintig
jaar deden we dat hier al vijf keer eerder. 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. Het
is een vrij lange en bewerkelijke route. Neem dus wat te eten en
te drinken mee. De vergunning staat een groep met maximaal
acht mensen toe: om die reden is aanmelding vooraf verplicht.
De eerste ronde hebben we op 30 april gelopen. Dat was nog
vroeg in het seizoen en de meeste aandachtsoorten moeten we
nog gaan vinden dan wel tellen.
Data: 31 mei (9 uur), 30 juni (9 uur), 6 augustus (8:30 uur).

Vrijdag 20 mei, 9:30 uur: inventariseren Ons Buiten; zie
boven, b.
Zondag 22 mei, 13:30 uur: wandeling Lage Mors
Zijn er rondom Bockhorst nog stinsenplanten te vinden of is het
seizoen al te ver? En wat is er al (terug) te vinden van de in 2020
gezaaide oeverplanten op de natuurvriendelijke oevers van Park
Kweeklust? Of is het daarvoor nog te vroeg? Maar ongetwijfeld
zijn er genoeg andere wilde (stads)planten te zien.
Verzamelen: Cruquiuslaan, hoek Bassonstraat.
Dinsdag 31 mei, 9 uur: monitoring km-hok Grote
Parkeerterrein; zie boven, a.
Vrijdag 10 juni, 9–11 uur: excursie in de Heemtuin van
Leiderdorp.
Voor de meesten een zeer bekende plek en desondanks is er
altijd weer wat nieuws te ontdekken. We worden rondgeleid door
Jasper Klapwijk, die hier vanuit de gemeente zijn vaste werkplek
heeft. Hij is jong, enthousiast en kundig en zal ons de meest
bijzondere planten laten zien. Aanmelden is verplicht, want we
lopen met maximaal acht personen.
Verzamelen bij de ingang aan de Persant Snoepweg. Parkeren
aan de Van Diepeningenlaan.
Donderdag 16 juni, 19 uur: stadsplanten zoeken in
Zeeheldenbuurt; zie boven, c.
Verzamelen Tasmanstraat, hoek Trompstraat.
Zaterdag 25 juni, 9:30 uur: inventariseren Ons Buiten; zie
boven, b.
Donderdag 30 juni, 9 uur: monitoring km-hok Grote
Parkeerterrein; zie boven, a.

foto: Koen van Zoest
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Vrijdag 15 juli, 19 uur: stadsplanten zoeken in Zuidwest;
zie boven, c.
Verzamelen Rooseveltstraat, hoek Van der Helmstraat.
Zondag 24 juli, 9:30 uur: inventariseren Ons Buiten; zie
boven, b.
Zaterdag 6 augustus, 31 mei, 8:30 uur: monitoring kmhok Grote Parkeerterrein; zie boven, a.
Maandag 8 augustus, 19 uur: stadsplanten zoeken in
Lammenschansdriehoek; zie boven, c. Verzamelen Lammenschansweg, hoek Deltaweg.
Woensdag 24 augustus, 19 uur: stadsplanten zoeken in
de Binnenstad; zie boven, c.
Verzamelen Levendaal, hoek Plantsoen.
Zaterdag 3 september, 9:30 uur: inventariseren Ons
Buiten; zie boven, b.
Donderdag 22 september, 19:30–22 uur: studieavond.
Na 2,5 jaar is het weer wennen om een studieavond vorm te
geven. Deze eerste keer is met name bedoeld om te verkennen
welke ideeën er leven die een avond tot een succes kunnen
maken. Wat zijn interessante onderwerpen? Welke vormgeving
spreekt het meest aan: presentatie of workshop? Ieder kan inbrengen en meedenken. Mogelijk kunnen we al een planning
maken voor dit winterseizoen.
Natuurlijk vult dit niet de hele avond: er is ook ruimte voor
werkzaamheid. Er zijn nu buiten nog volop planten te vinden:
neem daarvan maximaal drie soorten mee. Om ons enigszins te
beperken: kies soorten uit de grassen-, de composieten- of de
amarantenfamilie. We gaan dit meegebrachte materiaal met
elkaar op naam brengen en gebruiken daarbij de Heukels’ Flora
(24e editie): we hebben nog niet eerder met deze nieuwste
versie gewerkt en het zal best even wennen zijn om met de
veranderingen om te gaan. Vergeet ook je loep niet.
Plaats: IJsclubgebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Zondag 25 september, 9:30 uur: stadsplanten zoeken in
het Science Park; zie boven, c.
Verzamelen Wassenaarseweg, hoek Blauwe Vogelweg.
Koen van Zoest
Algemeen

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.
Let op!
Voor komende excursies met autovervoer houden wij
voorlopig onderstaande aan, met name voor de kwetsbaren
onder ons:
• Wij adviseren om de komende tijd nog zo veel mogelijk een
mondkapje in de auto te dragen. Uiteindelijk bepalen de inzittenden per auto wat ze doen, maar wij verzoeken rekening te
houden met diegenen die dat vragen! Neem dus voor de zekerheid een mondkapje mee.
•
Wij gaan ervan uit dat iedereen inmiddels geboosterd is!
Mocht dat niet zo zijn, dan verzoeken wij je om dat bij de aanmelding door te geven.
• Daarnaast houden wij de autobezetting nog zo veel mogelijk
op maximaal drie per auto in plaats van vier.
Voor alle excursies, ook zonder autovervoer, geldt: Ga niet
mee als je twijfelt over je gezondheid!
Geplande activiteiten

Vogelwerkgroep

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, 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.

IJsvogel (foto: Jan Westgeest)
Zaterdag 28 mei: bezoek Crezeepolder & Sophiapolder.
Vertrek 8 uur, zwembad de Vliet.
Onder leiding van Esther de Lange en Leo Pelt gaan wij deze keer
naar twee stukjes ‘nieuwe’ natuur langs de rivier de Noord bij
Ridderkerk. In de Crezeepolder is de dijk naar de Noord opengemaakt, waardoor een getijdengebied is ontstaan. Het verschil
tussen hoog- en laagtij is hier bijna een meter. Dit slikkengebied
is aantrekkelijk voor trekvogels, die hier even kunnen rusten en
eten. De nabij gelegen Sophiapolder is een voorbeeld van natuurcompensatie. Ook hier staat de polder in open verbinding
met de rivier. De Sophiapolder is een eilandje, dat met behulp
van een elektrisch pontje vanaf Hendrik-Ido-Ambacht kan worden bereikt. Vanuit dit pontje is er ook een goede kans de ijsvogel waar te nemen.
Aanmelden uiterlijk do. 26 mei 20 uur bij Leo van Pelt, leo_vanpelt@hotmail.com, 06–24.89.13.75.
Een zaterdag in juni: bezoek Bentwoud en Benthuizerplas.
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
Het Bentwoud is een nieuw natuur- en recreatiegebied in het
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Groene Hart aan de rand van Zoetermeer en Boskoop. Een heel
nieuw bos met her en der waterpartijen, waar nu al veel te beleven is. Met ruim 800 hectare is het Bentwoud het grootste
aaneengesloten bosgebied in de Randstad! De havik en de
roerdomp broeden er regelmatig. Verder zitten er veel andere
soorten, zoals putter en kneu, maar mogelijk ook de spotvogel.
Let op: voor deze excursie wordt een zaterdag geprikt op het
moment dat de roerdomp (foto) en woudaapjes (Benthuizerplas)
zich roeren. Wil je mee, geef dat dan zo spoedig mogelijk
door aan Arthur. Zodra de datum bekend is, zal hij je daarover
inlichten. Aanmelden bij Arthur Staal, artstaal@gmail.com, 06–
34.34.40.26.
foto: Jan Westgeest

Zondag 11 september: bezoek Oostvaardersveld &
Praambulten. Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Voor Staatsbosbeheer dient dit gebied, ten oosten van de
Praamweg, als etalage van de Oostvaardersplassen. Het gebied
is een zogeheten wetland-ecosysteem. In het terrein zijn drie
grote slenken gecreëerd en onderling verbonden met drie
dwarsslenken. Dit heeft geleid tot vijf eilanden, die ingericht
worden als natte graslanden. Daarnaast zijn er een aantal poelen
en steilwanden aangebracht, omgeven door loofbos, met name
wilgen. Er zijn zo vele soorten ganzen, en weide-, water- en
bosvogels te vinden. We bezoeken ook beide Praambulten en het
bezoekerscentrum voor een kansje op de zeearend.
Aanmelden uiterlijk. 8 sept 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Zaterdag 15 oktober: bezoek Maasvlakte en Oostvoornse
Meer. Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
De najaarstrek is in volle gang als wij naar de Maasvlakte gaan.
Zowel binnen- als buitendijks kunnen we diverse vogelsoorten
vinden die nog even rusten en foerageren voordat ze verder
trekken. Na op de Maasvlakte gevogeld te hebben, kijken we uit
over de slikken van Voorne en speuren we het Oostvoornse Meer
af. We hopen de volgende vogels te zien: tapuit, keep, bladkoning, (vuur)goudhaan, wulp en ijsvogel.
Aanmelden uiterlijk do. 13 okt. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.
Vr 4 – zo 6 november: kraanvogels in Diepholz
Informatie is reeds via mails rondgestuurd. Wie dat gemist heeft
en alsnog belangstelling heeft, neemt contact op met Marco
Witte, mcwitte@xs4all.nl.

Zaterdag 11 juni: fietsexcursie Starrevaart en de Nieuwe
Driemanspolder. Vertrek 8 uur bij de Vlietlandbrug te Voorschoten.
Vandaag maken we een mooie fietstocht langs en door twee
mooie vogelgebieden. Via de Meeslouwerplas fietsen we naar de
Starrevaartplas. Al jaren een bekende vogelspot en in deze tijd
van het jaar een mooie kans op het waarnemen van blauwborsten
en baardmannetjes. Na een kort bezoek aan de kijkhut fietsen
we door naar de Nieuwe Driemanspolder. Dit gebied is recent
ingericht als waterberging en verkeert nog vol op in de pioniersfase. We maken kans op allerlei watervogels, rietvogels, kleine
zilverreiger, bruine kiekendief, patrijzen en met een beetje geluk
de steenuil. Via de Stompwijkse Polder fietsen we terug naar de
Kniplaan en kijken bij de parkeerplaats Starrevaart of de ijsvogel
zich laat zien.
Uiterlijk aanmelden di. 7 juni 20 uur (eerder dan normaal!)
bij Stan van der Laan, stanvanderlaan@casema.nl, 06–
10.72.01.30.

Reserveer in de agenda alvast zondag 20 november en
zaterdag 10 december!
Anke Burgers
Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep Hollands Duin 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 de regelgeving daaromtrent 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.

Zaterdag 2 juli: wandeling Kijfhoek-Bierlap. Verzamelen 9
uur bij parkeerterrein Kievietsduin, Wassenaar.
We maken een mooie gevarieerde rondwandeling van ongeveer
vijf km over onverharde zandpaden door duinbos, open duin en
langs kwelplassen. Het accent zal vooral gelegen zijn in natuurbeleving, waarbij het aantal te spotten vogels niet de boventoon
zal voeren.
Dit gebied is alleen toegankelijk met een speciaal toegangsbewijs
en met toestemming van Dunea. Wij mogen met maximaal tien
vogelaars het gebied in. Dus: vol is vol.
Het verzamelpunt is het eerste parkeerterrein aan de Meijendelseweg in Wassenaar.
Heb je geen auto, dan kan Ad kijken of je met iemand mee kan
rijden vanuit Leiden.
Aanmelden uiterlijk do. 30 juni 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83.

Jeannette Teunissen
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 (e-mail: leo.jalink@naturalis.nl)
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(advertentie)

Natuurgidsenopleiding 2022-2023
IVN Leidse regio

In januari 2022 begon IVN Leidse regio voor de elfde keer de
Natuurgidsenopleiding (NGO). Vijftien docenten gingen al een
vol jaar eerder te werk met de voorbereiding. Lesprogramma’s
werden aangepast en financiën gezocht.
De animo voor de opleiding was groot: in oktober 2021 konden
we ruim veertig belangstellenden ontvangen op de informatieavond in het Yuverta College Oegstgeest.
Dankzij donaties en subsidies van particulieren, de gemeenten
Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegst-

geest en Zoeterwoude, Fonds NME, Dunea, Fonds Wassenaar en
het Jacoba van Beierenfonds (Teylingen, foto)
konden we de deelnemersbijdrage acceptabel
houden. Daarnaast kregen we toezeggingen
“in natura” van onder andere Staatsbosbeheer
en KNNV.
Op 10 januari 2022 maakten deelnemers en docenten nader
kennis via Zoom. Met 33 enthousiaste deelnemers, die zelfs al
vóór de eerste les huiswerk kregen, en de vijftien IVN-docenten
was het een vol scherm!
Het was even wennen voor
zowel deelnemers als docenten, maar aan het eind
van de sessie ging iedereen vol energie aan het
werk. Het wederzijdse enthousiasme was erg stimulerend. Gelukkig was
het zoomen van korte duur
en konden we ook heel
snel, in kleine groepjes en
met voldoende afstand,
aan de buitenactiviteiten
beginnen.
Inmiddels zijn we weer
gewoon gaan opleiden: op
maandagavond in het Yuverta met theorie en practica en op zaterdag met
buitenlessen. Deze leverden volop informatie, en
opgedane ervaring, maar
er kon vooral samen genoten worden van de natuur.
Annemarie Pijpers
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Groene Jonker en Biesbosch
met Pasen

Groene Jonker
Het mooie paasweer maakte een paar vogeltripjes wel heel
aantrekkelijk. Op de eerste paasdag ging ik dus met vrienden
naar de Groene Jonker. We waren vroeg, maar zeker niet de
eersten. De Groene Jonker ligt in het veenweidegebied bij
Noorden, even voorbij Nieuwkoop. Het is een gebied met rietvelden met hier en daar een struik en veel ondiepe plassen. De
Blauwborst voelt zich hier thuis en was volop aanwezig, evenals
de Snor. De blauwborst heeft een leuke zang, die soms wat
aarzelend op gang komt. Degenen die vroeger wel met oude
auto’s reden, begrijpen de associatie met het starten in de
winter. De snor is aanzienlijk minder melodieus dan de blauwborst; zijn zang bestaat uit een geruis van zich 48 keer per seconde herhalende toontjes op een frequentie (toonhoogte) van
circa 4 kHz).

Natuurlijk was er op, in en aan het water ook van alles te zien;
eenden en steltlopers waren goed vertegenwoordigd, maar wij
boften vooral met een overvliegende Roerdomp toen we net
aankwamen. Eenmaal weer terug bij de auto meenden we te zien
dat een kauw een buizerd probeerde weg te jagen, maar toen
de vogels wat dichterbij kwamen, bleken wij ons in de schaal
vergist te hebben; het was een Buizerd die een Zeearend aanviel!

Het bovenste deel van het sonogram laat de herhalingsfrequentie zien (tel het aantal verticale streepjes maar na tussen de
eerste en tweede seconde). De toonhoogte zit tussen de 3,5 en
4,9 kHz met het zwaartepunt rond de 4 kHz. Je hoort geen zuivere toon, maar een ruis. Het onderste gedeelte van de grafiek
geeft het geluidsniveau (de luidheid) weer.

Op de grond
is goed te
zien dat de
kop veel zwarter is dan de
(chocoladebruine)
van
de Kokmeeuw
en verder is
de helrode
snavel opvallend, net
als de tekening boven
en onder het
oog. Wij zagen
in de Biesbosch die dag 71 soorten vogels en gingen, na een kort bezoek
aan het Biesbosch Museumeiland, tegen 5 uur tevreden naar
huis, nu wel via de pont bij de Kop van ’t Land.
Lex Burgel

Biesbosch
Op de tweede paasdag ging de reis naar de Biesbosch. Aanlooproute via Werkendam, want de pont bij de Kop van ’t Land vaart
op zon- en feestdagen pas vanaf 10 uur. Wij hadden drie fietsen
bij ons en parkeerden de auto op een parkeerplaats langs Lijnoorden ten noorden van de uitkijktoren bij de spaarbekkens.
Even buiten Werkendam, toen nog per auto, werden wij al verblijd
met Gele kwikstaarten die met ware
doodsverachting foerageerden tussen de
poten van de koeien. Het kostte ook
weinig moeite om de Visarenden te vinden: één vloog er over en twee zaten
gezellig in aangrenzende bomen bij het
Boomgat. Bij de boerderij aan het eind
van de Witboomkil troffen we net als vorig
jaar weer een groepje Ringmussen. In de
lucht hoorden we regelmatig de karakteristieke roep van de Zwartkopmeeuw,
veel meer dan vorig jaar. In de lucht is
deze meeuw goed herkenbaar aan de
ondervleugels zonder enig zwart.

Dit soort informatie en – vooral – de vogelgeluiden zelf, is te
vinden op de website van Xeno-Canto. In dit geval:
https://xeno-canto.org/species/Locustella-luscinioides?view=3.
Niet in de Groene Jonker aanwezig was de Sprinkhaanzanger,
waarvan hierbij een geluidsweergave in het tweede sonogram.
Hier is de herhalingsfrequentie lager en de toonhoogte hoger. Ik
vergelijk de “zang” van de sprinkhaanzanger (te horen op Lentevreugd, ook met een batdetector) met het geluid van een
fietsderailleur. Ik geef de vergelijking hier, omdat de sonogrammen zo mooi het verschil laten zien met Snor: herhalingsfrequentie hoog, toon laag en Sprinkhaanzanger: herhalingsfrequentie laag, toon hoog.

foto’s: Luc
Hoogenstein, Saxifraga free nature images
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Lintje voor Aaf Verkade

Aaf Verkade is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden. Haar inzet voor de blauwe natuur in en rond Leiden
heeft geleid tot hoge erkenning en erkentelijkheid.
Met haar bezielende initiatieven en door vele Leidse medeburgers en instanties te betrekken bij haar bijzonder natuurvriendelijke projecten zijn de stadsgrachten en andere
open wateren in en rond Leiden er enorm op vooruitgegaan,
evenals de bewoners van deze wateren (de vissen, kreeften
en ander gedierte). Als adviseur stadsgrachten helpt ze ook
andere gemeenten in Nederland bij gelijksoortige activiteiten.
Een globaal overzicht van de door haar en haar vrienden
geboekte successen in Leiden zijn te lezen in Daucallium+
van mei 2022, zie:
https://leiden.knnv.nl/nieuws/lintje-voor-aaf-verkade/.
Aaf ontving het lintje uit handen van burgemeester Lenferink
in de Hooglandse Kerk op 26 april 2022.
Wij wensen haar nog heel veel succes bij haar verdere acties
op het terrein van natuurbescherming!
Jan Westgeest

Burgemeester Lenferink licht de uitreiking toe

En wederom hoorden we die prachtige zin: “het heeft Zijne
Majesteit de Koning behaagd … te benoemen tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau”. Aaf, adviseur stadsgrachten, werd op
26 april deze koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Lenferink van Leiden. Onze hartelijke felicitaties.

met een Amerikaanse rivierkreeft of zelfs met fiets of gestolen
portefeuille. Zoveel kennis, enthousiasme en prachtige verhalen.
Dit is natuurbeleving en -educatie van een heel hoog niveau en
vergroot het bewustzijn dat de natuur bijdraagt aan een gezond
en gelukkig leven. Omdat zij dit nu al vele jaren doet, is zij in
staat de verandering van waterkwaliteit van de Leidse grachten
en plassen vast te stellen. Haar observaties en adviezen worden
daarom altijd met aandacht gevolgd.
Er zijn veel wateractiviteiten waar Aaf een bijdrage aan levert.
Ik herinner me de wateractiviteiten in de Leidse Hout met de
Zomerschool van het Boerhaavemuseum, en in de vroege lente
met de waterscouts van Woesik, toen zij het water nog net iets
te koud vond. Maar met alle beschikbare materiaal, verhalen en
meegebrachte krabben en kreeften kon zij de waterscouts doen
verbazen en inspireren. Prachtige momenten waar kinderen weer
verliefd kunnen worden op de natuur. Aaf wordt door onze IVNafdeling gezien als een vernieuwende partij die op een frisse
manier initiatieven ontwikkelt op het gebied van natuureducatie.
Haar gebruik van beeldmateriaal (informatie- en vissenplaten)
blijkt bijzonder informatief te zijn voor de wandelaar, park- en
restaurantbezoekers. De zoutkistenroute geeft de gelegenheid
relevante informatie te verkrijgen en van de mooiste onderwaterfoto’s te genieten. En tijdens onze eigen natuurgidsenopleiding
lukt het Aaf om iedereen te verwonderen met haar verhalen. Zij
laat jong en oud beleven hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. We zijn enorm trots op haar.
Wietse Roodenburg
En voor wie wil weten waar dit over gaat:

Voor haar ongetwijfeld een verrassing, voor ons zeker niet.
Fantastisch wat Aaf doet in de grachten van Leiden en in het
water van de Leidse regio. Er zijn maar weinigen die een groter
begrip hebben van de schoonheid, biodiversiteit, maar ook van
de vele uitdagingen. Het “IVN-Slootjesonderzoek” is altijd één
groot feest! De verwondering op de gezichten van kinderen
wanneer ze de beestjes bekijken. En als Aaf te water gaat, komt
daar een extra dimensie bij. Het gejuich als ze boven water komt
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De Magnolia

Als de magnolia bloeit, wordt het lente. Niets is zo mooi als een
bloeiende magnolia. Vooral als het een oude boom betreft, is de
ruwe schors in diep contrast met de tere, lichtroze bloemen. Het
is een wonder dat uit zo een ruwbehaarde knop zo’n grote
kelkachtige bloem komt, en dat soms binnen enkele dagen. Na
het roze van de magnolia kleuren de Japanse kersbomen de
straten roze, een prachtig begin van de lente. Aan de slootkanten en in weilanden is de eerste kleur geel. Al heel vroeg in maart
zie je de zonnetjes van het klein hoefblad. Daarna komt het
speenkruid met zijn glanzende sterretjes. Het zijn alle voorboden
van de lente. Nu kleurt de glanzende boterbloem met het
raapzaad hele bermen en velden geel.
Zo hebben de seizoenen hun eigen kleuren. Nu overheerst het
geel. Het roze was van exoten, de Magnolia en de Japanse kers.
Hoe lang krijgt een plant of boom de naam exoot? Al in de zeventiende eeuw kreeg de magnolia, uit China afkomstig, zijn
naam. Die dankt hij aan de Franse professor Pierre Magnol, directeur van de hortus botanicus in Montpellier.
De magnolia die wij het meest zien, is de Gewone Magnolia, de
Magnolia Soulangeana, een kruising van twee Chinese soorten
van het geslacht Magnolia. Die kruising werd verkregen in de
negentiende eeuw in de buurt van Parijs. Zoals van zo vele
planten en bomen werd ook van de magnolia een medicijn gemaakt. Verder gebruikte men de knoppen voor het bereiden van
rijstschotels.
De magnolia gedijt in ons klimaat als ze beschut staat, vrij van
nachtvorst. De boom is niet kieskeurig wat grondsoort betreft,
en heeft weinig verzorging nodig, het is echter wel raadzaam
jaarlijks wat tuinturf of zelfgemaakte compost rond de struik te
strooien. De wortels zijn niet zo stevig en daarom is het goed er
een boompaal naast te zetten. De boom is zeer geliefd. Dat is te
zien aan alle nieuwe soorten die ontwikkeld zijn, ook kleinere
varianten voor kleinere tuinen. Een oude magnolia kan heel groot
worden, tot dertien meter hoog!
De Magnolia wordt ook wel beverplant genoemd. Waarom weet
ik niet. Hierbij een aquarel van knop en bloem. Het is altijd weer
een wonder hoe snel een bloem uit een knop komt. Mijn bloem
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was zo maar opeens open, toen ik de knop had weggezet. En
toen heb ik hem direct geschilderd, zo vlug als ik kon! Soms, in
de zomer, verschijnt nog een enkel bloem tussen het groen, nog
heel even kan je dan van zijn schoonheid genieten!
Anneli

Vertrouwenspersonen KNNV en IVN
hoe en wat

Voor IVN en KNNV regio Leiden zijn de vertrouwenspersonen:
• voor IVN: Sonja Meijer, scmeijer@gmail.com, 06–37.00.50.24
• voor de KNNV: Jeannette Teunissen, KNNVLeiden5@gmail.
com, 071–88.86.585
Sinds een aantal jaren kent het bedrijfsleven vertrouwenspersonen. Problemen op het gebied van bejegening en wetsovertreding
binnen organisaties kunnen vertrouwelijk met hen besproken
worden om tot een oplossing te komen. In onze non-profit organisaties is dit een nieuw fenomeen. De praktijk zal uitwijzen hoe
hier uiteindelijk het beste vorm aan gegeven kan worden.
In beide organisaties is nu een gedragscode (omgangsregels)
van kracht. De teneur is in principe gelijk, met bij het IVN met
een aanvulling in verband met de jeugd- en kindergroepen.
Bij de KNNV is de gedragscode als volgt verwoord:
1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer
niet. Iedereen telt mee in de vereniging;
2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft;
3. Ik val de ander niet lastig;
4. Ik berokken de ander geen schade;
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie;
6. ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen
over anderen;
7. Ik negeer de ander niet;
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen;
9. Ik kom niet ongewenst te dicht bij en raak de ander niet tegen
zijn of haar wil aan;
10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht;
11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste
opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk;
12. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar
hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om
hulp;
13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden
en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt
dit zo nodig bij het bestuur.

De praktijk
Je bent altijd welkom bij de vertrouwenspersoon als je met iets
zit dat maar beter opgelost kan worden, hoe klein ook. We gebruiken niet de term (aan)klager of aanmelder, maar gespreksvrager.
Als gespreksvrager kun je rekenen op vertrouwelijkheid en
daarmee op geheimhouding. De vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk. Ze maken geen deel uit van het bestuur, niet bij het
IVN en niet bij de KNNV. De Leidse vertrouwenspersonen kennen
elkaar, maar werken individueel.
De vertrouwenspersoon neemt zelf nooit initiatieven voor contacten met derden, ook niet met de collega-vertrouwenspersoon.
Alles gaat alleen op aanvraag of met instemming van de gespreksvrager.
Wel is er een verschil tussen KNNV en IVN: de vertrouwenspersoon van de KNNV Leiden is zelfstandig, terwijl de vertrouwenspersoon van het IVN Leidse regio meldingen doorspeelt naar de
vertrouwenspersoon van het landelijk IVN. De functie van de
lokale IVN-vertrouwenspersoon heet dan ook vertrouwenscontactpersoon.
Seksuele misdrijven vormen wat geheimhouding betreft een
uitzondering: er is een wettelijke meldplicht. Maar de vertrouwenspersoon zal de melding nooit doen achter de rug om van de
gespreksvrager. En de gespreksvrager beslist zelf over het al dan
niet doen van aangifte. De vertrouwenspersoon kan bij het doen
van aangifte helpen/begeleiden/vergezellen als de gespreksvrager dat wil.
Jaarverslag
De vertrouwenspersoon vermeldt in het jaarverslag aan het
bestuur van de eigen organisatie (KNNV of IVN dus) het aantal
hulpvragen en de aard ervan, zonder inhoudelijke informatie, en
waarborgt daarbij de privacy en anonimiteit van de gespreksvragers. Bij structurele problemen kan de vertrouwenspersoon
advies uitbrengen.
Jeannette Teunissen

Oeverplanten in kaart
Help mee!

Op 15 mei begint het vijfde onderzoekseizoen van het Naturalis
Citizen Science project Oeverplanten. Tot 15 september 2022
kun je opnieuw de kwaliteit van de oevervegetatie in kaart
brengen met het behulp van de Oeverplanten app.
Dit is een uitnodiging om mede-onderzoeker te worden. Er zijn
weer veldworkshops, de eerste voorzichtige resultaten zijn bekend en het onderzoeksgebied is verder vergroot.

Mede-onderzoeker worden?
De doelen van het oeverplanten project zijn:
• Het verzamelen van gegevens over de kwaliteit van de oevervegetatie. Die gegevens zijn voor onderzoek, onderwijs,
monitoring, beleid en advies vrij beschikbaar.
• Het laten ontdekken van de biodiversiteit van de oeverzones
door de mede-onderzoekers. Zij zullen deze beter begrijpen en
anders beleven.
We gebruiken 23 gemakkelijk te herkennen plantensoorten die
iets zeggen over de kwaliteit van de oever. Je noteert in de oeverplanten-app welke van 23 indicatorsoorten groeien op de
oevers die je onderzoekt. Je hoeft geen expert te zijn. Op de
website (www.mijnoeverplanten.nl) vind je alle informatie (en
leuke plantenquizzen) om zelfstandig aan de slag te gaan. Vragen
ontvangen we graag: oeverplanten@gmail.com.
Veldworkshops
We geven enkele Oeverplantenworkshops in het kader van Leiden
City of Science 2022: op 14 mei, 22 mei, 4 juni en 6 augustus.
Informatie:
https://sites.google.com/view/oeverplanten/training-sessions?authuser=0#h.3gc8k9ld1wzd.
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Oeverplanten focus point
Om ‘Oeverplanten focus point’ voor de omgeving te worden,
bijvoorbeeld om beginners met hun vragen, om langs oevers te
helpen of om deelname aan het project te stimuleren, zoeken
we ook enthousiastelingen. Reageer op oeverplanten@gmail.
com.
Om de oeverplanten app te downloaden: typ app.mijnoeverplanten.nl
(zonder www!) in je browser (liefst
Google Chrome of Safari) of scan de
QR code. Meer info: https://sites.
google.com/view/oeverplanten/de-oevercheck?authuser=0#h.cojdvrpwv7lj
Uitbreiding van het onderzoeksgebied:
het onderzoeksgebied in
Zuid-Holland
wordt dit jaar
vergroot. De
ambitie is om
binnenkort het
gebied in de
geschikte omgeving landelijk uit te
breiden (langzaam stromend water
in het polderlandschap
en bebouwde kom).

Eerste voorzichtige resultaten
In de laatste vier jaar zijn er circa 2400
oevers beoordeeld: 34% scoorde goed
of redelijk goed (categorieën groen en
geel), 58% matig of slecht (oranje en
rood) en 8% was met riet en weinig
andere soorten bedekt (blauw).
Met de oeverchecks van dit vijfde jaar
hopen we een beeld te kunnen krijgen
van de staat van de oevers en van de ecologische verbindingen
tussen de stad en de omliggende gebieden in de Leidse regio.
Veel gegevens zijn nog nodig. Ook in gebieden waar het lijkt dat
er al veel onderzocht is, kunnen meer gegevens verzameld
worden: vaak scoren de twee oeverkanten wat anders en herhalingen op dezelfde plek zijn ook interessant. De gemeenten en
jullie zullen een rapportje krijgen van de vijf eerste jaren van het
onderzoek.
Link naar de Oevercheckkaart: https://sites.google.com/view/oeverplanten/kaart-met-oever-scores#h.bwrdtjran472. Tik
op een gekleurd puntje om de datum, de lijst van de waargenomen soorten en een foto van de oever te zien.
Monitoring locaties en gegevens. Je kunt zelf de oevers
kiezen om te onderzoeken, maar op de kaart/in de app vind je
ook monitoringlocaties getekend waar oevercheck gewenst zijn.
Wil je een gebiedje adopteren en monitoren? We kunnen voor je
monitoringlocaties op de kaart toevoegen. De gegevens, verzameld door het Oeverplanten project, zijn vrij toegankelijk. Om
monitoringlocaties op de kaart toe te voegen of om een Excel
bestand van de gegevens te krijgen,
contact: oeverplanten@gmail.com
Hartelijk dank aan de IVN’ers en KNNV’ers die aan het Naturalis
Citizen Science project Oeverplanten hebben bijgedragen.
Jacqueline Henrot en Marijke Deurloo

(advertentie)
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IVN-Bestuurdersconferentie 2022

Onlangs hebben wij de IVN Landelijk Bestuurdersconferentie
bijgewoond. Die conferentie was bedoeld om bestuursleden van
de afdelingen te informeren en om belangrijke onderwerpen
onder de aandacht te brengen. De bijeenkomst vond plaats in
Baarn, in het Bomencentrum. Ongeveer honderd leden hadden
zich ingeschreven, aangevuld door tien leden van de landelijke
organisatie.
Na een inleiding door de dagvoorzitter waren er in de ochtend
drie sprekers:
1.
Dave Ensberg-Kleijkers (directeur Jantje Beton) over Het
belang van buitenspelen. IVN en Jantje Beton werken al jaren
samen om kinderen naar buiten te krijgen. Dave nam ons mee
in de wereld van Jantje Beton en de kansen voor samenwerking
met IVN. Ik herinner me een prachtige cartoon met een Buitenkind en een Plofkind!
2. Vincent van der Veen (productmarkt manager IVN Kind en
Natuur) over De groene scholenrevolutie. Vincent vertelde over
zijn visie op groen in het onderwijs, waarom er een revolutie
nodig is en welke rol IVN en de afdeling daarin kunnen spelen.
3. En ten slotte Rob Meijers (verenigingssecretaris IVN) over
De resultaten van de bestuurdersenquête en de vele uitdagingen.
Na de lunch waren er drie ronden van workshops, met meerdere onderwerpen. Interessant was de workshop Vergrijzing en
Vergroening. Het vraagstuk ging over het betrekken van vrijwilligers. Waarin ben je aantrekkelijk en wat wil je of kan je daarin
veranderen om ook voor anderen aantrekkelijk te zijn? Welke
werving past bij welke doelgroep? Jongeren trekken jongeren,
maar waar begin je dan? Ook veel reacties tijdens de workshop:

Bouwen aan een sterke IVN-beweging. De methode Organizing
wordt hier door IVN ingezet om de groene beweging te ontwikkelen en IVN midden in de samenleving te plaatsen. De gesprekken gingen over de (on-)mogelijkheden voor afdelingen. Ook
veel interesse was er voor de workshop: Wat betekent 1IVN voor
de afdelingen? (er was een aparte IVN-stichting én een IVN-vereniging. In april 2021 zijn die gefuseerd. red.) Leden van de
Landelijke Raad, de Raad van Toezicht en de beroepsorganisatie
gingen in gesprek over de fusie van IVN tot één organisatie en
wat dit voor afdelingen kan betekenen. Het was duidelijk dat de
afdelingen weinig veranderingen hadden geconstateerd en dat
er nog wel een weg te gaan was. Samenwerking is belangrijk,
ook voor onze afdeling. De omgevingswet biedt een uitgelezen
kans om als groene partners natuur en landschap in de gemeente letterlijk op de kaart te zetten. Op initiatief van de Vogelbescherming werken de landelijke, groene organisaties samen om
de lokale organisaties hierin te ondersteunen. En ten slotte de
workshop: Hoe kan je leden activeren? Actieve leden zijn het
hart van elke afdeling. In het project Warm welkom wordt, samen
met afdelingen, een aanpak ontwikkeld waarmee meer leden
actief worden en blijven. We deelden met elkaar de mogelijkheden en ervaringen. De dag was erg informatief omdat de
meeste deelnemers actief waren met commentaar en enthousiast meededen met de discussie. Op die manier was goed te horen
hoe het de diverse afdelingen vergaat, wat de knelpunten zijn
en waar ze succes hebben. Namens IVN Leidse Regio waren
Wietse Roodenburg en Herman Breepoel aanwezig. Zij kunnen
je meer vertellen over de details van de lezingen en de workshops.
Wietse Roodenburg

Trektocht Hollandse Duinen
Het pareltje van de randstad

Ha Wietse Roodenburg, Herman Breepoel,
Cc Ron Mes, Joop Vlieg en André Biemans ter info,

Iets meer dan een jaar geleden hebben we contact gehad over
het concept van een meerdaagse trektocht door de Hollandse
Duinen. Het idee was toen nog pril en onzeker, maar inmiddels
kan ik delen dat we een prachtige trektocht online hebben staan!

Graag neem ik jullie kort mee in het verhaal van de trektocht en
wil ik nogmaals mijn dank uitspreken voor de hulp van Ron, Joop
en André. Ron heeft, met name in de beginfase, meegewerkt aan
de ontwikkeling van de route. Joop en André hebben ons vervolgens geholpen met het klaar maken en uploaden van de trektocht
in de IVN Route app. Ontzettend bedankt voor jullie inspanningen
en delen van jullie kennis!
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Duinlandschappen, bollenvelden, landgoederen en veenweiden afgewisseld met prachtige dorpen en cultuurrijke
steden
Duik tijdens de meerdaagse fietstocht regelmatig terug in het
verleden en leer Nationaal Park Hollandse Duinen beter begrijpen,
om vervolgens extra te genieten van het prachtige en multifunctionele gebied. Volg onderweg het verhaal van Gaia, die op zoek
gaat naar het geluid van de zee en de rust dicht bij de stad.
Overnachten gebeurt bij een van de nog verse gastheren van
het nationaal park; er is keus uit Camping Zuidduinen (Katwijk)
of B&B Juliana’s (Wassenaar). - https://www.ivn.nl/wandel-enfietsroutes/ivn-trektocht-hollandse-duinen
De komende weken brengen we de trektocht onder de aandacht
bij de inwoners en bezoekers van het gebied. Zo is er een gezamenlijk persbericht verstuurd, draaien er op social media campagnes en brengt de boekingsorganisatie Avontuur Dichtbij het

bijna dagelijks onder de aandacht bij hun bezoekers. Mocht IVN
Den Haag de trektocht ook onder de aandacht willen brengen,
dan mag dat natuurlijk altijd. We hebben daarvoor een communicatietoolkit beschikbaar als handvat:
https://we.tl/t-LGxeLl0nbv
Met vriendelijke groet,
Dylan Haanappel
(Projectleider IVN Natuureducatie)
Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
IVN Zuid Holland, Laan van Oversteen 14-d, 2289 CX Rijswijk
070–30.23.030 / 06–30.19.81.40

De amfibieën, voorjaar 2022

De voorjaarstrek kwam vroeg op gang dit jaar, dankzij het warme
weer in februari. De Paddenpatrouille moest dan ook hals over
kop een week eerder dan anders aan de slag, en dat terwijl we
net aan het reorganiseren waren. Vorig voorjaar was de patrouille dankzij de pandemie al plotseling tot honderd mensen gegroeid
en dit jaar kwamen er nog zo’n dertig bij. Toch lukt het nog steeds
niet om het hele rooster vol te krijgen. Daar gaan we ons dus op
de afsluitende borrel in mei nog over buigen.

Na de vroege start volgden er weer een aantal koude, droge en
dus rustige weken. Als je ingeroosterd bent, ga je bij ongunstige
omstandigheden toch altijd een halfuurtje op je locatie kijken,
want amfibieën blijven lastig te voorspellen. En meestal heb je
daarna lekker de avond vrij.
Toch waren we allemaal heel blij toen het in de loop van maart
warm werd en de tweede piek kwam. Het bleef helaas droog
weer, dus ongunstig voor onze beestjes, maar de voorjaarstrek
laat zich nu eenmaal niet eindeloos uitstellen en vooral de padden
en salamanders gingen dus massaal ‘op pad’. De precieze cijfers
hebben we nog niet; die presenteren we tijdens de slotborrel
(eh, evaluatievergadering) en natuurlijk in ons jaarverslag in het
volgende nummer van Bladgroen.

Amplex Bruine Kikker net uit kolk gered (in schepnet)

Kleine watersalamanders nog nat v e kolk aan de Staaghsloot
Intussen ging het PR-werk natuurlijk door, inclusief het voorlichten van nieuwsgierige voorbijgangers. Zo ook het overleg met
de gemeente (vooral over de kolken, de waterkwaliteit en
trappetjes langs beschoeiing), het invoeren van gegevens, het
inwerken van nieuwe mensen met de puthaak, enzovoort. Het
handmatig overzetten doen we maar tot half april, maar het
nakijken van kolken door de ‘putters’ kan doorgaan tot het in de
loop van november te koud wordt. Amfibieën trekken immers
niet alleen in het voorjaar naar hun paaiwater, maar daarna ook
nog naar hun zomerverblijf en vervolgens in de herfst naar hun
plekje voor de winter. Allemaal momenten dat ze in een kolk
kunnen vallen. Zonder hulp komen ze daar niet meer uit. Je hoeft
dus niet te schrikken als je bij nacht en ontij iemand met een
zaklamp, een grote haak en een schepnet door je buurt ziet
lopen: wens ze maar gewoon succes met het reddingswerk.
De patrouille spotte toevallig aan de Broekweg een eenzame
goudkarper. Die vormt een potentieel gevaar voor de inheemse
karpers, dus we hebben de prachtige en verbluffend sterke vis
gevangen en bij onze KNNV-collega Aaf Verkade ondergebracht.
Een paar dagen later kreeg Aaf trouwens geheel terecht een
lintje voor haar inzet voor de Leidse onderwaternatuur.
Ridder Aaf, ga zo door!
tekst en foto's: Roek Vermeulen
paddenpatrouille@xs4all.nl
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Haantjesplaag?

Velen van ons hebben in de (volks)tuin wel een of andere
muntsoort staan. Het is een geliefd kruid, vooral om er thee van
te zetten. Maar er blijken meer liefhebbers. Die kunnen het kruid
voor onze neus wegkapen door er massaal aan te knabbelen.
Het gaat om de Blauwe muntgoudhaan. Toen we op tweede
paasdag bij het inventariseren op Ons Buiten op deze paringen
(‘in copula’) stuitten, was de eerste gedachte Elzenhaantje, maar
het bruidsbed (Wollige munt) en ObsMap zetten ons op het goede
spoor. Het is een wonderlijk synchroon groepsgebeuren, gelijk
een ballet van Hans van Maanen. Het metallic kobaltblauw, de
mannetjes iets donkerder (en kleiner) en het zachtgroene bedje
van de waardplant: wat een kijkgenot. Prachtig. Alleen al het
teren op deze beleving maakt de keerzijde van dit lentespel
aanvaardbaar: we zullen de munt straks moeten delen of opgeven. Voor ons zijn er voldoende alternatieven voorhanden,
veelvraten die we zijn!
Koen van Zoest

Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV
Leersumse Veld, 5 maart 2022
Het is vroeg dag voor de vijftien vogelaars die op 5 maart om 8
uur in de vrieskou vertrekken bij zwembad de Vliet. Toch belooft
het een mooie dag te worden, want de hemel is onbewolkt en de
zon schijnt al. Een uur later zijn we op de plaats van bestemming
en we hebben nauwelijks honderd meter gelopen of we zien al
een appelvink op het dak van een boerderij. Hij blijft een poosje
rustig zitten en laat zich goed bekijken.
Dilemma
Daarna volgt nog een opmerkelijke waarneming. In een boom
zit een havik, buizerd of sperwer? In ieder geval zien we een
verfomfaaid verenkleed en de roofvogel blijft ook nog zitten
terwijl er zoveel mensen staan te kijken. Als de vogel zijn kop
draait, meent de één een gele oogring te zien, de ander een
oranje ring. Dan begint er een lange discussie. De niet onomstreden conclusie is toch dat het een havik is. Mogelijk ziek, of
anderszins niet in orde. Ondertussen lopen we door een fantastisch gevarieerd en zeer uitgestrekt terrein. Aan vogelaars geen
gebrek, want er zijn meer groepen te zien, eveneens gewapend
met kijkers en telescopen.

Boomleeuwerik (foto: Gerard Spaans)

Klapekster met hagedis (foto: Erik Fleur)

Een topattractie
Nu een van de vogels waarvoor we kwamen: de klapekster. Hij
laat zich goed zien, zelfs al zit hij ver weg. Dan zien we ook nog
hoe hij een prooi vangt en ermee weg vliegt. De eerste gedachte is een libel, maar later hellen de meningen over naar een
hagedis. Als we later nogmaals langs dit veld komen, is hij opnieuw weer duidelijk waarneembaar. Vervolgens ontstaat er
nogmaals een havik/sperwer-dilemma als we boven ons hoofd
een roofvogel over zien komen. De meningen zijn ook nu verdeeld, maar op een foto is duidelijk zijn recht afgesneden staart
te zien. Gecombineerd met steeds een aantal korte vleugelslagen
houden de meesten van ons het op een sperwer.
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Mystery guest
Een van de door Ad beloofde topattracties is de zwarte specht,
die hij de dag ervoor nog zag en hoorde. Vandaag laat deze
schaarse vogel het afweten. Geen roffel of kenmerkende zang is
te horen. Zelfs op de plek in een beukenbos, waar veel waarnemingen zijn gedaan en wij geruime tijd blijven wachten, gebeurt
er niets. We lopen maar weer verder. Even later worden er
matkoppen of glanskoppen gehoord en gezien. De app moet

eraan te pas komen om aan de hand van de zang/roepjes meer
zekerheid te krijgen. Op een groot open veld zien we in de verte
nog een kramsvogel. Als hij opvliegt, zien we er nog een aantal
verschijnen en in een minimum van tijd zijn ze verdwenen. Na
zes uur lopen, stilstaan, verder lopen, kijken en luisteren en twee
koffie-/picknickpauzes is er geen animo meer om nog ergens
gezamenlijk koffie te drinken. We gaan naar huis.
Edward Sodderland

Tussen Leiden en Dieren, 27 maart 2022
Op ongeveer even ver van Leiden als van
Dieren ligt de Eempolder of het Eemland.
Voor mij een mooie reden om weer eens
op pad te gaan met de KNNV-Vogelwerkgroep Leiden. Zelf was ik er nog nooit
geweest en een grote open vlakte met
veel nat grasland was het eerste wat ik
zag toen ik op 27 maart uit de auto stapte. Dat zag ik, én zes ‘Leidse’ vogelaars,
én brandganzen zover als het oog reikte.
Wel duizenden.
De Eempolder is een veenweidegebied
dat bestaat uit meerdere kleine polders
die deels in particulier eigendom en deels
van de Provincie Utrecht zijn. De polder
hoort bij het voormalig overstromingsgebied van de Zuiderzee. Een van de laatste
overstromingen was in 1916. De vele
waaien (kolk, wiel, waai, diepe kuil met
water) langs de oude kustlijn zijn ontstaan na vroegere dijkdoorbraken. De
acht kilometer lange rondwandeling gaat
over twee dijken, die nog uit de Middeleeuwen stammen.

Brandganzen zover als het oog reikte

De route geeft goed zicht op de vele vogels. Geen boom is immers
te bekennen. Al snel zagen we twee kleine plevieren op korte
afstand en zowaar een vrouwtje nonnetje. Rond die tijd beseften
we ook dat we de verwachte temperatuur iets te rooskleurig
hadden ingeschat. Bij sommigen van ons gingen de capuchons
op en de ritsen dicht, om maar een beetje warm te blijven. Later
op de dag zou het behoorlijk opwarmen, maar in het begin was
er een waterig zonnetje en een dun windje.
Tussen brandganzen kan natuurlijk een roodhalsgans zitten. Op
waarneming was er echter geen gemeld en ook wij hebben alleen
een kruising brand- en Canadees gezien. Helaas geen roodhals.
Wat dat aangaat was de hele dag eigenlijk een dag van niet-bijzondere ‘soorten’. Ook de wel verwachte zomertaling liet zich
niet zien. Dichtbij daarentegen vormen voorbij vliegende knobbelzwanen een imposant schouwspel. Zij maken elkaar het hof
en wisselen dit af met het wegjagen van indringers op de karakteristieke ‘galjoen’ en in agressieve vlucht. Net als honderden
tegelijk opstijgende en zich verplaatsende brandganzen, die
daarbij nagenoeg over je heen vliegen. Ook zeer indrukwekkend!
Als dit gebeurde, speurden wij het luchtruim af op zoek naar de
reden van deze verstoring, waarvoor de ganzen het luchtruim
kozen, en hoopten we natuurlijk op een enorme zeearend. Deze
schijnt daar ook een nest te hebben aan de andere kant van het
Eemmeer. Maar helaas geen arend.

als er tegenwoordig zijn. Zo niet in de Eempolder, wel de eersten
met jongen.
De traditionele discussie sperwer/havik hebben we weer gehad
(zie foto’s). We zijn het ook niet helemaal eens geworden of we
‘gewone’ grutto’s, IJslandse grutto’s of beiden gezien hebben.
Maar om Ron zijn woorden onderaan de waarnemingslijst aan te
halen: ‘Hoewel er geen spectaculaire, onverwachte uitschieters
tussen zitten, was het een heerlijke dag en heel tof om weer eens
met elkaar op pad te zijn en wat mij betreft zeker de moeite
waard.’
Na afloop traditioneel afgesloten met koffie/thee/choco en appelgebak op een gezellig vol terras waar precies één grote tafel
voor ons vrij was.
Op naar de volgende excursie.
tekst en foto's: Johan Veenbaas

Eén ouderpaar gezien, dat al met zes pullen rondzwom en
-wandelde, hoe kon het ook anders: grauwe ganzen. Volgens
Stan waren grauwe ganzen dertig jaar geleden nog zeldzaam in
Nederland. Ik kan me dat haast niet meer voorstellen, zo veel
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Nonnetje (vrouw)

Beningerslikken, 23 april 2022
Op zaterdag 23 april rond 8 uur verzamelen dertien enthousiaste natuurliefhebbers zich op het parkeerterrein van zwembad De
Vliet. De bestemming is de Beningerslikken, een prachtig natuurgebied aan het Haringvliet. Helaas kan Theo, die samen met
Arthur deze excursie georganiseerd heeft, zelf niet aanwezig zijn
omdat hij (met succes) van een kleine operatie herstellende is.
Gelukkig is Stan bereid om zijn plaats in te nemen. Arthur geeft
nog even wat toelichting op het dagprogramma en nadat de
chauffeurs de routebeschrijving op papier hebben gekregen,
stapt ieder in de auto. Beningerslikken, we komen eraan.

Bij het pontje nuttigen we onze lunch en genieten van al het
moois om ons heen. Overvliegende zwartkopmeeuwen (vooral
herkenbaar aan hun unieke geluid), brandganzen, een eenzame
lepelaar. Genieten.
We vervolgen onze route. Even verderop worden de telescopen
ingezet. Een tapuit laat zich prachtig bekijken.

Na een uurtje rijden komen we allen aan bij de parkeerplaats
Beningerslikken, nabij de uitkijktoren. Het is mooi, zonnig weer
met hier en daar een wolkje aan de lucht. De vogels worden deze
dag mooi belicht, maar er is één probleem: de harde wind. Veel
rietvogels blijven in het riet zitten en laten zich niet zo goed zien.
Even het trapje op om over de dijk te kunnen kijken en al gauw
worden de eerste waarnemingen gedaan. De eerste bruine kiekendief laat zich zien, groepen wintertalingen worden met de
telescoop in beeld gebracht en de nodige groenpootruiters vertonen zich op de sliklagen. Rob krijgt al heel wat waarnemingen
door; hij is bereid om vandaag alle waargenomen soorten te
noteren. Na een tijdje genoten te hebben van het uitzicht, lopen
we een rondje om dit mooie gebied. Graspiepers laten zich soms
van heel dichtbij benaderen, maar de rietzangers laten zich
moeilijker zien. Door de harde wind duiken ze, al zingend, diep
in de rietkraag.
Al gauw wordt er een bijzondere waarneming gedaan: een
paapje hoog in een van de struiken. Of toch een vrouwtje
roodborsttapuit? Een foto en een vogelboek geven nog steeds
geen uitsluitsel. Later zullen de validator van waarneming.nl en
Sam Gobin helderheid verschaffen. Het blijkt een roodborsttapuit
te zijn.
Verder wandelend ontmoeten we man middelste zaagbek (hier
schijnt al jaren een paartje te broeden), horen we de Cetti's (zien
doe je ze zelden) en een zingende zwartkop. Natuurlijk hopen
we ook op onze blauwe en gele favorietjes, de blauwborst en
gele kwikstaart. Maar voorlopig doen we het met de vele rietgorzen, rietzangers, kneutjes en graspiepers. Een eerste grasmus laat zich horen. Een vrouwtje bruine kiek vliegt boven de
rietlanden (want zo hoort het), even later gevolgd door man
bruine kiek. Op de slikken kluten, groenpootruiters, kemphanen
en andere steltlopers.
Gerard roept opeens: "blauwborstjes hier vlakbij". We zoeken
het riet af, maar niks hoor. Reinier probeert zich ondertussen in
te leven in de geest van een rietvogel. Hoe zou die dit alles bekijken? "Daar, op het pad, dertien exemplaren..."
Wat teleurgesteld wandelen we verder. Arthur en Gerard laten
het er niet bij zitten, blijven nog even staan en zien dan toch wat
rondscharrelen laag in het riet. De vogel vliegt weg. Een blauwborst? De camera's ratelen. De foto's zullen later het bewijs leveren, het was een blauwborst.

Groepen steltlopers vliegen rondjes boven de slikken, landen dan
opeens allemaal tegelijk. Maar wat zijn het? Zelfs de zeer ervaren vogelaar Ad is er niet zeker van. Bonte strandlopers, ruitertjes, goudplevieren, witgatjes? Gelukkig worden er de nodige
foto's gemaakt. Arthur zal ze sturen naar twee ervaren vogelkenners. Hopelijk komen zij tot de juiste naamgeving. We lopen
na een half uurtje richting de auto's. Geen gele kwikstaarten,
maar toch iets geels. Puttertjes zoeken insecten tussen de
bloeiende voorjaarsbloemen op de dijk.

We sluiten deze excursiedag af op een gezellig terras in Zuidland.
Brasserie en B&B De Hartewens heeft drie tafels voor ons gereserveerd. Genietend van de koffie, thee, frisdrank en heerlijk
gebak praten we nog even gezellig bij. Kijken terug op een geslaagde dag, met veel zon, maar ook met een stevige bries. Wat
hebben we genoten van de natuur om ons heen en van elkaars
gezelschap! Wat fijn, dat dit nu weer mogelijk is, na alle corona-beperkingen van de afgelopen twee jaar.
tekst en foto's: Arthur Staal

Mutaties ledenadministratie KNNV

Nieuwe leden:
lidno. 45307, mevr. I. van der Luijt
lidno. 45504, mevr. B.A. Stemerdink-te Rietstap
lidno. 45612, mevr. F. Smal
lidno. 45657, dhr. P.G.A. Heslenfeld

lidno. 45844, mevr. L.P. Mens
lidno. 45878, mevr. M. van Dam
Overleden:
mevr. M. Wesseling
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IVN, Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer
natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid over Nederland heeft IVN 174 plaatselijke afdelingen. Circa 25.000 leden
en donateurs zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor
jong en oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.

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

Mutaties IVN
Adreswijziging of opzegging aan
Astrid Veerman,
Martinus Nijhoffstraat 7
2321 WK Leiden, T 06-83.38.65.23
ivnleiden@hotmail.com,
IBAN-nr. NL88 TRIO 0197 9101 73.

Vertrouwenscontactpersoon: Sonja Meijer, Tel: 06 37005024, scmeijer@gmail.com
Bestuur en werkgroepen (alfabetisch) met coördinator, IVN-afdeling regio Leiden
Bestuur:
Wietse Roodenburg
(voorzitter)
T 070-51.41.805
wietseroodenburg@gmail.com

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

Ant Brandenburg
(vicevoorz. intern)
T 06-27.85.66.03
ant.brandenburg@gmail.com

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

Astrid Veerman
(secretaris)
Martinus Nijhoffstraat 7
2321 WK Leiden
Tel: 06-83.38.65.23
ivnleiden@hotmail.com

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

Wim van der Ham
(penningmeester)
T 06-20.02.53.37
penningmeester.ivn.leiden@gmail.com
Herman Breepoel
T 06-57.03.08.30
hermanbreepoel.ivn@gmail.com

Website en ledenadministratie
Ria Fijn van Draat
T 071-52.10.887
ivnleiden.website@hotmail.com

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

Redactie Bladgroen
Hans ter Mors
T 071-36.17.521
hanstermors@xs4all.nl

Groene Boekenwinkel
Wendy Opstal en Fanne Sophie Doeven
T 06-30.60.60.61
degroeneboekenwinkel.ivn@yandex.com

Peter van den Berg
T 06-18.21.03.79

Landgoederen
Romke Viet
T 0252-21.68.92
romke.viet5@gmail.com

Sluitingsdatum Bladgroen 22’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 23’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 23’2:

1 oktober 2022
24 december 2022
1 mei 2023
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Leiderdorp
Wouter Gerstel
T 071-58.96.392
woutergerstel@gmail.com
Lentevreugd
Hugo Woudenberg
T 06-49.87.48.22
woudenberghu@gmail.com
Merenwijk
Ant Brandenburg
T 071-52.33.191
ivn.merenwijk@gmail.com
Natuur in Dynamiek
Rudi van Venetië
rudi.vanvenetie@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
Tuinen Natuurlijk! cursus
Jolanda de Vries
T 06-23.12.93.44
tuinennatuurlijk.ivnleiden@gmail.com
Vogels (ook cursus)
Caroline Grimbergen
ivnvogels@gmail.com
Zomeravondwandelingen Duin
Herman Doornebal
T 0252-37.51.60
h.doornebal@ziggo.nl

www.editoo.nl
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Burg De Kempenaerstraat 33
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Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen
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