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Mutaties ledenadministratie KNNV
nieuwe leden:
lidno. 25408 dhr. C. Cusell (Casper), Multatuliplein 13, 2332 EC Leiden, e-mail
casper.cusell@witteveenbos.com
lidno. 8528, dhr. J.A.J. Metz (Hans), Witte Singel 53, 2311 LB Leiden, e-mail
j.a.j.metz@biology.leidenuniv.nl
lidno. 25430, dhr. Th. Bijvoet, De Meij van Streefkerkstraat 67, 2313 JM Leiden, e-mail
th.bijvoet@ziggo.nl
lidno. 25429 mevr. M. Ruygrok-van Wezel, Simon Vestdijklaan 18, 2343 KV Oegstgeest, e-mail
mwezel@ziggo.nl
opzeggingen per 31 dec. 2014:
mevr. J.S. van Kralingen, Marktveld 9, 2235 CW Valkenburg ZH
dhr. J.M.M. Tubbing & huisgenote mevr. C.E. van Goor, Ter Leedelaan 26, 2172 JM Sassenheim
dhr. W.W.B. van der Ham, van Beethovenlaan 45, 2253 BE Voorschoten
overleden:
dhr. K.J. Brussee (Karel), Apollolaan 160 A, 2324 BV Leiden
geschorst:
mevr. A. Wierenga, Onafhankelijkheidsweg 26, 2332 ZR Leiden

Van de voorzitters
Van de voorzitter KNNV

dan trouwens ook voor kiezen om Bladgroen
digitaal te ontvangen. Vermeld dat er dan meteen
bij. Het scheelt bovendien in de contributie.
Verder raad ik u aan eens op de website van de
afdeling Leiden (www.knnv.nl/leiden) te kijken.
Onze secretaris vult de site met allerlei nuttige en
interessante informatie. Op de website staat onder
andere hoe het gaat met het Vissenmonitoringsproject van Aaf Verkade, waarover u vervolgens
ook nog de website www.onderwaterinleiden.nl
kunt raadplegen.
Graag nodig ik alle leden uit om eens een studieavond of excursie mee te maken. Deze zijn leuk
en leerzaam en met elkaar zie en weet je meer.

Een nieuwe Bladgroen in een nieuw jaar. Het oude
jaar, 2014, heeft ons veel boeiends opgeleverd
(zie de jaarverslagen in dit nummer en de afgelopen edities van Bladgroen). Maar helaas hebben
we aan het eind van 2014 ook afscheid moeten
nemen van Karel Brussee, een actief lid van de
Plantenwerkgroep; zie het in memoriam op blz. 10
in dit blad.
Ook in deze Bladgroen staan weer de activiteiten
voor de komende maanden. Als u kort voor een
activiteit een herinnering in uw mailbox wil ontvangen en u ontvangt nog geen mailtjes hierover
omdat uw mailadres bij ons nog niet bekend is,
geef dan uw mailadres door aan bestuurslid
Yvonne (ledenadministratie@leiden.knnv.nl), dan
zorgt zij voor aankondigingsmailtjes. U kunt er
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Ik wens ons allen een goed natuurjaar toe met
veel mooie ontmoetingen en vondsten en bovenal
een goede gezondheid.
Corrie van Kralingen

Van de voorzitter IVN
Op een stormachtige dag in december ben ik gaan
zitten voor mijn (voor)laatste stukje als voorzitter.
Dat vraagt om een terugblik. Daarom laat deze
rubriek zich een beetje lezen als het jaarverslag
van het bestuur. Er is dit jaar weer veel goed werk
verzet in een groot aanbod van activiteiten, zowel
excursies als cursussen. Nieuw waren dit jaar de
cursus Beleef de Natuur en de Strandcursus die –
voor zover binnenshuis – ook plaatsvond op een
nieuwe locatie, namelijk in het bijgebouw van de
Soefi-tempel in Katwijk.
Dit jaar zijn ook enkele activiteiten speciaal voor
leden en donateurs van de grond gekomen en we
willen daarmee ook volgend jaar doorgaan. Dit
jaar waren er de uilenspecial en het proefdraaien
van de herfstmodule van de basiscursus natuur.
Beide zeer geslaagd.
In 2015 volgt al op 28 januari een bezoek aan de
Leidse Sterrenwacht. Het bestuur denkt na over
nog andere activiteiten voor leden.
Dit jaar waren er verder flink wat excursies op
verzoek. Naast de ‘gewone’, zoals een excursie
voor een tuinvereniging, waren er ook bijzondere.
Wandelingen met rolstoelers, voor de Diabetesvereniging Nederland, voor Talentum (een project van

de schooladviesdienst Wassenaar) en voor Trias
kinderopvang in Teylingen. Volgend jaar zullen we
ook een of meer activiteiten verzorgen voor het
Longfonds.
De vraag naar dit soort activiteiten lijkt wel toe te
nemen en dat roept soms de vraag op of we daar
mensen voor kunnen vinden – en liever niet
steeds dezelfden –, maar ook moeten we er goed
op letten dat het binnen de doelstelling van IVN
blijft vallen.
Het bestuur heeft op 25 november een bezinningsdag gehouden op Cronesteyn, deels binnen in de
Tuin van de Smid en deels tijdens een wandeling.
Maddy van Holland zorgde ter afsluiting voor een
heerlijke maaltijd bij haar thuis. Tijdens deze dag
is veel aan de orde geweest, zoals het overdragen
van de voorzitterstaken en de uitbreiding van het
bestuur met meer leden om daarmee voldoende
aandacht te geven aan onderwerpen zoals duurzaamheid, jeugdbeleid, PR, sociale media en dergelijke. Maddy van Holland en Floris de Boer hadden een en ander goed voorbereid, zodat we gericht konden discussiëren. Veel van wat er die dag
aan de orde was, zal de aandacht van het bestuur
blijven vragen.
Lex Burgel

Algemene Ledenvergadering IVN
25 maart, MEC Oegstgeest
Het bestuur van IVN regio Leiden nodigt leden en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 25 maart.
Tijd:
Plaats:

20–22 uur
IJsclub/MEC gebouw Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest

Het gebouw ligt net voorbij de bocht in de Oegstgeesterweg (vanuit Leiden aan de rechterkant).
Parkeren aan de andere kant van de Oegstgeesterweg op het parkeerterrein van de voetbalclubs UVS
en Lugdunum.
Programma:
Voor de pauze:
Na de pauze:

ALV;
presentatie en/of lezing.

Concept-agenda:
1. opening en mededelingen;
2. verslag ALV 26 maart 2014 (zie Bladgroen mei 2014);
3. jaarverslagen 2014;
4. financiën:
a. verslag en toelichting door de penningmeester;
b. verslag financiële commissie 2014 (Uka Dijkstra en Marijke Schellekens);
c. samenstelling financiële commissie 2015;
d. decharge bestuur;
5. jaarplan en begroting 2015;
6. lidmaatschapszaken + samenstelling bestuur;
7. rondvraag.
De jaarstukken worden per e-mail toegestuurd. Enkele exemplaren liggen tijdens de vergadering ter
inzage.
Namens het bestuur:

Ria Fijn van Draat
secretaris
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Algemene ledenvergadering KNNV
19 maart 2015, IJsclub/MEC-gebouw Oegstgeest
Met presentatie over steeloogvliegen
Het bestuur van KNNV afdeling Leiden en omgeving nodigt leden en donateurs uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2015.

Steeloogvliegen
Ogen op stelen komen veel voor in de dierenwereld. Bij de insecten komen ze voor bij sluipwespen, kevers en cicaden, maar vooral bij
vliegen. Bij de meeste vliegenfamilies waarin
oogstelen voorkomen, zoals de boorvliegen,
hebben alleen mannetjes oogstelen.
In de Diopsidae hebben, op een kleine subfamilie na, alle vliegen gesteelde ogen. Zowel
mannetjes als vrouwtjes hebben stelen en ook
de antennes zitten aan de uiteinden van de
stelen.

Adres: Oegstgeesterweg 43, Leiden (parkeren op
parkeerplaats sportterreinen aan de overzijde van
de Oegstgeesterweg).
Aanvang: 20 uur.
Concept-agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Vaststellen van de agenda
Ingekomen stukken en mededelingen
Notulen ALV van 20 maart 2014
Verslag over 2014 van het bestuur en
natuurhistorisch secretaris
Verslagen van de werkgroepen
Financieel verslag over 2014
Verslag van de kascommissie
Contributie voor 2016
Begroting 2015
Benoeming kascommissie
Benoeming nieuw bestuurslid (het bestuur
draagt Ron Mes voor; zie ‘Ter kennismaking’
elders in dit blad)
Benoeming afgevaardigden voor Gewest,
Beleidsraad en Vertegenwoordigende vergadering.
Rondvraag
Sluiting

In 1971 begonnen Hans en Cobi Feijen met
hun onderzoek aan deze vliegen in Afrika. Bij
de uitbreiding van het areaal geïrrigeerde rijst
verschenen grote zwermen steeloogvliegen in
Malawi. Voor de bestrijding werd DDT gebruikt,
wat een reden vormde voor oecologisch
onderzoek aan deze vliegen.
Al snel bleek dat er vele soorten steeloogvliegen voorkwamen, waarvan de meeste nog niet
beschreven zijn. Elders worden deze vliegen
veel gebruikt als laboratoriumdieren voor zowel
genetisch- als gedragsonderzoek.
Cobi en Hans verzamelden deze vliegen in
Afrika en later ook in Azië. Hun werk richt zich
nu op taxonomie, biometrische verhoudingen
en fylogenie.

De jaarstukken zijn hieronder te vinden.
Na het officiële gedeelte houdt Cobi Feijen een presentatie over Steeloogvliegen (Diopsidae). Het bestuur
van de Leidse KNNV-afdeling is verheugd dat Cobi bereid is gevonden een presentatie over dit voor velen
bepaald niet alledaagse onderwerp te houden. Daar komt nog bij dat Cobi dus put uit meer dan veertig
jaar opgedane kennis en ook mooie foto’s. Graag nodigen wij al onze leden en donateurs uit om zo’n
buitenkansje met beide handen aan te grijpen en bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig te zijn.
Jan Westgeest, secretaris

Kort verslag Ledencontactavond KNNV Leiden, 13 november
Na meerdere jaren werd er afgelopen november
weer een Ledencontactavond (LCA) georganiseerd
waarop de aanwezigen vrijelijk aan elkaar boeiende, moeilijke, onbekende en andere dingen of
kwesties betreffende de natuur konden voorleggen.
Deze formule bleek te werken: twintig leden waren
aanwezig (er waren ten minste zes afmeldingen
van leden en zij betreurden het dat zij verhinderd
waren). Corrie, Els, Marijke, Jan, Koen, Ron en
Wim legden het aanwezige gezelschap een aantal
zeer gevarieerde zaken voor: van vogels, planten
en paddenstoelen tot insecten, spinnen, zeepokken en stenen!

Het enthousiasme was niet van de lucht: het werd
een bijzonder levendige bijeenkomst en voor velen
onder de aanwezigen waren er aanleidingen om –
puttend uit eigen ervaringen – een extra duit in
het zakje te doen.
Opvallend was ook welke enorme bagage aan kennis van de meest uiteenlopende zaken op zo’n
avond aanwezig blijkt te zijn.
Het zal de lezer dezes niet verbazen dat de avond
iets langer duurde dan gepland.

Jan Westgeest
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Ter kennismaking: kandidaat bestuurslid KNNV-Leiden, Ron Mes
Ik ben Ron Mes en kandidaat bestuurslid voor
KNNV Leiden e.o. Ik draai al enige tijd mee in het
bestuur, en ben sinds begin 2014 met pensioen,
na ongeveer 23 jaar werken bij de provincie ZuidHolland. Daar werkte ik als ‘milieu’-ambtenaar
onder andere aan monitoring van milieu-water en
natuur, klimaatverandering en natuur en landbouw. Ik ben afgestudeerd als ecoloog aan de
Universiteit van Amsterdam / Rijksuniversiteit
Groningen. Mijn studie heb ik helemaal op de
Waddenzee georiënteerd en nog steeds ben ik
actief in het Waddengebied. Ik kom sinds mijn
studietijd geregeld op de Engelsmanplaat, een
zandplaat die tussen Ameland en Schiermonnikoog
in ligt. Er staat slechts één vogelwachtershuisje op
palen en één kaap voor de scheepvaart, verder
alleen maar zand, wad, water en lucht. Daar ben
ik ’s zomers vogelwachter en verder kom ik er af
en toe voor wadvogeltellingen en omdat het er zo
mooi is…
’s Zomers draai ik ook mee in de Bekenwerkgroep
Nederland. Dat is een vriendenclub die al veertig
jaar de waterplanten in laaglandbeken in Nederland volgt. Ik weet dus wat van waterplanten.

Sinds kort doe ik voor
Natuurmonumenten
natuurmonitoringwerk
in de Nieuwkoopse
Plassen. Dat gaat om
Vers gegraven petgaten
waar de verlanding nog
helemaal op gang moet
komen. Ik hoop daarbij vooral veel
kranswieren
tegen te komen, want
dat is een groep waarin ik mij verder wil verdiepen. Tussendoor tel ik in het winterhalfjaar vogels
in de Boterhuispolder en andere polders ten zuiden
van de Kagerplassen. Ik ben ook actief in een lokale groep in Leiderdorp (Stichting Comité Doesbrug) vooral rond aanleg van A4 en HSL en de
natuurcompensatie daarvoor. Verder schilder ik af
en toe het een en ander en zeil ik op Kaag en wad.
Tot ziens.
Ron Mes

Conceptverslag Algemene
Ledenvergadering KNNV afd.
Leiden, 20 maart 2014
Aanwezig:
Mw. Boelé, Mw. Burgel, Mw. Burgers, Mw. Van
Gorkum, Mw. Gorter, Mw. Van Kralingen (voorz.),
Mw. Langelaan, Mw. Van Nierop, Mw. Okker, Mw.
Onneweer, Mw. J. Teunissen, Mw. De Veer, Mw.
Verkade, Mw. C. Vlasveld, Mw. Van Zoest, Dhr.
Van Beek, Dhr. Boelé, Dhr. Brussee, Dhr. Haagsma, Dhr. Van Helsdingen, Dhr. Los, Dhr. Mes (na
de pauze), Dhr. W. Vlasveld, Dhr. Vlieg, Dhr.
Westgeest (secr.) en Dhr. Van Zoest, en als gasten Mw. Westgeest en Dhr. P. Vlasveld (spreker).
Afwezig met bericht:
Dhr. Alt, Dhr. Lomas en Dhr. van der Willik.

om zich extra in te zetten voor de KNNVLeiden, met ingang van zijn pensionering. Hij
oriënteert zich de komende periode op de
werkzaamheden binnen het bestuur en in de
nabije toekomst is een voordracht voor zijn
toetreding tot het bestuur te verwachten.
c. Op 5 april 2014 wordt de Vertegenwoordigende
Vergadering van de KNNV gehouden.
d. Bij de landelijke KNNV kan weer KNNV-materiaal worden besteld.
e. In mei houdt de Vogelbescherming een Nationale Vogelweek.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen wijzigingsvoorstellen. De agenda
wordt vastgesteld.

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet het
grote aantal aanwezigen – en speciaal de gastspreker en de verzorgster van de hapjes – hartelijk welkom, de twee laatstgenoemden onder
hartelijke dankzegging voor hun bijdragen. Bij
haar opening staat zij kort stil bij de volgende
zaken:
a. Onze Vogelwerkgroep heeft nieuwe coördinatoren: Ad den Toom en Anke Burgers; zij volgen
Nettie Gorter op, die dit werk lang heeft gedaan
en aan wie hartelijk dank wordt gezegd!
b. Ron Mes (komt iets later) heeft zich aangemeld

3. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris noemt de afmeldingen voor de vergadering (zie hierboven), de ontvangst van het
verslag van de Kascommissie en verder dat er
jaarlijks een veelheid van mailtjes van het landelijk KNNV-bureau binnenkomt. De belangrijkste
berichten ontvangen alle leden ook zelf en wie
extra inkomende berichten wil ontvangen, moet
dit even aan de secretaris melden.
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Overigens kan eenieder ook zelf de website van de
KNNV-landelijk naar hartenlust raadplegen.
4. Notulen ALV van 21 maart 2013
Naar aanleiding van de notulen zijn er geen op-,
aanmerkingen, vragen en/of andere commentaren. De notulen worden ‘met een beetje erg veel
dank’ aan de secretaris aanvaard en vastgesteld.
5. Verslag (over 2013) van het bestuur
inclusief natuurhistorische aspecten
De vergadering keurt het verslag goed, met dank
aan Jeannette Teunissen en Jan Westgeest.
6. Verslagen van de werkgroepen
De verslagen van alle werkgroepen krijgen de
instemming van de vergadering, met dank aan de
diverse auteurs.
7. Financieel verslag over 2013
De penningmeester, dhr. Vlieg, geeft een toelichting op het financieel verslag over 2013. Vooral de
gestegen druk- en portokosten hebben tot een
overschrijding van de begrote uitgaven geleid.
Hierop zijn intussen maatregelen gericht: met
name digitale verspreiding van Bladgroen kan
kostenbesparend werken: reeds heeft een derde
van de leden hiervoor gekozen! De penningmeester dankt deze leden voor hun bereidwilligheid tot
de overgang naar digitale ontvangst. De heren
Haagsma en Van Helsdingen vragen naar de mate
waarin het bestuursbeleid gericht is op algemene
overgang naar digitale verspreiding en in hoeverre
leden zich bezwaard moeten voelen als zij de papieren edities willen blijven ontvangen.
Het antwoord vanuit het bestuur luidt dat het beleid er niet op is gericht per se alle leden richting
digitale ontvangst te bewegen. Niemand hoeft zich
bezwaard te voelen bij een voorkeur voor de
papieren versies. Bovendien zijn er nog de nodige
oudere leden die geen gebruik maken van internetfaciliteiten. Het bestuur wil hen niet afschrikken.
De toelichting wordt door de vergadering aanvaard
en het financieel verslag wordt goedgekeurd.
8. Verslag van de kascommissie
De secretaris leest de verklaring van de Kascommissie over de kascontrole voor, waarin de vergadering wordt geadviseerd de penningmeester en
bestuur decharge te verlenen. De vergadering
verleent de decharge en dankt de commissie en
penningmeester met applaus.
9. en 10. Contributie 2015 en Begroting 2014
Onder verwijzing naar het financieel jaarverslag
van 2013 en de toelichting daarbij stelt de penningmeester namens het bestuur voor de contributie enkel voor de leden die Bladgroen en Daucallium+ op papier willen blijven ontvangen, in 2015
met nog eens 4 euro te verhogen ten opzichte van
de contributie voor de overige leden. (In 2014 is
er voor hen al een beperkte contributieverhoging
van slechts 2 euro doorgevoerd ten opzichte van
de contributie voor de overige leden.)

Zo ontstaat er in 2015 dus een verschil van 6 euro
tussen leden die wel of juist niet kiezen voor digitale ontvangst van de periodieken van de afdeling.
Dat lijkt reëler dan die 2 euro.
Mw. Burgers vraagt of het niet beter is om de
leden die niet overstappen op digitale ontvangst,
ook alle drukkosten te laten betalen. De penningmeester denkt dat een precieze doorberekening
niet nodig is en de vergadering neemt het resterende extra beetje kosten voor eigen rekening,
ook als een vorm van solidariteit. Verder wordt de
vraag gesteld of het zoeken naar sponsoring een
oplossing kan betekenen. Maar wegens de geringe
oplage wordt dit afgewezen op grond van onhaalbaarheid. Dhr. Brussee vraagt nog of de contributieverhoging van 2014 tot opzeggingen van lidmaatschap heeft geleid. Dit blijkt nauwelijks het
geval, slechts één lid zegde om financiële redenen
op.
Dhr. Van Helsdingen vraagt naar de wijze waarop
het bedrag van de afdracht aan de landelijke
KNNV is geregeld. De penningmeester geeft aan
dat deze per lid wordt vastgesteld en dat hierop
ook een jaarlijkse indexering wordt toegepast.
De vergadering gaat akkoord met de begroting
voor 2014 en de contributievoorstellen voor 2015.
11. Benoeming kascommissie
Dhr. Brussee treedt reglementair uit de kascommissie. Mw. Burgel is bereid komend jaar lid van
de kascommissie te blijven. De voorzitter vraagt
de aanwezigen wie er verder in de commissie wil
plaatsnemen. Dhr. Boelé meldt zich aan en de
vergadering stemt hier bij acclamatie mee in,
onder dankzegging van de voorzitter.
12. Benoeming afgevaardigden voor Gewest,
Beleidsraad en Vertegenwoordigende vergadering.
De voorzitter ontmoet desgevraagd onder de
aanwezigen geen belangstelling om de landelijke
vergaderingen van de KNNV-Beleidsraad en de
Vertegenwoordigende Vergadering bij te wonen.
De voorzitter zal in eigen persoon ons allen vertegenwoordigen.
13. Rondvraag
• Mw. Verkade deelt mede dat zij verheugend
veel belangstellenden, voornamelijk uit haar
directe omgeving) heeft meegenomen bij haar
rondwandelingen in het kader van haar Vissenmonitoringsproject. Zij heeft het daar erg druk
mee en er ontstaan steeds nieuwe spin-offs
rond het project, zoals binnenkort een grote
fototentoonstelling, van 7 mei t/m 26 oktober in
Weidezicht. Daarom is zij niet toegekomen aan
excursies voor KNNV- en/of IVN-leden. Problemen naast haar drukke werkzaamheden zijn
ook de weers- en de waterkwaliteitsafhankelijkheden. Gelukkig gaan biologen van RAVON dit
jaar een tiental excursies organiseren rond haar
project in de Havenwijk. Aanmelden daarvoor is
mogelijk via de website van RAVON. Mw. Verkade verzoekt belangstellenden vooral van deze
mogelijkheid gebruik te gaan maken.
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• Dhr. Vlieg roept op tot deelname aan de komende Biodiversiteitsdag op 31 mei 2014 in Park
Cronesteyn, met als bijzonderheid biotoopgerichte excursies. Wie vooraf intekent, is verzekerd van plaats bij de excursies. Maar ter plaatse spontaan aansluiten bij excursies kan ook,
voor zover er nog plaats is. Introducé(e)s zijn
op die dag ook welkom!

een presentatie over het bedwingen van de
‘Waterwolf’ in het gebied rond de Noordplas te
Hazerswoude, gelardeerd en ondersteund met
fraaie plaatjes. Hij had genoeg stof om twee avonden te vullen, maar heeft zich op vakkundige wijze
weten te beperken tot de meest interessante
hoofdzaken. Als compensatie bood hij de toehoorders aan hen in het najaar ter plekke rond te leiden, hetgeen instemmende geluiden ontlokte. Als
dank ontving hij niet alleen een welverdiend slotapplaus maar ook nog een en ander om thuis van
te kunnen nagenieten.
En om dit hele verhaal heen waren natuurlijk de
lekkere hapjes… na afloop schoon op!

14. Sluiting.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit om 21
uur de Algemene Ledenvergadering.
De rest van de avond krijgt de vorm van ‘Ledencontactavond’. Na een korte pauze verzorgt dhr. P.
Vlasveld op enthousiaste en onderhoudende wijze

Jan Westgeest, secretaris

Jaarverslagen KNNV 2014
Jaarverslag 2014 KNNV-secretariaat, inclusief natuurhistorische aspecten
door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen

vervolg hierop is op 20 september een excursie
naar Hazerswoude gehouden.
In het Vissenmonitoringsproject dat onder leiding
van mevr. Aaf Verkade plaatsvindt in HavenwijkZuid te Leiden, zijn in 2014 drie zeer vermeldenswaardige hoogtepunten bereikt. Op 7 mei heeft
burgemeester Lenferink van Leiden de fototentoonstelling Blik onder water in Leiden feestelijk
geopend, op 3 september heeft wethouder De Wit
de met platen van het project opgesierde deksels
van zoutkisten langs de grachten onthuld en op 21
november hebben twee jeugdleden die volop
meewerken aan het project, een jeugdlintje van de
stad uit handen van wethouder Van Gelderen
ontvangen.
Zie ook www.onderwaterinleiden.nl.

Weer kijkt de KNNV-afdeling Leiden en omgeving
terug op een jaar prettige samenwerking met IVN
regio Leiden. Het gezamenlijk periodiek Bladgroen
is drie maal uitgebracht, er zijn zeven algemene
excursies georganiseerd (28 mei op begraafplaats
Rhijnhof, 3 juni naar begraafplaats Rosenburgh in
Voorschoten, 8 juli in de Heemtuin Leiderdorp, 12
augustus naar de drie heemparken in Amstelveen,
6 september naar de Kikkervallei in Meijendel als
vervanging van een op die dag niet meer noodzakelijke plantenmonitoring, 23 september in de tuin
van onze voorzitter en 26 oktober wederom op de
begraafplaats Rhijnhof) en in Polderpark Cronesteyn is op 31 mei 2014 een tweede Biodiversiteitsdag gehouden, mede in samenwerking met de
Werkgroep Cronesteyn van IVN regio Leiden. De
Vogelwerkgroep heeft voor KNNV- én IVN-leden
een studieavond over het inventariseren van
vogels en over vogel-apps georganiseerd (5 november).
Het bestuur van de KNNV-afdeling spreekt hierbij
zijn dank uit voor al deze vruchtbare en prettige
vormen van samenwerking.

De Ledencontactavond vond plaats op 13 november. Na meerdere jaren konden deze keer de aanwezigen weer eens vrijelijk aan elkaar boeiende,
moeilijke, onbekende en andere dingen of kwesties betreffende de natuur voorleggen.
Zo ontstond een geanimeerde informatie-uitwisseling over een aantal zeer uiteenlopende zaken:
van vogels, planten en paddenstoelen tot insecten,
spinnen, zeepokken en stenen! Opvallend was ook
de aanwezige enorme bagage aan kennis van de
meest uiteenlopende natuurfenomenen.

In een al jaren slepend belangrijk geschil met de
Staatssecretaris van Economische zaken, Landbouw en Innovatie op het terrein van natuurbescherming, dat de KNNV-afdelingen van Gouda en
Leiden gezamenlijk hebben aangespannen, is door
de Rechtbank Den Haag op 8 juli een uitspraak in
ons voordeel gedaan. Deze uitspraak moet ertoe
leiden dat het toezicht op het Hoogheemraadschap
Rijnland om zich bij de uitvoering van haar taken
te houden aan de Flora- en faunawet verbetert.

Naast de drie nummers van het met IVN-regio
Leiden samen uitgebrachte periodiek Bladgroen is
ook opnieuw de jaarlijkse editie van Daucallium+
(het inhoudelijke gerichte verdiepingsblad voor
onderzoekende KNNV-ers) verschenen.
Bestuur
Het bestuur heeft in 2014 vijf vergaderingen (6
mrt, 15 mei, 4 sep, 23 okt en 11 dec) gehouden
en bestond formeel uit zes personen; maar al
vroeg in het jaar heeft zich een nieuwe belangstellend kandidaat-lid aangemeld, dat vervolgens
in de gelegenheid is gesteld om de vergaderingen
bij te wonen, ter onderlinge oriëntatie.
De activiteiten binnen de afdeling zijn gestimuleerd, gecoördineerd en ondersteund, de financiën

De algemene ledenvergadering is op 20 maart
gehouden en na afloop van het officiële gedeelte
heeft Peter Vlasveld een boeiende presentatie
gehouden over ‘De Waterwolf bedwongen door 25
molens rond De Noordplas te Hazerswoude’. In
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zijn beheerd en de administratieve zaken zijn verzorgd (en naast de publicaties in Bladgroen en op
de website heeft één bestuurslid opnieuw geregeld
herinneringsmailtjes over de activiteiten naar de
leden verstuurd).

We hielden dertien excursies, waarvan er uiteindelijk één niet kon doorgaan vanwege slecht weer.
Bestemmingen: Zeeland (ijseend, roodkeelduiker,
roodhalsfuut, ijsduiker), Starrevaart (ijsvogel,
Amerikaanse smient), landgoed Nieuw-Leeuwenhorst (groene specht, slechtvalk, glanskop), Brabantse Biesbosch, met elektroboten (cetti’s zanger, zeearend en de baltsvlucht van de bruine
kiekendief), Kikkervalleien, 4 uur(!) verzamelen,
onder leiding van Jan Westgeest (roerdomp, nachtegaal), Groene Jonker en Ruygeborg (witwangstern, zwarte ibis), Landgoed Den Treek en Leusderheide (nachtzwaluw!). Vogelpark Avifauna
(persoonlijke rondleiding, roofvogelshow), verder
Oostvoorne (slechtvalk met prooi, een zéér grote
groep dodaarsjes, cetti’s zanger, smelleken),
Scheveningen en trektelpost de Vulkaan (jan-vangent, een over zee vliegende velduil), Waterland
(nonnetje, baardman) en ten slotte Panneland met
waarnemingen van bokje en ijsvogel. Het was een
geweldig vogeljaar.

Jaarverslag 2014 KNNV-Plantenwerkgroep
door Corrie van Kralingen en Maya de Veer
Het afgelopen jaar is op 16 december werkgroepslid Karel Brussee overleden (zie ook elders in dit
blad). Hij was een zeer deskundig en gewaardeerd
lid van onze Plantenwerkgroep. We zullen hem
missen.
De Plantenwerkgroep bestaat uit circa twintig leden. Het afgelopen jaar zijn er vijf studieavonden
gehouden, waarvan Leo en Ellen Boele er twee
voor hun rekening namen. Het clubgebouw van de
ijsclub te Oegstgeest is een prettige ruimte om
bijeen te komen, het is niet luxe maar alles is
aanwezig en de kachel doet het goed, zodat de
ruimte snel warm is. Nog twee studieavonden
vonden traditiegetrouw plaats op de PI-school,
waar Koen ons met veel geduld meer grassen
leerde kennen.
Het planten monitoren in de duinen onder leiding
van Koen verliep zo voorspoedig dat we na drie
ronden een dag overhielden. We zijn toen op
excursie naar de Kikkervalleien geweest. Een
verslag van deze excursie is te lezen in het
Bladgroen van oktober 2014.
Verschillende leden van de werkgroep hebben
meegewerkt aan de Biodiversiteitsdag van 31 mei.
Ook bij de algemene excursies, waarvan er in
2014 vijf zijn gehouden, was de inbreng van de
werkgroepsleden groot. Ook hebben individuele
leden meegewerkt aan het monitoren in de duinen
of aan het ‘Nieuwe strepen’ voor FLORON.

Jaarverslag 2014 KNNV-Mossenwerkgroep
‘Hollands Duin’
(samenwerkingsverband KNNV-Leiden en Jan Verwey Natuurcentrum Noordwijk)
door Jeannette Teunissen
De Mossenwerkgroep hield in het jaar 2014 op de
eerste dinsdagen van de maanden januari tot en
met april en september tot en met december een
mossenstudieavond, waarvoor de leden (voornamelijk Jelle van Dijk) van tevoren mossen verzamelden en meebrachten, ook uit gebieden buiten
onze eigen regio zoals Lauwersmeer en Cap-GrisNez bij Calais.
Opnieuw maakten we dankbaar gebruik van de
ruimte in het Jan Verwey Natuurcentrum in
Noordwijk en de gastvrijheid van Jelle.
In 2015 zetten we de gebruikelijke activiteiten
voort, met ruimte voor nieuwe inbreng en nieuwe
leden! Daarnaast plannen we een basiscursus
mossen in, data nog niet bepaald.
Informatie:
Jeannette
Teunissen,

071–
88.86.585, KNNVLeiden5@gmail.com.

Jaarverslag 2014 KNNV-Vogelwerkgroep
door Anke Burgers
De Vogelwerkgroep Leiden (VWG) kijkt terug op
een goed jaar. Het aantal deelnemers aan de
excursies is toegenomen. Eén lid vertrok dit jaar,
maar we konden negen nieuwe leden in onze
werkgroep verwelkomen, wat het totaal aantal
leden eind december op 34 bracht, met een
leeftijdsrange van 32 t/m 81 jaar! En, ook
belangrijk: we hebben veel mooie vogelsoorten
mogen waarnemen.

Jaarverslag 2014 KNNV-Paddenstoelenwerkgroep
door Hans Adema
Op zondag 27 april stond een excursie in Meijendel
gepland. Er was één deelnemer, maar achteraf
hoorde ik dat twee leden ons gemist hebben. Er
zijn acht soorten gevonden. Geen morieljes, wat
de bedoeling was, maar die waren dit jaar in heel
het land zeldzaam.
Typische voorjaarsoorten die we zagen, waren de
Harde voorjaarssatijnzwam (Entozoa clypeatum),
Voorjaarspronkridder (Calocybe gambosa) en bittere Dennenkegelzwam (Strobulurus tenacellus).

Er waren drie studieavonden. De eerste met een
fotopresentatie over Spitsbergen. De tweede stond
in het teken stond van de tellers van de VWG.
Namens de gemeente was Frits van der Sluis
aanwezig met een presentatie over het Natuurstadsmeetnet. Ook werd aandacht besteed aan
apps en websites. De avond was druk bezet met
23 aanwezigen, onder wie ook belangstellenden
van buiten de VWG. In de derde studieavond
bespraken wij het programma voor 2015. Als
afsluiting bekeken wij een film over Lentevreugd.

Voor de herfst stonden drie excursies gepland. Bij
de eerste, op 19 oktober in Backershagen, Wassenaar, waren er drie deelnemers, die op dat mo-

7

ment geen van drieën lid van de afdeling Leiden
van de KNNV waren. Jammer voor de leden van de
afdeling, want we hebben erg veel bijzondere
zaken gezien. In totaal 120 soorten. Vermeldenswaard zijn de Witstelige zadelkluifzwam (Helvella
latispora), Kroontjesknotszwam (Artomyces pyxidata), Geringd donsvoetje (Tubaria confragosa),
Eikenweerschijnzwam (Pseudoinonotus dryaedus),
Truffelknotszwam (Cordyceps ophioglossoides),
Roze berkenrussula (Russula betularum), Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens),
Spatelhoorntje (Calocera spathulatha), Roodnetboleet (Boletus rhodoxanthus), Prachtmycena
(Mycena crocata), om maar een willekeurige greep
te doen. Er liepen in het gebied nog meer liefhebbers; we hebben elkaar bijzondere vondsten
kunnen laten zien.
Op 23 november waren er in Meijendel beduidend
meer deelnemers, ongeveer twintig. In een normaal jaar is het seizoen dan al zo goed als afgelopen, maar nu vonden we toch nog 51 soorten.
Opvallend waren de vele Gesteelde mosoortjes
(Arrhenia spathulata). Dit jaar was een bijzonder
jaar voor aardsterren. We zagen drie soorten:
Gekraagde (Geastrum triplex), Heide- (Geastrum
schmiedelii) en Gewimperde aardster (Geastrum
fimbriatum). Ik heb nog gezocht naar het Duinkoraaltje. Die hebben we niet gevonden, wel de
Groenwordende (Ramaria abietinum).
Op 14 december waren we in de Coepelduynen,
met zijn vieren. Er was nachtvorst geweest, dus
de meeste paddenstoelen waren bevroren. Toch
nog wat Geelwitte mycena’s (Mycena flavoalba),
Gesteelde mosoortjes (Arrhnenia spathulata) en
Sneeuwzwammetjes (Hygrocybe nivea). Het was
heerlijk weer en dat maakte het een heerlijke
wandeling.
Jaarverslag 2014 KNNV-Natuurbescherming
door Wim Vlasveld
Toen in 2014 de winter al vroeg eindigde, werd al
snel in het voorjaar duidelijk dat het er ook dit
jaar niet best uit zou gaan zien voor ons Nederlandse weidevogelbestand. Het lijkt erop dat landeigenaren, agrariërs en veehouders steeds minder
rekening houden met de belangen van de weidevogels. We zien ook minder weilanden met nestbescherming en onbemaaide stroken als vluchtplaatsen van de pullen (kuikenland). Er wordt
steeds meer gestreefd naar vroeger en minder
omzichtig maaien. De KNNV voert in zijn blazoen
naast natuurstudie en natuurbeleving ook natuurbescherming, dus kunnen wij als KNNV deze achteruitgang niet laten gebeuren. Het behoort tot
onze verantwoordelijkheid agrariërs erop te wijzen

dat – ook al zijn zij eigenaar en gebruiken zij het
land voor de uitoefening van hun bedrijf – zij in
een groter verband medeverantwoordelijk zijn
voor de kwaliteit van het veenweidegebied. Het
veenweidegebied is gemeenschapsbezit met een
hoge natuurkwaliteit. De weide dient niet alleen
voor het voedsel van eigen dieren maar ook als
leefgebied en voedselbron voor vogels, zoogdieren, insecten, amfibieën, vissen, waterplanten,
kortom alles wat leeft en groeit in deze natuurlijke
omgeving.
Is er nog toekomst voor weidevogels in ZuidHolland? Met deze noodkreet werd opgeroepen
voor de weidevogels in de bres te springen. Op 13
april werd het Weidevogelberaad Zuid-Holland
opgericht met het doel ook een aanpassing van
het Provinciale beleid te bewerkstelligen.

In een andere, lang slepende kwestie – over peilverlagingen in de Zuidzijderpolder die zou gaan
leiden tot het verdwijnen van de krabbenscheervegetatie, het leefgebied van de Groene glazenmaker – werd een voor de KNNV zeer gunstige
uitspraak gedaan. In een beroepsprocedure van de
KNNV-afdelingen Gouda en Leiden tegen de
Staatssecretaris van EZLI werd het verzoek tot
handhaving uiteindelijk op 9 juli 2014 gehonoreerd. Wat de gevolgen zullen zijn van deze uitspraak is nog niet helemaal duidelijk. Wel is gebleken dat de Gemeente Bodegraven het niet helemaal heeft begrepen, want de Krabbenscheer
werd een paar maanden later vrijwel geheel verwijderd door een maaiboot.
Voorts is er nog heel wat te doen over het Natura2000-gebied Polder Stein en Oukoop. Er ligt een
plan waarbij een nieuwe inlaat wordt ingericht
vanuit de Enkele Wiericke. Dit water is van zeer
slechte kwaliteit en wordt bovendien gebruikt om
achterliggende polders van water te voorzien. Wij,
KNNV-afdelingen Gouda en Leiden, hebben daar
bezwaar tegen gemaakt. Toen daar niet goed op
werd gereageerd, hebben wij de Rechtbank
gevraagd een Voorlopige Voorziening (VoVo) te
treffen teneinde het inlaten tot nader order niet
toe te staan. Op 2 december heeft de rechter
beslist de VoVo toe te kennen. Hij heeft partijen
gevraagd in overleg te treden en de complexe
moeilijkheden tot een oplossing te brengen, opdat
recht wordt gedaan aan de status van een prioritair waterlichaam met als hoofddoel Natuur en een
waterkwaliteit die voldoet aan de norm die binnen
de Kader Richtlijn Water (KRV) daarvoor geldt. Er
is dus nog voldoende te doen in het jaar dat voor
ons ligt.
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Financiële overzichten 2014 en concept begroting 2015 KNNV afdeling Leiden

Staat van baten en lasten 2014
Baten

Resultaat Begroting Resultaat
2013
2014
2014
4758,00
4910,00
4786,75
108,41
75,00
76,95
69,00
1049,05

Lasten

Resultaat Begroting Resultaat
2013
2014
2014
C ontributies (ad. 1)
Afdracht KNNV
2973,75
3130,00
3121,00
1000,00
Rente
Bladgroen & Daucallium +
1454,61
608,18
Bijzondere baten (ad. 2)
Portokosten
571,73
300,00
297,82
Nieuwjaarsreceptie
46,32
50,00
59,83
Werkgroepen
158,90
100,00
60,86
Zaalhuur werkgroepen
100,00
100,00
105,00
Abonnementen
15,00
15,00
15,00
Bankkosten
102,75
110,00
108,34
Lezingen
30,35
30,00
42,63
Representatie
50,00
50,00
0,00
Bestuurskosten (algemeen)
18,95
25,00
16,40
Bestuurskosten (vervoer)
70,40
75,00
54,80
Bijzondere lasten (ad. 3)
934,37
Nadelig saldo 2013
657,35
Batig saldo 2014
488,52
Totalen
5592,76
4985,00
5912,75
Totalen
5592,76
4985,00
5912,75
ad. 1: Vooruitbetaalde contributies 2014 € 252, betaalde contributies 2014 € 4452,75 en niet betaalde contributies 2014 € 82
ad. 2: Verkoop tuinboekjes € 38, inkomsten biodiversiteitsdag € 11,05 en donatie ING goede doelen fonds € 1000
ad. 3: Uitgaven biodiversiteitsdag € 116,42 en aanschaf laptop PC met sotfware en verzekering € 817,95

Balans 31 december 2014
Activa
Betaalrekening
Spaarrekening
Te vorderen contributies
Nadelig saldo 2013
Totalen

2013
91,13
5900,00
60,00
657,35
6708,48

2014
Passiva
865,65 Vooruit ontvangen contributies
5750,00 Reservering bijzondere aankopen
82,00 Vermogen
Voordelig saldo 2014 (ad. 4)
6697,65
Totalen

2013
252,00
588,45
5868,03
6708,48

2014
410,00
588,45
5210,68
488,52
6697,65

ad. 4: Voorstel aan de ALV om het voordelig saldo 2014, zijnde € 488,52 ten gunste van het vermogen te brengen

Concept begroting 2015
Baten

Begroting Resultaat Begroting
2014
2014
2015
4910,00
4786,75
5200,00
75,00
76,95
50,00
1049,05

Lasten

Begroting Resultaat Begroting
2014
2014
2015
C ontributies (ad. 5)
Afdracht KNNV
2800,00
3121,00
3250,00
750,00
608,18
700,00
Rente
Bladgroen & Daucallium +
Bijzondere baten
Portokosten
300,00
297,82
350,00
Nieuwjaarsreceptie
50,00
59,83
100,00
60,86
200,00
Werkgroepen
Zaalhuur werkgroepen
100,00
105,00
150,00
Abonnementen
15,00
15,00
20,00
Bankkosten (ad. 6)
110,00
108,34
200,00
Lezingen
50,00
42,63
50,00
Representatie
50,00
0,00
50,00
Bestuurskosten (algemeen)
25,00
16,40
50,00
Bestuurskosten (vervoer)
100,00
54,80
80,00
Bijzondere uitgaven
934,37
Batig saldo
488,52
150,00
Totalen
4985,00
5912,75
5250,00
Totalen
4450,00
5912,75
5250,00
ad. 5: Incl. bijdragen van ca. 75 leden voor gedrukte en verzonden Bladgroen en Daucallium+, in 2015 € 450
ad. 6: Incl. raming eenmalige overstapkosten naar TRIODOS-bank, € 75

Contributie 2015
 Jaarcontributie 2015 gewoon lid:
 Jaarcontributie 2015 jeugdlid:
 Jaarcontributie 2015 huisgenoot:
 Vrijwillige minimale jaarbijdrage 2015 donateur:

€
€
€
€

36,00 *
22,00 *
10,00
16,00 *

* Korting bij toezending digitale versie Bladgroen en Daucallium + via email € 6,00
Oegstgeest, 9 januari 2015
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In memoriam Karel Brussee
Op 16 december overleed
Karel Brussee. Na zijn werkend leven heeft hij met zijn
vrouw Pam jarenlang op de
Keutenberg in Zuid-Limburg
gewoond. Hij heeft hier intensief vele hokken geïnventariseerd, maar ook ontwikkelde hij bij zijn huis een
natuurlijke weide, zijn paradijsje.
Na terugkeer naar Leiden
heeft Karel in 2010 aansluiting gezocht en heel snel
gevonden bij onze Leidse
KNNV-afdeling, vooral bij de
Plantenwerkgroep. Hij ging –
als het maar even kon – mee
met onze tochten en vooral
die in de duinen waren
favoriet. Hij was een zeer
gewaardeerd metgezel.
Toen zijn gezondheid wat
minder werd, bleven de tochten dichter bij huis en korter van duur. De bevlogenheid en gretigheid om er op uit te gaan bleven
echter onverminderd groot, zijn doorzettingsvermogen zo mogelijk nog groter.
Karel wist enorm veel, had dat zichzelf aangeleerd; en de gemiddelde plantenkennis van de
leden van de werkgroep steeg vanaf 2010 met
sprongen.
Als Karel iets niet kende, dan zocht hij het uit. Tijdens excursies soms ter plekke en dan kon het zomaar gebeuren dat we na een uur nog geen vijftig
meter verder waren. Na een tocht had hij bijna
altijd wel een tas met groen voor verdere thuisstudie. Hij rustte niet voordat hij eruit was, langdurig zoekend in de boeken en op internet, informerend bij anderen en natuurlijk discussiërend
met wie maar mee wilde denken.
Juist in de dialoog vond hij plezier: die scherpte
ieders geest en zeer vasthoudend bleef hij vragen
stellen tot er zekerheid was verkregen. En vaak
lag het gelijk aan zijn kant.

-

mossen, bijen, vliegen - vooral zweefvliegen -,
paddenstoelen, kevers, vogels, vlinders, libellen en
sprinkhanen; en natuurlijk gallen waarvan hij voor
Nederland zelfs een eerste vondst deed.
Hij meldde dit alles op www.waarneming.nl; vanaf
2008 heeft hij dat meer dan 4200 keer gedaan.
Naast zijn onderzoekende kanten, zijn formidabele
geheugen en zijn wetenschappelijke inslag had
Karel een rijk gevoelsleven, naast zijn kennis zijn
eerlijkheid; hij was bescheiden, wist zaken doordacht te brengen, aarzelend over de eigen verdienste; hij was loyaal, zorgzaam, altijd meelevend en belangstellend. En heel kenmerkend: z’n
humor was nooit ver weg.
Met zijn gezin stond de natuur centraal in Karels
leven. Hij had een diepe bewondering en beleving
bij alles wat hij in de natuur tegenkwam. Hij moet
daar echt geluk bij gevoeld hebben.
Dag Karel. We gaan vanaf nu zonder jou het veld
in; maar toch blijf je bij ons

Karels natuurbelangstelling bleek veel breder dan
alleen voor planten; ook voor mossen en korst-
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Koen van Zoest

Programma Werkgroepen KNNV
winter en voorjaar 2015
(de Algemene activiteiten ook voor IVN-leden)

Algemene activiteiten en excursies voor
KNNV- én IVN-leden
Algemene activiteiten en excursies zijn activiteiten
voor alle leden van KNNV en IVN gezamenlijk. Tijdens zo’n ‘algemene activiteit’ wordt naar allerlei
levensvormen gekeken. Daarom zijn andere
belangstellenden en in het bijzonder ook deskundigen in andere levensvormen dan alleen planten
van harte welkom om een steentje bij te dragen
en/of mee te genieten.
Woensdag 6 mei, 9 uur, tot circa 16 uur,
Dagexcursie wandeling Thijssepark, Amstelveen.
Aanmelden!
Wegens het grote succes van deze excursie in
augustus 2014 gaan we opnieuw naar dit fraaie
gebied, deze keer om de voorjaarsplanten te
bestuderen. We komen bijeen om 9 uur bij het
Transferium of om 10 uur bij de ingang van het
Thijssepark. Denk aan brood en drinken.
Aanmelden verplicht, vanwege het regelen van
vervoer: Maya de Veer, mayadeveer@gmail.com.
Informatie: Koen van Zoest, vanzoest@planet.nl,
of Maya de Veer.

KNNV-Plantenwerkgroep
Algemeen
Hieronder staan alle activiteiten waaraan de leden
van de Plantenwerkgroep worden uitgenodigd deel
te nemen. U bent deze keer echter niet alleen van
harte welkom bij activiteiten die specifiek zijn voor
de werkgroepsleden, maar ook bij een aantal meer
algemene excursies en activiteiten die ook voor
derden openstaan. Deze activiteiten zijn hiervóór
al nader toegelicht. Zij worden nogmaals genoemd, met een verwijzing naar hierboven. Dit is
besloten in een poging te voorkomen dat u als lid
van de Plantenwerkgroep deze over het hoofd zou
zien.
Donderdag 22 januari (en niet 15 januari, zoals eerder vermeld): studieavond Plantenwerkgroep.
Locatie: IJsclub-/MEC-gebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Aanvang: 19:30 uur.
Op deze eerste studieavond in 2015 zal Maya de
Veer ons bomen leren kennen aan de hand van
hun takken en knoppen. Allerlei details komen
weer aan de orde. Neem een loep en de flora mee.
Donderdag 19 februari: studieavond Plantenwerkgroep.

Locatie: IJsclub-/MEC-gebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Aanvang: 19:30 uur.
We gaan op deze avond verschillende invasieve
exoten uit het plantenrijk bekijken en bespreken.
We leren daarbij hoe ze te herkennen. Corrie Van
Kralingen zal de avond voorbereiden. Vergeet niet
een loep en de flora mee te brengen.
Dinsdag 24 februari, 13:30 uur: monitoren
Ganzenhoek (km-hok 084-463), voorlopen.
Verzamelen op de parkeerplaats vóór Hotel
Duinoord te Wassenaar (Wassenaarseslag). De
leiding berust bij Koen van Zoest.
De Plantenwerkgroep gaat dit jaar in het kader
van het monitorproject naar de Ganzenhoek
(coördinaten 84-463). We lopen een route die vrij
kort is (nog geen 500 meter). Elke keer weer is
het lastig de weg te vinden in het eerste deel: de
route loopt daar door een boomrijk dalletje met
talloze paadjes. Om te zien of we het nog weten,
verkennen we de route (ter herinnering) samen
met Harrie van der Hagen (ecoloog Dunea).
Ook beginners zijn welkom om mee te lopen: juist
in een groep is het prettig om de namen van planten te horen en te ervaren hoe boeiend het is om
te zoeken en te vinden. Voor je het weet wil je er
meer van weten! Informatie en opgave bij Koen
van Zoest;  071–57.68.943,
vanzoest@planet.nl.
Donderdag 19 maart, Algemene Ledenvergadering.
Locatie: IJsclub-/MEC-gebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Aanvang: 20 uur.
Alle leden en donateurs van de KNNV-afdeling Leiden worden bij dezen van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn. De Algemene Ledenvergadering
bestaat doorgaans uit een levendige en tegelijk
vrij kortdurende vergadering en aansluitend een
boeiende lezing, over zeer uiteenlopende onderwerpen uit de natuur. Dit jaar betreft dit een
bepaald niet alledaags en daarom ongetwijfeld
zeer boeiend onderwerp: Steeloogvliegen – Diopsidae.
Cobi Feijen, die samen met Hans Feijen al aanzienlijk langer dan veertig jaar geleden onderzoek
naar deze diertjes is gaan doen, zal hierover een
presentatie verzorgen, met mooie plaatjes.
Zorg dat u bij deze bijzondere gebeurtenis aanwezig bent! Zo’n kans krijgt u niet vaak.
Woensdag 22 april, studieavond Plantenwerkgroep (dus niet op een donderdagavond!).
Locatie: IJsclub-/MEC-gebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
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Aanvang: 19:30 uur.
Deze avond is tevens reserveavond voor het geval, dat er op een van de vorige avonden schaatsijs is en we dan dus geen gebruik van het clubgebouw konden maken. Er is bij het verschijnen
van Bladgroen nog geen onderwerp bekend.
Kijk tegen deze tijd op de website
www.knnv.nl/leiden, of zie het e-mailbericht dat
Yvonne ons altijd toestuurt.
Dinsdag 12 mei, 13 uur, monitoren Ganzenhoek (km-hok 084-463).
Verzamelen op de parkeerplaats vóór Hotel Duinoord te Wassenaar (Wassenaarseslag). De leiding
berust bij Koen van Zoest.
Na het voorlopen op 24 februari gaan we de eerste
ronde van het ‘echte’ monitoren (opgegeven planten zoeken en tellen) uitvoeren. De tocht duurt
drie à vier uur.
En voor beginners: wil je een keer meemaken hoe
het monitoren werkt? Ieder is welkom een keer
mee te lopen. Informatie en opgave bij Koen van
Zoest;  071–57.68.943, vanzoest@planet.nl.
De overige monitoringsdata zijn:
zaterdag 20 juni, 8:45 uur;
dinsdag 14 juli, 13 uur;
dinsdag 18 augustus, 13 uur;
zaterdag 26 september, 8:45 uur (bredere
excursie wat betreft onderwerpen en gebied).
Donderdag 21 mei, studieavond Plantenwerkgroep op PI-school De Brug, Wassenaarseweg 499, Leiden.
Aanvang: 19:30 uur.
Route: vanaf de Rijnsburgerweg vlak voor de
rotonde naar rechts (parkeerterrein) en naar de
school. Ingang aan de achterzijde van het gebouw.
Koen ontvangt ons wederom op eigen terrein en
gaat ons deze keer inwijden in de wereld van de
Zeggen (met een kleine herhaling van de eerder
behandelde Grassen).

KNNV-Vogelwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Vogelwerkgroep staan open
voor alle KNNV-leden, dus niet alleen voor leden
van de werkgroep. Voor deelname aan de excursies moet men zich uiterlijk vóór donderdag 20 uur
voorafgaande aan de excursie opgeven, per mail
bij Ad den Toom, ad.den.toom@live.nl 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. Mochten er belangrijke mededelingen zijn, dan worden
die op dat moment nog doorgegeven.
Plaats van samenkomst is het parkeerterrein aan
de Stevenshofzijde bij station De Vink óf op de
parkeerplaats van Zwembad de Vliet/Bastion
Hotel, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden.
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 tot doel hebben 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 een ieder
die deze instelling kan delen.
Activiteiten:
Woensdag 28 januari: studieavond Uilen,
onder leiding van Dick de Vos. Aanvang: 20
uur.
Dick de Vos gaat in op de afstamming van de dertien Europese uilensoorten en hun kenmerken,
zoals hun geluiden, en verder op de met uilen
verbonden symboliek. Dick is onder andere auteur
van het boekje Uilen in Beeld, en van het boek
Vogelzang van Nederland, met daarin een determinatiesleutel op grond van hun roep en zang.
De avond vindt plaats in het IJsclub-/MEC-gebouw
Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Aanmelden: artstaal@gmail.com ,  071–
57.66.318.
Zaterdag 21 februari: excursie Pier van
IJmuiden en Kennemermeer (De Vink, 9 uur).
Elk jaargetijde is hier het nodige te beleven.
Oeverpiepers, paarse strandlopers, diverse meeuwen, jagers en duikers zijn bijna altijd te verwachten. Hopelijk is de pier open (de pier sluit bij windkracht 5 of meer) en kunnen we erop om te genieten van de trek van de zeevogels. Misschien zien
we de jan-van-gent en de zwarte zeekoet wel
weer. Tussen de brokken steen zoeken we naar
onder andere de paarse strandloper. Daarna maken wij nog een rondje om het Kennemermeer, op
zoek naar baardmannetjes, zaagbekken en brilduikers.
Kleed je warm en waterdicht (zuidwester?).
Aanmelden uiterlijk do. 19 febr., 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl.
Zaterdag 21 maart: excursie Zaans Rietveld
en De Wilck en/of Spookverlaat. (7 uur,
Zwembad de Vliet, Voorschoterweg 6, 2324
NE Leiden).
In de drie gebieden van Staatsbosbeheer die wij
willen bezoeken zullen wij een rijke mengeling zien
van doortrekkers, broeders en late wintergasten.
Denk aan bijvoorbeeld (IJslandse) grutto’s,
kemphanen, goudplevieren en kluten. Wij vertrekken ten zuiden van Alphen aan de Rijn met een
rondje (3,5 km) in Het Zaanse Rietveld, een moerassig graslandgebied met een plas. Daarna rijden
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wij naar Hazerswoude voor het veenweidegebied
De Wilck en/of Spookverlaat met Amaliahut.
Aanmelden uiterlijk do. 19 mrt, 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl.
11 en 19 April, speciaal voor leden van de
Vogelwerkgroep: bezoek aan inventarisatiegebieden van twee van onze tellers.
Informatie volgt apart per e-mail.
• Zaterdag 11 april: Endegeest (Walter van
der Meer);
• Zondag 19 april (reserve 26 april): Paroussia, Wassenaar (Frank Kooper).
Zaterdag 2 mei: excursie Texel (6:30 uur,
Zwembad de Vliet, Voorschoterweg 6, 2324
NE Leiden).
Texel is een waar paradijs voor vogelaars. Wij
gaan dit eiland bezoeken op het hoogtepunt van
het seizoen als alle vogels in hun mooiste verenkleed zijn. Ideeën zijn: Ottersaat, Utopia, het wad,
de Robbenjager, de Staart, de Horsmeertjes en de
Mokbaai. Wij zullen een grote verscheidenheid aan
vogels zien. Veel steltlopers (rosse grutto, wulp en
misschien de kemphaan in prachtkleed), diverse
broedende sterns (de grote, noordse en misschien
de dwergstern), roofvogels (blauwe kiekendief?),
diverse reigers (roerdomp?), diverse eenden
(eider?), vele zangers (braamsluiper, sprinkhaanzanger en nachtegaal), enzovoort.
Het wordt een lange dag: we vertrekken vroeg en
zullen pas in de avond weer in Leiden terugkomen.
De kosten zullen wat hoger zijn dan gebruikelijk,
in verband met de vele autokilometers en de kosten voor de veerboot. We verwachten dat de kosten tussen de 25 en 50 euro per persoon gaan uitkomen. We sluiten de dag af met een gezamenlijke avondmaaltijd en nemen daarna veerboot
terug.
Aanmelden uiterlijk do. 23 april 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl.

zullen wandelen. Het is een deels moeras- en
deels weidegebied, eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Goede beheersmaatregelen hebben gemaakt dat dit gebied bijzonder rijk is aan
vogels van allerlei soort. Speciaal de purperreiger
moet worden genoemd, met een broedkolonie die
de grootste is van het land. Zwarte sterns broeden
er op vlotjes en de spotvogel moet te horen zijn,
maar ook de cetti’s zanger heeft het gebied gevonden.
Aanmelden uiterlijk do. 11 juni, 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl.

KNNV-Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep houdt elke eerste dinsdag
van de maanden september tot en met april een
studieavond mossen. Een of meer leden verzamelen van tevoren mossen, zo mogelijk met kapsels,
en brengen die mee. Gezamenlijk determineren
we ze.
Zin om (eens) mee te doen? Iedere belangstellende is van harte welkom.
Informatie bij Jeannette Teunissen,
knnvLeiden5@gmail.com,  071–88.86.585.
Dinsdag 3 februari, 20 uur, studieavond Mossenwerkgroep.
Plaats: Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon
20, 2201 SX Noordwijk. Tijd: 20–22 uur. Dit
natuurcentrum bevindt zich in hetzelfde gebouw
als de Openbare Bibliotheek en heeft een eigen
ingang, aan de achterkant van de bibliotheek.
Iedere belangstellende is van harte welkom tussen
20 en 22 uur.
Informatie bij Jeannette Teunissen,
knnvLeiden5@gmail.com,  071–88.86.585.
Dinsdag 3 maart, 20 uur, studieavond Mossenwerkgroep.
Zie 3 februari.

Zondag 24 mei: excursie Amsterdamse
Waterleidingduinen, ingang Oase (7 uur, De
Vink).
Hier valt altijd wat te beleven. Deze keer bezoeken
wij het gebied eens in het voorjaar. We hopen
volop te gaan genieten van voorjaarszang in bos
en duin, zoals van de gekraagde roodstaart,
boomleeuwerik en natuurlijk van de nachtegaal. In
het infiltratiegebied zullen we de nodige watervogels kunnen spotten.
Aanmelden uiterlijk do. 21 mei, 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl.

Dinsdag 7 april, 20 uur, studieavond Mossenwerkgroep.
Zie 3 februari.

Zaterdag 13 juni: excursie Zouweboezem (7
uur, Zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6,
2324 NE Leiden.

Zondag 17 mei, 10 uur: excursie Paddenstoelenwerkgroep in De Horsten.
Verzamelen bij ingang De Horsten aan de Papeweg, Wassenaar/Voorschoten.
Leiding: Hans Adema.

Het gebied van de Zouwe bij Ameide is een aantrekkelijk excursiegebied, waar wij een mooi ronde

Paddenstoelenwerkgroep
Zondag 19 april, 10 uur: excursie Paddenstoelenwerkgroep in Meijendel.
Verzamelen op de parkeerplaats bij de Boerderij
Meijendel/Bezoekerscentrum De Tapuit te Wassenaar.
Leiding: Hans Adema.
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Verslag KNNV-studieavond Cecidologie 23 oktober
veelal zelfgemaakte foto’s illustreerden het verhaal. Na deze inleiding gingen we zelf aan het
werk. Corrie had namelijk veel materiaal meegenomen en wij moesten die gallen op naam proberen te brengen. De literatuur heeft ons daarbij
goed geholpen en Corrie kon zelfs van diverse
gallen de naam opschrijven, die ze zelf nog niet
had kunnen achterhalen. Die namen – we hielden
het maar bij de Nederlandse namen - zijn op zich
ook al een belevenis! Wat te denken bij ‘Moerasspireapokgalmug’ of van ‘Gebandeerde kruiskruidboorvlieg’? Scrabbelaars zouden er wel raad mee
weten.
De avond heeft ons nieuwsgierig gemaakt naar
meer en we zullen komend seizoen extra nieuwsgierig naar planten kijken.
Koen van Zoest
De oktober-studieavond van de Plantenwerkgroep
werd verzorgd door onze voorzitter, Corrie van
Kralingen. Zij maakte ons wegwijs in plantengallen. Dat had Hans Roskam in november 2013 ook
al gedaan, maar de complexe materie smeekte om
een vervolg. Corrie kon op eenvoudige wijze en
met mooie foto’s achtergronden en verbanden
uitleggen. De leer van gallen (Cecidologie) vereist
niet alleen plantenkennis maar vooral ook van
andere organismen als schimmels, mijten en
insecten als galwespen. Dergelijke organismen
gebruiken namelijk een plant om te kunnen
voortbestaan. De plant reageert op dat gebruik
met een afwijkende groei op de aangetaste plek.
Dat leidt tot de gal. Dit is wel heel simpel samengevat want de werkelijkheid is veel ingewikkelder
met bovendien vele uitzonderingen en afwijkingen.
Bovendien wordt de galveroorzaker soms ook weer
geparasiteerd, zodat er uit één gal meerdere
insecten tevoorschijn kunnen komen. De mooie

afbeeldingen: gallen viltsnuitkever(links) en
watermuntbloesemmijt

Lintje voor KNNV-jeugdleden
Nick Noest en Denzell Ezeh, twee jeugdleden van
de KNNV-afdeling Leiden en omgeving, hebben op
21 november 2014 uit handen van Wethouder
Roos van Gelderen een jeugdlintje van de stad
Leiden ontvangen. De jongens kregen deze lintjes
als waardering van het stadsbestuur voor hun vrijwillige bijzondere verdiensten voor – in de meest
directe zin – de samenleving in Havenwijk-Zuid
maar indirect ook vele anderen.
Denzell en Nick leveren belangrijke en leuke bijdragen aan het ‘Vissenmonitoringsproject’ dat
geleid wordt door Aaf Verkade (zie ook de website
onderwaterinleiden.nl). Zij zijn bijvoorbeeld zeer
behendig en gedreven in het inventariseren van
plaatselijke grachtbewoners (niet alleen vissen
maar ook andere levende have zoals kreeften en
krabben), maar verzorgen ook als ware biologen
excursies over al die levensvormen en zij helpen
bovendien enthousiast bij het schoonhouden van
de grachten. Volgens de jury zijn zij de lintjes
meer dan waard!

De uitreiking van de lintjes vond plaats in een druk
bezochte feestelijke bijeenkomst die de Week van
de Kinderbescherming afsloot, nota bene in het
jaar waarin het 25-jarig bestaan van het Verdrag
voor de Rechten van het Kind wordt gevierd.
De KNNV-afdeling Leiden en omgeving juicht de
toekenning van de lintjes aan deze twee jongens
extra toe omdat dit impliciet een waardering
inhoudt voor de zorg voor natuur en leefmilieu. En
ter onderstreping van de mogelijke voorbeeldwerking die van de geweldige inzet van deze twee
jongens kan uitgaan, heeft de voorzitter van de
KNNV-afdeling aan de geweldige gemeenteprijs
nog een vrijkaartje voor Naturalis en een boekje
over vissen toegevoegd.
Het bestuur van de KNNV te Leiden feliciteert Denzell en Nick van harte!

14

Jan Westgeest, secretaris

Een dagje ZHL in de polders
Poelgeest

Leidse Vrijwilligersprijs 2014 voor
IVN-lid Ton Lommers

Stichting Het Zuid Hollands Landschap (ZHL) heeft
zich enig tijd geleden tot haar begunstigers gewend met het verzoek te doneren voor de aanschaf van het resterende gedeelte van de Veerpolder (minus één bouwkavel). Op dat verzoek
hebben drieduizend donateurs gereageerd met een
opbrengst van ongeveer 120.000 euro.
Het terrein is inmiddels verworven en ook ‘ontsloten’ naar de noordoostzijde (zie kaartje).

Op 10 december 2014 heeft Ton Lommers de Leidse Vrijwilligersprijs gewonnen.
Het persbericht daarover vermeldt onder andere
dat Ton de prijs ontving voor zijn jarenlange inzet
voor natuur- en milieueducatie, betrokkenheid bij
de opleiding van natuurgidsen en inzet voor de
Vereniging Leidse Schooltuinen. Ton is medeoprichter van Stichting de Bloeiende Kip en bestuurslid van het Vicariaat in de Merenwijk. Hij is jarenlang betrokken geweest bij de stedenband LeidenJuigalpa (Nicaragua).
Bij IVN regio Leiden kennen we Ton natuurlijk ook
als trekker van de DKV (Districtskadervorming),
die nascholing voor de natuurgidsen verzorgt. Ton
heeft inmiddels ook een hele reeks van zeven toegankelijke en informatieve bundels van negenhonderd bladzijden in totaal op zijn naam staan. De
meest recente daarvan zijn Straatplantjes, en Leve
de Knotwilg.
Ton is van oudsher lid van de afdeling Den Haag
van IVN en heeft aan de basis gestaan van IVN
Leiden en IVN Zoetermeer. Hij kreeg de prijs,
bestaande uit een oorkonde, een beeldje en
cadeaubonnen, uitgereikt uit handen van wethouder Roos van Gelderen.

Het is zelfs de bedoeling om dit paadje ook voor
fietsers geschikt te maken. Het achtvormige tracé
zoals dat tot nu rond de Klaas Hennepoel- en
Veerpolder ligt, is dat overigens ook. Het is dus
zaak om het nieuwe pad net zo blubberig (na
regen) en rijk aan schapenkeutels te houden als
het bestaande. Dat houdt al te gretige zoekers van
sluipwegen en mountainbikers hopelijk binnen de
perken.
Als dank aan de donateurs organiseerde het ZHL
op 6 december twee excursies in de Polders Poelgeest, inclusief het nieuwe gedeelte. De excursies
stonden onder leiding van de heren Maarten van
der Valk, Maarten Laming en Pieter van Dam van
het ZHL. De excursies begonnen en eindigden bij
de historische Klaas Hennewerf. Op deze werf
zwaait Alexander de Vos de scepter, vaak samen
met zijn zoon IJsbrand. Excursies van IVN, MEC
Oegstgeest en nu ook van ZHL vinden altijd een
gastvrij onthaal op de werf. Zo ook nu: om half elf
stonden koffie, thee, warme chocolademelk en een
grote collectie koeken klaar. Alexander verzorgt
altijd een praatje over de opzet van de werf.
Inmiddels staat er ook een echt restauratieproject
in de werfschuur in de vorm van de houten boeier
Ideaal. De excursies trokken circa 120 mensen en
zelfs in deze betrekkelijk stille periode waren er
nog aardig wat vogels te zien, waaronder waterral,
watersnip, waterpieper, wintertaling en pijlstaart.
Mede dank zij het mooie weer was het een zeer
geslaagde dag.
Lex Burgel

Namens bestuur, leden en donateurs van IVN
regio Leiden hartelijk gefeliciteerd met deze welverdiende prijs, Ton!
Lex Burgel

Rapportages en korting op IVNlidmaatschap
Onze secretaris Ria Fijn van Draat heeft onlangs
via een e-mail onder andere verzocht om rapportages van de activiteiten van onze natuurgidsen.
Er is een formuliertje gemaakt waarmee de activiteiten van de natuurgidsen (onder andere excursie
en cursussen) bij Marijke Burgel-Hollander kunnen
worden gemeld. Het doel van deze rapportages is
om als afdeling een beeld te krijgen van de aantallen mensen die wij via onze activiteiten bereiken. Die gegevens zijn ook van belang voor IVN
Landelijk en Provinciaal.
De rapportage kan ook nog een ander doel dienen.
In 2015 gaan de kosten van het lidmaatschap omhoog naar 24 euro. Actieve leden kunnen met de
rapportage éénmalig een beroep doen op een korting op het lidmaatschap van 10 euro, te verrekenen met de contributie van het volgende kalenderjaar. Actieve leden kunnen bovendien gratis
aan de cursussen van de afdeling meedoen. Zie de
eerder gepubliceerde notitie ledenbeleid, op de
volgende pagina.
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Lex Burgel

Ledenbeleid en contributies IVN regio Leiden
Notitie Algemene Ledenvergadering
Het ledental speelt ook bij groene organisaties een
belangrijke rol bij de invloed op politieke besluitvorming, de landelijke bekendheid en de verwerving van financiering voor deze organisaties. Het
landelijk bestuur van IVN streeft daarom naar een
groter ledenaantal en naar een landelijk tarief
(harmonisatie) van de contributies. Daartoe worden onder andere landelijke campagnes gevoerd
om leden te werven, leden die niet noodzakelijk
actief hoeven te zijn binnen een afdeling. Onze
afdeling zal daardoor – beduidend meer dan tot
dusver het geval is geweest – leden gaan kennen
die geen activiteiten voor onze afdeling doen en
niet de natuurgidsencursus gevolgd hebben.
Het bestuur van IVN regio Leiden heeft grotendeels ingestemd met de gestelde doelen van IVN
Landelijk en stelt voor om de contributie met
ingang van 1 januari 2015 te verhogen naar 24
euro per jaar. Aan actieve leden wordt – op proef
– de mogelijkheid geboden om deze contributieverhoging deels te compenseren. Zij krijgen het
recht om bij rapportage van activiteiten (leiden
van excursies, begeleiden van cursussen of andere
diensten – voor of achter de schermen – ten behoeve van de afdeling) één maal per kalenderjaar
een compensatie van 10 euro te vragen. Deze
compensatie wordt dan verrekend met de contributie van het volgende kalenderjaar.
Actieve leden beslissen zelf of zij al dan niet van
deze compensatie gebruik willen maken. Actieve
leden zijn in beginsel leden van de afdeling die een
natuurgidsencursus hebben gevolgd én die daadwerkelijk betrokken zijn bij activiteiten van de
afdeling binnen de regio. Het bestuur beslist over
eventuele uitzonderingen.
De compensatie waarvan hier sprake is, staat
geheel los van de mogelijkheid om – in redelijkheid en waar mogelijk na voorafgaand overleg met
het bestuur – kosten in rekening te brengen die
verband houden met de organisatie van activiteiten, zoals print- en reiskosten.
Actieve leden kunnen als voorheen gratis meedoen
aan cursussen van de afdeling, mits er voldoende
plaats is. Eventuele extra’s, zoals boekwerken,
zoekkaarten, cd’s en dvd’s vallen buiten deze
regeling.
Niet-actieve leden kunnen twintig procent korting
krijgen op het netto cursusgeld van een cursus.
Het netto cursusgeld omvat niet de kosten voor

eventuele boekwerken, zoekkaarten, cd’s en dvd’s
die bij de cursus worden aangeboden.
Met de instroom van landelijk aangemelde leden
zonder natuurgidsendiploma kan zich bij deze
leden ook de wens voordoen om actief te worden
binnen de afdeling. Het bestuur wil hiertoe wel
mogelijkheden bieden, maar stelt als eis dat activiteiten als het begeleiden van natuurexcursies en
natuurcursussen onder leiding van een gediplomeerde natuurgids gebeuren. Voor ondersteunende activiteiten zal deze eis als regel niet nodig
zijn.
Het bestuur heeft een brief aan donateurs opgesteld. In deze brief wordt hun gevraagd hun donateurschap per 1 januari 2015 om te zetten in een
lidmaatschap.
Het bestuur zal aan onze consulent en het landelijk bestuur laten weten dat het een landelijk lidmaatschap zonder koppeling aan een afdeling
ongewenst acht. Ook zullen in de loop van 2015
alleen – resterende – aantallen donateurs worden
gemeld bij IVN landelijk. Er zullen geen naam-,
adres- en woonplaatsgegevens worden verstrekt.
Oegstgeest, versie 8 april 2014
De Algemene Ledenvergadering van IVN regio
Leiden heeft op 26 maart ingestemd met:
1. Verhoging van de contributie met ingang van
01-01-2015 naar 24 euro per jaar;
2. Verlenen van compensatie op verzoek aan
actieve leden van 10 euro per jaar met ingang
van 01-01-2015, voor het eerst te verrekenen
met de contributie van 2016; het bestuur
bepaalt wat actieve leden zijn;
3. Gratis deelname aan cursussen voor actieve
leden, mits er voldoende plaats is;
4. Twintig procent korting op het netto cursusgeld
voor leden, met ingang van 1 januari 2015;
5. Stellen van de eis aan ongediplomeerde leden
dat zij alleen actief kunnen zijn bij het begeleiden van natuurexcursies en natuurcursussen
onder leiding van een gediplomeerde natuurgids; het bestuur beslist over uitzonderingen;
6. Verzenden van de brief aan donateurs.

Gelezen
In het Leidsch Dagblad, onder het kopje Paddo’s in
tuin Buckingham Palace, de tekst:
London* In de tuin van Buckingham Palace is een
hallucinerende paddenstoel gevonden. Dat maakte
de Britse hofhouding gisteren bekend. De Amanita
muscaria werd gevonden door mensen die een tvshow in de paleistuinen voorbereidden. In de tui-

nen groeiden honderden soorten paddenstoelen.
Ze worden overigens niet in de keuken van het
paleis gebruikt.
Opmerking redactie: wij kennen die Amanita muscaria onder de naam Vliegenzwam.
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Reizen en kamperen met KNNV en IVN
Houdt u van kamperen? Houdt u van de natuur?
Vindt u het leuk om met andere mensen op
excursie te gaan? Overweeg dan mee te gaan met
een kampeervakantie, georganiseerd door een
aantal enthousiaste leden van de KNNV.
U kiest dan voor een vakantie in een mooi natuurgebied ergens in Europa en kampeert in een tent,
caravan, camper of eventueel een huisje of appartement in de buurt. Elke dag kan u met andere
natuurliefhebbers gaan wandelen of fietsen in de
omgeving van de camping. Het programma wordt
grotendeels door de deelnemers zelf bepaald.
Ieder jaar worden er ongeveer vijftien bestemmingen aangeboden, variërend van een paar dagen
tot twee weken in Nederland, Frankrijk of elders in
Europa. Altijd wel in een schitterend gebied. U
reist er zelf heen en zorgt voor uw eigen eten en

drinken. Iedere dag kan u meegaan met een (deel
van de) groep en te kiezen uit een van de excursies die een excursieregelaar voor u uitzoekt. U
kunt uw wensen voor het programma kenbaar
maken ‘s avonds bij de koffie of chocolademelk,
die we meestal gezamenlijk drinken.
Kamperen is sowieso een goedkope manier van
vakantievieren, heel dicht bij de natuur. Doordat
de kampeervakanties voor en door leden van de
KNNV en IVN worden georganiseerd, kunnen de
inschrijfkosten worden beperkt tot een paar
tientjes. Daarvoor krijgt u de gezelligheid en kennis van de andere deelnemers.
Kijk eens op www.knnv.nl/kampeervakanties.
Daar zijn ook de e-mailadressen en telefoonnummers te vinden waar u met vragen terecht kunt.

Verslag KNNV-vogelexcursie Scheveningen en De Vulkaan
Op 18 oktober 2014 kwamen we om negen uur
bijeen bij De Vink. Vandaar vertrokken we met
twaalf mensen naar de haven van Scheveningen.
Wat meteen al bij de parkeerplaats in Scheveningen opviel, waren de enorme aantallen zangvogeltjes die over ons hoofd heen vlogen op weg naar
het zuiden. Het waren er tientallen, zo niet honderden. Helaas was het lastig ze te herkennen.
Waarschijnlijk waren het vooral vinken, maar er
zaten ook nog genoeg andere soorten tussen.
Slechts enkele daarvan konden we op naam
brengen. Op de stortstenen langs de pier zagen
we veel steenlopers en enkele paarse strandlopers. Ook zagen we enkele oeverpiepers (die
waren moeilijk in beeld te krijgen) en een tapuit.
De mooiste waarneming was de velduil. Deze
kwam over zee aanvliegen, bij een stevige tegenwind uit het zuiden. Het kostte hem duidelijk
moeite en hij werd ook nog gepest door meeuwen.
Arme uil.
Nadat we uitgekeken waren op de pier, zochten
wij de auto’s weer op. Tot onze verrassing zat op
het parkeerterrein, dichtbij in beeld, een zwarte
roodstaart.

Ons volgende doel was De Vulkaan. Dat is een
trektelpost op een hoge plek in de duinen bij Den
Haag. Vandaar af heb je goed uitzicht op zowel de
zee als op de smalle strook duinen: een ideale
plek om de trekvogels te zien en te tellen. Een
grote groep vogelaars was daar dan ook druk mee
bezig toen wij daar aankwamen. Ze bleken onze
velduil niet gezien te hebben. Die werd dus nog
bijgeschreven.
Aan één stuk door werd er fanatiek geteld, want
ook daar bleven de trekvogeltjes maar voorbij
vliegen. Van enkele aardige vogelaars kregen we
uitleg en zo leerden we dat zangels zanglijsters
zijn en een AZ is een alk of zeekoet. Je moet het
maar net weten.
Erna hebben we daar nog een kort rondje door de
duinen gelopen. Vervolgens zijn we naar Leiden
vertrokken. Het was een geslaagde excursie.
Marlies van Santen
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Verslag KNNV-vogelexcursie Waterland
Op een uiterst relaxed tijdstip vertrokken wij op
zaterdag 22 november 2014 (de oorspronkelijke
excursiedag op zondag 16 november was geannuleerd vanwege de bar slechte weersvoorspellingen) met twee auto’s en zes personen naar Waterland. Kort na afslag Zeeburg van de A10 voelden
wij ons werkelijk ‘weg van de snelweg’, welke
indruk nog werd versterkt bij onze tocht door het
zeer schilderachtige Durgerdam.
Met als achtergrond de – gelukkig op grote afstand
liggende – vage skyline van de ‘nieuwe beschaving’ IJburg ontvouwde zich ons reisdoel Waterland. Dit groene, waterrijke landschap dat direct
ten noorden van het IJ begint, is, volgens beheerder Staatsbosbeheer, Holland zoals de wereld
kent: lage weilanden, plassen, en lange sloten,
slingerende dijkjes, bruggetjes, koeien, riet, boerderijen en oude dorpjes, wind en zware wolkenluchten, en heel veel vogels. Ónze belangstelling
ging natuurlijk met name uit naar de overwinterende vogels in de weilanden, op de binnendijks
gelegen meertjes en op Markermeer en Gouwzee.
Direct uit de auto bleek dat wij onze mutsen, oorwarmers en handschoenen niet voor niets hadden
meegenomen. In de loop van de ochtend echter
verscheen er een steeds warmer wordende najaarszon en luwde de aanvankelijk stijve bries.
Dankzij onze hoge ‘telescoopdichtheid’ ontwaarden
we in de weilanden al snel onder andere duizenden
kolganzen, grauwe ganzen en brandganzen. Ook
de nodige buizerds werden gespot, waaronder één
‘duurzame’ (gezeten op een zonnepaneel) en één
biddende, die na enige wetenschappelijk hoogstaande discussie tot ruigpootbuizerd werd
bestempeld. Het vogelen geschiedde uiterst
efficiënt: lopend op de dijkjes konden we zowel de
meertjes aan de ene kant als Markermeer en

Gouwzee aan de andere kant monitoren. Een wel
heel bijzondere waarneming betrof een enorm
compact ‘eiland’ van (tien?)duizenden zwarte
watervogels, die vredig gezamenlijk foeragerende
meerkoeten bleken te zijn. Wat een verschil met
de meerkoeten bij mij achter die voortdurend
elkaar de wetering uit vechten.
Na het spotten van onder andere goudhaan, zeer
vele kieviten, kluten en goudplevieren gingen wij
uiterst opgetogen naar restaurant De Havenzate
bij de jachthaven te Uitdam aan het Markermeer,
waar we in de bessenstruiken vele ‘tsjakkende’
kramsvogels ontwaarden. En zelfs ín het restaurant deden wij nog de nodige, zij het niet-geldige,
waarnemingen, zoals de houten steltkluut en de
stenen gele kwikstaart. Dat na ons bezoek het
restaurant gesloopt gaat worden is geen gevolg
van onze zeer enthousiaste aanwezigheid maar
van een al voorziene ‘kwaliteitsimpuls’.
Onze laatste halte betrof een vogelrijke plek met
rietkragen aan de Gouwzee, met het fotogenieke
Paard van Marken als
achtergrond. Dáár zagen we onder andere
de door de zon beschenen, zeer opvallende
kuif van de krooneend,
nonnetjes, dodaarzen,
tafeleenden en brilduikers.
En jawel hoor, dankzij
hun geluid van ‘zingend
ijs’
verrieden
vier
baardmannetjes
hun
aanwezigheid. Dat een
waargenomen toppereend bij nader inzien
toch een vrouwtje kuifeend bleek te zijn, doet
niets af aan onze constatering dat deze excursie wederom een
‘topper’ van onze Vogelwerkgroep was!
Frank Kooper

18

KNNV Birdwatching, AWD, entrance Panneland

Saturday 20 December 2014 was a stormy day.
Usually, days like that are not really good for
birdwatching. Birds tend to hide more than
usually. We (eight birdwatchers) went to the
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). Would
we see goosanders, beautiful birds sometimes
wintering here? Would rain contribute to wind in
making birding difficult? The answer to the second
question is: no, it stayed dry.

For an answer to the first question, keep reading:
As we arrived, a blackbird flying past. Great tit and
nuthatch sounds. In a lakelet, a male tufted duck
swims. In a part of the lakelet which is more
protected from wind, scores of tufted ducks, both
males and females, rest. A male common pochard
rests in this flock too. Two coots swim. A great
cormorant flies overhead.
Not far away, little mushrooms grow. They are
winter stalkball fungi.
In the next lake, a male goldeneye swims. We
would see more birds of this beautiful species
later. Near the bank, a fallow deer. We would also
see more of these mammals.
In the next pond, a mute swan couple. And four
gadwall ducks, but they fly away. A female
pochard keeps swimming. A jay calls. In a treeless, marshy area, some people see a jack snipe.
We arrive at a canal. Two goosander males and
one female swim there. A bit further, an even
more special bird. A male kingfisher sitting on a
branch near water. Fieldfares land in a bush.
Finally, two buzzards circling in the air together.
Herman de Tollenaere

Uitnodiging Dialoogdag Natuurbeleving in Zuid-Holland
Teksten uit de uitnodiging:
Weet u wat de provincie doet op het gebied van
biodiversiteit, natuur en landschap? Wist u dat er
binnen de provincie ambtenaren werken op het
gebied van natuur en landschap, die misschien wel
net zo begeesterd zijn van groen als u? Zou u ook
willen dat de provincie wat meer oog heeft voor
uw werk als gids en beter op de hoogte is wat u
tegenkomt in uw vrijwilligerswerk? Zou het leuk
zijn om die ambtenaren eens te ontmoeten en met
hen in gesprek te gaan over provinciaal natuurbeleid? Zou het zelfs mogelijk zijn om in de toekomst
meer samen te werken?
We nodigen u hierbij van harte uit voor een Dialoogdag waar we bovenstaande vragen met u
beantwoorden. Deze dag zal plaatsvinden op
vrijdagochtend 23 januari 2015 in het Provinciehuis te Den Haag. De dag wordt georganiseerd
door IVN Zuid-Holland in samenwerking met de
provincie Zuid-Holland.
De provincie Zuid-Holland besteedt veel aandacht
en geld aan natuur. Voor het brede publiek zijn
het beleid én de activiteiten van de provincie
echter vrijwel onzichtbaar en soms ook onbegrepen. Wat doet de provincie precies en waarom
doet zij dat? Wie werken aan dat beleid en de
uitvoering ervan? Anderzijds is de provincie zich
wel bewust van de inzet van de vele vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten voor natuur en
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milieu. Maar is er weinig mogelijkheid om de vrijwilligers te ontmoeten en hun ideeën over het
beleid te horen, en samen te bouwen aan draagvlak voor natuur en biodiversiteit. Vanuit deze
achtergrond organiseren we de Dialoogdag die
bestemd is voor alle vrijwilligers actief in publieksactiviteiten die als doel hebben mensen te leren
over natuur en landschap. Bent u actief als natuurgids en probeert u jong of oud te betrekken bij
natuur, dan bent u van harte welkom!
Op deze dag zal gedeputeerde Weber samen met
zijn ambtenaren meer zicht geven op het provinciale groenbeleid. U gaat in gesprek met de ambtenaren van de provincie die over dat beleid gaan. U
kunt laten zien wat uw werk is, wat uw ervaringen
zijn met natuur en groen en ideeën en zorgen met
hen delen.
Peter Mol (IVN) hoopt op veel aanmeldingen vanuit Zuid Holland, dus ook van ons.
Datum: 23 januari, 9–14 uur, met lunch
Plaats: Provinciehuis Zuid-Holland
Aanmelden: www.ivn.nl/zuidholland
Zie ook de mail van onze secretaris van 26 november 2014.
Lex Burgel

IVN regio Leiden gaat ‘Bio-walken’
De mensen naar buiten brengen. Dat is wat wij
doen als IVN. Uit steeds meer onderzoeken blijkt
dat natuur een positieve invloed heeft op onze
geestelijke en lichamelijke gezondheid. Reden te
meer om de komende jaren het focus óók te richten op mensen met chronische problemen op dit
vlak. Vanuit het landelijke IVN is daarvoor nu het
project Biowalking in het leven geroepen. Biowalking combineert de positieve effecten van enerzijds fysieke beweging en anderzijds natuurbeleving in de vorm van natuurwandelingen. Een Biowalk wordt standaard begeleid door een medisch
professional en een IVN Natuurgids. De groep
bestaat uit ongeveer twintig deelnemers. De lengte en intensiteit van de wandeling zijn op hen
afgestemd. Onderweg komen er diverse onderwerpen aan de orde die de beleving van de natuur en
de wandeling interessant maken voor de deelnemers. Vooral voor mensen die niet zo kapot zijn
van het ‘bewegen omwille van het bewegen’ is dit
een prachtige cocktail.
Door Peter Mol – ondersteuner van de IVN-afdelingen in Zuid-Holland – is voor het project inmiddels
een kleine informele coalitie van partijen bij elkaar
gebracht, waaronder het Longfonds, de lokale
afdeling van de Diabetes Vereniging Nederland
(DVN) en de GGD. GGD en DVN zijn verantwoordelijk voor de werving van deelnemers en het er
voor zorgdragen dat de mensen de locaties makkelijk kunnen vinden (en bereiken!). De IVN-afdeling is present voor het leveren van de gidsen. Op
zondag 23 november hebben we, in Polderpark
Cronesteyn, de aftrap van het project in onze
regio meegemaakt. Het werd een leuke middag,
waarbij overigens duidelijk werd dat we er nog
niet voor honderd procent zijn, maar dat het wel
gaat lukken.
Het plan voor 2015 ziet er nu als volgt uit: het
idee is, dat we in de eerste helft van 2015 een

serie van vier wandelingen aanbieden. Vanaf
maart is er elke maand één wandeling . Bij genoeg
enthousiasme is een tweede serie van vier in de
zomer of in het najaar een vanzelfsprekende optie.
We gaan ervan uit dat de deelnemers vier achtereenvolgende keren meelopen. In principe is het
dus een ‘pakket’. Maar om het voor de inschrijvers
aantrekkelijk te houden gaan we daar natuurlijk
geen contract van maken. Wel vragen we de
intentie uit te spreken om vier keer mee te gaan,
weer of geen weer. Wat de doelgroep aangaat, is
het natuurlijk duidelijk – vanwege de betrokkenheid van DVN – dat wij ons in deze fase vooral op
diabetici richten. Maar ook mensen die zich vanwege overgewicht moeilijk bewegen en daarom
weinig de deur uitkomen, zijn welkom.
Er worden de eerste helft van 2015 drie gebieden
bezocht, elke keer met eerst een ’stevige’ (maar
nog steeds aangepaste) wandelactiviteit van een
half uur, gevolgd door een half uur/drie kwartier
waarin de natuurbeleving onder leiding van een
IVN natuurgids meer centraal staat. Flexibiliteit is
uitgangspunt. Op dit moment ziet de planning van
data en locaties er zo uit:
a. zaterdag 14 maart, 13:30–15:30 uur (Cronesteyn)
b. zondag 19 april, 13:30–15:30 uur (Paviljoen
Vlietlanden)
c. zaterdag 16 mei, 13:30–15:30 uur (Poelgeest,
Oegstgeest)
d. zondag 14 juni, 13:30–15:30 uur (Cronesteyn).
Nog niet alles is in kannen en kruiken. Enthousiast? Meelopen? Een of meerdere deelnemers
aanmelden? Of alleen een concrete vraag? U kunt
terecht bij mij (florisdeboer@hotmail.com).
Floris de Boer

Procedure jaarverslagen IVN
Het is binnen onze afdeling een goede gewoonte
om tegen het eind van het jaar per werkgroep een
jaarverslag te maken. Het bestuur stelt bij dezelfde gelegenheid een jaarplan voor de afdeling op
voor het volgende jaar.
Deze jaarverslagen en het jaarplan worden zowel
bij de vergaderstukken van de voorjaarscoördinatorenvergadering (begin februari) als die van de
Algemene Ledenvergadering (eind maart) gevoegd
(verzending per e-mail) en daar voor zover nodig

besproken. Alle leden zijn dus in de gelegenheid
om van die jaarverslagen tijdig kennis te nemen.
Het bestuur had al eerder besloten om deze jaarverslagen niet meer als kopij voor Bladgroen aan
te bieden en stelt er prijs op dat hier nog eens te
herhalen.
Voor degenen die alsnog willen beschikken over
een jaarverslag bestaat altijd de mogelijkheid om
zich tot de desbetreffende werkgroep of het
bestuur te wenden.
Lex Burgel

Facebook-account voor IVN-ers

(van Annelies Brussee)

Sinds kort is, zoals wellicht al bekend, de Facebook-account van IVN Leiden online gegaan!
Kijk hiervoor op https://www.facebook.com/ivnleiden
Om je te kunnen aansluiten bij onze Facebook-account heb je een eigen Facebook-profiel nodig. Heb je
nog geen Facebook-profiel maar wil je er wel een aanmaken om contact te houden met je vrienden
(mensen/organisaties die je zelf toevoegt aan je vriendenlijst, waaronder de Facebook-pagina van IVN
Leiden)? Op de volgende website lees je hoe je dat, stap voor stap, doet:
http://www.hoedoe.nl/computers/internet/websites/facebook/hoe-maak-ik-een-facebook-profiel
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De KNNV-afdeling Leiden e.o. is opgericht op 27 december 1901 en heeft tot doel
om natuurbeleving,-onderzoek en -bescherming in verenigingsverband te bevorderen. Dit gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroepen.
Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de
landelijke KNNV, wat de mogelijkheid biedt deel te nemen aan kampen en reizen.
De kosten voor het lidmaatschap voor 2014 bedragen € 32,–, voor huisgenootleden € 10,– en voor jongeren tot 25 jaar € 18,–.
Wie aan de ledenadministratie (Yvonne van Nierop; zie hieronder) meldt dat hij/zij
voortaan Bladgroen alleen via e-mail wil ontvangen, krijgt € 2,– korting (deze korting geldt uiteraard niet
voor huisgenootleden, die geen aparte Bladgroen ontvangen).
Contributies kunnen worden overgemaakt op gironummer NL84 INGB 0000 5737 18 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 KNNV afdeling
Leiden, ledenadministratie@leiden.knnv.nl.
KNNV-Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Algemeen bestuurslid:

KNNV-Werkgroepen
Plantenwerkgroep:
Mossenwerkgroep:
Vogelwerkgroep:
Paddenstoelenwerkgroep:
Natuurbeschermingscommissie:

Corrie van Kralingen-Kroon, Hoofdstraat 133, 2235 CE, Valkenburg,  071–
40.16.029, ckroon@live.nl
Jan Westgeest, Burg. de Kempenaerstraat 33, 2252 VK, Voorschoten,
 071–56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl
Joop Vlieg, Nassaulaan 8, 2341 ED, Oegstgeest,  071–51.90.439,
j.vlieg@gmx.net
Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
 071–57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl
Wim Vlasveld, Vierheemskinderenweg 9, 2391 MX, Hazerswoude,  071–
34.15.552, vlasveld477@kpnmail.nl
Jeannette Teunissen, Betje Wolffstraat 9, 2331 DR Leiden,
 071–88.86. 585, knnvleiden5@gmail.com
Corrie van Kralingen-Kroon (adres zie boven) en Koen van Zoest
Jeannette Teunissen (adres zie boven)
Ad den Toom, Buys Ballotstraat 61, 2313 TW Leiden, ad.den.toom@live.nl en
Anke Burgers, Ravelstraat 3, 2324 XX Leiden,  071–57.67.870,
amm.burgers@gmail.com
Hans Adema, Rijndijkstraat 63, 2313 NH Leiden,  06–13.54.67.44,
hnsadem@gmail.com
Wim Vlasveld, Vierheemskinderenweg 9, 2391 MX, Hazerswoude,
 071–34.15.552, vlasveld477@kpnmail.nl

Bladgroen

Verschijnt drie maal per jaar (eind januari, eind mei en eind oktober), redactie vanuit IVN: Peter van den Berg en Hans ter Mors en vanuit KNNV: Jan
Westgeest, Burg. de Kempenaerstraat 33, 2252 VK, Voorschoten,
 071–56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl

Daucallium+

Redactie: Jan Westgeest, Burg. de Kempenaerstraat 33, 2252 VK, Voorschoten,  071–56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl

KNNV-Website:
e-mail:

www.knnv.nl/leiden
secretaris@leiden.knnv.nl

Website: www.knnv.nl/leiden
Hebt u een mooie foto of een kort leuk verhaaltje of waarneming voor de website van de KNNV-afdeling
Leiden, stuur het naar de webmaster: secretaris@leiden.knnv.nl
Sluitingsdatum Bladgroen 15’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 15’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 16’1:

1 mei 2015
1 oktober 2015
1 januari 2016

PostNL

.

Port betaald
Port payé
Pays-Bas
Golfstroom 33
2221 XP KATWIJK

Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen!

