BLADGROEN
gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden

Mei
2015

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 2015 bedragen € 36,–, voor huisgenootleden € 10,– en voor jongeren tot 25 jaar € 22,–.
Wie aan de ledenadministratie (Yvonne van Nierop; zie hieronder) meldt dat hij/zij
voortaan Bladgroen alleen via e-mail wil ontvangen, krijgt € 6,– korting (deze korting geldt uiteraard niet
voor huisgenootleden, die geen aparte Bladgroen ontvangen).
Contributies kunnen worden overgemaakt op 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.
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Van de voorzitters
Van de voorzitter KNNV

Graag zouden wij ook eens uw mening willen horen, dus hoe u denkt over de (weg naar) samenwerking tussen IVN en KNNV. Laat eens iets van u
horen. Misschien kunt u in Bladgroen uw visie kenbaar maken (de adressen van uw secretaris of de
redactie van Bladgroen voor zowel IVN als KNNV
staan aan de binnenzijde van de bladomslagen).
Discussies op basis van onderling respect kunnen
buitengewoon leerzaam en nuttig zijn.
In de zaken die er voor ons echt toe doen, streven
we overigens datzelfde onderlinge respect na.

De landelijke besturen van KNNV en IVN hebben
tijdens recente landelijke bijeenkomsten de wens
uitgesproken om als een nieuwe natuurorganisatie
verder te gaan. Door de kennis van de natuur van
de KNNV te verbinden met de natuureducatie van
IVN zal het in de toekomst nog beter mogelijk zijn
meer mensen bij de natuur te betrekken. Hoe die
nieuwe organisatie eruit gaat zien, is nog niet
duidelijk; ook niet wat het zal betekenen voor de
plaatselijke afdelingen, leden en medewerkers. Het
lijkt mij de moeite waard om de samenwerking
verder uit te bouwen en samen te komen tot een
brede natuurbeweging die past in deze tijd.

Wij hopen dat u dit blad wederom met plezier zult
lezen en daarna ook iets van u laat horen.
Corrie van Kralingen-Kroon

Van de voorzitter IVN

zaten te wachten. Het vroege voorjaar was
behoorlijk koud geweest. Daar kwamen nog eens
de stormen van eind maart achterna. Maar ineens:
daar was hij dan! Een nieuwe lente, een nieuw
geluid, om met Herman Gorter te spreken. Maar
hoe nieuw en fris een nieuwe lente ook is, het
grootste feest blijft toch dat van de herkenning:
Bloeiend klein hoefblad! De eerste fitis! Hommels
in de tuin!

Op een mooie namiddag half april dit jaar was ik in
het natuurmonument De Groene Jonker bij Zevenhoven. Er vlogen boerenzwaluwen rond, op veel
plaatsen klonk de zang van de net gearriveerde
blauwborst (zie foto) en om echt in de stemming
te geraken zwom er ook – mooi in het zicht – een
paartje zomertaling rond. In combinatie met de
hoge temperatuur was dat precies waar we op
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belevingen en presentaties. Ook hier: zowel
nieuwe initiatieven als feestelijke herkenningen.
Surf bij voorbeeld eens naar onze site bij de werkgroepen: https://www.ivn.nl/afdeling/leiden/
werkgroepen/groene-groep. ‘De Groene Groep is
tijdelijk niet actief’, staat er op die plek. In de
tussentijd is er echter wel iets nieuws onder de
zon, namelijk de Basiscursus Natuur. Drie avonden
en drie excursies dit voorjaar en er komt ook een
najaarscursus! De inschrijving van cursisten liep
na een wat aarzelend begin toch ineens prima.
Lente! Blij zijn we ook op de nieuwe cursus Jeugdnatuurgids. Op zaterdag 18 april werden de eerste
diploma’s uitgereikt.
Hoewel het altijd beter kan, vallen we als afdeling
best in positieve zin op bij de provinciale en de
landelijke IVN-organisatie. Die conclusie trek ik
tenminste uit het feit dat de Provinciale Contactdag van IVN-Zuid-Holland dit jaar in Leiden zal
plaatsvinden en mede door ons wordt georganiseerd. U ontvangt uiteraard nog een uitnodiging
met bijzonderheden, maar reserveer alvast de
datum: zaterdag 30 mei aanstaande in het Wellant-College in Oegstgeest. Dat wordt een bijzondere dag! De landelijke IVN-bijeenkomst wordt
nog een stuk massaler. Daar hebben we nog even
de tijd voor om maar toe te leven, want die
gebeurtenis staat geprogrammeerd in 2016.

Ik hoop dat de leden van onze IVN-afdeling ook
een beetje op deze manier tegen het nieuwe
bestuur willen aankijken. In ieder geval was dat
wel de sfeer tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 maart. We gaan er opgewekt en monter tegenaan. Er zullen zeker een aantal dingen
veranderen, maar hopelijk wordt het toch vooral
het feest der herkenning. In personele zin geldt
dat zeker, want Ria, Maddy, Leo, Wouter, Joop en
ik blijven gewoon bestuurslid. Nieuw in het bestuur zijn Sonja Meijer en Els Witte. Zij stellen
zichzelf voor in het volgende nummer. Het idee is
dat Sonja zich vooral gaat inzetten op het vlak van
public relations en communicatie/nieuwe media,
en Els op dat van kinderen en jeugd. Wouter blijft
aan, met het oog op de Natuurgidsencursus die in
2017 begint. We prijzen ons verder buitengewoon
gelukkig met het gecontinueerde secretariaat en
penningmeesterschap door respectievelijk Ria en
Leo.

Ten slotte nog een paar dingen om naar uit te
kijken. In het weekend van 13 en 14 juni doen wij
als Afdeling Regio Leiden mee aan de Slootjesdagen.https://www.ivn.nl/afdeling/intranet/prwebsite/stuifmail/stuifmail-april2015#Doe%20mee%20met%20de%20IVN%20Sl
ootjesdagen.
Voor weer een ander publiek, met name voor onze
eigen achterban, houden wij op woensdag 17 juni
een Insecten Special, met een excursie op zaterdag 20 juni erna.

Als opvolger mocht ik op 25 maart mijn voorganger, Lex Burgel, uitluiden. Ik heb zijn grote verdiensten, zijn energie en zijn aimabele persoonlijkheid benadrukt. Duidelijk is dat onze afdeling
aan Lex een fantastische voorzitter gehad heeft.
Dat we niemand konden vinden om ‘zonder meer’
zijn complete pakket taken over te nemen, dat
alleen al spreekt boekdelen. Er komen maar liefst
drie personen in zijn plaats! Maddy van Holland is
beoogd vicevoorzitter intern, Joop Vlieg zal als
vicevoorzitter extern gaan optreden en ik gaat zijn
best doen als algemeen-coördinerend voorzitter.
De ALV kon zich ook vinden in het Jaarplan dat
voor dit jaar aan het handelen van het bestuur
richting gaat geven. Zie elders in Bladgroen.

Een nieuwe lente, een nieuw geluid, dat citeerde ik
al. Het is de eerste regel van het boekwerk-lange
gedicht Mei, dat Herman Gorter schreef van 1886
tot en met 1889. De taal is niet meer de onze.
Maar natuurbeleving, dat was het zeker! Ter
afsluiting (ik beloof dat ik dit niet elke keer zal
doen!) daarom uit hetzelfde gedicht nog dit:
‘Of zal ‘k hier
Blijven met water spelen, en plezier
Met vlinders maken die daar in de poort
Van het weiland dansen. Of zal ik het soort
Van vlierhout zoeken, waaruit ik een fluit
Boor’
Floris de Boer

In de tussentijd draait de afdeling dit voorjaar als
vanouds op volle toeren. Dankzij alle werkgroepen
zijn er weer allerlei cursussen, excursies, natuur-
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Even kennismaken: nieuwe bestuursleden IVN
Sonja Meijer
Mijn naam is Sonja Meijer, 55 jaar en in 2012
begonnen met de gidsencursus. In 2010 heb ik me
aangemeld als vrijwilliger bij het Bewaarde Land.
De gidsencursus kwam voor mij op een mooi
moment omdat ik graag meer aan de kinderen
wilde vertellen.
Na de gidsencursus heb ik me aangesloten bij het
WANT en de strandgroep.
In het bestuur van het IVN zal ik me bezighouden
met de social media zoals Facebook en Twitter.

Door het gebruik van Social Media kunnen we op
een eenvoudige manier een grote groep mensen
informeren over onze activiteiten. Kijk vooral eens
op onze facebookpagina, “like“ ons en laat me
weten welke vragen er nog zijn.
Mijn e-mailadres is: scmeijer@yahoo.com
In het volgende nummer van Bladgroen zal ik een
stukje schrijven over het gebruik van Social Media.

Els Witte
‘Mogen we op blote voeten?’, ‘Kan je dit eten? (bij
een brandnetel)’, ‘Is dit twee deuren hoog?’ (als ze
boven in de boom zitten), ‘Ik ben niet meer te
zien’ (terwijl ze vol kleefkruid zit). ‘Wat ruikt het
hier lekker’, ‘Die kever is cool’, ’Heb je al een
kikker gevangen?’…….
Zomaar wat opmerkingen als je met kinderen in
de natuur ben en samen met hen op avontuur
bent.
Mag ik me voorstellen: mijn naam is Els Witte en
ik zie mezelf niet als een standaard IVN-Gids (als
die al bestaat). Sinds de natuurgidsencursus van
1992-93 ben ik vooral actief geweest met natuur
en kinderen. Samen met Cobie van Rijn hebben
we direct na de cursus een jeugdnatuurclub opgericht en gingen we één keer in de maand met
jeugd op pad: vogels kijken, struinen door de duinen, strandjutten of roeien op de Kaag. Al gauw
verzorgden we ook allerlei naschoolse activiteiten
en fietsten we met volle tassen heen en weer tussen buurtcentra en scholen in de Kooi en de Mors.
Inmiddels is de IVN kindernatuurclub meer gericht
op iets jongere kinderen. We zitten alweer een
paar jaar in het gebouwtje bij MEC-Oegstgeest en
zijn uitgebreid met Marijke en Liesbeth. De
natuurbeleving staat steeds centraal: voelen,
proeven en genieten!
De laatste jaren komen er steeds meer verzoeken
om een activiteit te organiseren voor een kinderFoto’s: IVN scharrelkids en IVN Groen doet Goed
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dagverblijf en de BSO of bij een school of het
buurtwerk. Dit kan gaan om activiteiten voor
kinderen, begeleiders of het hele gezin. We
hebben al een paar scharrelkidscursussen voor
(groot-) ouders en kinderen gegeven.
We willen zoveel mogelijk kinderen bereiken, want
wat is er leuker dan buiten in de natuur op een
ontspannen manier bezig te zijn. Afgelopen half
jaar heb ik kunnen meewerken bij de cursus
Jeugdnatuurbegeleider en zijn er 16 nieuwe
enthousiaste mensen opgeleid. In het bestuur
hoop ik een bijdrage te leveren om nog meer
mensen enthousiast te maken voor kinderen en
natuur. Ik geniet zelf iedere keer met de kinderen
als ze zelf een ontdekking doen. Ook al heb ik
soms een andere pet op of T-shirt aan, het doel
blijft hetzelfde: kinderen enthousiast maken voor
de natuur.

Verslag Algemene Ledenvergadering
IVN regio Leiden 25 maart 2015
1. Opening en mededelingen:
Opening om 20:05 uur door Lex Burgel. Welkom aan alle aanwezigen. Er zijn 23 mensen
plus een hond. Na de pauze houden Marijke
Burgel en Jolanda de Vries een presentatie over
de cursus Tuinen Natuurlijk!.
2. Over de jaarverslagen van de werkgroepen
over 2014 zijn geen opmerkingen.
3. De notulen van de ALV van 26 maart 2014
worden goedgekeurd, zonder op- of aanmerkingen.
4. Financieel verslag 2014:
a. de financiële jaarverslagen zijn via e-mail
verspreid. De financiën geven geen reden tot
zorg.
b. verslag financiële commissie 2014. De leden,
Marijke Schellekens en Uka Dijkstra, hebben
de stukken ingezien. Marijke leest hun verslag voor. Zij menen dat de getoonde financiële stukken een getrouw beeld geven van
de gang van zaken en de huidige situatie van
de vereniging. Zij merken op dat er een ruime reserve is en dat de financiële administratie zeer verzorgd is.
c. De financiële commissie adviseert de ALV
dan ook om de financiële stukken goed te
keuren en decharge te verlenen aan het
bestuur. De ALV doet dit. De penningmeester
wordt hartelijk bedankt voor zijn werk.
d. De commissie merkt op dat de Groene
Winkel een goed evenwicht heeft tussen de
voorraad en de verkochte boeken. Alles
draait goed, een compliment voor Mariëtte
Elshoud.
e. Over besteding van de reserve wordt
gedacht. Dineke oppert dat er een jubileumjaar aankomt en er mogelijk een activiteit
voor de leden mee bekostigd kan worden.
f. Voor de financiële commissie van het jaar
2015 wordt een lid (opvolger van Marijke
Schellekens) gevraagd. Uka Dijkstra stelt
zich nog een jaar beschikbaar. Kees Verweij
gaat dit werk samen met haar doen.
5. Lidmaatschapszaken en samenstelling bestuur:
In 2015 zijn nieuwe regels ingegaan, waar de
ALV van 2014 haar goedkeuring aan heeft
gegeven:
• de contributie voor leden is 24 euro geworden; actieve leden kunnen op verzoek 10
euro restitutie krijgen in het jaar erop.
• actieve leden kunnen gratis naar onze cursussen, mits er plaats is. Andere leden krijgen twintig procent korting op onze cursussen.
• ongediplomeerde gidsen opereren onder leiding van gediplomeerden.
• Ria en Joop worden bij acclamatie herkozen,
dit had voor Ria al in 2014 gebeurd moeten
zijn. Els Witte en Sonja Meijer worden bij
acclamatie gekozen in het bestuur. Els zal

zich met jeugdzaken bezighouden en Sonja
met Sociale Media. Lex treedt af als voorzitter en als bestuurslid. De taken van Lex
worden verdeeld tussen Floris, Maddy en
Joop.
• Lex heeft een afscheidswoord gemaakt (zie
hierna, red.). Hij bedankt iedereen, leden,
provinciale IVN-bestuurders, medebestuursleden, coördinatoren en anderen voor de
samenwerking. Onze afdeling heeft veel activiteiten en cursussen!
Hij wijst op de Provinciale Ledendag op 30
mei 2015 in Oegstgeest. De Landelijke
Ledendag zal in 2016 in Leiden gehouden
worden, op 16 april rond de Stadsgehoorzaal
en Naturalis.
• Na akkoord van de ALV wordt de voorzitters–
hamer overhandigd aan Floris.
• Maddy gaat de interne zaken coördineren en
Joop de externe zaken. Beiden zijn ze vicevoorzitter. Floris wordt de coördinerend voorzitter. Mogelijk zal er nog wat geschoven
worden met de taken.
• Floris bedankt Lex voor zijn jarenlange inzet.
Hij heeft nieuwe taken aangetrokken, contacten met het landelijke en provinciale IVN
aangehaald, is aimabel en invoelend. Marijke
stond altijd paraat voor hem. Zonder Marijke
was hij trouwens nooit IVN’er geworden!
• Lex krijgt het boek Goudplevieren en Wilsterflappers.
• Wouter krijgt het boek Duinen en mensen/
Kennemerland, omdat hij bij zijn aftreden als
voorzitter in 2010 geen cadeau heeft gekregen. Wouter heeft zich beschikbaar gesteld
om de komende gidsencursus te trekken.
6. Het Jaarplan:
Floris licht het Jaarplan toe. De activiteiten
worden voor het leeuwendeel door de werkgroepen georganiseerd. Het bestuur steunt en
assisteert.
• we streven naar vier ledenactiviteiten per
jaar;
• het speerpunt is Jeugd. Els Witte heeft dit in
haar portefeuille;
• Biowalken met diabetici: Bep van Houten is
de trekker van de gidsen. Bij de eerste
opkomst waren er negen deelnemers. De
verpleegster liet verstek gaan. Wat betreft
de aansprakelijkheid: deze berust bij Diabetesvereniging Nederland en IVN Zuid-Holland. Wij leveren alleen de gidsen.
• extra aandacht: excursies op verzoek;
• samenwerking met anderen, ook onderwijs,
scouting;
• landelijk: KNNV en IVN moeten naar elkaar
toegroeien en uiteindelijk integreren.
Naar aanleiding van het Jaarplan:
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• op 17 juni is er een insectenspecial met
daarbij op een zaterdag in juni een excursie
in het Heempark
• Dineke zegt dat het laatste Bladgroen voor
twee derde KNNV-inhoud had. Lex merkt op
dat bij IVN weinig mensen iets schrijven. Er
is overleg nodig tussen beide verenigingen;
komen jaarverslagen wel of niet in het blad?
Uka zegt dat ze de KNNV een moeilijk
publiek vindt om voor te schrijven. Jan zegt
dat het toch redelijk goed gaat met het blad
en dat er niet extern gepusht moet worden.
Floris vat samen dat er overleg nodig is met
KNNV-Leiden over de inhoud en verzending
van het Bladgroen. Hij zal dat initiëren.
Marijke S. vindt dat het doel van het blad is
om stukjes over beleving te lezen. Kees zegt
dat de Vogel- en Natuurwerkgroep Noordwijk
een breed spectrum aan stukjes in hun blad
heeft.

naar Ria sturen voor de website, Sonja neem
deze over.
• Huub: MEC Oegstgeest bestaat bijna tien
jaar. Hij wil een overleg organiseren met
MEC’s uit de buurt. Maddy vraagt dit soort
dingen vooral in de winter te organiseren, als
het verder rustig is.
Floris sluit de ALV.

7. Rondvraag en afsluiting
• Marijke S. vraagt of er een stukje van de
nieuwe bestuursleden in Bladgroen kan komen.
• Marian K. zegt dat er Scharrelkids-zoekkaarten over weidevogels zijn. Er is ook een
zoekkaart Bijen en hommels van EIS.
• Lex: Sonja beheert Twitter en Facebookpagina voor IVN regio Leiden. Ze zet de
excursies daarop. Sonja zegt dat ze meestal
het stukje van onze internetpagina overneemt en dat excursies die meer dan een
summiere beschrijving hebben veel beter
gelezen worden. Dus: graag leukere stukjes

Na de pauze met drankjes en hapjes vertelt Jolanda met een presentatie over de inhoud van de
cursus Tuinen Natuurlijk! Op verzoek van de cursisten is de aankomende cursus nu met één avond
en één excursie uitgebreid. De komende cursus
wordt voornamelijk bevolkt door volkstuinders.
Na dit interessante gedeelte zijn er nog drankjes
en hapjes. Daarna gaat iedereen weer zijns/haars
weegs.
Ria Fijn van Draat

Afscheidswoord als IVNbestuurslid Lex Burgel
Bij deze bestuurswisseling van 25 maart horen ook
wel enkele woorden.

Wat is er bereikt in de afgelopen jaren? In de eerste plaats is het prachtige aanbod aan cursussen,
excursies en activiteiten prima op peil gehouden.
Een enkele cursus verdween, een andere veranderde van karakter en er kwamen ook weer
nieuwe bij. Als voorzitter kwam ik in een gespreid
bedje. We kunnen echt trots zijn op ons aanbod.
We kunnen verder blij zijn met de goede samenwerking met de KNNV en de gezamenlijke uitgave
van Bladgroen. We zijn ook blij met de nauwe
banden met de MEC’s in Oegstgeest en Leiderdorp,
met NME Leiden, met de IJsclub in Oegstgeest die
ons vaak onderdak verschaft (zoals vanavond),
met het Wellantcollege waar we veel van onze
cursussen houden, met Staatsbosbeheer en
Dunea, waar een aantal van ons vrijwilliger zijn.
Ook bij Het Bewaarde Land is een aantal van ons
vrijwilliger. Meer in het algemeen geldt dat velen
van ons een korte of zelfs langere lijst achter hun
naam hebben van groene organisaties waarvan ze
ook lid zijn.
Wat was er nieuw? We hebben de folder in kleur
zien komen en een nieuwe regeling voor het

In 2008 – na de afronding van de Natuurgidsencursus – werd mij gevraagd in het bestuur van
IVN regio Leiden te komen. Het toen zittende
bestuur had het idee dat ik meteen wel voorzitter
kon worden.
Dat heb ik niet gedaan. Eerst heb ik een jaar meegelopen onder het voorzitterschap van Wouter.
Bij de Algemene Ledenvergadering van 2010 ben
ik dan toch voorzitter geworden en vandaag geef
ik in het volste vertrouwen het stokje/hamertje
over aan Maddy, Floris en Joop.
In 2010 spraken we in het – toen uit Ria, Leo,
Wouter en mij bestaande – bestuur over de wens
tot uitbreiding van het bestuur, gezien het grote
aantal activiteiten dat door onze afdeling wordt
verzorgd. Straks, na de bestuursverkiezing, zal het
bestuur uit acht leden bestaan en er is voor allen
genoeg te doen.
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lidmaatschapsgeld. Nieuw waren ook de cursus
Tuinen Natuurlijk, de Cursus voor gevorderde
vogelaars, de werkgroep Actieve Natuurtochten
(WANT) en Beleef de Natuur - voortbordurend op
Natuur en Gevoel. Ook nieuw is de Basiscursus
Natuur, die binnenkort begint. De Groene Groep –
een van de oudste van deze afdeling – gaat in een
nieuwe samenstelling weer aan de slag. Aan het
aanbod voor eigen leden en donateurs wordt ook
gewerkt in de vorm van ledenavonden of -excursies. Leden en donateurs kunnen er overigens ook
altijd voor kiezen om aan te sluiten bij onze
publieksactiviteiten en cursussen.

de leerzame, prettige en collegiale bijeenkomsten
van het bestuurlijk overleg in Delft.
Ik spreek ook graag mijn grote waardering voor
mijn medebestuursleden. Allereerst degenen die in
belangrijke mate de continuïteit vertegenwoordigen:
• Onze secretaris en webmaster Ria Fijn van
Draat;
• Onze penningmeester en ledenadministrateur
Leo van den Ouden;
• Onze cursusleider van de gidsencursus Wouter
Gerstel.
Van recenter datum is Joop Vlieg, die samen met
Maddy, Ria en mij al een aantal jaren de in- en
externe PR-aangelegenheden van de afdeling
behartigt. Dank jullie wel.

We zijn de afgelopen jaren ook geconfronteerd
met allerlei nieuwe ontwikkelingen; ik noem projecten zoals Groen doet goed en Biowalking,
nadrukkelijker aandacht voor het bereiken van
jongeren en dergelijke. Organisaties die werkzaam
zijn in de gemeenten die tot onze regio behoren,
weten ons ook te vinden, zoals Trias in Teylingen
en Talentum in Wassenaar. Weer anderen doen
een beroep op ons voor excursies op verzoek.
Velen van ons geven gehoor aan vragen uit de
maatschappij, uit hun naaste omgeving, uit de
eigen woonomgeving als op hun kennis en
vaardigheden als natuurgids een beroep wordt
gedaan. Die activiteiten blijven nogal eens onopgemerkt omdat velen te bescheiden zijn om zich
daarover op de borst te kloppen, laat staan om het
allemaal te melden.
Toch wordt aan ons gevraagd om een getalsmatige indruk te geven van de gemiddelde activiteit
per week of per jaar van actieve leden. In het
woord gemiddeld schuilt het probleem.
Als we aan het rekenen slaan komen we ergens
tussen de één en twee uur gemiddeld per week
uit, voor onze circa honderd actieve leden. Bij een
aantal van ons zegt het gevoel dat het meer is en
anderen weten zeker dat het meer is als ze naar
hun eigen tijdsbesteding kijken. Maar dan hebben
ze het niet meer over een gemiddelde. Als wij, het
consulentschap en IVN landelijk het preciezer willen weten, zullen we het ook preciezer moeten bijhouden. Daar hoort een vraag bij. Die vraag luidt:
Waarom willen we dat eigenlijk weten? En dan zijn
we bij de huidige maatschappelijke tendensen
aangeland. Het aantal leden van groene organisaties in van belang als het gaat over het beschermen van natuur en milieu en het creëren van
draagvlak voor echte duurzaamheid. Dat aantal
leden en een beeld van de activiteiten van die
leden is ook van belang als het gaat om de financiering van IVN landelijk en regionaal.

Nog recenter in het bestuur is Maddy, die ik al
noemde en die al vele initiatieven in en buiten Leiderdorp heeft ontplooid en die ook een belangrijke
rol speelt in het vrijwel geheel nieuwe team dat de
Groene Groep vormt. Dat team gaat op 9 april van
start met de geheel nieuwe Basiscursus Natuur.
Maddy gaat ook weer een Natuurontbijt organiseren. Dank!
Al eerder hadden we Floris in het vizier als mogelijke voorzitter, maar hij was al ingelijfd bij de
Vogelwerkgroep en daar coördinator geworden.
Met een groot aanbod aan cursussen en vogelspecials leidt hij een van de grote publiekstrekkers
van de afdeling. Dank!
Dank ook aan de coördinatoren, aan het team van
de Groene Winkel, aan de redactie van Bladgroen
en aan onze huisdrukker Rob Timmerman.
Als laatste maar zeker niet minste wil ik mijn grote
waardering uitspreken voor al diegenen onder onze leden en donateurs die helpen vorm te geven
aan ons – ik zeg dat zonder enige aarzeling –
imposante aanbod van cursussen, excursies en
andere activiteiten.
Ik zal proberen af te ronden. Ik doe dat door onze
leden allereerst te wijzen op de komende Provinciale Ledendag op zaterdag 30 mei. Alsof dat nog
niet genoeg is, wil IVN nu ook de Landelijke
Ledendag in Leiden houden. Dat gaat volgend jaar
op 16 april gebeuren. Verder doe ik nog maar eens
een oproep om kopij aan te leveren voor Bladgroen. Ik heb van enkele kanten wat kritische
noten gehoord over de verhouding inhoud KNNV
tot inhoud IVN.
Gezien al onze activiteiten (meer dan honderd per
jaar en een dozijn cursussen) zou het toch mogelijk moeten zijn om drie keer per jaar voldoende
kopij voor Bladgroen aan te leveren. Dat hoeven
geen ellenlang verhalen te zijn. Een half A4’tje en
een leuke foto is al genoeg.

Na zes jaar in het bestuur, waarvan vijf jaar als
voorzitter, vind ik het een mooi moment om mijn
taken over te dragen.
Ik spreek bij deze graag mijn waardering uit voor
de mensen van IVN landelijk en ons consulentschap, in het bijzonder ons lid Peter Mol, voor alle
steun die wij bij ons werk als afdeling hebben
ondervonden. Via onze nieuwe voorzitters en Peter
breng ik ook graag mijn dank over aan de collegabestuurders van de Zuid-Hollandse afdelingen voor

Tot slot: ik geef met groot plezier en zonder enige
reserve de hamer over aan het bestuur in de
nieuwe samenstelling.
Lex Burgel
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Jaarplan bestuur IVN regio Leiden 2015-2016
Inleiding
De afdeling regio Leiden van IVN is gezond en
bruist van activiteiten. Gelukkig mogen we al jaren
constateren, dat de onderlinge sfeer tussen al degenen die een bijdrage leveren, bijzonder goed is.
Wij leveren een betekenisvolle bijdrage aan de
doelstellingen die ook landelijk gelden voor IVN.
Wij werken aan een duurzame samenleving, en
aan gezondheid en welzijn door oud en jong de
natuur dicht bij huis te laten beleven. Ons idee is
dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert.
Ook in het verenigingsjaar 2015-2016 willen we op
deze weg verder gaan. Continuïteit is dus iets wat
de leden van het nieuwe bestuur mogen verwachten. Daarnaast komen er een aantal nieuwe vraagstukken op ons af, waar we als bestuur een antwoord op willen geven.

Ook een flink deel van de publieksexcursies is al
weer ingevuld, getuige de winterfolder, die de
maanden januari t/m maart omvat.
Veel van deze activiteiten lopen zonder dat degenen die zich ervoor inzetten, hulp nodig hebben of
vragen van het bestuur. Iets om trots op te zijn.
Omwille van de communicatie gaan wij als bestuur
– meer in het bijzonder de vicevoorzitter intern –
aan de werkgroepen vragen of er punten zijn
waarbij zij eventueel hulp kunnen gebruiken.
3. Prioriteiten bestuur
Los van de – vanzelfsprekende – coördinerende en
beherende taken die het bestuur eigen zijn, willen
wij in 2015-2016 een aantal activiteiten een extra
accent geven.
a. Ledenactiviteiten
Voor de onderlinge band is het goed dat zo veel
mogelijk IVN’ers in de regio Leiden elkaar zo af en
toe ontmoeten, hetzij informeel, hetzij aan de
hand van een thema. We willen daar vier gelegenheden per jaar voor bieden. Drie daarvan zijn er al
traditioneel: we hebben de Nieuwjaarsbijeenkomst, de Algemene Ledenvergadering (met lezing) en een ‘Special’ van de Vogelwerkgroep,
waar iedereen voor wordt uitgenodigd. Een vierde
activiteit zal hier aan worden toegevoegd. Gedacht
wordt aan een insecten-special, mogelijk in combinatie met een excursie. Ook het bezoek aan de
Leidse Sterrenwacht op 28 januari was een mooi
voorbeeld.
De halfjaarlijkse vergaderingen van coördinatoren
van de werkgroepen zullen worden voorgezeten
door de vicevoorzitter-intern.

1. Bestuurlijk functioneren
Het bestuur zal met twee leden worden uitgebreid.
Els Witte en Sonja Meijer hebben zich bereid verklaard in het bestuur zitting te nemen. Els zal zich
vooral met jeugdbeleid gaan bezighouden en we
hopen dat Sonja het gebruik van sociale media in
de goede richting kan ontwikkelen.
Lex Burgel treedt af als voorzitter. Aan hem is zeer
veel dank verschuldigd. De periode dat hij voorzitter was, mag gerust een bloeitijd in de geschiedenis van de afdeling genoemd worden. De voorzitterstaken zullen – bij instemming van de Algemene Ledenvergadering - worden verdeeld over Floris
de Boer, Maddy van Holland en Joop Vlieg, respectievelijk de beoogde coördinerend voorzitter,
vicevoorzitter interne zaken en vicevoorzitter externe zaken.

b. Jeugd
Els Witte zal zich als nieuw bestuurslid gaan inspannen om onze activiteiten voor kinderen en
jongeren een nieuwe impuls te geven. Daarbij is
het niet de bedoeling dat de vrijwilligers die zich al
volop inzetten op dit vlak, extra werk krijgen.
Belangrijk is dat wat we al doen, wordt voortgezet.
Denk aan de Kindernatuurclub. In dat verband
mogen we ook heel gelukkig zijn met het initiatief
Jeugdnatuurgids van afgelopen najaar.
Bij ‘nieuw’ of ‘extra’ denken we er bijvoorbeeld
aan, de werkgroepen te vragen of zij een deel van
de activiteiten specifiek kunnen richten op kinderen en jeugd. Met clubs als Scouting zal contact
opgenomen worden om te kijken of er geen winwincoalities denkbaar zijn. Indien er tijd en energie voor is, zullen ook scholen en besturen van
volkstuincomplexen op deze manier benaderd worden.
Vanzelfsprekend doet de afdeling mee aan de IVNSlootjesdagen van 13 en 14 juni. Ook gaan wij
naar vermogen bijdragen aan andere evenementen die op kinderen en jeugd gericht zijn en die
door de landelijke IVN worden geïnitieerd.

Ria Fijn van Draat en Leo van den Ouden hebben
zich bereid verklaard als secretaris en penningmeester in het bestuur te blijven. Dat geldt ook
voor Wouter Gerstel, die vooral vanaf 2016 zijn
handen vol zal hebben met het coördineren en
opzetten van de eerstvolgende Natuurgidsencursus.
2. Een bestuur, dat steunt en assisteert en
ook zelf ergens voor staat
Ook dit jaar ligt het hoofdaccent van de activiteiten van onze afdeling bij de werkgroepen. Zo zullen er in 2015 weer diverse cursussen worden verzorgd: de cursus Tuinen natuurlijk!, de Voorjaarsduincursus, de Voorjaarsvogelcursussen voor ‘beginners’ én ‘gevorderden’ en de cursus Vogels in
herfst en winter. Ook Beleef de Natuur, geen cursus maar een bundel activiteiten, gaat door.
Een werkgroepje houdt zich nog steeds bezig met
de voorbereiding van de Basiscursus Natuur. Vorig
jaar is ook de Strandcursus gegeven en we zullen
nog horen of die ook dit jaar weer gegeven zal
worden en zo ja, waar.
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Het bestuur is verder al enige tijd met derden in
gesprek omtrent de invoering van de zogeheten
V.O.G. (Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen.

Aangezien de afdeling IVN regio Leiden niet alleen
actief is in gemeenten waar de KNNV Afdeling
Leiden activiteiten ontplooit, maar ook in gemeenten die bediend worden door de KNNV Afdeling
Bollenstreek, gaat het bestuur ook met deze laatste instelling overleggen, wat mogelijk leidt tot
een vruchtbare samenwerking.

c. Biowalking
Samen met een paar andere partijen, waaronder
de Diabetes Vereniging Nederland (DVN) en IVN
Zuid-Holland, zullen we in de eerste helft van
2015 een serie van vier Biowalkings aanbieden
(zie elders in dit nummer). Vanaf maart is er elke
maand één wandeling . Bij genoeg enthousiasme
is een tweede serie van vier in de zomer of het
najaar een vanzelfsprekende optie. Wat de doelgroep aangaat: het is natuurlijk duidelijk, gezien
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.
Inmiddels zijn er ook contacten om in 2015 een of
twee activiteiten te organiseren in samenwerking
met het Longfonds. In dit kader is in Leiderdorp
een samenwerking tussen IVN en het programma
Big Move van de GGZ tot stand gekomen

f. Bladgroen
Het gezamenlijke periodiek van IVN regio Leiden
en de KNNV Leiden verschijnt drie maal per jaar.
Wij mogen gelukkig constateren, dat dit blad goed
wordt gelezen. Het leveren van redactionele bijdragen aan Bladgroen is – van de zijde van IVN –
nog voor verbetering vatbaar.
g. 2017: Natuurgidsencursus en veertigjarig
Jubileum
In 2017 bestaat onze afdeling veertig jaar. In januari 2017 begint er ook weer een nieuwe Natuurgidsencursus. Beide gebeurtenissen moeten goed
worden voorbereid. In dit komende verenigingsjaar gaan we daarmee beginnen.
h. Landelijke en provinciale activiteiten
Onze afdeling zal ook weer bijdragen leveren aan
landelijke IVN-initiatieven, zoals Scharrelkids en
Groen doet goed. Het Natuurontbijt wordt – helaas
- niet meer landelijk ondersteund. Het IVN ZuidHolland heeft wel aangegeven bij dit initiatief te
willen helpen. Assistentie is toegezegd bij de publiciteitscampagne. Wellicht nemen een of meer
leden het voortouw. De afdeling werkt samen met
de andere IVN-afdelingen in de provincie in een
bestuurlijk overleg. Met de inzet van de provinciale
functionarissen Teuni Verploegh en Peter Mol zijn
wij zeer ingenomen.

d. Excursies op verzoek
Omdat de educatieve doelstelling van het IVN zo
perfect overeenkomt met excursies op verzoek,
gaan we deze activiteit intensiveren, ook in de
voorlichting. Op de site van de afdeling is daar al
een begin mee gemaakt. Uiteraard staat en valt
deze intentie met genoeg leden die zich voor deze
in principe eenmalige activiteiten willen inzetten.
e. Samenwerking met derden
Veel van onze leden zullen ook dit jaar niet alleen
weer betrokken zijn bij IVN-activiteiten in de eigen
en wellicht ook in andere IVN-afdelingen, maar
ook bij activiteiten van andere groene organisaties, zoals KNNV, de verschillende MEC’s, NME
Leiden, Staatsbosbeheer, Dunea, Zuid-Hollands
Landschap, Stichting Duinbehoud en natuurwerkgroepen. Daarbij is het zaak om duidelijk te maken dat we dat – ook – als IVN-natuurgids doen en
zodoende op deze manier ook een bijdrage kunnen
leveren aan de nagestreefde betere zichtbaarheid
van IVN. Er is een aantal gekleurde (veiligheids)hesjes met het IVN-logo achterop beschikbaar
voor de diverse werkgroepen en gidsen. Die kunnen desgewenst ook dienen om de inzet van
IVN’ers voor derden te onderstrepen.

4. Afsluiting
Iedere IVN’er en iedere groep IVN’ers die een activiteit opzet, ongeacht de vraag of dit geheel
spoort met het voorafgaande of dat het van een
geheel eigen aanpak vertegenwoordigt, mag binnen redelijke proporties rekenen op de steun van
het bestuur. Want: het IVN, dat zijn wij samen!
Daarvoor is dan wel nodig dat we van elkaar weten wat wij doen. De interne communicatie binnen
de afdeling zal daarom zeker extra aandacht gaan
vergen. Hierbij – én bij de externe communicatie –
is een doelgericht gebruik van sociale media een
belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. Waar
nodig gaan we externe expertise inroepen.

Gratis nieuwsbrief Duintopics
De Stichting Duinbehoud brengt op gezette tijden een gratis nieuwsbrief ‘Duintopics’ uit. Iedereen die
deze nieuwsbrief wil ontvangen, kan zich hiervoor aanmelden (rechtstreeks via de website
http://duinbehoud.nl/category/nieuwsbrief/). U hoeft in de linker kolom enkel uw e-mailadres in te vullen
en daaronder op ‘aanmelden’ te klikken.
Natuurlijk kunt u zich desgewenst ook aanmelden als donateur.
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Dagboek van een oud-voorzitter
Op 25 maart heb ik mijn voorzitterschap van IVN
regio Leiden overgedragen aan Maddy, Floris en
Joop. Ik krijg nogal eens de vraag of ik nu in een
zwart gat ben gevallen. Nou nee.
Aan de hand van de navolgende dagboek- en
agendafragmenten zal blijken waarom het nogal
losloopt met dat zwarte gat.

gedacht, maar dat is niet het geval. De muis
heeft een tijdelijk onderkomen gezocht bij Dineke, maar komt weer terug komende zaterdag.
14 april: vervolgacties om de laptop weer in orde
te krijgen, in overleg met de Werkgroep Beeld
en Geluid (Wim en Sjaan).
15 april 18:30 uur: apparatuur voor Duincursus
wordt opgehaald. Rond 10:30 uur brengen Hans
en Anneli de spullen weer terug. Even relaxen
met een wijntje.
16 april 19:30 uur: cursus Stille Lente, maar ik
vergeet te gaan!
18 april 06:30 uur: Nettie haalt mij op om mee te
helpen gidsen bij de beginnersexcursie van de
Vogelwerkgroep naar de Starrevaartplas. Mooie
excursie met de blauwborst voluit zingend
boven in een struik. Muis teruggekregen van
Dineke.
19 april 06:30 uur: op weg naar Lentevreugd voor
een vroege vogelexcursie. Negen deelnemers en
Marijke, Hugo en ik als gidsen. Geslaagde excursie: 44 soorten, waarbij voor mij als eerstelingen dit jaar de sprinkhaanzanger en de beflijster. We zien ook nog een vos.
Vrienden doen vanmorgen een excursie naar de
Waverhoek. Op maandag enthousiaste berichten. Ze zien veel steltlopers, waaronder veertig
kemphanen! Het wordt tijd om zelf ook te gaan
kijken.
12:30 uur op weg naar Paviljoen Vlietlanden
voor een biowalk voor de Diabetesvereniging.
Gidsen zijn Bep van Houten, Floris en ik. Leuke
wandeling langs de randen van de recreatieplas.
Diabetespatiënten meten voor en na de wandeling het eigen bloedsuikergehalte.
Hondeneigenaren hebben weer eens maling aan
alle verbodsbordjes bij de strandjes. Eén hond
maakt het wel heel bont door langdurig een
gans zwemmend op te jagen. Het baasje lokt
hem er uiteindelijk met een tak uit. Hond wordt
geprezen. Toezicht en handhaving in geen velden of wegen(dit moest ik even kwijt).
20 april 9:30 uur: Wim Turnhout komt de laptop
onderzoeken. Hij functioneert weer min of meer
normaal, maar sommige dingen van Windows
blijven verbijsterend. Het logboek meldt mislukte updates tijdens de sessie in het Wellant op
13 april, maar er is daar geen internettoegang.
Wim en ik kunnen niet terugvinden dat die updates later wel zijn gelukt.
20 april 13:30 uur: ik leg de laatste hand aan dit
stukje en vertrek zo naar mijn bootje om het te
schuren en hopelijk volgende week te lakken.
Vanavond ga ik een stukje schrijven voor Hugo’s Leeuwerikfonds i.o.

31 maart 15 uur: kascommissie MEC Oegstgeest
bij Rianne Meester.
2 april 19:30 uur: cursus Stille Lente, georganiseerd door Stans Eikelenboom. Onderwerp deze
avond: de effecten van dioxinen en aanverwante stoffen op het ongeboren leven.
7 april 14 uur: maandelijkse wandeling met
bejaarden voor Radius (ooit overgenomen van
Harm Heddema).
8 april 18:30 uur: Henk van Haastregt komt de
sleutels van het Wellantcollege ophalen.
9 april 18:30 uur: Wellant voor de eerste avond
van de Basiscursus Natuur. Vanavond gaat het
over bomen. Hans ter Mors geeft – geheel
zonder digitale hulp – een presentatie over
bomen. Na de pauze practicum over takken,
knoppen en bladeren.
Alles loopt naar wens. Anja, Anneli, Maddy,
Hans en ik brengen de avond tot een goed
einde. De enige wanklank is het geluid van de
automaten in de kantine van het Wellant.
10 april 14:30 uur: aanwezig bij de aansluiting
van Oegstgeest op het Wandelnetwerk Bollenstreek. Daar is ook Huub Hendrix bij als
voorzitter MEC Oegstgeest. Het plan is om de
door MEC georganiseerde ommetjes te documenteren en aan te sluiten op het netwerk. Wim
Turnhout van het Wandelnetwerk, en echtgenote zijn er ook bij.
10 april 21 uur: persbericht voor wandeling
Lentevreugd 19 april.
11 april 10 uur: excursie Basiscursus op Huys te
Warmont. Thema bomen. Spatje regen, maar
toch leuk.
We zien hoe de kersverse minister van justitie
wordt opgehaald. Hij moet werken op zaterdag.
12 april: vogelexcursie Huys te Warmont met
Romke en Marijke. We zien zowaar een Appelvink. Tot vreugde van de deelnemers wordt de
IJsvogel gezien. Voor sommigen een eersteling.
13 april 18:30 uur: Floris haalt apparatuur op voor
de Vogelcursus in het Wellant.
20 uur: vergadering Vogelwerkgroep Teylingen
bij Charlotte Matthijsse in de Merenwijk.
Op deze avond gaat er van alles mis met de
laptop in het Wellant. Dat hoor ik bij thuiskomst.
De volgende dag de laptop onder handen genomen. Het is waarschijnlijk mis gegaan doordat
de laptop automatische ging updaten tijdens
een presentatie. Ook werd aan een virus

Oegstgeest, 20 april 2015
Lex Burgel
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Aan alle leden van IVN en KNNV
De Kampeergroep (KG) van de KNNV viert in 2015 haar 65-jarig bestaan (13e lustrum), maar pensioen?
Geen denken aan! De op 3 maart 1950 bedachte vorm is blijkbaar een succes gebleken, want nog steeds
is de KG springlevend.
met bus of trein gekomen zijn, rijden dan met
anderen mee. Vaak is er een dagtocht en dan is
het raadzaam om drinken en een lunchpakket mee
te nemen. Niet altijd zoeken we immers een horecagelegenheid op.
Tijdens de excursies besteden we niet alleen aandacht aan al wat leeft, maar ook aan geologie en
(cultuur)landschap. De een weet dit, de ander dat,
en zo komen we samen heel ver. We bespreken
alles zoveel mogelijk en helpen elkaar in het ontdekken van wat er om ons heen te vinden is en te
ervaren. Komen wij er overdag niet uit, dan kan er
’s avonds nog verder worden gespeurd.

Wie zijn wij? Wat doen wij?
Wij willen als liefhebbers van de natuur samen
genieten van de natuur en deze bestuderen, op
kampeerweekeinden en dagwandelingen. Wij
bezoeken natuurwetenschappelijk en landschappelijk aantrekkelijke gebieden in heel Nederland.
Al deze activiteiten organiseren wij zelf. De leden
komen uit alle hoeken van het land. Er is dus een
schat aan ideeën en informatie aanwezig binnen
de groep, wat een breed aanbod garandeert.
Wij kamperen het liefst op kleinschalige terreintjes
met eenvoudige accommodatie, bijvoorbeeld. een
natuurkampeerterrein of een SVR-camping bij een
boer. In sommige gevallen kan wie dat wenst ook
gebruik maken van een vast onderkomen, zoals
een huisje op het terrein of bij een Vrienden-opde-fietsadres in de buurt. Vooral in het voor- en
naseizoen kiezen we wel eens vanwege de lagere
temperaturen voor een vast onderkomen.
Op het kampeerterrein zorgt ieder in principe voor
de eigen maaltijden, maar er kan natuurlijk ook
onderling afgesproken worden om samen te eten.
Tijdens de weekeinden wandelen en fietsen we
voornamelijk. Voor verderaf gelegen excursiedoelen schakelen we de auto wel eens in; degenen die

De KG maakt deel uit van de
KNNV-leden kunnen sinds kort
deelnemen aan de activiteiten van
peergroep is op de KNNV-website
‘werkgroepen’.

KNNV. Behalve
ook IVN-leden
de KG. De kamte vinden onder

Ben je nieuwsgierig geworden, kijk dan eens op
onze website www.knnv.nl/kampeergroep. Wil je
eens een keer meegaan, neem dan contact op met
de voorzitter van de KG, Marianne van der Heijden, voorzitter@kampeergroep.knnv.nl, l 06–
41.17.73.33
Anke Burgers.

Biowalking: een nieuwe werkgroep?
Uit steeds meer onderzoek blijkt dat natuur een
positieve invloed heeft op de gezondheid van mensen. Biowalking speelt hierop in: we bieden wandelingen in de natuur aan, speciaal voor mensen
met gezondheidsproblemen. Biowalking maakt
mensen enthousiast om meer te bewegen in de

natuur. Het laat mensen met gezondheidsproblemen ervaren wat een natuurlijke omgeving voor
de gezondheid kan betekenen. Ook brengt deze
activiteit mensen met gezondheidsproblemen op
een leuke manier in contact met lotgenoten en
met de natuur.
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Een paar belangrijke kenmerken zijn:
• de Biowalk is ongeveer 5 km (een half uur doorstappen en vervolgens een uur wandelen-en-stilstaan, waarbij de IVN-gids vertelt over wat er te
zien is);
• de Biowalk wordt aangeboden door een natuurorganisatie in samenwerking met een gezondheidsinstelling;
• de inhoud van de Biowalk kan gevarieerd zijn:
natuur, landschap, cultuurhistorie, archeologie
• activiteiten zijn gevarieerd en afgestemd op de
doelgroep;
• tijdens de Biowalk staat beleving centraal.
Een proefexcursie eind 2014 meegerekend, hebben wij nu drie biowalks achter de rug. De organisatie ligt grotendeels in handen van de IVN ZuidHolland in samenwerking met de Diabetesvereniging Nederland, afdeling Hollands Midden. Als IVNafdeling zorgen wij voor de gidsen. Op de laatste
Biowalk van zondag 19 april was het aantal deelnemers gegroeid naar 21.

en ondergetekende, dat het wellicht een goed idee
zou zijn om voor deze activiteit een werkgroep te
vormen. Met als belangrijkste doel: een vaste kern
vormen van IVN’ers, die in principe bereid zijn om
te gidsen voor mensen waarbij gezondheid niet
vanzelfsprekend is. Het begint nu met biowalking,
maar op enig moment zou het breder getrokken
kunnen worden naar het thema Natuur en
Gezondheid. Ook bijvoorbeeld activiteiten voor
bewoners van verzorgingstehuizen en verpleeghuizen kunnen daaronder begrepen worden.
Je moet ergens beginnen. Dat is altijd zo. Vandaar
dat wij bij deze de oproep doen aan degenen die
willen meedenken over een dergelijke werkgroep
om zich te melden bij hetzij bij Bep van Houten
(bepvanhouten@xs4all.nl), hetzij bij mij. Voor wat
extra informatie verwijzen we graag naar deze
link:
https://ivn.nl/projecten/biowalking/biowalkingzuid-holland.
Floris de Boer
florisdeboer@hotmail.com

Napratend op een zonnig terras bedachten de gidsen bij deze excursie, Bep van Houten, Lex Burgel

Verslag KNNV-vogelexcursie
Paroussia en Meijendel
Goed gemutst en ‘koud’ uit de pyjama vertrokken
we op 19 april met ons vijven en twee auto’s ruim
een uur vóór het krieken van de dag – ofwel al om
half zes – eerst naar het Vogelrustgebied Paroussia in Wassenaar.
In die circa één hectare grote ‘vogeltuin’, gelegen
in een strook binnenduinrandbos, inventariseer ik
voor de Haagse Vogelbescherming de vogelstand
volgens de richtlijnen van het Broedvogel Monitoring Project van Sovon. Omdat de meeste vogels
zo’n (half) uur vóór zonsopkomst het actiefst zijn,
is dát moment ook het geschiktst om, zoals in dit
geval andere geïnteresseerden, te laten zien hoe
dat monitoren in zijn werk gaat. Om iedereen
wakker te houden meldde ik terloops dat er teken
in mijn gebied rondkruipen. Dat leidde niet alleen
tot enige consternatie en tot het acuut stoppen
van de broekspijpen in de kousen, maar ook tot
een zodanige spuitsessie met Deet dat we de rest
van die ochtend geen insect meer gezien hebben.
Vervolgens zochten we in het pikkedonker met
‘mijnwerkerslampen’ onze weg op de zogenaamde.
inspectiepaden. Hoewel de vogels in mijn telgebied, net als hun omgeving van rentenierende
landgoedbewoners, over het algemeen ‘laat’ opstaan, hebben we toch in het kleine uur dat we er
onze telronde liepen de zang van twaalf soorten
gehoord. Het was leuk om te constateren dat we
bij de start werden verwelkomd door merel, koolmees en roodborst, en bij het vertrek werden
uitgewuifd door latere starters als boomkruiper,
zwartkop en tjiftjaf en zelfs werden uitgelachen
door de groene specht.

Meijendel
Met dezelfde groep ‘nachtbrakers’ hebben we vervolgens enkele uren in Meijendel rondgelopen.
Aanvankelijk berouwde het ons, dat we geen rekening hadden gehouden met de ‘winterse’ temperatuur van 3,5 graden. Ook de vogels bleken nog
enigszins vernikkeld: zo hoorden we een bijna onherkenbare prevelende, bijna bibberende zang van
een door de kou bevangen zwartkop. Gelukkig was
het windstil en de lucht kraakhelder, waardoor de
vogelzang goed te horen was. Naarmate de temperatuur opliep, werden ook de vogels actiever: zo
zagen we vele baltsvluchten van houtduiven, een
langdurig en hoog in de lucht melancholiek zingende boomleeuwerik en toch wel tot onze aangename verrassing een even opgewekte veldleeuwerik.
Op onze tocht werden we voortdurend begeleid
door de zang van nachtegaal en fitis en het ‘gescheld’ van de grasmus, terwijl ook de sprinkhaanzanger geregeld onze trommelvliezen deed trillen.
Zowaar zagen we in en om de vochtige duinvalleien de kievit, boerenzwaluw en kleine plevier, en
op en rond de binnenduintoppen diverse tapuiten.
Het langst hebben we stilgestaan bij een door de
zon – jawel – beschenen en beschut gelegen hoekje met duindoorn. Bijna uiteraard zagen we daar
diverse roodborsttapuiten en kneutjes. Hoewel we
op de terugtocht nog de mooi gekleurde gekraagde roodstaart scoorden, kleurde Meijendel zo langzamerhand zo kakelbont van de vele hardlopers,
dat het pijn aan de ogen deed. Gelukkig zorgde
Boerderij Meijendel voor een prima afsluiting van
onze geslaagde dubbel-excursie.
Frank Kooper
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Verslag KNNV-vogelexcursie IJmuiden

Op zaterdagochtend 21 februari verzamelden zich
negen vogelaars om op de pier van IJmuiden te
gaan vogelen. Ik was verbaasd dat de excursie
niet afgelast was vanwege de slechte weersvoorspellingen, maar onze leider Ad had zijn eigen
overwegingen en visie hierop. Onderweg was het
droog, maar aangekomen in IJmuiden begon het
te regenen. Ik zag enkele leden een portiek van
een flat tegenover de haven induiken terwijl ik
bezig was om mijn partner Herman van een poncho te voorzien, wat met die wind niet meeviel. In
het portiek lukte het beter, al was het even puzze-

len hoe je dan je verrekijker weer van onder de
poncho vandaan haalde. Twee grote mannen die
daar kennelijk woonden, wilden ons 5 euro rekenen voor het gebruik maken van het portiek, maar
dat was een grapje. Een eindje verder stond de
rest, ook voorzien van regenkleding, te schuilen
onder de boeg van een aan wal gesleepte boot op
een hoge stelling. Alleen Ad leek nog in een toestand van ontkenning te verkeren en stond erbij
zonder ook maar een capuchon op. We vervolgden
onze weg naar de pier waar we de kunst van het
vogelen beoefenden met druppels op onze bril, op
onze verrekijkers en met opwaaiende poncho’s die
het uitzicht belemmerden. De telescopen bleven in
hun hoezen. Het is een wonder, maar we zagen
toch nog een dodaars die een visje naar binnen
werkte en achter hem een bruinvis opduiken. Later
nog een oeverpieper aan de andere kant. In de
verte was er een lichter stuk hemel te zien, maar
dat dreef af in de verkeerde richting. Democratisch
werd besloten om terug te lopen en koffie te drinken. Ondanks alles hadden regen en wind onze bui
niet verpest. Vroeg naar huis had ook zijn voordelen, vooral voor Theo die nog een uitgebreid menu
moest bereiden.
Zoals Herman in zijn verslag schrijft: ‘We got wet
but we did not regret’.
Gerie Hermans

Verslag lezing Steeloogvliegen
Na de Algemene Ledenvergadering van de KNNV van 19 maart 2015 verzorgde mevrouw Cobi Feijen op
bijzonder originele wijze een presentatie met schitterende beelden over Steeloogvliegen.
Zij en haar echtgenoot Hans (die eveneens
aanwezig was) hebben jarenlang in Afrika, onder
andere in Malawi, onderzoek naar deze dieren
gedaan, vooral ook in de periode dat ddt werd
gebruikt als bestrijdingsmiddel van de diertjes in
rijstvelden, omdat deze hierin - naar toen werd
vermeend - schade zouden aanrichten.
Het ddt zelf echter bleek zich in het leefmilieu op
te gaan hopen en daar grote schade aan te richten. Dit vergde nader onderzoek. De onderzoekers
konden toen aantonen dat ddt-gebruik niet erg
zinvol was en dat de vliegen eigenlijk een volkomen onbelangrijke of zelfs in het geheel geen
plaag bleken te vormen.

zijn er bovendien zo’n driehonderd soorten die
zelfs nog helemaal beschreven moeten worden.
Aanvankelijk meende men dat in deze insectengroep het verschijnsel dimorfie (verschil in vorm
tussen man en vrouw, vooral wat betreft lengte
van de oogstelen ook in verhouding tot lichaamslengte) het meest algemeen voorkwam, maar
tegenwoordig zijn er toch ook erg veel homomorfe
soorten bekend.
Diverse onderzoekaspecten passeerden de revue,
maar het meest in het oog sprongen toch wel de
schitterende plaatjes. Deze moeten helaas nog
even onder embargo gehouden worden tot de
publicaties over het gehele onderzoek verschijnen.

Intussen en daarna heeft het echtpaar Feijen van
de vliegen, die er op de plaatjes schitterend uitzien, een tamelijk uitgebreide studie gemaakt.
Steelogen komen overigens niet alleen bij vliegensoorten voor, maar zijn meer bekend bij slakken,
krabben en zelfs de hamerkophaaien.

Na het aanhoren van het boeiende verhaal en het
aanschouwen van de prachtige afbeeldingen
verzuchtte menig aanwezige: ‘Wat een mooie,
nieuwe, bijzondere wereld is hier vertoond, een
wereld waar we totaal geen idee van hadden!’
De vuurdoop van Cobi Feijen bleek een enorm
succes! (Zij had nog niet eerder een presentatie
over dit familie-oeuvre verzorgd, zo bekende zij na
afloop.)

In de vliegenwereld zijn er inmiddels honderden
soorten met steelogen gevonden, vooral in Afrika
en Azië. In Europa komen er enkel in Hongarije en
op de Balkan steeloogvliegen voor. Op dit moment
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Jan Westgeest

Programma’s Werkgroepen
KNNV zomer 2015
De hieronder weergegeven activiteiten staan ook vermeld op de website www.knnv.nl/leiden. De gegevens kunnen daar dus ook worden ingezien.

Algemene excursies en
andere activiteiten
Algemene excursies en andere activiteiten zijn bestemd voor alle leden van KNNV en IVN gezamenlijk. Tijdens zo’n ‘algemene excursie’ 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.
Zondag 5 juli, 14 uur: excursie op begraafplaats Rhijnhof.
We gaan op de begraafplaats op zoek naar de
restanten van de oude buitenplaats. We wandelen
langs de mooie vijvers en bekijken de monumentale bomen. Op zo’n boom hebben we bijvoorbeeld
een keer een Blauwgrijze schorsmycena ontdekt,
een paddenstoel die nog nooit in Zuid-Holland
gevonden was.
Zondag 19 juli: excursie Oostvoorne.
Om 9 uur verzamelen we bij Brasserie Cronesteyn,
Vlietweg 2, 2323 LB Leiden en om 10 uur bij Hotel
’t Wapen van Marion in Oostvoorne, Zeeweg 60,
3233 CV Oostvoorne. Lunchpakket meenemen.
Rond vier uur vertrekken we weer richting huis.
Graag van te voren deelname opgeven (in verband
met carpoolen) bij Maya de Veer,
mayadeveer@gmail.com of Corrie van Kralingen,
ckroon@live.nl,  071–40.16.029.
Zondag 26 juli, 13 uur: plantendeterminatiemiddag.
We gaan de hele middag, tot vijf uur, aan de slag
met de Flora van Heukels. De plaats wordt nog
nader bepaald. Deze is afhankelijk van het weer.
De middag is toegankelijk voor KNNV-leden en
IVN’ers en zowel voor beginnende als gevorderde
plantenkenners. Opgeven is noodzakelijk. Dit kan
bij Maya de Veer, mayadeveer@gmail.com of
Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl,  071–
40.16.029.
Donderdag 6 augustus: excursie Heemtuin
Leiderdorp.
Deze algemene excursie is gepland van 14 tot 16
uur. Er is altijd veel te zien in deze tuin: bijzondere planten en de daarbij behorende dieren.
Zondag 16 augustus, 13 uur: tweede plantendeterminatiemiddag.

In vervolg op de plantendeterminatiemiddag van
26 juli vindt deze tweede hele middag plaats, tot
vijf uur. De locatie wordt nog nader bepaald. Deze
is afhankelijk van het weer.
De middag is toegankelijk voor KNNV-leden en
IVN’ers en zowel voor beginnende als gevorderde
plantenkenners. Opgeven is noodzakelijk. Dit kan
bij Maya de Veer, mayadeveer@gmail.com of
Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl,  071–
40.16.029.
Zaterdag 26 september: excursie AWD-duinen (ingang Panneland).
We verzamelen om 10 uur bij de ingang Panneland
van de Amsterdamse Waterleidingduinen te Vogelenzang. Lunchpakket meenemen.
Wie wil meerijden, moet dit van te voren even
opgeven bij Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl,
 071–40.16.029.
Zondag 11 oktober, 14 uur: excursie op
begraafplaats Rhijnhof.
We gaan op de begraafplaats op zoek naar de
restanten van de oude buitenplaats. We wandelen
langs de mooie vijvers en bekijken de monumentale bomen. Op zo’n boom hebben we bijvoorbeeld
een keer een Blauwgrijze schorsmycena ontdekt,
een paddenstoel die nog nooit in Zuid-Holland
gevonden was.

Plantenwerkgroep
Algemeen
Zonder aparte plaatsvermelding vinden onderstaande studieavonden plaats in het gebouw van
de IJsclub Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341
NZ Oegstgeest (achter Oud Poelgeest) en tegenover de parkeerplaats van de sportterreinen, waar
volop ruimte is om te parkeren.
Activiteiten
Woensdag 10 juni, 19 uur: varens ter plaatse
bestuderen, Leidsestraatweg 14 in Oegstgeest.
We gaan in de tuin van Hermien Okker varens
bekijken en op naam brengen. Als er nog tijd over
is, maken we een korte wandeling door het bos
van Kasteel Endegeest.
Zaterdag 20 juni, 8:45 uur:
Ganzenhoek (km-hok 084-463).
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monitoren

Verzamelen op de parkeerplaats vóór Hotel Duinoord, Wassenaarseweg, te Wassenaar. De leiding
berust bij Koen van Zoest.
Na het voorlopen op 24 februari en de eerste ronde van 12 mei gaan we de tweede ronde van het
monitoren (opgegeven planten zoeken en tellen)
uitvoeren. Neem wat eten en drinken mee. De
tocht duurt drie à vier uur.
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:
• dinsdag 14 juli, 13 uur
• dinsdag 18 augustus, 13 uur
Donderdag 17 september, 19:30 uur, PIschool, Wassenaarseweg 499, Leiden: we
gaan met Koen van Zoest (schijn)grassen determineren. Neem je binoculair mee; zaal open vanaf
19 uur.
Donderdag 22 oktober, 19:30 uur: studieavond
Plantenwerkgroep. Het programma volgt nog.
Donderdag 19 november, 19:30 uur: studieavond Plantenwerkgroep.

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 u zich uiterlijk donderdag vóór 20
uur, voorafgaande aan de excursie opgeven,
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. 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 Openluchtzwembad 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 een ander
doel hebben, bij voorbeeld om het programma
voor het nieuwe jaar te bepalen. Ideeën voor het
programma zijn uiteraard altijd van harte welkom.
Wij hopen gezamenlijk te kunnen genieten van de
prachtige gebieden die ons land rijk is en ons daar
te laten verrassen door de vogels. In de groep is
een ruime belangstelling aanwezig voor alle aspecten van de natuur, zodat wij ons niet alleen richten

op het vogelen, maar op alles wat leeft en groeit.
Daarom streven wij ernaar met elkaar de blik
breed te houden, maar uiteraard met het accent
op de vogels. Wij verwelkomen dan ook een ieder
die deze instelling kan delen.
Activiteiten
Zaterdag 23 mei: Amsterdamse Waterleidingduinen, ingang Oase. Verzamelen om 7 uur,
station 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,  06–
51.19.09.83.
Zaterdag 13 juni: Zouweboezem. Verzamelen
om 7 uur, Openluchtzwembad De Vliet, Voorschoterweg 6, 2324 NE Leiden.
Het gebied van de Zouwe bij Ameide is een aantrekkelijk excursiegebied, waar wij een mooi rondje zullen wandelen. Het is deels moeras- , deels
weidegebied, in 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,  06–
51.19.09.83.
Zaterdag 11 juli: nachtzwaluwexcursie bij
Kootwijk. Verzamelen om 16 uur, Openluchtzwembad De Vliet, Voorschoterweg 6, 2324
NE Leiden.
We gaan naar de mysterieuze nachtzwaluw op
zoek op een nieuwe locatie, namelijk in het Kootwijkse Veld op de Veluwe, onder leiding van een
gids. Onderweg hopen we ook nog andere soorten,
zoals uilen, te gaan zien of horen. Aangezien de
nachtzwaluw pas na 22 uur zijn vlucht gaat maken, beginnen we de excursie aan het eind van de
middag op de Amerongse Bovenpolder, een natuurgebied in een oude arm van de Rijn. Nadat we
dit gebied hebben afgezocht op watervogels, gaan
we een hapje eten in de omgeving, waarna we om
de klok van 21 uur op onze rendez-vous met de
gids aankomen. Vanaf hier gaan we, speurend
naar vogels, wandelen over de heide en hebben
dan ook nog een goede kans uilen waar te nemen!
We blijven wachten totdat we dat geweldige geluid
van de nachtzwaluw horen.
We vertrekken dus aan het eind van de middag en
komen 's avonds laat thuis. De kosten van de gids
(90 euro) worden hoofdelijk omgeslagen.
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Aanmelden uiterlijk do. 9 juli 20 uur, bij Ad
den Toom,ad.den.toom@live.nl,  06–
51.19.09.83.
Zondag 23 augustus: De Putten, Hondsbossche Zeewering en bollenlandjes Verzamelen
om 8 uur, station De Vink.
Tussen Petten en Camperduin ligt de Hondsbossche Zeewering en ten oosten hiervan, in de Harger- en Pettemerpolder, het natuurreservaat De
Putten.
De Hondsbossche Zeewering wordt momenteel
met zandsuppletie versterkt, waardoor daar nieuw
duin en strand gevormd wordt. De Putten bevat
brak water met veel voedsel en is daarom geliefd
bij veel vogelsoorten, zoals kluut, grote stern,
groenpootruiter en kleine zilverreiger. En wie
weet, zit de grauwe franjepoot er weer. Ten slotte
gaan wij op zoek naar ondergelopen bollenlandjes,
waar veel steltlopers en andere watervogels zullen
foerageren.
Aanmelden uiterlijk do. 20 aug. 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–
51.19.09.83.
Zaterdag 19 sept: Oostvaardersplassen en
Lepelaarsplassen. Verzamelen om 8 uur, station De Vink.
Een najaarsexcursie naar de Oostvaardersplassen
is vaak goed voor het waarnemen van visarend,
boomvalk, waterral, ijsvogel, zeearend, baardman
en vele soorten ganzen en eenden. Dit is ook de
tijd van de vogeltrek, dus dwaalgasten kunnen ook
gezien worden. We gaan ook op zoek naar de
roodhalsgans tussen de duizenden brandganzen.
De raaf wordt hier ook gezien. Kortom, meer dan
genoeg om er een aangename dag van te maken.
We gaan lekker en stevig wandelen om alle mooie
kijkpunten aan te doen. Uiteraard maken we een
pitsstop in het nieuwe bezoekerscentrum.
Aanmelden uiterlijk do. 17 sept. 20 uur, bij
Ad den Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–
51.19.09.83.
Zaterdag 24 okt: Maasvlakte. Verzamelen om
9 uur, Openluchtzwembad De Vliet, Voorschoterweg 6, 2324 NE Leiden.
Een excursie naar de Maasvlakte is nieuw op de
kalender van onze Vogelwerkgroep. De Maasvlakte
is de laatste jaren een hot spot geworden voor
trekvogels, dwaalgasten en schaarse soorten,
zoals arendbuizerd, velduil, smelleken en slechtvalk. We zijn benieuwd wat de wind dit jaar meevoert.
Aanmelden uiterlijk do. 22 okt. 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–
51.19.09.83.
Woensdag 11 november: studieavond Vogels
op en rond De Kaag, 20 uur, IJsclub/MECgebouw Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ
Oegstgeest.
Op deze avond zal Ton Verkaik, vrijwilliger bij
Staatsbosbeheer, vertellen over zijn ervaringen op
en rond de Kagerplassen. Hij zal uitgebreid ingaan
op de verschillende vogels van het plassengebied.

Naast de natuurbelangen die in het gebied een rol
spelen, zal hij ook de economische en agrarische
belangen belichten.
Ron Mes, nieuw bestuurslid van de Leidse KNNV,
heeft vroeger onderzoek gedaan naar de grutto.
Hij telt grutto’s op slaapplaatsen, onder andere de
Lakerpolder (Kagerplassen). Hij zal vanavond reacties geven en het nodige toelichten.
Aanmelden uiterlijk ma 9 nov. bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–
51.19.09.83.
Woensdag 18 november, 20 uur: studieavond
jaarprogramma 2016 en half 2017. De vergadering wordt gehouden bij Anke Burgers, Ravelstraat 3, Leiden.
In gezamenlijk overleg zal het programma voor
het komende jaar vastgesteld worden. Ja, we gaan
deze keer zelfs door t/m juni 2017! En na het
‘werk’ gaan wij gewoon gezellig bijpraten.
Neem agenda en ideeën mee! Mocht je niet in
staat zijn te komen en heb je wel ideeën, geef die
dan liefst uiterlijk maandag 16 november door via
amm.burgers@gmail.com.
Aanmelden: amm.burgers@gmail.com,
 071–57.67.870.
Zondag 22 november: De Horsten, ingang
Voorschoten. Verzamelen om 9 uur, station
De Vink.
Om ook de bosvogels de aandacht te geven die ze
verdienen, hebben we een excursie naar het landgoed De Horsten in Wassenaar ingepland. Glanskop, grote barmsijs, raaf, vuurgoudhaan en havik
zijn enkele van de soorten die we kunnen verwachten. Uiteraard kijken we ook naar de grond
om de vele soorten paddenstoelen te bekijken.
Misschien spotten we zelfs een koning of koningin.
Aanmelden uiterlijk do. 19 nov. 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–
51.19.09.83.

Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep houdt op 8 september en
daarna elke eerste dinsdag van de maand tot en
met april 2016 een studieavond. 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? Welkom! Informatie
bij Jeannette Teunissen,  071–88.86.585,
KNNVLeiden5@gmail.com.
Eerstkomende data van de mossenavonden:
Dinsdag 8 september: studieavond mossen,
20 uur, Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon
20, 2201 SX, Noordwijk.
Dinsdag 6 oktober: studieavond mossen, 20
uur, Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20,
2201 SX, Noordwijk.
Dinsdag 3 november: studieavond mossen,
20 uur, Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon
20, 2201 SX, Noordwijk.
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komt, kan instappen, waarna we gezamenlijk naar
Elswout rijden. Leiding: Hans Adema.

Paddenstoelenwerkgroep
Zondag 27 september: excursie De Horsten,
10 uur. Verzamelen bij de ingang De Horsten aan
de Papeweg, Wassenaar/Voorschoten. Leiding:
Hans Adema.
Zondag 25 oktober: excursie landgoed Elswout bij Overveen, 10 uur. Verzamelen voor
het station van Heemstede/Aerdenhout. Daar is
voldoende parkeerruimte en degene die per trein

Zondag 22 november: excursie Coepelduynen, tussen Katwijk en Noordwijk, 10 uur.
Verzamelen op de parkeerplaats aan de Noordduinseweg bij de Buitenwatering in Katwijk, bij het
informatiebord aan de noordzijde van de parkeerplaats. Dit betekent in het begin wel even een
stukje doorstappen naar het gebied, maar van de
vier ingangen is deze het makkelijkst te vinden en
er is veel parkeerruimte. Leiding: Hans Adema.

Verslag KNNV-vogelexcursie Endegeest en
Lentevreugd
Om 8 uur ’s ochtends op 11 april kwamen zeven
leden van de Vogelwerkgroep bijeen voor een
wandeling in het parkbos rond Kasteel Endegeest.
Tijdens deze wandeling was het rustig, droog,
bewolkt en niet koud. We liepen eerst in de richting van het bos van Endegeest. Vlak voor het bos
zagen we Weidegeelsterren (zie foto). Ze stonden
nu mooi in bloei.
Midden in het bos stond een bankje waarop een
dichte slaapzak zat, rechtop. De slaapzak bewoog
wat. Blijkbaar had iemand zo hier op de bank geslapen. Het zag er nogal sinister uit.
Na het bos werd het terrein gevarieerder. Aan het
eind van de excursie bereikten we het kasteel, met
op het kasteelplein het beeld van Descartes, de
filosoof die twee jaar op Endegeest heeft gewoond.
Iets om even bij stil te staan, voordat we dit
bezoek afsluiten.
Daarna bezochten we, als extraatje, Lentevreugd,
ten noorden van Rijksdorp in Wassenaar. Voordat
we daar zouden gaan wandelen, besloten we nog
even koffie te gaan drinken bij De Klip. Achter het
restaurant kwam een Eekhoorn te voorschijn. De
bomen zaten nog niet in het blad, zodat het diertje
goed te zien was.

Weidegeelster (foto Anke Burgers)
Na de koffie reden we naar Lentevreugd. Op de
smartphone zagen we al dat het er zou regenen en
daar aangekomen constateerden we dat er inderdaad een bui overtrok. Daarna werd het echter
droger en gingen we Lentevreugd in. Intussen
begon het harder te waaien en werd het toch wel
fris. De weersvoorspelling zei dat het weer ’s middags slechter zou gaan worden. Zo kwamen we tot
het besluit om niet lang te blijven en vervroegd
naar huis te gaan.
Walter van der Meer,
inventariseerder vogels Endegeest

Website KNNV-Leiden verder uitgebreid
Bladgroen en Daucallium+ in kleur; ook voor IVN’ers!

Op de vernieuwde website van de KNNV-afdeling
Leiden en omgeving kunt u sinds kort onder meer
de jongste edities van Bladgroen en Daucallium+
volledig in kleur lezen. U kunt verder van deze
website de periodieken downloaden.
Al enige tijd staan alle activiteiten van de KNNVafdeling op de site. Deze zijn volledig actueel,
zodat u op elk moment ook eventuele wijzigingen
ten opzichte van eerdere vermeldingen in bijvoorbeeld Bladgroen kunt inzien. Dit kan door de
betreffende activiteit op de site aan te klikken.
Details, zoals precieze tijd en plaats, worden zo
snel en efficiënt zichtbaar.

Sommige activiteiten staan ook gratis open voor
IVN-leden. Benut dus de mogelijkheden die de
website www.knnv.nl/leiden u biedt.
Ontvangt u Bladgroen niet in kleur, maar wilt u
het toch graag ook in kleur inzien of downloaden,
dan kunt u dit doen via:
http://www.knnv.nl/afdeling-leiden/daucallium, of
via de site www.knnv.nl/leiden (doorklikken op
‘PERIODIEKEN’). Onderaan de pagina kunt u de
beide bladen onder ‘Bijlage:’ aanklikken en desgewenst downloaden.
Jan Westgeest, webmaster
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Project Vissenmonitoring 2014: een verslag met een staartje
Het monitoren van de waterflora en -fauna in
Havenwijk-Zuid te Leiden ging in januari 2014
voor het tweede jaar van start. Zo telden we
onder andere. met behulp van een sterke zaklamp
de populatie van de rivierdonderpadden (Cottus
perifretum) in traject 12, nabij de voormalige
Meelfabriek. Die maandelijkse telling maakte deel
uit van een één jaar durend onderzoek in opdracht
van Stichting RAVON (Reptielen, Amfibieën en
Vissen Onderzoek Nederland) en het CBS. Inmiddels is over dit ‘zaklampvissen’ naar rivierdonderpadden een publicatie van RAVON verschenen, die
u kunt teruglezen op:
www.onderwaterinleiden.nl/in-de-media
(Schubben en Slijm 22, december 2014).
Achter de schermen werd in het eerste kwartaal
van 2014 hard gewerkt aan de fototentoonstelling
Blik onder water in Leiden (BOWL), die, terugblikkend, een enorm succes is geweest. Er is zelfs een
nominatie voor de landelijke natuurprijs ‘De Gouden Zwaluw’ van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap uit voortgekomen! Via
http://nederlandscultuurlandschap.nl/wat-doetvnc/stimuleren/gouden-zwaluw/ kunt u hierover
meer lezen.

Op 11 juni wordt bekend wie van de zes genomineerden met de prijs naar huis gaan.

In 2014 zijn heel veel vissenmonitoringsrondes
simultaan uitgevoerd tijdens de excursies die
RAVON had georganiseerd in het kader van BOWL.
In totaal hebben ruim tweehonderd mensen deelgenomen aan de diverse excursies. Deze werden
zowel langs de kant lopend (overdag en ’s avonds)
als in het water (via de snorkelmethode mét speciale toestemming) uitgevoerd. Ook hebben we
een aantal keren met Leon Olsthoorn slootje
geschept en hebben er diverse mensen vanuit de
doorzichtige kano gemonitord (onder wie wethouder Frank de Wit van Leiden!).
Een aantal vondsten en opmerkingen van excursiegangers en omstanders wil ik graag met u
delen.
Toen we een snoek vonden, bleven we er ruim een
kwartier bij staan; het dier bleef onverstoord liggen: ‘Die doet aan ‘mensenmonitoring!’ zei een
van deelnemers. En een bericht over de doorzichtige kano in de Haven ontvingen we via Facebook:
‘Dit moet je gedaan hebben als je in Leiden bent!’
‘Blik onder water in Leiden’ kon mede worden uitgevoerd door een donatie uit het Lokale initiatieven Fonds van de gemeente Leiden, dat duurzame
en leerzame (wijk-)projecten steunt. We zijn daarom heel blij dat onze tentoonstellingsmaterialen
ook in 2015 hergebruikt kunnen worden, zoals
tijdens de AquaHortus2015, een enorme aquarium- en terrariumtentoonstelling, georganiseerd
door LATV De Natuurvriend i.s.m. met de Hortus
Botanicus Leiden. Wij zullen er met een aantal
aquaria met daarin (aquatische!) grachtbewoners
vertegenwoordigd zijn.
Het traject langs de Begraafplaats Groenesteeg
had ik als projectleider nog niet eerder besnorkeld: daar begon ik pas mee toen Duikvereniging
LOVCalypso dit stukje uitzocht om mee te gaan
monitoren. Direct tijdens de eerste snorkeltocht
vonden we al vijf vissoorten, waaronder een bijzonder geïnteresseerde paling die wel héél dichtbij
kwam voor een interview! Het was een grote verrassing dat dit traject tóch zoveel leven herbergt.
Met zoveel stenig substraat en maar weinig waterplanten (veel begraafplaatsbomen hebben een
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enorm bladerdak boven deze Binnenvestgracht)
‘verwacht’ je toch een wat minder uitbundige
fauna. Maar uiteindelijk telden we er in de zomer
van 2014 toch zeker tien soorten vis, waaronder
de beschermde rivierdonderpad en de paling. Zo
zie je maar: een grachtje kan er vies of ontoegankelijk uit zien: trek de stoute vinnen aan en je
staat versteld van weer een nieuwe onderwaterhabitat met bijbehorende bewoners!
Wat ook bijzonder leuk is om te noemen, is het
grote ‘zwaan-kleef-aan’ effect van de groepsexcursies. We startten vanaf diverse horecazaken
aan de Haven en liepen rond in speciale groene
vissenmonitoringshesjes, met of zonder ‘sterke
zoeklichten’. Soms, als we vertrokken bij Speeltuinvereniging De Doorbraak, sprongen we ook
nog eens als kikvorsen de Binnenoostsingel in – en
dat leverde heel veel geïntrigeerde voorbijgangers
(inclusief kinderen!) op. Ook toeristen met een
ligplaats in De Haven keken hun ogen uit. Die
namen we dan mee vanaf onze startplek bij De
Volharding, Visbrasserie de Poort of Dok2 en we
lieten hun meekijken met de rest van de groep. Zo
bestond de grootste groep in augustus uit maar
liefst 22 man!
Eind augustus peddelden enkele onderwaterfotografen rond in de doorzichtige kano: ze hadden
een voucher ontvangen omdat ze zo’n prachtige
foto hadden aangeleverd voor de speciale zoutkistdeksels in de wijk. Ze hebben elk ruim een uur
hun ogen uitgekeken en ondanks de fikse wind
(kracht 5) en half bewolkte hemel enorm genoten.
‘Het is alsof je door een doorzichtige duikbril kijkt
én je wordt niet nat!’ zei een van hen.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland had intern
een mailtje rondgestuurd wie er zin had in een
speciale avondrondleiding langs de grachten (met
de zaklamp). Daar kwamen twaalf mensen op af
We telden die avond maar liefst tien soorten! Een
van de deelnemers zei aan het einde van de
excursie: ‘Het blijft boeiend om in het water te
kijken.’
Ook tijdens de laatste excursie, die met 22 man in
augustus, telden we tien soorten. Maar dit keer zat
er een heel nieuwe soort bij voor ons onderzoeks-

gebied: de snoekbaars! Een fervent sportvisser die
met zijn zoon mee was gekomen, zei daarover het
volgende: ‘Met een zaklamp zie je de vis goed,
want hij blijft gewoon zitten.’ En: ‘Je hebt meer
controle over je zaklamp dan over de zon.’
Dat betekent duidelijk dat zaklampvissen een ‘blijvertje’ moet zijn; we telden ’s avonds ook vaak
veel meer soorten dan overdag.
Er is inmiddels een aantal artikelen verschenen
over het project, zoals in de Visatlas van ZuidHolland en in de Community Lovers Guide to
Leiden.
Wilt u verder hierover lezen, ga dan naar website
www.onderwaterinleiden.nl.
Bezoek verder de Hortus Botanicus in Leiden tussen 5 en 27 september 2015: u zult uw ogen uit
kijken met ruim honderd bakken vól leven!
Aaf Verkade
foto paling Dikkewang: Sijmen Groot
andere foto: Sijmen Groot

Oproep tot bijzondere IVN-wandelingen
Via omwegen kwam bij mij (IVN’er) de vraag of ik
iemand wist die met Arne, een autistische jongeman van 29 jaar, van tijd tot tijd in de natuur zou
willen wandelen.
Deze vraag kwam tot mij via zijn begeleidster bij
Gemiva. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die op eigen kracht (nog) niet kunnen leven in
onze samenleving. Denk daarbij aan mensen met
een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke
handicap of aan mensen met een lichamelijke handicap of niet-aangeboren hersenletsel. Gemiva
ondersteunt hen bijvoorbeeld in hun eigen woonomgeving, op school, op hun werk of in de locaties
van Gemiva.
De begeleidster van Arne, Wil van der Salm, doet
de volgende oproep:

‘Toen ik in contact kwam met Arne, een autistische
jongeman met een licht verstandelijke beperking,
moest ik gelijk aan IVN denken.
Arne is 29 jaar en woont in Wassenaar. Hij houdt
veel van de natuur. Hij weet er veel van af en zou
graag met een maatje door de natuur struinen in
bijvoorbeeld Meijendel.
Is er iemand die Arne blij wil maken met een rondje natuur één keer per twee weken? Mocht u meer
informatie willen hebben, dan kunt u contact opnemen met zijn begeleidster, Wil van der Salm, email: Wil.van.der.Salm@gemiva-svg.nl of  06–
13.03 77.67.’
Dank alvast aan mogelijk belangstellenden!
Met vriendelijke groet,
Henny Blom (IVN afdeling regio Leiden)
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Verslag KNNVvogelexcursie Zaans
Rietveld, De Wilck en
Amalia-hut
Dertien moedige vogelaars verzamelden zich op 21
maart om 7 uur `s ochtends voor een tocht naar
het Zaans Rietveld, De Wilck en de Amalia-hut bij
Spookverlaat. Moedig? Jazeker, want het weer was
andermaal niet best. Met een teleurstellende temperatuur van zo’n 5 à 6°C, een stevige noordwester (3 à 4 Bft) en ook nog wat buitjes moesten we
genoegen nemen. Het mindere weer weerhield ons
niet om met vier auto’s naar het Zaans Rietveld te
rijden, waarbij de fraaiste auto – een heuse Jaguar
– vreemd genoeg op de parkeerplaats achterbleef.
Zaans Rietveld
Het Zaans Rietveld is een natuurgebied ten zuiden
van Alphen aan de Rijn, in 2006 ontwikkeld onder
auspiciën van Staatsbosbeheer en sinds 2007 officieel deel uitmakend van de provinciale ecologische hoofdstructuur, zoals dat in hedendaags
beleidsporno heet. Eigenlijk is het een natuurgebiedjé, want het is slechts 38 hectare groot (‘En
dan: wat is natuur nog in dit land?’, dichtte J.C.
Bloem zeventig jaar geleden al). Bovendien zitten
er ook nog een paar actieve en dus zwaar gemotoriseerde agrariërs in het gebied, zoals we mochten
vaststellen. Maar niet getreurd, want we stonden
nauwelijks in het natte grasland of we hoorden al
een zeer luide winterkoning en de zojuist gearriveerde tjiftjaf. Ook de rietgors bleek weer van de
partij en liet zich duidelijk horen en zien. We liepen het rondje van 3,5 km met de klok mee. De
gebruikelijke vogels in zo’n gebied (zoals grauwe
gans, brandgans, grutto, smient, nijlgans en wintertaling) lieten zich gemakkelijk waarnemen,
evenals een paar flinke hazen.
Helaas waren de weercondities niet zodanig dat we
rustig konden uitvogelen of de grutto’s die we
zagen wellicht IJslandse waren (volgens de registraties op www.vogelkijkhut.nl waren het IJslandse
grutto’s). Sommigen van ons hoorden de wulp.
Maar duidelijk gezien werd deze toch niet zo kleine
vogel niet, althans niet door mij, eigenaar van een
Swarovski-verrekijker en telescoop. Ook de vurig
verhoopte veldleeuwerik werd niet waargenomen.
Persoonlijk vond ik de altijd elegante kluten en de
fraaie zomertalingen, gezien op het plasje midden
in het gebied, het mooist.

Verrassende horeca
Na zo’n twee uur lopen en staan in zulk weer krijgt
een mens erg veel zin in koffie, het liefst met iets
erbij. In de auto dus weer en op naar Hazerswou-

de-Dorp. Toegankelijke horeca bleek daar niet
voorhanden, maar de avontuurlijke Anke regelde
voor ons een koffie in De Driehof, een ‘zorglocatie
voor ouderen met dementie’. Ofschoon wij (nog)
niet tot de primaire doelgroep van De Driehof
behoren, werden wij hartelijk ontvangen in het
warme restaurant en genoten van onze koffie (al
was mijn cappuccino kwalitatief wel nagenoeg
dement).
Wind over De Wilck
Opgewarmd trokken we vervolgens naar De Wilck,
die weidevogelparel ten oosten van Leiden. We
reden naar het oostelijk scherm. Een deel van de
groep bleef daar staan met de telescopen, terwijl
een moediger gedeelte – ondanks de schijnbaar
almaar toenemende wind – de polder inliep. Op dit
moment is het hoogseizoen in De Wilck. Naast de
jaarvogels zijn de wintergasten (smient, kolgans
en pijlstaart) er nog volop en inmiddels zijn de
zomergasten grutto en zomertaling er gezellig bij
gekomen, al gaat het er niet altijd gezellig aan toe
in het grasland. Er was genoeg te zien in het veld,
maar de gure wind bemoeilijkte het aandachtig
vogelen. Ook de poldergroep keerde verkleumd al
vrij snel terug. Er werd besloten om – tot slot –
een bezoek te brengen aan de vogelkijkhut Amalia.
Amalia-hut Spookverlaat
Het bezoek aan de kleine, maar sympathieke
vogelkijkhut Amalia in Spookverlaat was een ware
verademing na al die Hollandse polderwind in De
Wilck. Je kunt – zo vonden we – bijzonder lekker
zitten en vogelen in dit hutje. Het ooievaarsnest,
gelegen naast het pad, mag zich verheugen in
bewoning. En dan weet je: het is voorjaar en
maakt je hart een extra slag! Figuurlijk dan, want
met een echte extra slag kun je beter naar de
huisarts gaan.
Vanuit de hut zagen we eigenlijk alleen het gewone grut op het eilandje en de plas (grauwe gans,
krakeend, kuifeend, meerkoet, waterhoen, en dergelijke). Niets bijzonders dus. Toch gaat er niet
veel boven het rustig en aandachtig kunnen observeren van vogels die zich niet bespied wanen. Zo
beleefde de Vogelwerkgroep een genoeglijk slot
van een mooie vogelexcursie met 44 soorten.
Theo Bijvoet
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VANAde en de wijde weiden
dens de wandeling. (Vaste gids is ook de poldergids John v.d. Willik uit Oude Wetering).
Een van de deelnemers, een natuurgids, merkte
op: “Er is weinig natuur te zien tijdens deze
wandeling”. Dat klopt, de verhalen gaan meer
over de ontstaansgeschiedenis en het waterbeheer dan over wat er groeit en bloeit. Een vast
rustig onderdeel is kennismaking met de bedrijven en producten uit de polder. Tussen start
en finish is het flink doorlopen, klimmen over
hekken en soms kijken naar de vogels, dit jaar
Smienten en één eerste Kievit. Plus voorjaarsbloeiers als Speenkruid en Klein hoefblad. Met
op het erf ’n wc-stop, wat drinken en op de bank
het eerste zonnestraaltje pikken.
Vooral is het genieten van de ruimte, wolken en
van elkaar. De wandelingen zijn tot nog toe altijd volgeboekt. Wanneer Johan wel had kunnen
gidsen waren er dit jaar ook weer 100 deelnemers geweest. Maar omdat wij niet meer dan
15 personen per gids willen hebben, werden het
er 85. Na een wandeling van ruim 2 uur wacht
als afsluiting nog de glühwein en een maaltijd.

De Agrarische Natuurvereniging rond Oud Ade
heeft een nieuw logo en een nieuwe website.
Rond 1998 begon het idee op te komen om
weidevogelbeheer via een verenigingsstructuur
te organiseren. Om zo beter met elkaar af te
stemmen wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om de weidevogels te beschermen.
En om zo inzicht te krijgen wat wel en wat niet
past binnen de agrarische bedrijfsvoering.
Ondertussen is er heel wat kennis en ervaring
opgedaan. Van belang is in ieder geval dat er
kennis wordt uitgewisseld. En er naast broedgebieden vooral ook voldoende foerageerplaatsen zijn voor de jonge vogels. En natuurlijk voldoende weidevogelwachters die in het maaiseizoen de nesten kunnen traceren. Johan Kieft is
een van de wachters van het eerste uur, met
veel ervaring die hij probeert over te dragen.
Johan, oprichter van de Werkgroep Agrarisch
Natuurbeheer, is ook nog altijd actief in het hakhoutbeheer in het Ommedijkse bos, de Zwanburgerpolder en de Boterhuispolder. En meestal
is hij gids bij de VANAde winterwandeling. Dit
jaar één keer niet. De ontvangst was dit jaar op
8 maart op het bedrijf van Petra Nieuwendijk en
de wandeling ging door de Blauwe polder. Met
halverwege een stop op zorgboerderij Catrina’s
Hoeve, de boerderij van Leon van de Geest en
Wilma van Santen. Als IVN-gidsen liepen mee
Hennes, Jan Hendrik, Wout en Uka. Zoals gebruikelijk zorgt VANAde voor de contacten met
het bedrijf en de IVN-ers voor de verhalen tij-

Deze formule, bezoek bij een bedrijf gekoppeld
aan een wandeling door de polder, werkt nu al
een aantal jaren succesvol. En is onderdeel van
het programma om mensen te betrekken bij het
buitengebied rond de steden. Om dit te bereiken
werkt VANAde naast IVN samen met andere
agrarische natuurverenigingen. Rond Leiden in
het collectief Groene Klaveren en in het Groene
Hart in de Stichting Groene Hart kloppend hart.
Een belangrijke partner is ook de Stichting Wijk
en Wouden.
Voor meer informatie kunt u terecht op de sites
www.Vanade.nl,
www.degroenklaver.nl,
www.erkendstreekproduct.nl,
www.groenehart.nl en
www.landvanwijkenwouden.nl
Uka Dijkstra

De jaloerse waterkip
In 2002 werd ik tijdens de IVN-gidsencursus geinspireerd door de verhaaltjes die Els Löhr vertelde tijdens excursies. Dat mondde uit in het
verzamelen en herschrijven en later zelf schrijven van natuursprookjes en –mythen, die op het
internet verschenen. Nu 13 jaar later verschijnt
er een derde boek bij de KNNV-uitgeverij: De
jaloerse Waterkip. 23 verhalen die merendeels
gaan over planten en dieren in, op en bij het
water, zoals de meerkoet uit het titelverhaal, de
meeuw, de blauwe reiger, het moerasvergeetme-nietje, maar ook over de maan, de grutto en
de mier. Het boek is weer mooi vorm gegeven
met mooie natuurfoto’s.

Ik vertel tijdens een excursie een of twee verhalen over een plant of dier, de mensen luisteren met een glimlach en zijn daarna meer geinteresseerd in de informatie over het onderwerp.
Els Baars
De Jaloerse Waterkip, Els Baars
In boek- en webwinkels te koop voor € 14,95.
In de Groene Winkel van IVN Leiden en bij de
KNNV-uitgeverij 10% korting.
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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. Ruim 18.000 leden 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:
info@scriptnoordwijk.nl

Mutaties IVN
Adreswijziging of opzegging aan
penningmeester.ivn.leiden@gmail.com,
penningmeester IVN, Afdeling Leiden,
Burg. Colijnstraat 183, 2771 GL Boskoop,
IBAN-nr. NL88 TRIO 0197 9101 73.

Bestuur, werkgroepen en contactpersonen IVN-afdeling regio Leiden
Bestuur
• Floris de Boer
(voorzitterstrio)
Kooiland 69
2264 MT Leidschendam
 070–32.76.084
florisdeboer@hotmail.com
• Maddy van Holland
(voorzitterstrio)
Heelblaadjespad 4
2353 PA Leiderdorp
 071–54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl
• Joop Vlieg
(voorzitterstrio)
Nassaulaan 8
2341 ED Oegstgeest
 071–51.90.439
j.vlieg@gmx.net
• Ria Fijn van Draat
(secretaris)
Satijnvlinder 15
2317 KJ Leiden
 071–52.10.887
ivnleiden@hotmail.com
• Leo van den Ouden
(penningmeester)
Burg. Colijnstraat 183
2771 GL Boskoop
 0172–21.66.23
penningmeester.ivn.leiden
@gmail.com
• Wouter Gerstel
Van Poelgeestlaan 49
2352 TA Leiderdorp
 071–58.96.392
woutergerstel@gmail.com
• Sonja Meijer
Rooversbroekdijk 17
2161 LM Lisse
 06-51.41.18.77
scmeijer@yahoo.com
• Els Witte
Ambrosiadal 15
2317 HG Leiden
 071–52.13.620
elswittemaas@gmail.com
Sluitingsdatum Bladgroen 15’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 16’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 16’2:

Redactie Bladgroen
Hans ter Mors
 071–36.17.521
info@scriptnoordwijk.nl
Peter van den Berg
 06–18.21.03.79
Duingroep
Henk van Haastregt
 070–51.11.430
henk.haastregt-van
@ziggo.nl
Mariëtte van Leeuwen
 06–10.00.24.62
mariette.van.leeuwen
@hotmail.com
Strandwerkgroep
Ellen van der Niet
 071–36.15.607
ellen.van.der.niet@hetnet.nl
Groene Groep
Voorlopig niet actief
Vogelwerkgroep
Floris de Boer
 070–32.76.084
florisdeboer@hotmail.com
Werkgroep Leiderdorp
Wouter Gerstel
 071–58.96.392
woutergerstel@gmail.com
Kindernatuurgroep
Els Witte
 071–52.13.620
elswittemaas@gmail.com
Jeugdactiviteiten Cronesteyn
Ankie Hoogendoorn
mail@ahoogendoorn.nl
 071–56.13.543

1 oktober 2015
1 januari 2016
1 mei 2016

Werkgroep Cronesteyn
Maya de Veer
 071–53.16.051
mayadeveer@gmail.com
Wandelingen
(voorlopig) Lex Burgel
 071–51.72.832
burgel@casema.nl
Groene Winkel
Mariëtte Elshoud
 071–58.91.560
jetelshoud@hotmail.com
Werkgroep van Beeld en Geluid
Sjaan van Agtmaal
 071–52.22.997
svanagtmaal@ziggo.nl
Agrarisch Natuurbeheer (WAN)
Vacature per 1-1-2013
Actieve Natuurtochten
(WANT)
Nanko van Kampen
 06–38.34.15.02
nvkampen@casema.nl
Tuinen Natuurlijk!
Marieke Boelsma
 06–22.37.01.31
mboelsma@casema.nl
Werkgroep Beleef de Natuur
Dorine Meijer
 06–15.01.81.55
wgbeleefdenatuur@gmail.com
Natuurverhalen
Els Baars
www.natuurverhalen.nl

PostNL

.

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

Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen!

