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Er zijn er kennelijk meer die van Bladgroen houden!

IVN, Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid over Nederland heeft
IVN 174 plaatselijke afdelingen. Circa 23.000 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.
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Van de Voorzitters
Van de voorzitter KNNV
Dit is alweer de laatste Bladgroen van 2015. De
herfst is begonnen en de programma’s van de
werkgroepen zijn al tot een klein eindje in 2016
ingevuld. Er zijn weer leuke en leerzame activiteiten bij; de moeite waard om mee te doen!
Kijk ook eens op de websites, die van onszelf
(www.knnv.nl/leiden) en die van de landelijke
KNNV (www.knnv.nl). De uitgeverij heeft prachtige
boeken: je kunt bijv. tuinambassadeur worden en
mensen advies geven over natuurlijk en diervriendelijk tuinieren, maar ook het kampeer- en reisprogramma voor 2016 is daar te lezen. Het is een gevarieerd aanbod en - zoals u weet - ook IVN’ers
kunnen boeken voor een onvergetelijke natuurreis!

Inmiddels hebben de landelijke besturen van KNNV
en IVN geconstateerd dat er nog niet voldoende
draagvlak bij beide organisaties is om al snel tot
één natuurvereniging te komen. Er wordt nu gedacht aan een lichte koepelorganisatie die de plaatselijke samenwerking her en der kan ondersteunen. Intussen wordt er ook naar andere natuurorganisaties gekeken of ze deel kunnen uitmaken van
deze koepel. Het streven blijft om tot één organisatie te komen, maar dan wel in een wat rustiger
tempo.
Ik wens u allen een goed seizoen toe en tot ziens
bij een van de activiteiten.

Van de IVN-voorzitter
Het radio-, en tegenwoordig ook tv-programma
Vroege Vogels doet sinds 1991 onderzoek naar de
aanhang van natuur- en milieuorganisaties. De
laatste update van dit onderzoek is van december
2014. Het toont aan dat in 2014 het totaal aantal
donateurs en leden met ruim 60.000 is gedaald. In
2003 bereikte de groene aanhang nog een piek
met ruim 4,1 miljoen. Inmiddels zijn we terug op
het niveau van 1998.

vast. Ze willen wel betalen voor ideële projecten,
crowdfunding of acties, of ze betuigen steun via
facebook en petities. Eenmalig geld overmaken of
betalen via sms of airmiles-sparen voor het goede
doel wordt populairder. Een groot aantal clubs
meldt, dat de financiële steun behoorlijk op peil
blijft, alleen komt het geld nu anders binnen. Dat
vraagt om een heroriëntatie en vaak een heel
andere aanpak.’

Corrie van Kralingen-Kroon

Welke omvang past bij ons?
De ontwikkeling van het ledenbestand is niet voor
elke organisatie negatief. Als IVN mogen we ons
gelukkig prijzen met nog steeds een zekere groei
van het ledenaantal. Op dit moment staat de teller
– landelijk - op 22.965. Eind 2013 was dat 21.834.
Een beetje ironisch is dit wel. Het IVN was immers
altijd vooral een club van doeners. Een kadervereniging, heet dat chique. Iemand zei mij eens: ‘Als
je slapend lid wilt worden hoef je je niet bij de IVN
aan te melden. Wordt dan vooral lid van Natuurmonumenten of zo’. Dat was inderdaad het ideaal:
een vereniging van natuurgidsen, allemaal in het
bezit van de Natuurgidsencursus of vergelijkbaar.

Hoeveel draagvlak heeft groen?
Over de oorzaken bestaan uiteraard allerlei meningen en standpunten. De eindredacteur van
Vroege Vogels, Joost Huijsing, zegt er dit van:
‘Toen de ledenaantallen vijf jaar geleden gingen
dalen, werd door veel deskundigen de crisis als
hoofdmotief aangewezen. Om te bezuinigen zouden mensen hun steun opzeggen. Toch lijkt het nu
een structureler probleem. Vele jaren achter elkaar lid zijn van een organisatie lijkt voor mensen
onder de dertig niet meer zo gewoon als voor hun
ouders. Jongeren vinden natuur en milieu nog
steeds belangrijk, maar leggen zich niet lange tijd
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Mensen die zich richten op ‘het publiek’. Enthousiastelingen, die met groepen de natuur in trekken
of bezig zijn met het verzorgen van cursussen.
In de ledenadministratie kon dit natuurlijk nooit
honderd procent consequent doorgevoerd worden.
Landelijk heeft IVN dan ook nieuw beleid ontwikkeld, waarbij het donateurs aanmoedigt om toch
maar gewoon lid te worden. Maar het beeld van
een activistische en enthousiaste club mensen, die
het belang propageert van de natuur, dat beeld
blijft gelukkig bestaan. Wat is daar ironisch aan?
De grote verenigingen en stichtingen, die mikken
op brede steun, worden geconfronteerd met verminderde aantallen leden en/of donateurs, terwijl
een aantal kleine spelers die het moeten hebben
van vrijwilligers, juist groei laat zien.

Ledendag (foto: Peter Mol)
digt aldus: ‘Al met al een heerlijke dag in Leiden.
Dank aan IVN regio Leiden voor de goede verzorging!’ Zie voor het complete verhaal:
https://www.ivn.nl/afdeling/landelijk/nieuws/2015
06/ivn/provinciale-ledendag-zuid-holland-2015.
Inderdaad is het een hele eer om zo’n evenement
mee te mogen organiseren, maar het is ook een
hoop werk. Ook landelijk vindt er jaarlijks zo’n
toogdag plaats. Drie keer raden wie in 2016 aan
de beurt is om de rol van ontvangende afdeling op
zich te nemen. Inderdaad, dat zijn wij.

Geven en ontvangen
In het vorige nummer van Bladgroen roept mijn
collega-voorzitter, Corrie van Kralingen, de leden
van de KNNV Leiden e.o. op om meningen te ventileren over de voorgestelde fusie KNNV-IVN. Het
voorafgaande speelt daar op in. Stel dat het op
enig moment tot een fusie komt, moeten we dan
ons ten doel stellen zo groot mogelijk te worden?
Mijn persoonlijke mening is, dat het belangrijker is
om zoveel mogelijk positieve belangstelling voor
de natuur te kweken bij het publiek in onze regio.
Dat gaat niet zonder leden. Maar dat hoeven er
geen duizenden te zijn, zeker niet als ze ‘slapen’.
Moeten we in een gefuseerde situatie het lidmaatschap aantrekkelijk maken door er bepaalde – materiële - voordelen aan te verbinden? Bij voorbeeld
zoals sportverenigingen dat doen? Of moeten we
blijven benadrukken dat we als leden toch in de
eerste plaats inzet en deelname van elkaar verwachten? Dus niet iets krijgen, maar eerder iets
geven? Om met onze oosterburen te spreken: jede
Konsequenz führt zum Teufel. Dat indachtig gaat
mijn voorkeur toch uit naar het laatste.

Werkgroepen
Het echte werk van de IVN gebeurt uiteraard in de
werkgroepen. Ter voorbereiding van de Algemene
Ledenvergadering eind maart 2016 worden de
jaarverslagen weer opgesteld. Dan zal opnieuw
blijken dat we samen een indrukwekkende berg
werk verzetten. Levend en levendig, zo mag je
onze werkgroepen karakteriseren. Regelmatig is
sprake van verandering en vernieuwing. Om elkaar daarover bij te praten organiseren we elk half
jaar een coördinatorenvergadering, voorgezeten
door de vicevoorzitter interne zaken, Maddy van
Holland. Op 1 september was er weer zo’n bijeenkomst. Leuk om te horen dat de groep die de nieuwe Basiscursus Natuur heeft opgezet, voldoende
cursisten heeft verzameld om van start te kunnen
gaan. Ook leuk om de nieuwe werkgroep ‘Op je
gezondheid’ te mogen verwelkomen. De doelgroep
wordt gevormd uit mensen voor wie gezondheid
niet vanzelfsprekend is.

Waar zijn we mee bezig?
En wat brachten we daar van terecht sinds het
vorige Bladgroen (mei 2015)? Natuurlijk was er
weer een hele rits excursies en cursussen. Niet
iedereen weet dat de folder met al die activiteiten
van ons makkelijk te downloaden is van onze site:
https://www.ivn.nl/afdeling/leiden/nieuws/201507
/folder-oktober-tm-december-te-downloaden.

Noteer in uw agenda, 1:
Landelijk dag IVN op zaterdag 16 april 2016 in
de Stadsgehoorzaal Leiden.

Conform de plannen is er aandacht besteed aan
ledenactiviteiten. Zo was er de Insectenspecial op
woensdag 17 juni in de IJsclub en konden we onze
achterban op donderdag 10 september een lezing
aanbieden over de Zandmotor. In beide gevallen
was aan deze activiteiten een excursie verbonden.
De Insecten Special werd verzorgd door onze eigen experts Gerard van der Klugt en Leon Olsthoorn. De Zandmotor werd vanuit diverse perspectieven onder de loep genomen door Johan
Apeldoorn en Chris van Wijk, die ook actief zijn in
IVN Den Haag e.o.

De twee coördinatoren van de Duinwerkgroep
moesten om allerlei redenen hun taak neerleggen.
Henk van Haastregt en Mariëtte van Leeuwen,
dank je wel voor wat jullie gedaan hebben! Zij en
het bestuur zoeken nog naar vervangers. Maya de
Veer was jarenlang de inspirerende en hard werkende coördinator van de Werkgroep Cronesteyn,
maar ook zij moest binnen de haar beschikbare
tijd prioriteiten herschikken. Zij treedt dus terug in
deze hoedanigheid. Dank je wel Maya! Voor alle
drie IVN’ers geldt dat er hopelijk op enig moment
weer mogelijkheden zijn om, wellicht voorzichtig,
opnieuw wat IVN-werk op te pakken.
De Werkgroep Kinderen en jeugd (Jeugdnatuurclub) gaat voortaan verder als Werkgroep Scharrelkids. Ook het programma verandert enigszins.
Daarover later meer. Natuurlijk is er nog veel
meer te melden, maar daar laat ik het nu even bij.

In 2015 waren wij gastheer c.q. –vrouw ter gelegenheid van de jaarlijkse ledendag van de dertien
IVN-afdelingen in onze provincie. Onze provinciale
koepel schreef daarover een kort verslag. Dat ein-
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Ik sluit af met nog twee data die het waard zijn
om nu al in de agenda vast te leggen.

Noteer in uw agenda, 3:
In tegenstelling tot 2015 organiseren we in
2016 weer een gezamenlijke nieuwjaarsreceptie met de KNNV, en wel op zaterdag
23 januari. De locatie is nog niet bekend,
want dit is mede afhankelijk van de plek die we
gaan uitkiezen voor de excursie die traditioneel
voorafgaat aan de receptie.

Noteer in uw agenda, 2:
Jan Westgeest houdt een presentatie Vogels en
liefde, op 8 december 2015 in het Wellantcollege, Lange Voort 70 te 2341 KD Oegstgeest.
Aanvang: 19:30 uur. De zaal is vanaf 19 uur
geopend. Meer daarover elders in dit blad.

Floris de Boer

De rode beuk van Groenesteeg
In het Nederlands Dagblad van 28 augustus stond
een artikel van Petra Noordhuis over de meest
imposante boom van begraafplaats Groenesteeg,
door haar aangeduid als ‘de ingedeukte rode
beuk’. Haar verslag past in een reeks stukken over
‘bomen met een verhaal’. Een citaat:

Ik raak de stam even aan. Het voegt voor mij weinig toe, nu ik zijn geritsel al heb gehoord op deze
winderige dag, maar ik begrijp wat Kathmann
bedoelt. Zo’n grote oude boom is een indrukwekkend natuurverschijnsel. De knobbelige stam en
de laaghangende takken prikkelen de fantasie. Bij
de natuurexcursies die Kathmann geeft, blijven de
mensen altijd lang staan bij de rode beuk, vertelt
ze. ‘De beuk is kort en gedrongen, het lijkt wel
zo’n stripfiguur die een klap heeft gehad en helemaal is ingedeukt. Ik ken geen enkele andere
beuk die er zo uitziet.’

‘Je moet hem even aanraken, dan voel je zijn
kracht,’ had Marian Kathmann de avond ervoor
telefonisch gezegd. Zij is vrijwilligster van IVN,
een instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, en ze geeft natuurexcursies op de begraafplaats. Bijna pluk ik een paar blaadjes, omdat ik
de kleur ervan zou willen bestuderen. Sommige
bladeren zijn groen, andere bruin. Vanaf een
afstand ziet de kruin er roodbruin uit. Maar iets
weerhoudt me. Zoiets doe je niet bij een boom die
al bijna tweehonderd jaar onweersbuien, droogte,
storm en kapdrift heeft overleefd.

Het artikel eindigt met de opmerking van Marian
Kathmann dat beuken gemiddeld 180 tot 200 jaar
oud kunnen worden, maar dat dit exemplaar, niet
gehinderd door bestrating en dus voldoende voorzien van voeding en water, de 400 jaar wel zou
kunnen halen.
Hans ter Mors
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Programma werkgroepen
KNNV tot februari 2016
De hieronder weergegeven activiteiten staan ook
vermeld op de website www.knnv.nl/leiden en de
gegevens kunnen daar dus ook worden ingezien.

Vogelwerkgroep

Algemene excursies en
andere activiteiten

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 opgeven uiterlijk vóór donderdag 20 uur voorafgaande aan de excursie
per mail bij Ad den Toom, ad.den.toom@live.nl,
 06–51.19.09.83, of bij degene die bij de emailberichtgeving 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.

‘Algemene activiteiten’ zijn activiteiten voor alle
leden van KNNV en IVN gezamenlijk.

Algemene avond KNNV-Leiden,
voor KNNV-ers en IVN-ers

Donderdag 12 november, aanvang 19.30
uur. Locatie: IJsclub-/MEC-gebouw
Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
Op deze avond vertelt Joop Vlieg vóór de
pauze over de wondere wereld van de
zwammen en na de pauze over: Een jaar
paddenstoelen monitoren in het Bos van
Wijckersloot in Oegstgeest. Er is deze avond
ook voldoende tijd voor een praatje en een
hapje en een drankje.

Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst voor
de leden. Deze bijeenkomst kan een studieavond
over een interessant onderwerp zijn, verzorgd
door een van de leden zelf of door iemand die uitgenodigd is. De bijeenkomst kan ook een ander
doel hebben, namelijk om het programma voor
het nieuwe jaar te bepalen. Ideeën voor het programma zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Plantenwerkgroep
Algemeen
Zonder aparte plaatsvermelding vinden onderstaande studieavonden plaats in het gebouw van
de IJsclub Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341
NZ Oegstgeest (achter Oud Poelgeest), tegenover
de parkeerplaats van de sportterreinen. Daar is
volop parkeergelegenheid.

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
Donderdag 22 oktober, 19:30 uur, PI-school
Wassenaarseweg 499, Leiden.
Vanavond gaan we met Koen van Zoest (schijn)grassen determineren en bestuderen. Neem je
flora, loep en binoc mee; zaal open vanaf 19 uur.
Donderdag 10 december, 19:30 uur.
Studieavond Plantenwerkgroep. Leo Boelé gaat
ons inwijden in de lastige wereld van de Ganzenvoeten. Neem loep en flora mee en ook eventueel
gedroogde Ganzenvoeten.

Activiteiten

Donderdag 14 januari, 19:30 uur.
Studieavond Plantenwerkgroep. Jan Westgeest en
Els Löhr bundelen fotomateriaal en kennis van de
flora van Portugal en laten ons meegenieten met
mooie plaatjes van voornamelijk bloemdragende,
minder bekende planten in Noord-Portugal.

Zaterdag 24 oktober, Maasvlakte, 9 uur,
zwembad De Vliet*.
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 als

*Let op: af en toe een afwijkende opstapplaats, namelijk Openluchtzwembad De Vliet,
Voorschoterweg 6, 2324 NE Leiden.
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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 13 januari: presentatie Tenerife
en Fuerteventura door Marco Witte, bij Marco
Witte, Lebeauhof 38, 2316 LB Leiden. Aanvang 20 uur.
Met een fotopresentatie zal Marco verslag uitbrengen van de vogels op deze bijzondere locaties, die
hij een paar jaar geleden als vakantiebestemming
heeft bezocht.
Vanwege de beperkt beschikbare ruimte (maximaal twaalf aanwezigen) zijn werkgroepsleden
met voorrang welkom. Mocht de belangstelling
veel groter blijken, dan kan gekeken worden of
het ijsclubgebouwtje nog beschikbaar is.
Aanmelden: uiterlijk zo. 10 jan. 20 uur,
mcwitte@xs4all.nl,  071–73.70.369, of
 06–51.80.16.20.

Woensdag 11 november: studieavond Vogels
op en rond De Kaag. Aanvang 20 uur.
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 en
telt grutto's op slaapplaatsen, onder ander de
Lakerpolder (Kagerplassen). Hij zal reageren en
toelichten.
Locatie: IJsclub/MECgebouw, Oegstgeesterweg
41, 2341 NZ Oegstgeest.
Aanmelden: uiterlijk ma 9 nov. bij Ad den Toom,
ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

Zaterdag 30 januari: Zeeland, 8 uur,
(Zwembad De Vliet*).
We blijven vasthouden aan de jaarlijkse excursie
naar Zeeland in de winter. We gaan lekker koukleumen op de Brouwersdam waar duikers en
andere zeevogels overwinteren. En in de polders
landinwaarts kunnen we wintergasten als kleine en
wilde zwaan en zelfs flamingo's treffen. Uiteraard
gaan we weer zoeken naar de roodhalsgans tussen
de duizenden ganzen.
Aanmelden: uiterlijk do. 28 jan. 20 uur bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl,
 06–51.19.09.83.

Woensdag 25 november: studieavond jaarprogramma 2016 en half 2017, bij Anke Burgers, Ravelstraat 3 Leiden. Aanvang 20 uur.
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 s.v.p. uiterlijk maandag 16 november door via
amm.burgers@gmail.com.
Aanmelden: amm.burgers@gmail.com,  071–
57.67.870.

Zondag 28 februari: Starrevaart (7 uur,
Zwembad De Vliet*).
Pal naast de A4 ligt een van Nederlands beste
locaties om overwinterende vogels te bekijken.
Brilduiker, nonnetje, rosse stekelstaart, wulp, wintertaling, pijlstaart, en nog veel meer mooie soorten rusten en foerageren hier in de wintermaanden. Vanaf eind januari vliegen ook de grutto’s
binnen om nog even op te vetten, voordat ze verder gaan trekken. In een goede winter is de roerdomp te zien. We maken een rondwandeling en
eindigen in de vogelkijkhut. Telescoop meenemen!
Aanmelden: uiterlijk do. 25 febr. 20 uur, bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl,
 06–51.19.09.83.

Zondag 22 november: excursie De Horsten,
ingang Voorschoten (De Vink, 9 uur).
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, havik,
zijn enkele van de soorten die we kunnen verwachten. En 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 elke eerste dinsdag
van de maand tot en met april 2016 een studieavond mossen. Een of meer leden verzamelen van
tevoren mossen, zo mogelijk met kapsels, en
brengen die mee. Gezamenlijk determineren we
ze. Plaats en tijd: Jan Verwey Natuurcentrum,
Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk, 20 uur.
Zin om (eens) mee te doen? Welkom! Informatie:
Jeannette Teunissen,  071–88.86.585,
KNNVLeiden5@gmail.com.

Zaterdag 19 december: excursie Meijendel
(De Vink, 9 uur).
We blijven deze keer wat dichter bij huis. In het
gevarieerde terrein van duinbos, buitenduin,
meertjes en strand valt altijd wat te beleven aan
standvogels en wintergasten. Te verwachten zijn
kramsvogels, koperwieken, goudvinken, (vuur)goudhaantjes en, wie weet, zien nog een pestvogel of een raaf!
Aanmelden: uiterlijk do. 17 dec. 20 uur bij Ad
den Toom, ad.den.toom@live.nl,
 06–51.19.09.83.

Data van
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
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de studieavonden mossen:
6 oktober
3 november
1 december
5 januari 2016

Paddenstoelenwerkgroep
Zondag 25 oktober, Landgoed Elswout bij
Overveen, 10 uur.
Verzamelen voor het station Heemstede/Aerdenhout. Daar is voldoende parkeerruimte en wie per
trein komt, kan instappen. Daarna rijden we gezamenlijk naar Elswout. Leiding: Hans Adema.

stukje
doorstappen naar
het
gebied,
maar van de
roodnetboleet
vier ingangen
(foto Floris de Boer)
is deze het gegemakkelijkst te vinden en er is veel parkeerruimte. Leiding: Hans Adema.

Zondag 22 november, 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

Vogelwerkgroep KNNV bezocht de
Oostvaardersplassen
Deelnemers: Theo, Els, Jennie, Anke en Ad den Toom
Het is 19 september en dus bijna herfst. Dat merken we goed. Onderweg naar de Oostvaardersplassen komen we in een hele zware regenbui terecht. Maar gelukkig, naarmate we dichter bij het
gebied komen, mindert de regen. Als we op de
Grote Praambult staan, miezert het nog een beetje. Wanneer de telescopen opgezet hebben, zien
we in de verte een reusachtige vogel in de top van
een kale boom. Omdat de lucht nog erg grijs is,
durven we het nog niet helemaal aan. Weldra
klaart de lucht op en weten we het zeker: de zeearend. Het zijn er zelfs twee. Overal herten ('leuk
die reetjes', zoals iemand in het bezoekerscentrum
zei) en Konikpaarden. Groepen putters vliegen
over. Dan zien we in een andere boom een roofvogel, op de rug. Na enig overleg en nog beter
zonlicht schrijven we hem op als visarend.
We vervolgen onze tocht. De Kleine Praambult
wordt toegankelijk gemaakt voor het grote publiek, dat is nu nog een modderpoel. We gaan verder naar de veeroosters. Dat is een mooi stukje
met water aan weerszijden. We zien verschillende
eenden, dodaarzen, en weer die visarend of toch
niet? Ik moest deze visarend toch helaas afwaarderen naar een witte buizerd. Sorry, Theo. Anke
en Jennie gaan naar een kijkscherm en komen terug met een melding van een krooneend en geoorde fuut. Als de rest van de groep ter plaatse is, lijken ze verdwenen te zijn. Maar gelukkig, na enige
tijd vinden we deze terug. En ook nog een kleine
zilverreiger (zwarte snavel, gele poten). We gaan
naar het bezoekerscentrum voor koffie en een
vogelblik over het water vanaf het vlonder. Mijn
beleving wordt wat vertroebeld door een groep
van de Rotary, maar tot de orde geroepen door
Theo, ga ik weer verder met vogelen. Het levert
een mooie waarneming van baardmannetjes op.
Dan gaan we wandelen in de richting van kijkhut
De Zeearend. Hier is het landschap toch wel erg
veranderd in vergelijking met twee à drie jaar
geleden. Het bos is bijna helemaal weg, de bomen
zijn dood en omgevallen. Hier en daar steekt er

nog een kale boom uit de grond. En het pad naar
de kijkhut is een betonnen racebaan geworden.
Alles voor het heilige grote publiek, dat na de film
De nieuwe wildernis in groten getale naar de Oostvaardersplassen trekt. Voor ons jammer, want
vooral de kleine vogeltjes zijn er nu niet meer.
Daarna gaan we naar de kijkhut De Grauwe Gans
aan het water. We dopen de hut om in De Tafeleend, want het enige dat we zien is een groep van
wellicht duizend tafeleenden. En één eenzame
smientachtige eend. Misschien is het de Chileense
smient, een escape.
Op de terugweg zien we langs het pad een kleurrijke parkiet scharrelen tussen de bladeren. Rode
kop, gele buik en groenblauw op de rug. Wauw,
het lijkt wel of we in Avifauna zijn. Na terugkomst
wordt deze parkiet gedetermineerd als prachtrosella, ook een escape.

Prachtrosella (foto: Anke Burgers)
We lopen nog 'even' naar de kijkhut bij de Lepelaarplassen om de ijsvogel te zoeken, maar hij
werkt vandaag helaas niet mee. Nou ja, het was
een hele mooie dag en iedereen ging tevreden en
gelukkig naar huis.
Ad den Toom
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Excursies op verzoek
Dit stukje begint met een waarschuwing. Aan het eind volgt een oproep. Dus wie zo krap in zijn of haar
tijd zit dat er echt helemaal niets meer bij kan, hoeft niet verder te lezen. Dat gezegd zijnde ga ik hieronder onbeschaamd reclame maken voor het gidsen bij excursies-op-verzoek.
Wat zijn excursies-op-verzoek?
Mensen vieren een verjaardag, een huwelijksjubileum, of organiseren een bedrijfsuitje. Een
wandeling met uitleg over alles wat groeit en
bloeit past dan vaak prima in het programma.
Bijna alle IVN-afdelingen en veel andere organisaties (als het Zuid-Hollands Landschap en
Staatsbosbeheer) bieden daarvoor gelegenheid.
De condities waaronder dat gebeurt lopen uiteen.
Wat onze IVN-afdeling regio Leiden betreft, vragen
wij 25 euro per gids per anderhalf uur voor een
groep van tot ongeveer vijftien mensen. Wordt de
groep groter, dan zoeken we er een gids bij. Gaat
het (veel) langer duren, dan gaat het bedrag een
beetje omhoog. Tot zover de techniek.

Die boodschap, daar gaat het om!
Inspirerend voor gidsen en deelnemers
Wat ik terug hoor van IVN’ers die een excursie-opverzoek hebben gegidst, is dat zij het rondleiden
zelf als dankbaar en inspirerend werk hebben
ervaren. En mensen vinden het altijd leuk! Uiteraard hoort er bij dat er wat over de IVN zelf wordt
verteld. Er zijn visitekaartjes beschikbaar waar ons
website-adres op staat. De 25 euro (meestal komt
het daar op neer) steekt de gids gewoon in eigen
zak. Het is een tegemoetkoming in de gemaakte
onkosten; niet alleen voor de gegidste excursie als
zodanig, maar ook voor onkosten die niet vergoed
worden, zoals reiskosten naar IVN-bijeenkomsten,
het - gratis - gidsen bij publieksexcursies, en dat
soort dingen.
Niet zonder problemen
Tot zover is het dus eigenlijk alleen maar mooi en
prima. Maar ik ervaar ook een probleem. Als ik
eenmaal van de verzoekende partij heb vernomen
op welke plek en hoe laat de excursie zou moeten
vertrekken, blijkt het vaak moeizaam te zijn om
een gids te vinden. Het gaat via de mail. Ik hanteer de lijst van deskundigheden. Wat ik niet doe
is: het verzoek voorleggen aan een aantal IVN’ers
tegelijkertijd. Want dan loop je het risico dat
iemand zich beschikbaar stelt, maar dat er nét
iemand eerder is. ‘Nee, het hoeft al niet meer’. Als
dat een paar keer gebeurt, dan werkt dat niet
motiverend. Het nadeel van het aanschrijven van
meerdere potentiële gidsen tegelijkertijd kan ook
zijn, dat men denkt dat er animo genoeg is.
Helaas is mijn ervaring anders. Soms moet ik wel
zeven keer een poging doen voordat ik een match
heb. Mijn mails naar de nummers 1 t/m 6 hebben
dan geen resultaat opgeleverd, hetzij omdat een
reactie überhaupt uitblijft, hetzij omdat men zich
moet excuseren. Dat kost veel tijd, terwijl de verzoeken soms (gelukkig meestal niet) pas laat binnenkomen.

Het is belangrijk!
Toen ik in 2013 in het bestuur kwam, heb ik ja
gezegd op de vraag of ik Lex Burgel wilde assisteren bij het bemiddelen tussen vraag en aanbod
bij excursies-op-verzoek. Sinds Lex dit voorjaar is
afgetreden als voorzitter en als bestuurslid, doe ik
het formeel alleen, hoewel Lex nog steeds af en
toe inspringt. Wat mij opvalt is dat het aantal verzoeken lijkt te groeien. Medio september, het moment dat ik dit schrijf, staat de teller op 24 verzoeken. Met gemiddeld 15 deelnemers – groepen
van 30 zijn geen uitzondering - praten we dan
over toch 360 deelnemers. Niet alleen is dit een
mooi, want hoog, aantal, het gaat ook over een
uiterst interessante doelgroep. Anders gezegd: het
gaat om mensen die veelal nog redelijk blanco zijn
als het gaat om de dingen die wij belangrijk vinden. Niet voor iedereen is de liefde voor plant en
dier vanzelfsprekend. Maar bijna zonder uitzondering staat men bewust of onbewust open voor wat
wij te vertellen hebben.
• Ga lekker (samen) naar buiten om te ervaren
hoe fascinerend het is om de natuur in je eigen
buurt te beleven en beter te leren kennen.
• Ervaar hoe fijn het is om vogels aan hun zang te
herkennen, om een es van een esdoorn te kunnen onderscheiden, om meer te weten van kruiden en paddenstoelen.
• Bedenk hoe kwetsbaar de natuur om ons heen
geworden is. Hoe belangrijk het is dat we daar
zuinig op zijn!

Oproep tot meedenken en meedoen
Laat ik voorop stellen dat elk excuus goed is.
IVN’ers hoeven zich echt niet in bochten te wringen om altijd present te zijn als er een mailtje met
een verzoek binnenkomt. Iedereen heeft agenda's
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en verplichtingen en ook reacties in de geest van
‘geen zin’ of ‘nu even niet’ zijn legitiem.
Maar eigenlijk vind ik wel dat IVN-leden met de
Natuurgidsencursus op zak in principe bereid zouden moeten zijn om desgevraagd een excursie-opverzoek te gidsen.
Achtergrond om de beurt toch maar voorbij te
laten gaan is, zo blijkt, toch vaak onzekerheid of
plankenkoorts: ‘Ik weet gewoon onvoldoende om
op alle vragen antwoord te geven’ . ‘Ik heb geen
zin om voor schut te staan, omdat ik de naam
van… niet weet’. Enzovoorts.
Lex Burgel, nog altijd mijn coach en mentor, zei in
de natuurgidsencursus 2012–2013, dat je ook
moet leren (leren!) om te antwoorden dat je iets
niet weet. Het is echt gans onmogelijk om een
lopende encyclopedie te zijn. Maar mensen vinden
het vaak juist erg leuk als zij op iets bijzonders

zijn gestuit. Vaak, nadat ze hun emailadres hebben gemeld, is het mogelijk om thuis navraag te
doen of iets op te zoeken, en de informatie later
alsnog te verstrekken. Dat betekent natuurlijk niet
dat je een paddenstoelenexcursie zou moeten
gaan verzorgen als de wereld van de zwammen je
ding niet is. Maar omdat we de lijst van deskundigheden hanteren, is die kans erg klein.
Kortom
Samenvattend is mijn vraag aan alle IVN’ers deze:
wees zo vriendelijk om aan hetgeen in dit artikeltje staat een beetje aandacht te schenken. Het zou
fijn zijn als er wat mensen op zouden reageren.
Sommigen kunnen nooit in het weekend of juist
nooit door de week. Het is prettig als ik dat weet.
Misschien vind je het ook heel erg leuk om deze
activiteit te doen, maar heb ik jou om welke reden
dan ook nog nooit benaderd! Mea culpa in dat
geval, maar ook reacties in die zin stel ik zeer op
prijs. En ten slotte nog dit. Naast coördinator van
excursies-op-verzoek ben ik ook (coördinerend)
afdelingsvoorzitter en coördinator van onze Vogelwerkgroep. Op de duur is dat niet met elkaar te
verenigen. Ik zoek dus ook een opvolg(st)er; liefst
iemand voor wie het e-mailen en telefoneren geen
probleem is.
Beelden zeggen soms meer dan teksten. Vandaar
de illustraties bij dit stukje. Hopelijk heeft de
combinatie het beoogde – motiverende – effect.
Floris de Boer
florisdeboer@hotmail.com

Het Leeuwerikfonds
Natuurgidsen van onze IVN-afdeling zijn al flink
wat jaren actief in Lentevreugd. Diana Zwaan was
een van de eersten. De Natuurgidsencursus 2007
– 2008 leverde Els van Venetië, Marijke Burgel en
mij als daar actieve gidsen. In de jaren daarna
sloot Hugo Woudenberg zich aan. Hij volgde daarop de Gidsencursus 2012 – 2013 Ook Ank Burgers, Anja Schmal en Hans Guldemond volgden
deze cursus en werden betrokken bij de excursies
in Lentevreugd. Hugo woont aan de rand van dit
gebied en heeft in overleg met Staatsbosbeheer
Hollands Duin al heel wat beheerswerk gedaan,
werk dat Staatsbosbeheer zelf om budgettaire of
personele redenen niet zelf kan doen. Aan Hugo
hebben we het ‘drogevoetenpad’ te danken, dat
het erg natte noordoostelijke gedeelte van het
terrein omzeilt. Hij heeft ook gezorgd voor een
vlinderroute, en heeft samen met een aantal vrijwilligers een paar flinke stukken van het terrein
ontdaan van woekerend duinriet. Zo kreeg het
beoogde kruidenrijke grasland een kans. Daarmee
hoopt hij – en met hem vele anderen – dat de
Veldleeuwerik in Lentevreugd terugkeert als
broedvogel.
In de afgelopen jaren heeft Hugo erg veel kosten
zelf gedragen. Dat liep in de duizenden euro’s.
Maaisel moet worden afgevoerd, de ruwterreinmaaier vraagt onderhoud en brandstof, kruiwagens en tuingereedschap gaan van tijd tot tijd
kapot. Al met al een flink bedrag aan kosten in de

afgelopen jaren. Tijd dus voor financiering via een
echte stichting.
Op 6 juli 2015 is de Stichting Leeuwerikfonds opgericht. Die stichting heeft onder andere tot doel
activiteiten zoals hier genoemd, te helpen financieren. De doelstelling van de Stichting omvat ook de
financiering van soortgelijke activiteiten in andere
terreinen waar IVN regio Leiden actief is.
Dank zij donaties van onze eigen afdeling, een tal
particulieren en – vooral – de middelbare scholen
in Wassenaar die de opbrengst van een kunstveiling aan het fonds hebben geschonken, beschikt
het fonds nu over middelen om alvast een deel
van de noodzakelijke uitgaven te kunnen dekken.
Voor meer ambitieuze projecten, zoals een bodemonderzoek, is meer geld nodig. Ook het maaien en afvoeren van maaisel zal geld blijven kosten.
Enkelen van onze natuurgidsen hebben bij excursies op verzoek al besloten de vergoeding daarvoor in het fonds te storten. Voel je daar ook wel
iets voor? Of wil je ook op andere wijze doneren?
In dat geval kunnen bijdragen aan het fonds worden gestort op de rekening van de penningmeester van het fonds (dat is ondergetekende):
NL96 ASNB 0709 2070 77
t.n.v. A.P. Burgel, Oegstgeest.
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Lex Burgel

Ambassadeurs in De Horsten
Van onze Franssprekende gids
Vroeger was je blij als je een glimp van de Bisschop zag, en nu stond hij voor me: de Bisschop,
ambassadeur van het Vaticaan. Hij behoorde samen met de ambassadeur van Tunesië met zeer
enthousiaste vouw, de ambassadeur van Peru, een
schrijver, zijn vrouw uit Parijs en de vrouwelijke
ambassadeurs uit de Ivoorkust, Soedan en België,
tot mijn gehoor. De opdracht van de wandeling
was cultureel-historisch, dus strooide ik wat Franse gedichten door mijn verhaal. Dat was een feest
van herkenning. De Franse opvoeding is zeer gedegen. Gelukkig kwam de zon nog door en zagen
we het clair-obscur, licht en donker, het beoogde
effect van de tuinarchitect van De Horsten, Petzold, die het landgoed in Engelse stijl reorganiseerde voor Prins Frederik in het midden van de
negentiende eeuw. Hij ontwierp het landgoed als
een schilderij: met wisselende kleuren, afwisselend donkere bomenpartijen en open velden. Dit
was nu duidelijk te zien. Met de legende van de
boer en de duivel beëindigde ik mijn verhaal. Het
publiek was heel aandachtig en ze willen dit mooie
landgoed zeker nog een keer bezoeken. De dame
uit Tunesië komt graag ook naar het Huys te Warmont op 4 oktober en hoort dan liefst een gedicht
in… het Nederlands!
Na afloop was er een ontvangst in het gemeentehuis, de Paauw, waar de gidsen getrakteerd
werden op hapjes en drankjes, en dat was zeer
aan ze besteed.
Anneli ter Mors
foto 1: Joke Romein
foto 2: Lex Burger

Op 19 september hield IVN Leiden een excursie in
De Horsten, op verzoek van de gemeente Wassenaar. Ieder jaar trakteert de gemeente Wassenaar
de inwonende ambassadeurs op een uitje, en dit
keer was dat onder andere een excursie in De Horsten onder leiding van IVN-gidsen. Het was een
zeer internationaal gezelschap van zo’n vijftig
diplomaten dat de uitnodiging aanvaardde. Met
heerlijk herfstweer hebben Lex Burgel, Els van
Venetië, Hugo Woudeberg, Joke Romein in het
Engels en Anneli ter Mors in het Frans gegidst. Wij
werden ontvangen op het parkeer terrein waar
‘het Koekblik’ stond, een busje waar koffie, thee
en stroopwafels werden geserveerd, op zijn Hollands. De burgemeesters heette ons welkom en
daarna wandelden wij over verschillende paden.
Hugo nam de langste wandeling, lekker doorstappen tot waar de koning woont, en Els een kortere
wandeling. Van de overige gidsen volgen nu een
paar kleine verslagen:
Groep 2
In het groepje van Joke waren de volgende nationaliteiten vertegenwoordigd: die van Palestina,
Azerbeidzjan, India en Zuid Korea; in totaal zeven
deelnemers. Deze deelnemers hadden veel vragen, zowel over het park op zich en de toegankelijkheid, over ons koninklijk huis, over de historie,
kortom, er was genoeg om over te praten. Gelukkig kwam ook de natuur voldoende aan bod. De
paddenstoelen die er nog wel waren, werden bewonderd. Ook de eenden in de vijver trokken
belangstelling. Hoe waren die daar toch gekomen?
Dat eenden konden vliegen als vogels was waardevolle informatie. De deelnemers waren wat
schoeisel betreft niet echt uitgerust voor de paden
waarop wij ze hebben meegenomen, maar niemand liet zich daardoor tegenhouden. De sfeer in
de groep was prima.
Joke Romein

der van de gemeente Wassenaar, Sabine Verschoor. Joke en ik hadden twee dagen eerder net
voor de Seringenberg een plek met mooie paddenstoelen ontdekt, waaronder een mooie boleet
(Eekhoorntjesbrood?) en een tweeling-Stinkzwam.
Tot onze stomme verbazing waren die op vrijdag
al niet meer te vinden. Ze moeten haast wel geplukt zijn. Ondanks een zere knie liep de Canadese
ambassadeur het hele stuk met ons mee. We
maakten een leuke ronde langs het Jachthuis en
de plas. Mooi weer.
Lex Burgel

Groep 3
De groep van Lex omvatte de nationaliteiten van
de volgende landen: Canada, Kroatië, Maleisië en
Rusland. De directeur protocol van Buitenlandse
Zaken liep ook met ons mee, evenals een wethou-
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Basiscursus IVN
De eerste basiscursus van IVN regio Leiden werd
gehouden in april en mei, met in het cursusteam
Lex Burgel, Dorine Meijer, Maddy van Holland,
Anja Schmal en Hans en Anneli ter Mors. Doel van
de cursus was een eerste kennismaking met de
natuur dichtbij.
Er waren drie onderwerpen: bomen, bloemen en
vogels. Ieder onderwerp bestond uit een avond
met een inleiding en enkele practica, en een och-

tendexcursie. We wilden onze kennis niet al te uitgebreid doorgeven, zodat de mensen na de cursus
konden onthouden wat ze geleerd hadden. In de
avonden hielden we de inleidingen kort, zo’n half
uur. De practica duurden elk ruim een half uur.
De avonden werden in het Wellantcollege gehouden en de excursies in Oud-Poelgeest en het landgoed van het Huys te Warmont. Er waren zeventien deelnemers. Zij waardeerden de cursus zeer.

Tweede aflevering
In het najaar hielden we een tweede basiscursus.
Er waren minder inschrijvingen, elf in totaal. Toch
besloten we de cursus door te laten gaan, met een
iets gewijzigd team. Maddy en Dorine hadden te
veel andere verplichtingen, maar gelukkig waren
Marijke Burgel en Ada van der Aar bereid zich voor
de cursus in te zetten. Ook nu, na één inleiding en
excursie over de bomen, kunnen we zeggen dat er
groot enthousiasme is: er wordt veel gelachen en
hopelijk ook geleerd. De excursie vond plaats in
Nieuw-Leeuwenhorst, waar naast bomen ook al
heel wat paddenstoelen te zien waren. Met eenzelfde opzet volgen er nog twee echte najaarsonderwerpen: vogeltrek en paddenstoelen.
Anneli ter Mors

Nieuw Leeuwenhorst (foto: Nienke Krudde)

8 December: Vogels en Liefde
‘In dromen en in liefde is niets onmogelijk’, schreef de Hongaarse schrijver János Arany in de
negentiende eeuw. Het eerste moge niet goed zijn vast te stellen, het laatste laat zich fraai
illustreren met voorbeelden uit de vogelwereld.
In de presentatie wil Jan Westgeest laten zien dat
‘niets vogelijks aan mensen vreemd is’ (vrij naar
Publius Terentius Afer). Vogels waren er al heel
wat eerder dan de mens en zij vertonen allerlei
gedragingen die mensen tot vormen van liefde zijn
gaan rekenen of met liefde in verband hebben gebracht. Natuurlijk passeren allerlei liefdesvormen
de revue die te maken hebben met de voortplanting, inclusief beelden van de bijbehorende ‘intimi-

teiten’. Maar ook voorbeelden van ‘hoofse’ liefde
en altruïsme komen aan de orde, evenals liefdesvarianten die weliswaar volkomen natuurlijk zijn,
maar in de mensenwereld controverses kunnen
oproepen. En zijdelings zijn de uitwassen waartoe
liefde kan leiden (denk aan jaloezie, verkrachting,
enzovoort tot zelfs moord) niet te vermijden.
Shakespeare schreef niet voor niets: ‘Doe maar
voorzichtig als je het woord liefde gebruikt’.
De presentatie vindt plaats op 8 december in het Wellantcollege, Lange Voort 70,
2341 KD Oegstgeest. Aanvang 19:30 uur.
De zaal is vanaf 19 uur geopend.
De toegang is gratis voor leden en donateurs van IVN/KNNV-Leiden. Andere belangstellenden betalen 5 euro, koffie/thee
+ versnapering in de pauze inbegrepen.
Vanwege de beschikbare ruimte is tevoren aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij
mevrouw Henny Blom:
henny.blom@planet.nl,
 071–51.22.028.
Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Bij te veel aanmeldingen wordt
de presentatie in het komende voorjaar
herhaald.
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Wederwaardigheden eerstejaars
Agrarisch Natuurbeheerder
Afgelopen najaar ben ik via Marga Alfrink van de
Groene Motor in contact gekomen met Johan Kieft
van IVN. Al geruime tijd speelde ik met de gedachte om meer tijd in en aan de natuur te besteden. Heel lang was het er niet van gekomen, maar
na mijn pensionering was er geen reden meer voor
uitstel. Wat ik zocht was een combinatie van werken in de natuur en het vergroten van mijn kennis
van flora en fauna. Johan was daarvoor een uitstekend startpunt, het IVN-lidmaatschap een goede
ondersteuning.

Vanaf 1 november heb ik in de onder zijn leiding
staande Werkgroep Agrarisch Natuurbeheer (WAN)
‘s zaterdags op drie plaatsen gewerkt in hakhoutbosjes: twee aan de Zijl in Warmond, één in Wassenaar. Heerlijk, dat zagen en hakken in de natuur. Het maakt je geest leeg en je lichaam gezond, hoewel ik ook moet toegeven dat ik er aan
het eind van het seizoen een tijdje spierpijn in
mijn armen aan heb overgehouden. De groep
mensen met wie je dit doet, bestaat uit een redelijk vaste kern en een aantal mensen die zo af en
toe een zaterdagochtend aansluiten. Ik heb ook
tegelijk veel geleerd. De bomen die het goed doen
op natte, moerassige gronden, ken ik nu. Maar

ook het begrip ‘pestbosje’ behoort nu tot mijn
vaste taalschat.
Eind maart was het afgelopen met het zagen en
hakken. De bomen en struiken komen dan weer
tot leven en langer doorgaan zou ze geen goed
doen. Dit was echter geen reden om het zaterdags
rustiger aan te doen. De weidevogels komen om
die tijd terug uit het zuiden en bereiden zich voor
op het maken van een nest en op hun zorg voor
nageslacht. Die nesten moeten beschermd worden. Johan Kieft doet dit werk ook al een groot
aantal jaren en ik heb me dit voorjaar ook voor dit
werk bij hem aangesloten, in de Boterhuispolder
en in de Zwanburgerpolder. In beide locaties
hadden we ook ’s winters gewerkt. De betreffende
boeren hebben oog voor de natuur en geven graag
ruimte aan IVN’ers. Nooit eerder gehoord van 1juni- en 15-juniland, maar nu weet ik waar deze
begrippen voor staan. Heerlijk dat banjeren over
die weilanden met alleen de geluiden van de
vogels om je heen. Over smalle wiebelige planken
die de sloten overbruggen, af en toe rennend om
uit het bereik van een broedend zwanenpaar te
blijven. Het is een heel andere wereld dan die je
gewend bent. We deden dit met z’n vieren, waarbij
een collega houthakker en ik het voor de eerste
keer deden. Wat een feest als je voor het eerst
zelf een nest ontdekt. Het aantal nesten dat we
hebben gevonden, viel me wat tegen: een aantal
keren geen enkele, en drie of vier was toch wel
het maximum. Bij elkaar werden het er dertig:
grutto’s, kievieten, scholeksters, tureluurs, krakeenden en kuifeenden. De landelijke trend dat
weidevogels het in Nederland steeds moeilijker
krijgen, was ook in de omgeving van Leiden zichtbaar.
Nu is het even pauze, maar het plezier dat ik aan
deze natuuractiviteiten heb beleefd, doet me al
weer uitzien naar de natuurwerkdag in november
als het nieuwe hakseizoen begint.
Dick Wallenburg

IVN-Strandcursus, wegens succes
herhaald
De Strandwerkgroep heeft met veel plezier in het
najaar van 2014 een Strandcursus gegeven van
twee cursusavonden en drie excursies. De deelnemersgroep bestond uit negentien zeer geïnteresseerde en enthousiaste mensen, die na de cursus
op een andere manier naar het strand gaan, met
een andere blik en met veel meer informatie over
wat ze daar aantreffen.
Het succes heeft ons doen besluiten de cursus te
herhalen in het najaar van 2016. We willen de
cursus dan ook wat uitbreiden, want we hebben
gemerkt dat er zoveel thema’s zijn wat de zee en
het leven daarin betreft, dat we gemakkelijk meer
avonden kunnen vullen. Tijdens de avonden zijn er
lezingen en practica, de excursies staan in het
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teken van de strandvondsten en vangsten tijdens
een kor-excursie. Het ontstaan van de kust, duinvorming en flora, weekdieren, krabben, kwallen:
genoeg om je over te verbazen en om iets over te
vertellen. Voorlopig zijn we bezig ons cursusboek
aan te scherpen en het materiaal voor de derde
cursusavond te verzamelen. Daarnaast hebben we
maandelijks excursies in de winter en, wie weet,
levert dat alvast geïnteresseerden op onder de
deelnemers. Misschien kom je ook een keertje uitwaaien langs de laagwaterlijn…
Ellen van der Niet, Maya de Veer,
Sonja Meijer, Joke Romijn

Winderige excursie Noord-Holland
KNNV Vogelwerkgroep
Deelnemers: Theo, Frank, Anke, Marco, Helias, Herman & Gerie, Nettie
Eindelijk weer eens een excursie die geschikt is
voor deze bejaarde deelneemster: er hoeft weinig
bij gelopen te worden. Het is zondag 23 augustus,
prachtig zonnig nazomerweer, later op de dag
zelfs vrij warm, maar bij een straffe oostenwind.
Bij het dorpje Koedijk treffen we de andere auto.
Het eerste doel is een meertje, en daar is het meteen raak. Er is van alles te zien: grauwe gans,
kokmeeuw, wilde eend, krak- en slobeend, fuut,
dodaars, wintertaling en zelfs een zomertaling in
eclipskleed, kenbaar aan zijn kopstreep. Op een
paaltje zit een tapuit, aan de overkant vallen twee
zwarte ibissen te zien – dus ook buiten onze regio
– en een groep van een stuk of zeven lepelaars
gaat de lucht in. Mét de vermaning om op het
landweggetje waar we lopen niet in de koeienkak
te trappen, gaan we terug naar de auto’s.
Marco, hier goed bekend, heeft een route uitgestippeld. Het volgende doel is de Harger- en Pettemerpolder, achter de Hondsbossche Zeewering.
Bij deze route dwars door Noord-Holland valt het
me altijd en ook nu weer op hoe ontzettend groen,
vlak en weids dit landschap is. Met dit heldere
weer kijk je tot aan de horizon. We volgen een
smal, bochtig weggetje; steeds als we iets interessants menen te zien, stoppen we. De eerste waarneming is een klein bruin vogeltje met een oogstreep (oogst-reep?, red.), op het prikkeldraad:
een paapje. Tegelijk stijgt er een buizerd op en er
huppelt een haas. Boerenzwaluwen scheren laag
over de grond, waarschijnlijk vanwege de harde
wind. Tot onze verbazing vliegt er, eind augustus,
een groepje gierzwaluwen over ons heen, broedvogels uit Noord-Europa natuurlijk. En het houdt
niet op: er vertoont zich een torenvalk en we
weten ver aan de horizon ook nog een visarend te
onderscheiden. De harde oostenwind, lees ik later,
heeft gemaakt dat heel wat vogels op de trek
vandaag, naar het westen geblazen zijn. Dat we
op dit smalle weggetje telkens half aan de kant
staan, is wel eens lastig voor auto’s die ons willen
passeren. Een drassig terreintje naast een boerderij levert nog kieviten, goudplevieren en een gele
en een witte kwikstaart op.
In de Harger- en Pettemerpolder, anders goed
voor veel sterns en steltlopertjes, valt vandaag
niets te zien. De werkzaamheden om de natuurwaarden te verbeteren, zijn nog niet afgerond.
In de hoop wat zeetrek te zien, beklimmen we de
Hondsbossche Zeewering. We moeten daarna nog
een eindje zeulen door het mulle zand van een
kunstmatig duinricheltje van de recente kustverdediging. Ja, er vliegt wel wat langs, maar dat is in
een paar seconden in je telescoop moeilijk herkenbaar.
We stappen weer in de auto’s. Nu zien we het
eerste onder water staande bollenveldje. Helaas:
keihard tegenlicht, en dat terwijl er zo veel rondscharrelt! Toch slagen we erin het meeste wel te
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herkennen: kemphaantje, bosruiter, oeverloper en
meeuwen. In het slootje naast het veld vallen watersnipjes te onderscheiden. Die herken je ook wel
als silhouet aan hun lange snavel.

Bonte strandloper (foto: Gerie Hermans)
We gaan nu naar Petten. De eerste gang is naar
het bezoekerscentrum. Dat centrum geeft over de
nieuwe kustverdedigingswerken een uiteenzetting.
Er is ook een toilet! Die werken kun je zelf aanschouwen vanaf een hoog, speciaal aangelegd
kunstmatig duin. Mijn excursiegenoten gaan allen
langs de lange trap naar boven. Ze roemen later
het uitzicht. Ik blijf beneden. Het is op dit nazomerse weekeinde heel druk met andere bezoekers.
Teruglopend naar de auto’s horen we boven ons
ineens een scherp kirrik-kirrik van grote sterns!
Aan de Belkmerweg met zijn bollenveldjes vinden
we een veldje met veel vogels, bij een gunstige
belichting en… bij een bosje. Dat is heel belangrijk
vandaag. We kunnen nu in de luwte onze telescopen opzetten. Er zitten heel wat steltlopertjes,
waaronder opvallend veel kemphaantjes, verder
onder andere bontbekplevier, bosruiter, oeverlopertje en ook een grauwe franjepoot, die op typische franjepotenmanier driftig om zich heen pikt.
We houden hier een korte staande lunchpauze.
Callantsoog is vandaag onze laatste bestemming.
Een bollenveldje daar vlakbij toont opnieuw heel
veel kemphaantjes, en ook steenlopertjes, bontjes
en de duidelijk kleinere kleine strandlopers. Op het
plasje ernaast zwemmen krakeenden rond en
zowaar enkele smienten; het mannetje in zijn
typische diep-donkerrode eclipskleed. Het is pas
eind augustus. ‘Zijn die smienten alweer terug uit
hun broedgebied’, vragen we ons af. ‘Of zouden ze
nooit zijn weggeweest?’ Een watertje verder zijn
er enkele juveniele bergeenden te zien, maar nu
waait het zo hard dat de telescopen bijna niet
meer stil te houden zijn. Het is kwart voor drie.
We hebben genoeg gezien vandaag.
Nettie Gorter

Feestelijk IVN-Natuurontbijt
op Moederdag
‘De morgenstond heeft goud in de
mond’. Dat is de eerste gedachte
die mij te binnenschiet bij het
openen van de gordijnen op de
ochtend van de 10de mei. De
tweede is: ‘Dit wordt een feestje’.
Rond half negen fiets ik naar Winkelhof in Leiderdorp.
Een wat ongebruikelijk startpunt
voor een IVN-excursie. Maar niet
voor Maddy van Holland en Els
van Santen. Zij durfden het aan
de landelijke vondst ‘IVN-natuurontbijt’ niet een zachte dood te
laten sterven. Zelf vond ik het de
vorige jaren een mooi verbindend
initiatief, verbindend en inspirerend. En heel belangrijk: toegankelijk voor - zo dacht ik - jong en
oud.
De landelijke p.r. kwam ik op menig prikbord
tegen bij diverse vriendinnen, die zeiden: ‘Kijk wat
leuk, dat lijkt mij nou echt leuk om te doen’. Uiteindelijk kwam het er niet van, ook niet bij mijzelf.
Maar een nieuw product in de markt zetten, dat
kost tijd om te wennen. Het was dan ook een
teleurstelling dat dit jaar dit evenement verdween
van het landelijk toneel. Maar niet in Leiden.
Vandaag gaat het daar gebeuren, Els en Maddy
hebben alles al voorbereid, ik hoef alleen maar te
gidsen. En te kijken en te ervaren of het echt zo’n
goed idee is als ik verwacht. De Winkelhof nadert,
van alle kanten zie ik fietsers aankomen. Inderdaad, van alle leeftijden. De stemming bij het vertrekpunt is meteen al vrolijk. Of de kinderen mee
zijn met hun ouders of grootouders, maakt niet
uit. Het is duidelijk te zien dat zij het ervaren als
een uitje. Mooi in groepjes van acht à negen gaan
wij naar het eerste stoppunt van de vijf.
Daar valt alle twijfels van onze schouders. Twijfels
die er natuurlijk waren tijdens de voorbereiding.
‘Waar stoppen wij, wat is de beste route, waar
steken wij veilig over, wat vertellen wij waar? Hoe
voorkomen wij dat de vogels alvast aan ons ontbijt
beginnen, wat te doen bij windkracht 5, kou of
regen? En wie ruimt de restjes op?’ Vragen over
vleeswaren wel of niet, jonge kaas uit de Roode
Polder, of biologisch van AH. Twijfels over de prijs
van 7,50 euro voor een fietsexcursie en of er wel
mensen komen! En dan nog de gebruikelijke
zorgen bij een excursie. Hoe zit het met de p.r.,
het verhaal rond Raapzaad, Kool, Vossestaart en
Timotee.
Per mail worden alle zorgen opgelost. ‘Tot zondag… het komt goed’. En het is goed, het weer,
het ontbijt, de route en de ontvangst op het erf bij
de familie Van Rijn in Hoogmade. De excursie
heeft alles in zich in wat naar ik hoop een stevig

voorbereide excursie kan hebben: ontspanning,
vrolijkheid, verrassende wendingen, ruimte voor
gelach. Het publiek werkt mee, wisselt ervaringen
uit met elkaar en de gidsen. Stappen op de fiets
zonder direct te kijken naast wie zij willen fietsen.
Samenspel tussen de gidsen door seintjes met
lichaamstaal, zonder het proces van ontspanning
te verstoren. Dankzij de duidelijke structuur en
afstemming vooraf. Met in onze hoofden een strak
draaiboek. Vertrek om negen uur, weg bij de Bloemerd rond tienen. Aan de koffie in Hoogmade met
boterkoek of notentaart rond elf uur. Afronden met
excursie op het erf en de moestuin naar keuze,
maar wel voor twaalf uur afscheid nemen. En uitzwaaien, alle deelnemers zelfstandig terug naar
huis of over de Ruige Kade, of via de Van Klaverweijdeweg richting Leiderdorp.
Wanneer de deelnemers afscheid nemen, met
moeite, met aandacht voor elkaar, de familie Van
Rijn en gidsen, weet je dat het goed was. Voor mij
wordt dat nog eens bevestigd door oogcontact met
Lex Burgel. Als opa fietste hij mee in mijn groepje.
‘ik heb genoeg foto´s’, zegt hij, maar beiden
weten wij dat wij denken: ‘goed gedaan, rijp voor
herhaling.’ Of dat volgend jaar weer gaat lukken,
is de vraag. Want het vraagt heel wat aan voorbereiding, durf, perfectie in de afstemming en creativiteit. Maddy en Els, bedankt, ook voor jullie uitnodiging om mee te doen. Verder ben ik van mening dat deze opzet zeer geschikt is als onderdeel
IVN-jaar 2016.
De boerderij is iedere zaterdag open voor publiek.
Voor inlichtingen over hun bedrijfsvoering en het
aanbod aan producten in hun winkel zie:
www.boerderijbuitenverwachting.nl.
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Uka Dijkstra Stam

Lange excursie KNNV Vogelwerkgroep
Amsterdamse Waterleidingduinen
Deelnemers: Anke Burgers, Ad den Toom, Gerie Hermans, Herman de Tollenaere, Frank
Kooper, Theo Bijvoet, Walter van der Meer, Thea Visser, Arthur Staal en Sander Staal
Op 23 mei om 7 uur vertrekken we van station De
Vink met drie auto’s naar de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD). De rit verloopt voorspoedig,
met de auto van Anke voorop, waarbij dit keer alle
auto’s kunnen volgen. De weersverwachting is niet
hoopgevend: wisselvallig met zon, bewolking en
kans op een bui.
Rond 8 uur bereiken we ingang de Oase in Vogelenzang. Ad vertelt ons bij aankomst welke bijzondere vogels we in dit gebied zouden kunnen
tegenkomen. We moeten vooral letten op de
appelvink, ijsvogel, boomleeuwerik en gekraagde
roodstaart.
Iedereen heeft er veel zin, hoewel het licht begon
te regenen. Anke vergeet bijna haar telescoop
mee te nemen die al buiten de auto gestationeerd
was, maar bedenkt zich gelukkig op tijd.
We lopen het natuurgebied in. Arthur stelt voor
om een mooi bospad in te lopen. Volop horen we
de roodborstjes, vinken en merels door elkaar
heen zingen met op de achtergrond de grote bonte
specht. Onderweg komen we al snel het eerste
damhert tegen Daarvan zullen we er die dag veel
zien. We vervolgen onze tocht in de richting van
een meertje, waar naast wat kuifeendjes, aalscholvers en dodaarzen ook een paar van ons een
ijsvogel voorbij zien flitsen.
We lopen door tot we bij een houten brug komen,
waar we tot onze grote vreugde twee ijsvogels
met elkaar zien stoeien. Een prachtig schouwspel,
waarbij ze afwisselend rustig op een tak zitten en
dan weer met elkaar in het water plonsen en
stoeien. Frank maakt zich zorgen en roept: ‘Pas
op, jullie zijn al zo zeldzaam!’

Jong damhertje (foto: Anke Burgers)
Na van de ijsvogelshow genoten te hebben en nog
een flink bui op onze kop te hebben gekregen,
vervolgen we onze tocht verder naar het westen,
waar we onderweg nog verschillende planten zien.
Anke vertelt ons over hondstong en wolfsmelk.
Onderweg zien we ook verschillende malen de
jacobsvlinder en tijdens onze wandeling is er
regelmatig het schitterende gezang van de nachte-
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gaal te horen. Verderop zien we plotseling de
boompieper, die zich bij het landen als een parachute laat zakken.
Frank ontdekt met zijn telescoop de gekraagde
roodstaart, terwijl Gerie aan het zoeken is naar de
kleine karekiet die ze in het riet hoort. We vervolgen onze wandeling en zien en horen de grasmus,
door het schelle geluid ook wel krasmus genoemd.

Roodmus (foto:Anke Burgers)
De vlaktes worden steeds meer open. We zien op
een gegeven moment de boomleeuwerik. Deze
kunnen we ook weer mooi op onze lijst zetten. We
lopen verder langs de waterkanalen, klimmen over
prikkeldraad en genieten onderweg van het weer
dat steeds beter wordt. Onderweg zien we veel
groepen nordic walkers. Frank heeft ooit een cursus gedaan en schaamt zich voor de verkeerde
techniek van deze mensen: ze slepen de poles
over de grond. Zo lijkt het geslenter voor ouderen,
wat mijn kijk op nordic walking ook niet verandert.
Naarmate we langer aan het wandelen zijn, verlangen er toch steeds meer vogelaars naar het
eindpunt met een lekkere bak koffie. Arthur krijgt
wat last van zijn heup, Herman wil alleen nog
maar zittend zijn boterham eten, anderen moeten
naar de wc of krijgen last van vermoeide benen.
Toch blijft de tocht schitterend. Anke en Ad weten
ons al de hele dag goed te leiden en we besluiten
de kortste route terug te nemen omdat we er toch
al aardig wat kilometers op hebben zitten.
Theo probeert iedereen nog even aan te moedigen, terwijl Ad aan het vertellen is over zijn nieuwe sportschool. Hij vertelt dat de sportschool uit
drie groepen bezoekers bestaat: de sportieve
energieke meiden, de krachtpatsers en de oude
lullen. Tot deze laatste groep behoort hij, bekent
hij eerlijk. Arthur vertelt dat hij duidelijk kiest voor
de leukste sport. Dat is ‘met grote voorsprong tennis’.
Enfin, we hopen nog de roodborsttapuit onderweg
te zien. In de laatste 3,5 km zien we nog de

oeverloper over het water scheren en een bosrietzanger in een boompje. Gerie ontdekt een kleine
karekiet in het riet. Eindelijk ook gezien, en niet
alleen gehoord.
Bij het eindpunt aangekomen ploffen we neer bij
het plaatselijke pannenkoekenhuisje en bestellen
allemaal wat drinken en de meesten een lekker
stuk appeltaart. Een acceptabele vervanging voor
de appelvink, die we helaas niet gezien hebben.
Theo grapt dat we voortaan maar de fiets moeten
nemen in plaats van te lopen. Gerie doet nog de
onthulling dat Herman vroeger niet van de bal te
stoppen was. Bijnamen als Messi van de KNNV en
Messi van de Lage Landen worden al geopperd.
Na alles genuttigd te hebben, neemt iedere auto
weer zijn route terug naar huis en Arthur stelt
voor aan Herman, Gerie en Sander om nog bij de
Zanderij aan de rand van Katwijk en Valkenburg

langs te rijden, waar de roodmus tijdelijk vertoeft.
Deze vogel is een dag daarvoor weer voor het
eerst dit jaar op deze plaats waargenomen. Arthur
had hem het jaar daarvoor ook al hier gezien. Bij
aankomst staat er een heel peloton van vogelaars
met verrekijkers, telescopen en fotocamera’s opgesteld om naar het beestje te kijken. Het bekende ‘please to meet you here’ is duidelijk te horen
en al snel geeft zijn rode voorkopje het bewijs dat
we met de roodmus van doen hadden. Helaas
vliegt de roodmus snel weer weg, maar wij hebben
er toch al een indrukwekkende dag opzitten en
besluiten dan ook om weer lekker naar Leiden te
gaan.
Sander Staal

Geslaagde varen-avond tuin Hermien Okker
Plantenwerkgroep KNNV
Het was tijd voor een nieuwe activiteit voor de
Plantenwerkgroep KNNV. Op uitnodiging van werkgroepslid Hermien Okker-Reitsma
kregen de genodigden een bijzonder onthaal: bijzonder ten
eerste vanwege de nodige lekkernijen. Hermien staat er bekend
om. Zij weet overheerlijke vruchtenbaksels te produceren die al
direct bij aankomst hun verleidingsferomonen in onzichtbare
maar bepaald niet onopgemerkte
wolken op de gasten afstuurden.
Ten tweede vanwege een prachtige achtertuin met tientallen nummerbordjes, tactisch opgesteld bij
een uitdagend gevarieerde reeks
– vaak weelderige – varensoorten.
Gespijzigd en gelaafd konden de
deelnemers vervolgens ieder voor
zich bij zo veel mogelijk nummertjes de juiste naam van een varen opschrijven. Er stond een
tafel klaar vol gespecialiseerde
boekwerken over varens. Daarin
konden details worden nagezocht
om ze op naam te brengen. Aan

het slot van de determineerronde werden plenair
alle gevonden namen vergeleken en besproken.
Waarlijk een pittige opgave, maar
wonderwel bleek toen de duisternis intrad een hoge mate van
overeenstemming
te
bestaan
over meer dan de helft van de
namen, zij het in een aantal gevallen niet verder dan op geslachtsniveau.
Hermien heeft zo een aantrekkelijke basis gelegd om in de loop
van het seizoen zelf verder te
gaan met het uitzoeken van al
die boeiende soorten die door
toedoen van haarzelf maar vooral
haar overleden echtgenoot in
haar tuin terecht zijn gekomen.
Als dank fêteerde zij ter afronding van de geslaagde praktische
studieavond het gezelschap nog
op een glaasje.
Bestaan er meer van dit soort
tuinen?
Jan Westgeest
Foto: Dubbellook én
waardering avond

Vogelwerkgroep KNNV telt 90 soorten op Texel
Iets na 9 uur op 2 mei staan we met z’n tienen
(vijf vrouw, vijf man) bij natuurreservaat Ottersaat, langs de Waddendijk ten noorden van Oudeschild. Op de eilandjes daar zien we de gebruikelijke soorten, waaronder Bontbekplevier en Noordse stern. Op de weilanden achter het Ottersaat
zijn groepjes Rosse grutto’s en Rotganzen aanwezig. De weersomstandigheden zijn uitstekend.
Hopelijk is dit een blijvende trendbreuk met voorgaande excursies. De volgende stop is voorzien bij
het plasje Minkewaal. Hier is jaren geleden een
kunstmatige oeverzwaluwwand aangelegd. Het
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duurt even voordat we deze soort inderdaad te
zien krijgen. Uiteindelijk vliegen er ongeveer tien
rond. De eilandjes in het Wagejot, ietsje noordelijker, zijn druk bevolkt met Kokmeeuwen, Grote
sterns en Visdieven. Door het ontbreken van wind
laten de Kluten, die door het spiegelgladde water
lopen, zich fraai fotograferen. Op de Bol, het volgende natuurgebied, is onder andere een broedende Grote mantelmeeuw aanwezig: een niet alledaagse gebeurtenis in Nederland, hoewel de soort
zich de laatste jaren langzaam aan het uitbreiden
is. Natuurmonumenten heeft enkele jaren geleden

Utopia aangelegd. Op de eilandjes daarin is het,
zoals verwacht, een drukte van belang. Met name
de Grote sterns laten zich goed horen. Zij zijn dan
ook aanwezig met enkele duizenden exemplaren.
Iedereen kan de Witbuikrotgans bekijken die zich
in een ver weg aanwezige groep Rotganzen bevinden. Maar de Zwarte rotgans alleen door mij, omdat de groep opvliegt in de richting van het wad.
Vrijwilligers geven er voorlichting aan de bezoekers van het reservaat en houden een oogje in het
zeil. Zij beschikken daartoe over een ‘Pipo-wagen’.
Het afgelopen jaar hebben de voorlichters er succesvol geëxperimenteerd.
Nadat we lopend de waddendijk over zijn gestoken, blijkt het water al aardig gezakt te zijn. De
vogels zitten dus ver. Wel zien we hier onder andere Groenpootruiters en Bonte strandlopers.
Het is inmiddels lunchtijd was geworden. Toch
besluiten we eerst een poging te doen om een
Morinelplevier te zien. Er is er namelijk juist een
gemeld in polder Eierland. We zien helaas alleen
een groepje wegvliegende Goudplevieren. Daar zit
naar alle waarschijnlijkheid de Morinelplevier tussen.
Na de lunch bij de Robbenjager bezoeken we de
vermaarde Tuintjes bij de vuurtoren. Door het
mooie weer is het echter erg leeg. Wel is hier een
Beflijster die een kat-en-muisspelletje met ons
doet door zich telkens weer achter een duintop te
verschuilen.
In de Muy kunnen we weer enkele soorten aan de
daglijst toevoegen, onder meer de Rouwkwikstaart. Daarna begeven we ons naar de zuidpunt
van het eiland, waar we in de Mokbaai onder meer
Zilverplevieren zien. Een wandeling naar de Horsmeertjes levert niet de gehoopte Blauwborst en
Roerdomp op. De Roerdomp is om onbekende

Roerdomp op. De Roerdomp is om onbekende

reden dit jaar nog in het geheel niet waargenomen
op Texel, terwijl er afgelopen jaren enkele paren
broedden. De Blauwborst heeft waarschijnlijk nu
jongen en houdt zich daarom stil. Wel horen we
hier diverse Nachtegalen, Braamsluipers en een
Tuinfluiter. Er vliegen verder twee Gierzwaluwen
over.
We dineren in het strandpaviljoen van Paal 9. Door
de vakantiedrukte duurt het even voordat we allemaal voorzien waren. Na het eten doen we het
natuurgebiedje De Petten nog aan. Inmiddels is
iedereen verzadigd van zowel het eten als van de
negentig vogelsoorten en was het animo om nog
te zoeken naar de mogelijk aanwezige Zwartkopmeeuwen niet zo groot meer. Na vertrek met de
(laatste) boot van 21 uur naar Den Helder is de
excursie weer afgelopen.
foto kluut, en tekst: Marco Witte

Torenvalken ringen

De afgelopen weken hebben we een aantal Torenvalken in het Ommedijkse Bos geringd. ‘We’ zijn in
dit geval Maarten Verrips en ik. Het zag er al in
het begin van het voorjaar naar uit dat er twee
paartjes Torenvalken in het bos aanwezig waren.
Ze vochten en bakkeleiden om de beste nestkast.
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Uiteindelijk begroeven ze de ‘Rodax’ en namen
allebei een andere kast. Op zich was dit vreemd,
omdat iedere vogel zijn eigen territorium heeft,
terwijl beide kasten dicht bij elkaar in het oude
bos hangen. Bij een eerste controle in mei bevatten de nesten zes en vijf eieren.
Vorige week bij het ringen bleek het nog om vijf
en vier jongen te gaan. De eieren die ik miste,
waren waarschijnlijk onbevrucht of wel uitgekomen, maar door de oudervogels uit het nest gegooid. Dit gebeurt wel eens wanneer er te weinig
voedsel is voor zo’n groot aantal kuikens. De kuikens van beide nesten verschilden behoorlijk in
leeftijd. De kuikens van het eerste nest waren al
bijna vliegvlug terwijl de kuikens in het andere
nest maar net een week oud waren. Het oudste
nest was zo ver dat ze, toen ik ze uit de boom
haalde, uit het nest vlogen. Althans, ze dachten
dat ze konden vliegen. Ze bleven een meter boven
de sloot in een struik hangen. Alles is gelukkig
goed afgelopen.
foto en tekst: Johan Kieft

Plantenwerkgroep KNNV
stort zich op Carex
De laatste van de studieavonden van de Plantenwerkgroep KNNV Leiden op 21 mei was geheel
gewijd aan het geslacht Carex (Zegge). In de
school aan de Wassenaarseweg heeft Koen verteld
en getoond welke kenmerken aan dit geslacht
gekoppeld zijn. Termen als kafje, urntje, velumentum, antiligula en 'mannetjes boven de vrouwtjes'
kregen betekenis tijdens het met elkaar determineren van vers materiaal. Een deel daarvan werd
tijdens een korte excursie vlak voor de koffiepauze
verzameld. Zie bijgaande foto. In de berm vlak
voor de school wisten we ze met vereende krachten ze op naam te brengen: Carex flacca = Zeegroene zegge. We kennen deze plant van de duinen; in stad is hij zeker een bijzonderheid.
De basis voor de zegge-kennis is gelegd: het is
niet gemakkelijk maar we gaan er vast mee verder.
Koen van Zoest
foto: Ellen Boelé

Nachtzwaluwexcursie KNNV
Vogelwerkgroep
Op 11 juli, om vier uur 's
middags vertrokken we met
veelbelovend weer en zes
vogelaars uit Leiden om op
zoek te gaan naar een van
de meest bijzondere vogels
die Nederland rijk is: de nachtzwaluw. Als proloog
bezochten we de Amerongse Bovenpolder, een
uiterwaardgebied, op het snijpunt van de
Utrechtse Heuvelrug en het stroomgebied van de
Rijn. Vanaf een enorme metalen uitkijkplatform
keken we uit over water en riet. Een groep
lepelaars was druk aan het foerageren. We zagen
ook nog een grote zilverreiger, grutto's en diverse
soorten eenden.
Daarna een hapje eten in Elst. Vanwege een haperende keuken en een beginnende serveerster
moesten we bijna een uur wachten op ons eten en
werd het toch nog een krap schema om op tijd bij
de rendez-vous te zijn. Maar de tijd verstreek vlot
met praten over ecologie, de nieuwe Hondsbossche Zeewering, huizenprijzen en een op te richten
stichting ter promotie van echte, goede vogelkijkschermen. De serveerster legde de oorzaak van
het wachten bij het 'Egyptische’ gerecht. De gevulde aubergines, kofta, pizza's en lamsvlees lieten
we snel naar binnen gaan, we wachtten maar niet
meer op de honingsaus.
Ondanks een hapering in de almachtige routeplanner kwamen we op tijd aan op een parkeerplaats
bij een manege aan de rand van de heide bij Kootwijk. We schudden de hand van onze ingehuurde

vogelgids, kregen een goede, straffe bak koffie en
vertrokken in de richting van de heide. We liepen
over zandpaden met links naaldbomen en rechts
de (ernstig met bochtige smele vergraste) heide.
We genoten van de vele roodborsttapuiten en
spotten ook een gekraagde roodstaart. Ook was
nog kort de geelgors te horen. We wandelden
verder en kwamen bij 'het pad waar ze meestal
gezien worden'. Het was inmiddels tien uur ‘s
avonds. We speurden en zetten onze oren wijd
open. Geen succes. Volgens Robert, onze gids,
was het nog niet donker genoeg en we liepen
verder de heide op. Op een plek met veel naaldbomen gingen we staan wachten.
De schemering was inmiddels goed ingevallen. We
wachtten, en wachtten… Ik was de eerste die een
geluid in de verte hoorde, maar weldra hoorde
iedereen dat geweldige, vreemde, mysterieuze,
zinsbegoochelende snorren of trillen, afgesloten
met het klapperen van de vleugels. Nu nog proberen of we de vlucht konden zien. Daar gaat ie, o
nee, dat is een vleermuis. Het duurde wel even
maar toen kregen we een aantal keer de nachtzwaluw te zien, met één hele goede waarneming
van een overvliegende nachtzwaluw tegen het
laatste licht van de avond.
Iedereen was onder de indruk van deze mooie
waarnemingen en moe, maar voldaan marcheerden we over het rulle zand terug naar de parkeerplaats. Het was weer een mooie dag geweest.
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Ad den Toom

Vogelwerkgroep KNNV naar de Zouweboezem
Met z’n negenen gingen we op 13 juni op weg naar
de Zouweboezem, met de Zouwedijk in Ameide op
de tomtom. Daar aangekomen stonden we echter
midden in de polder, terwijl we echt bij de Lek
moesten zijn. Na enige omzwervingen zijn we daar
gekomen. De anderen ontvingen ons met groot
enthousiasme: ze hadden een purperreiger en een
bruine kiekendief zien overvliegen en een blauwborst had op vijf meter afstand op een paal gezeten. Maar o wonder, na enkele minuten had ons
nagekomen gezelschap de purperreiger en de
bruine kiekendief ook zien overvliegen, en was de
blauwborst opnieuw op vijf meter afstand op de
paal gaan zitten, luid kwetterend alsof zijn broedseizoen niet allang was afgelopen.
Dat was dus een prachtig begin en we gingen op
pad. Al gauw liepen we langs de kolonie zwarte
sterns, broedend op plankjes, of bezig met de bezigheden die daaraan vooraf gaan. Prachtig om te
zien, door de scoop haast onbescheiden. Walter
zag in een flits een steltkluut. En verder in het riet
luid zingend de rietzangers, rietgorzen, kleine
karekieten, grasmussen, en nog diverse blauwborsten. We liepen naar het kijkscherm, midden in
het riet, waarin de gaten op verkeerde hoogten
zitten en waardoorheen er toch nooit iets te zien
is. Ook nu niet.
Door het riet terug lopend vlogen er twee koekoeken luid roepend achter elkaar aan. Langs de wegkanten zagen we vele groenlingen en putters, en
een enkele kneu, prachtig rood in het raapzaad.
Op gezette momenten vloog er weer een purperreiger over, lid van een van de drie kolonies in ons
land. We kwamen precies op tijd bij de schuilhut
aan, dat wil zeggen, op het moment dat het begon
te regenen. Frank stelde ons gerust, zijn persoonlijke weerdienst had hem verzekerd dat vandaag
de kans op regen nul procent was. Maar Ad kon op
zijn mobieltje aflezen dat het wel degelijk regende,
en dat dat nog wel een paar uur zou duren ook.
Daar hechtten we gelukkig geen geloof aan, en
toen we onze koffie op hadden gingen we weer op
pad. De aanhoudende kringen in het water bleken
helaas niet door een bever te worden veroorzaakt,

1) Huismus
2) Putter
3) Winterkoning
4) Kievit
5) Koolmees
6) Turkse tortel
7) Aalscholver
8) Witte kwikstaart
9) Vink
10) Tjiftjaf
11) Bruine kiekendief
12) Slobeend
13) Zanglijster
14) Tureluur
15) Krakeend
16) Huiszwaluw
17) Groenling

18) Grauwe gans
19) Gierzwaluw
20) Meerkoet
21) Blauwe reiger
22) Merel
23) Zwarte kraai
24) Spreeuw
25) Wulp H
26) Blauwborst
27) Fazant
28) Buizerd
29) Tuinfluiter H
30) Kokmeeuw
31) Wilde eend
32) Purperreiger
33) Zwartkop
34) Scholekster

maar door een in het oevergewas verscholen duiker.
We liepen langs een prachtig blauwgrasland, dat
zich daar de laatste jaren had kunnen ontwikkelen.
Met direct onder de hut een groot stuk met veenpluis, en verder met planten als poelruit, grote
ratelaar en moeraskartelblad. Hulde aan het ZuidHollands Landschap. Naar links over een bruggetje
met een boog terug, via een mooie kade door de
polder Achthoven. De regen was inmiddels al weer
opgehouden. Het aantal vogels was afgenomen,
alhoewel, in een verscholen plasje bleek een heel
gezelschap grauwe ganzen en grote Canadese
ganzen te zwemmen, tezamen met uitbundig nageslacht. Met grasmussen in de meidoornstruiken
en in de verte steeds ook de licht melancholieke
roep van een koekoek was het een heerlijke wandeling terug naar het beginpunt.
Helias Udo de Haes
foto rietzanger: Arthur Staal
hieronder: waargenomen soorten

35) Knobbelzwaan
36) Gaai
37) Kippen ;-)
38) Rietzanger
39) Kleine karekiet H
40) Boerenzwaluw
41) Zwarte stern
42) Waterhoen
43) Kuifeend
44) Rietgors
45) Fuut
46) Grasmus
47) Fitis
48) Steltkluut (alleen
door Walter)
49) Bosrietzanger
50) Tafeleend
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51) Dodaars H
52) Koekoek
53) Houtduif
54) Kneu
55) Nijlgans
56) Grote bonte
specht
57) Torenvalk
58) Grote Canadese
gans
59) Visdief
60) Mantelmeeuw
(groot of klein
onbekend)
61) Ooievaar
Heggenmus H

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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