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De KNNV-afdeling Leiden e.o. is opgericht op 27 december 1901 en heeft tot doel
om natuurbeleving,-onderzoek en -bescherming in verenigingsverband te bevorderen. Dit gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroepen.
Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de
landelijke KNNV, wat de mogelijkheid biedt deel te nemen aan kampen en reizen.
De kosten voor het lidmaatschap voor 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 bankrekeningnummer NL90 TRIO 0254 6191 50 t.n.v.
Penningmeester KNNV-afd. Leiden, te Oegstgeest.
Opzeggingen dienen vóór 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het lidmaatschap
niet meer gewenst is, te worden gemeld aan Yvonne van Nierop, ledenadministratie KNNV afdeling
Leiden, ledenadministratie@leiden.knnv.nl.
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Uitnodiging
Feestelijke jaaropening 2016
zaterdag 23 januari
Met veel plezier nodigen de besturen van IVN en KNNV regio Leiden alle leden met partners uit om het
jaar 2016 feestelijk te komen openen op zaterdag 23 januari, met een wandeling in De Houtkamp in
Leiderdorp, gevolgd door een warm samenzijn in het MEC Leiderdorp.
We hebben het volgende programma voor u bedacht:
14:30 uur: op het adres Van Diepeningenlaan 14, 2352 KA, Leiderdorp, naast de Rabobank, verwelkomen we u. Hier begint een wandeling door De Houtkamp en Heemtuin. Parkeren is gratis, dichtbij, of
een straat verderop.
14:30 – 15:45 uur: we wandelen in kleine groepjes, of – zo u wilt – met een wat grotere groep, over
rolstoelvriendelijke paden, desgewenst misschien ook over smallere. We stellen voor dat iedereen aan
alle anderen iets vertelt over de dingen die er te zien zijn, onder het motto 'verwondering geven, verwondering krijgen'.
IVN-gidsen zorgen ervoor dat niemand verdwaalt. In verband met het aantal gidsen is het fijn om te
weten hoeveel belangstelling er voor deze wandeling is. Dus graag van te voren aanmelden bij Maddy
(maddyvanholland@ziggo.nl). De wandeling eindigt bij het MEC, Van Diepeningenlaan 110-E (gebouw de
Sterrentuin).
16 – 18 uur: MEC, Van Diepeningenlaanlaan 110-E, Leiderdorp, de ingang, ingeklemd tussen een
ijssalon en een schoenwinkel, via het gebouw De Sterrentuin.
Hapjes (hartige taart en dergelijke) en drankjes (t/m glühwein) staan klaar, met de stoelen en tafeltjes…
U bent welkom!
Enne… dit jaar mogen we ook ná 4 januari elkaar nog het beste toewensen...
Intussen geeft Ron een korte presentatie over waarneming.nl en beantwoordt hij vragen erover, Maddy
zal kort de aandacht vestigen op het initiatief Groene Cirkels; via de beamer krijgen we natuurfoto's te
zien. In de hal vindt u de Groene Winkel van IVN, met een zeer ruim aanbod (betaling is uitsluitend à
contant mogelijk).
Wie nog een USB-stick met mooie foto's heeft, breng hem maar mee.
Graag tot ziens op 23 januari,
Namens de besturen van IVN en KNNV regio Leiden,
Maddy van Holland (IVN)
Jeannette Teunissen (KNNV)
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Oud hout is goud
Verslag KNNV-excursie Meijendel
Campagne weidevogels Weidoptie
Verslag KNNV-excursie Maasvlakte
14 april: herhaling Vogels en Liefde
Verslag KNNV-vogelexcursie De Horsten en
kasteel Duivenvoorde
IVN-werkgroep Want zoekt versterking
Vogels en vogelaars
Colofon IVN
achterblad: Jan Westgeest

Van de voorzitters
Van de voorzitter KNNV
Het jaar 2016 is begonnen zonder winter, na een
lange herfst en zelfs al een voorzichtig voorjaar. Op
tweede kerstdag vonden we al bloeiend Speenkruid. Is dit de zoveelste aanwijzing voor de opwarming van de aarde, of is het enkel een gevolg
van El Niño?
Op de klimaattop in Parijs hebben de wereldleiders
in 2015 eindelijk voorzichtig toegegeven dat er
maatregelen nodig zijn om de klimaatverandering
te stoppen. Wij hopen dat er nu op allerlei niveaus
en in alle windstreken maatregelen getroffen zullen
gaan worden. Zelf kunnen we ook iets doen: als we
allemaal de kachel een graadje lager zetten, geen
voedsel verspillen, zuinig zijn met kleding en spullen en – ook heel belangrijk – geen of weinig (bio-

logisch) vlees eten, dan zullen vele kleintjes één
grote blijken te zijn.
Natuurlijk gaan we als KNNV Leiden in 2016
gewoon door met het bestuderen van de natuur.
Maar laten we daarbij steeds meer samen met IVN
erop uit trekken om te genieten van alles wat leeft.
Samen sta je sterker als het om de natuur met al
z’n moois gaat.
Graag roep ik iedereen op om in het komende jaar
(na de gezamenlijke start van het nieuwe jaar met
een hapje en een drankje) ook eens met een andere werkgroep dan gebruikelijk mee op excursie te
gaan. Alle excursies zijn op de websites van de
KNNV en IVN Leiden terug te vinden.
Tot ziens in 2016!
Corrie van Kralingen-Kroon

Van de voorzitter IVN

Ook in 2017, om precies te zijn op 31 maart,
bestaan wij 40 jaar! Op deze datum in 1977 vond
de oprichtingsvergadering plaats. Het grootste
jubileum dat onze IVN-afdeling heeft gekend was
het 25-jarig jubileum, dat in 2002 is gevierd met
een jubileumavond, een ledendag en een IVNactiviteitenmarkt voor het grote publiek in de
Leidse Hout. Ook het komende 40-jarige jubileum
zal hopelijk een luisterrijk evenement worden,
waarbij voorlichting aan het brede publiek centraal
zal staan. Ideeën welkom!
Beduidend dichterbij is de bijeenkomst van onze
werkgroepscoördinatoren. Op dinsdag 9 februari
komen zij weer bijeen in het MEC Oegstgeest,
onder meer voor het bespreken van de diverse
concept-jaarverslagen.
Ten slotte: wat moet die kievit in dit stukje? Nou
ja, de grutto mag dan aangewezen zijn als onze
Nationale Vogel (met hoofdletters), voor mij blijft
de kievit toch ook een hele belangrijke aankondiger van het voorjaar. En nu de dagen weer gaan
lengen…
Floris de Boer

Gelukkig Nieuwjaar! Dat wens ik u bij deze op
papier, maar het zou leuk zijn als wij elkaar (en
andere natuurvrienden) ook persoonlijk de hand
zouden kunnen schudden. Die gelegenheid komt
er weldra aan, want op zaterdag 23 januari houden IVN regio Leiden en de KNNV Leiden samen
een nieuwjaarsreceptie. Zie de vorige bladzijde.
Goed om te weten: voorafgaand aan de receptie
als zodanig (met een paar zeer korte praatjes,
‘bewegend behang’ in de vorm van in 2015 in de
buurt gemaakte natuurfoto’s, hapjes en drankjes)
is er ook weer een excursie. De gidsen die meegaan, letten op de tijd en zorgen ervoor dat we
niet verdwalen. Maar verder worden de deelnemers zelf uitgenodigd om (kort!) toe te lichten wat
er op ons pad komt.
Ongetwijfeld zal daarbij de aandacht in belangrijke
mate uitgaan naar de vroege bloeiers. Tussen
kerst en het weekend na oud en nieuw hield
FLEURON-Nederland een heuse plantenjacht.
Geïnventariseerd werden alle planten die bloeiden.
Nu ook in 2015 weer allerlei temperatuurrecords
zijn gesneuveld, mogen we van deze landelijk
inventarisatie, vergelijkbaar met de landelijke
Tuinvogeltelling, topresultaten verwachten. Hoe
blij we daarmee zijn, is vers twee, want de mondiale opwarming is toch vooral een bron van hele
grote zorg. Madeliefje, straatgras, paardenbloem
en klein kruiskruid gaan we op 23 januari in ieder
geval aantreffen, want die staan nu al in de top
tien (zie www.floron.nl/plantenjacht).
Op deze plek en in deze tijd van het jaar mag er
ook een beetje vooruit gekeken worden. Het jaar
2016 gaat zich ongetwijfeld kenmerken als het
jaar van de voorbereidingen. In 2017 beginnen wij
weer met een nieuwe Natuurgidsencursus (NGC).
De NGC is en blijft de ‘moeder van alle cursussen’
en zal ook dit keer een operatie van formaat
blijken. Wouter Gerstel en de inmiddels gevormde
stuurgroep lopen zich al warm.
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IVN-Natuurgidsenopleiding vanaf 2017
Op 9 januari 2017 begint een nieuwe Natuurgidsenopleiding (NGO) van IVN regio Leiden. Deze duurt
anderhalf jaar. De vorige was vijf jaar geleden: in 2012–2013. De verslagen ervan hebben gestaan in het
Sleutelblad, het blad van IVN-Leiden. Wij nodigen leden en donateurs die deze opleiding nog niet gevolgd
hebben, van harte uit om hun belangstelling voor deze opleiding kenbaar te maken.
De NGO is een kaderopleiding binnen IVN
die bedoeld is om actieve leden van een
afdeling te vormen.
We verwachten van
de deelnemers dat zij
zich na deze opleiding
actief zullen inzetten
voor natuur-en milieueducatie
binnen
IVN regio Leiden. Dat
kan op vele manieren: door te gidsen in
een van de verschillende natuurgebieden
in of rond Leiden, bijvoorbeeld, of ook door mee te werken aan kinderactiviteiten, cursussen, de website, public relations
of bestuurswerk.
De NGO zal worden gehouden van januari 2017 tot
eind juni 2018 op maandagavond in het Wellantcollege in Oegstgeest. De excursies zijn op zaterdagochtend op diverse locaties in de buitenlucht in
onze regio. De bijeenkomsten zijn om de week
zodat de opleiding bestaat uit ongeveer dertig
avonden en dertig excursies, en bovendien twee
hele weekenden, waarvan er een in de deelnemersprijs is inbegrepen. De opleidingskosten zullen, mede afhankelijk van te ontvangen subsidies,
beperkt kunnen blijven tot ongeveer 250 euro per
persoon.
Het opleidingsteam zal bestaan uit vijftien docenten, die zich nu reeds voorbereiden om begin 2017
enthousiast te kunnen beginnen.
Wij raden u aan om, voordat u met de NGO begint, een of meer van onze cursussen te volgen
om extra natuur- en educatieve kennis op te doen.
Dit wordt ook meegewogen bij de selectie van

nieuwe deelnemers.
Informatie over onze
IVN-cursussen:
www.ivn.nl/leiden.
Voor en tijdens de
NGO vindt de schriftelijke communicatie
zo veel mogelijk per
e-mail plaats. Als u
belangstelling
hebt
om de NGO te volgen, geef dan uw
naam, adres, telefoonnummer en emailadres door aan
Annemarie Pijpers:
ngo2017docenten@gmail.com. Via dit adres kunt
u ook vragen stellen. Met mondelinge vragen kunt
u terecht bij de coördinator, Wouter Gerstel,
 071–58.96.392.
Voor belangstellenden: u ontvangt in mei 2016
een registratieformulier waarop u uw motivatie toe
kan lichten en achtergrondgegevens door kan
geven. Op 10 oktober 2016 houden we een avond,
met gedetailleerde informatie. Daarna kunt u zich
definitief opgeven. Er komt eventueel nog een
intakegesprek, waarna u uitsluitsel krijgt over uw
deelname.
Tot slot nog één suggestie: kent u meer mensen
die mogelijk de Natuurgidsenopleiding bij onze
IVN-afdeling zouden willen volgen maar nog geen
IVN-lid of -donateur zijn? Wijs hun dan op het
cursusaanbod, zoals vermeld op de website van
IVN Leiden.
Namens het NGO-docententeam,
Wouter Gerstel
foto: JH Labots

Mutaties ledenadministratie KNNV
nieuwe leden:
lidno. 25936 Berend Westerhof, J.Th. de Visserstraat 102, 2221 AX Katwijk ZH
lidno. 25954 Joske Slijkhuis, Papelaan 46, 2252 EK Voorschoten
lidno. 25932 Hugo Woudenberg, Katwijkseweg 37, 2242 PD Wassenaar
opzeggingen per 31 dec. 2015:
mevr. F. Feijen, Piet Heinlaan 5, 2341 SG Oegstgeest
mevr. S. Marinus, Hofcampweg 41, 2241 KD Wassenaar
dhr. W.J. Gerstel, van Poelgeestlaan 49, 2352 TA Leiderdorp
mevr. M.J.L. Schellekens, van Lennepdreef 45, 2353 NJ Leiderdorp
mevr. L. Grotenbreg, Fluitekruidzoom 4, 2353 RD Leiderdorp
mevr. E.E.M. Baars, Raaphorst 71, 2352 KJ Leiderdorp
mevr. C.H. Goedhart-Vink, Populierenlaan 130, 2231 XC Rijnsburg
dhr. A.M. Polderman, Wasstraat 67, 2313 JH Leiden
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Programma’s KNNV-werkgroepen
tot juni 2016
De hieronder weergegeven activiteiten staan ook vermeld op de website www.knnv.nl/leiden. De gegevens kunnen daar dus ook worden ingezien.

Donderdag 24 maart: Algemene Ledenvergadering
met lezing Leo Jalink over Onderzoek aan wasplaatjes in duingraslanden van de AWD: monitoring,
beheer en de inzet van vrijwilligers o.a. van de KNNV.
Locatie : IJsclub-/MEC-gebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
Aanvang: 20 uur.
Donderdag 14 april: Algemene avond, voor KNNV-, IVN-leden en andere belangstellenden:
presentatie Jan Westgeest over Vogels en Liefde.
Aanvang 19:30 uur.
Locatie: Wellantcollege, Lange Voort 70, 2341 KD Oegstgeest
Meld je van te voren even aan! Zie aankondiging op bladzijde 16.

Plantenwerkgroep

door; dit in verband met het moeten aanvragen
van de vergunning(en).

– Inventariseren in de Zeereep ten noorden van de
Doorlopende projecten 2016
Wassenaarseslag.
– Monitoren in Berkheide.
In de winter van 2014/2015 zijn de zeewerende
Ook dit jaar zal de Plantenwerkgroep weer een
duinen hier grotendeels ontdaan van de begroeimonitorroute lopen, te weten in Winning 3/Zwarte
ing, zodat er weer stuif- en pioniersituaties zijn
Pan. We gaan in dit prachtig stuk van Berkheide,
ontstaan. Het is een droog en mul 'woestijngedirect ten noorden van de weg naar de Wassebied'. Gehoopt wordt dat de omvang van het habinaarse Slag, weer op zoek naar bijzonderheden
tat Witte en Grijze Duinen weer toeneemt. In 2015
van de natte duinvalleien en van het droge duin.
is de Plantenwerkgroep op verzoek van StaatsbosNa 2000, 2004, 2008 en 2012 wordt dit de vijfde
beheer (SBB) vier keer het gebied ingetrokken om
maal dat we deze route gaan lopen.
de voorkomende planten te inventariseren. VerWe bezoeken het gebied in 2016 zes keer. Op
slag ervan volgt in Daucallium+.
woensdag 24 februari om 13 uur gaan we met
SBB ziet graag dat het inventariseren een aantal
Harrie van der Hagen de route voorlopen: zijn er
jaren gebeurt. In 2016 gaan we dus op dezelfde
veranderingen in het gebied en zijn nadere
voet verder. Coördinator is Koen van Zoest. De
afspraken over de route nodig? We lopen het
bezoeken worden niet ruim van tevoren gepland,
rondje, maar schrijven nog geen planten op. Dat
zodat data nog niet op deze plaats zijn door te
doen we wel bij alle andere rondes, die gepland
geven. Ieder die belangstelling heeft (een keer)
staan op:
mee te gaan, kan zich aanmelden bij Koen van
dinsdag 26 april, 10–14 uur;
Zoest,  071–57.68.943, vanzoest@planet.nl. Hij
zaterdag 28 mei, 9–14 uur;
laat (meestal vlak tevoren) weten wanneer er
woensdag 29 juni, 9–14 uur;
weer geïnventariseerd wordt.
dinsdag 2 augustus, 9–14 uur;
woensdag 14 september, 10–14 uur.
– Inventariseren in de Elfenbaan, tussen Leiden en
Het aantal keer en het aantal uren is iets ruimer
Hazerswoude.
dan in het afgelopen jaar in de Ganzenhoek. Dat
Het Zuid-Hollands Landschap heeft het initiatief
heeft te maken met de langere route en met de
genomen om de natuurwaarden van de Elfenbaan
noodzakelijke intensieve(re) zoekwijze, zeker in
te verhogen; het is een gebied dat als een langgehet natte deel. Mocht het vlotter gaan dan kan een
rekte strook ligt tussen de N11 en de spoorbaan
bezoek verkort worden of een datum overgeslanaar Utrecht. In dit najaar gaan in dit gebied hergen.
inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. Het effect
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan,
wordt na vijf jaar geëvalueerd.
tegenover De Klip, te Wassenaar.
Aan de Plantenwerkgroep is gevraagd om de planIeder die belangstelling heeft is welkom, ook de
tengroei te inventariseren. Koen van Zoest gaat
beginners op plantengebied. In een groep zie je
dit coördineren, maar heeft hulp nodig, zeker omhet meest, leer je het snelst en is het gezellig!
dat het een langlopend project is. Dit jaar begint
Wel graag aanmelden bij Koen van Zoest,
het inventariseren: dat is de nulmeting. Op drie
 071–57.68.943, vanzoest@planet.nl.
data gaan we het gebied in: woensdag 8 juni,
Als je nu al weet dat je minstens een keer mee
dinsdag 12 juli en zaterdag 20 augustus.
gaat, geef dat dan uiterlijk 15 februari aan Koen
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Wil je mee(doen)? Aanmelden bij Koen van
Zoest,  071–57.68.943, vanzoest@planet.nl. Je
hoort dan meer over tijdstip, plaats van verzamelen en aanpak.

bergerplas (eerste parkeerterrein bij het kleinste
meertje). Verzamelen op het parkeerterrein.
Opgeven bij Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl.
Zie ‘doorlopende projecten’ op blz. 4.

– Inventariseren rondom de Klinkenbergerplas,
Oegstgeest/Teylingen.
Op verzoek van de gemeente Oegstgeest gaat de
Plantenwerkgroep in 2016 de plantengroei rondom
de Klinkenbergerplas in kaart brengen. Het doet
dienst als een nulmeting voordat er herinrichtingsmaatregelen plaatsvinden. Een latere inventarisatie kan dan vergeleken worden om conclusies te
trekken over het al dan niet toenemen van de
biodiversiteit. Naast planten worden ook andere
organismes (bijvoorbeeld bijen) geïnventariseerd;
daar zijn andere organisaties voor benaderd.
Corrie van Kralingen coördineert de inventarisaties. Graag tevoren even aanmelden:
ckroon@live.nl. Verzamelen op het parkeerterrein.
Er zijn vier data vastgesteld:
zaterdag 9 april, 10–13 uur;
vrijdag 20 mei, 19 uur tot donker;
zaterdag 23 juli, 10–13 uur;
zondag 11 september, 10–13 uur.

Dinsdag 26 april, 10 uur: monitoren Winning
3
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan,
tegenover De Klip, te Wassenaar. Zie ‘doorlopende
projecten’ op blz. 4.
Donderdag 12 mei: studieavond Plantenwerkgroep: grassen en schijngrassen.
Locatie: PI-school De Brug, Wassenaarseweg 499,
2333 AL Leiden.
Aanvang: 19:30 uur.
Koen van Zoest ontvangt ons weer op eigen terrein. Hij gaat ons verder inleiden in de wereld van
de grassen en schijngrassen. Vergeet niet loep en
flora mee te nemen. Als je een binoculair hebt
neem die dan ook mee. De zaal is open vanaf 19
uur.
Vrijdag 20 mei, 19 uur tot donker: inventariseren bij de Klinkenbergerplas.
Vanaf A44: afrit Oegstgeest-Noord, Noordwijk (tevens Voorhout), N444 op; volg bord Klinkenbergerplas (eerste parkeerterrein bij het kleinste
meertje). Verzamelen op het parkeerterrein.
Opgeven bij Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl.
Zie ‘doorlopende projecten’ op blz. 4.

Studieavonden 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 uw auto te parkeren).

Zaterdag 28 mei, 9 uur: monitoren Winning 3.
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan,
tegenover De Klip, te Wassenaar. Zie ‘doorlopende
projecten’ op blz. 4.

Activiteiten
Donderdag 18 februari, 19:30 uur: studieavond Plantenwerkgroep.
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest (adres: zie
boven).
Op de (schijn)grassenavond in oktober kwam Koen
van Zoest niet meer toe aan een presentatie over
de Cypergrassen. Die wordt vanavond ingehaald
met een bespreking van deze boeiende familie.
Het geslacht Zegge blijft nog buiten beeld, want
dat vergt een aparte avond.

Woensdag 8 juni, eerste inventarisatieronde
Elfenbaan, tussen Leiden en Hazerswoude.
Opgeven bij Koen van Zoest,  071–57.68.943,
vanzoest@planet.nl. Je hoort dan meer over tijdstip, plaats van verzamelen en aanpak. Zie ‘doorlopende projecten’ op blz. 4.
Woensdag 29 juni, 9 uur: monitoren Winning
3.
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan,
tegenover De Klip, te Wassenaar. Zie ‘doorlopende
projecten’ op blz. 4.

Woensdag 24 februari, 13 uur: voorlopen
Winning 3.
De Plantenwerkgroep gaat dit jaar in het kader
van het monitorproject naar Winning 3; coördinaten 85-464. Verzamelen op de hoek van de
Vleysmanlaan, tegenover De Klip, te Wassenaar.
Zie ‘doorlopende projecten’ op blz. 4.

Vogelwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Vogelwerkgroep staan open
voor alle KNNV-leden, dus niet alleen voor leden
van de werkgroep. Voor deelname aan de excursies moet men zich opgeven uiterlijk donderdag
20 uur voorafgaande aan de excursie 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.

Donderdag 24 maart, 20 uur: Algemene
Ledenvergadering en presentatie Leo Jalink.
Locatie : IJsclub-/ MEC-gebouw, Oegstgeesterweg
41, 2341 NZ Oegstgeest.
Zie in kader bovenaan blz. 4.
Zaterdag 9 april, 10–13 uur: inventariseren
bij de Klinkenbergerplas.
Vanaf A44: afrit Oegstgeest-Noord, Noordwijk
(tevens Voorhout), N444 op; volg bord Klinken-
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Plaats van samenkomst is het parkeerterrein aan
de Stevenshofzijde bij station De Vink óf op de
parkeerplaats van Zwembad de Vliet/Bastion
Hotel, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden.
Afhankelijk van de tijd van het jaar, het type en
de bestemming van de excursie vertrekken wij om
7 uur, 8 uur of om 9 uur.

De Eempolder, boven Eemnes, is een mooi stukje
Hollandse polder, in beheer van Natuurmonumenten. Hier zijn nog weilanden zoals die bedoeld zijn:
met grassen, kruiden, sloten en kreken. We kunnen hier poldervogels zoals kievit, grutto en
verschillende soorten ganzen verwachten. Aan de
rand van de polder ligt het Eemmeer, waar we
vele soorten eenden en ganzen kunnen zien. Ook
de ijsvogel wordt hier gezien. Langs de slingerende wegen staan mooie, oude bomen met vele
soorten vogels, zoals putter en vink.
Aanmelden uiterlijk do. 10 maart 20 uur bij
Ad den Toom, ad.den.toom@live.nl,
 06–51.19.09.83.

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.

Zaterdag 9 april: excursie landgoed Elswout
(6 uur, station De Vink, Stevenshofzijde).
Op speciaal verzoek van een van onze werkgroepsleden deze keer een excursie naar de vogels
van het bos. Daarvoor hebben we landgoed Elswout, bij Haarlem, geselecteerd. We kunnen hier
soorten zien en horen zoals zwartkop, boomklever,
zanglijster, staartmees, zwarte mees, holenduif,
roodborst, vuurgoudhaan en winterkoning.
Aanmelden uiterlijk do. 7 april 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

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.

Donderdag 14 april, 19:30 uur: presentatie
Vogels en Liefde door Jan Westgeest.
Wellantcollege, Lange Voort 70 te 2341 KD Oegstgeest (zaal open vanaf 19 uur).
Aanmelden bij mw. Henny Blom,
henny.blom@planet.nl,  071–51.22.028.
Zie bladzijde 16.

Activiteiten
* Let op: af en toe een afwijkende opstapplaats,
namelijk Zwembad De Vliet, Voorschoterweg 6,
2324 NE Leiden.
Zaterdag 30 januari: excursie 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. In de polders
landinwaarts kunnen we wintergasten als kleine en
wilde zwaan en zelfs flamingo's aantreffen. 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.

Zondag 8 mei: excursie De Kaag (7 uur,
station De Vink, Stevenshofzijde).
Naar aanleiding van de studieavond eind 2015
over de vogels op De Kaag gaan wij deze dag in
twee boten varen op De Kaag. Ook zullen wij op
de Lakerpolder, een eiland van Staatsbosbeheer
(SBB), een wandeling maken (laarzen aan!) en
mogelijk leggen we ook nog aan bij de Kogjespolder, eveneens van SBB. Omdat het aantal plaatsen
tot vijftien beperkt is, zullen werkgroepsleden
voorrang krijgen.
Kosten: ongeveer 10 euro per persoon.
Aanmelden uiterlijk zo. 1 mei bij Ad den Toom,
ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

Zondag 28 februari: excursie 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. Als het een goede winter is,
is de roerdomp te zien. We maken een rondwandeling en eindigen in de vogelkijkhut. Telescopen
meenemen!
Aanmelden uiterlijk do. 25 feb. 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

Zaterdag 28 mei: excursie Beningerslikken (7
uur, Zwembad De Vliet*).
De Beningerslikken is een 300 ha. groot vogelreservaat van Natuurmonumenten op VoornePutten, drie kilometer ten oosten van Hellevoetsluis. Het is een langgerekt riet-ruigtegebied aan
het Haringvliet. Rustig wandelend is er een hele
dag volop te genieten: een mooie afwisselende
rondwandeling voert rondom water en langs rietvelden. Veel soorten vogels zijn er te vinden, zoals
de blauwborst, cetti’s zanger, kluut, tureluur, lepelaar en bruine kiekendief.
Aanmelden uiterlijk do. 26 mei 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

Zondag 13 maart: excursie Eempolder (7 uur,
Zwembad De Vliet*).
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Zaterdag 18 juni: excursie Dordtse Biesbosch
(7 uur, Zwembad De Vliet*).
De Biesbosch is van oorsprong een gebied waar de
getijden vrij spel hadden. Het peil van de Merwede
steeg en daalde een aantal meters onder invloed
van de inkomende en terugtrekkende zee. Inmiddels kan het zeewater niet meer inbreken. Het
gebied, een menging van polders, kreken en wilgenbos, is een walhalla geworden voor vogels. De
zeearend heeft er zijn plek gevonden. Koekoek,
lepelaar, cetti’s zanger, rietzanger, kleine plevier,
zwarte ruiter, appelvink en roodborsttapuit zijn
slechts enkele van de soorten die we hier kunnen
verwachten. Deze keer gaan we het gebied te voet
doorkruisen.
Aanmelden uiterlijk do. 16 juni 20 uur bij Anke
Burgers, amm.burgers@gmail.com,
 071–57.67.870.

Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep houdt op elke eerste dinsdag
van de maand tot en met april een studieavond
mossen. Een of meer leden verzamelen van tevoren mossen, zo mogelijk met kapsels, en brengen
die mee. Gezamenlijk determineren we ze.
Zin om (eens) mee te doen? Welkom! Informatie
bij Jeannette Teunissen,
 071–88.86.585, KNNVLeiden5@gmail.com.
Eerstkomende data van de mossenavonden:
Dinsdag 2 februari, 20 uur;
Dinsdag 1 maart, 20 uur;
Dinsdag 5 april, 20 uur.

Paddenstoelenwerkgroep

Zaterdag 25 juni: excursie Polders Poelgeest
(9 uur bij de molen in de Klaas Hennepoelpolder)
Naar aanleiding van de studieavond in 2014 over
tellen en inventariseren bezoeken wij deze keer
het inventarisatiegebied van Marco Witte. In de
Polders Poelgeest telt Marco Witte de watervogels
voor SOVON. Onder zijn leiding gaan wij de polders door. Hij zal ons alle weetjes over vogels vertellen van dit nog steeds erg leuke vogelgebied.
Let op: het verzamelpunt, de molen, is met de
auto, maar ook met de fiets voor ieder goed te
bereiken. Voor wie de molen niet kent: zie internet.
Aanmelden uiterlijk do. 23 juni 20 uur bij Anke
Burgers, amm.burgers@gmail.com,
 071–57.67.870.

Zondag 14 februari: excursie Koudenhoorn te
Warmond/Teylingen, 14 uur.
We gaan daar vooral op zoek naar kelkzwammen.
We vertrekken om 14 uur vanaf het parkeerterrein
aan de Gemeentehaven in Warmond. De wandeling duurt circa twee uur. Leider: Hans Adema.
Zondag 24 april: excursie Meijendel te Wassenaar, 11 uur.
Het verzamel- en vertrekpunt is het Dunea-informatiecentrum De Tapuit. Dat ligt naast het bekende pannenkoekenrestaurant. Het accent ligt dan
op de morieljes. We vertrekken om 11 uur voor
een rondwandeling tot ongeveer 13:30 uur. Leider: Hans Adema.

Groene Sterren op Landelijke
Ledendag IVN Leiden 16 april
Grote evenementen werpen hun schaduwen vooruit. Het nationale IVN heeft met de Landelijke
Ledendag (LLd) elk jaar zo’n evenement. Er komen zo’n 700 à 800 mensen op af. Voor een
afdeling waar de LLd wordt gehouden, is dat geen
‘klein bier’! Wij duiden onszelf altijd met nadruk
aan als de ‘regio Leiden’, maar in 2016 wordt de
LLd gehouden in de stad Leiden, en wel op zaterdag 16 april.
In het vorige Bladgroen vroegen wij al om deze
datum te reserveren. Op dit moment kunnen we
wat concreter zijn over de plannen. Het ochtendgedeelte – in de Stadsgehoorzaal - zal bestaan uit
presentaties en workshops. Ook voor kinderen zal
er het een en ander te doen zijn. In de middag zijn
de meeste activiteiten op andere locaties. Onze
Groene Winkel, onder leiding van Mariëtte Elshoud, zal naar verwachting het grootste deel van
de dag aanwezig zijn.

maximaal tachtig kinderen jonger dan 12 jaar.
Bijen en aan bijen verwante insecten krijgen daarbij de meeste aandacht. Bijen staan tegenwoordig
aan allerlei gevaren bloot; ze worden van diverse
kanten bedreigd. Dit heeft natuurlijk meegespeeld
bij de keuze voor dit thema. Mogelijk worden de
kinderen, al dan niet in zelfgemaakte bijenoutfit,
samen met hun ouders ook nog betrokken in een
openluchtactiviteit, waarbij de schijnwerpers nog
eens een keer op een speelse manier gericht worden op de centrale rol van de bij in het biologische
evenwicht. Van ouders die hun kinderen meenemen naar de LLd wordt verwacht dat zij hun kinderen begeleiden, en ook meegaan naar de manifestatie.
Tachtig kinderen! Dat is natuurlijk niet niks. We
vragen daarom nadrukkelijk aan vrijwilligers om
zich hiervoor te melden!
De oudere kinderen kunnen aan een programma
van Woesteland deelnemen.

A. Activiteiten voor kinderen
Om met de kinderen te beginnen: we houden
tussen 10 en 12 uur een aantal activiteiten voor
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B. Stadswandeling voor deelnemers LLd.
Groene Sterren verzamelen!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

De deelnemers kunnen in de middag kiezen voor
verschillende (combinaties van) activiteiten. Grote
groepen zullen van de Stadsgehoorzaal naar Museum Naturalis wandelen of naar de Leidse Hortus.
Daar zullen zij presentaties en rondleidingen krijgen.
Een derde groep gaat de stad in. Voor hen gaan
wij ’s middag op een aantal plekken in Leiden een
natuurinformatiepunt inrichten: een zogenaamde
Groene Ster. Het idee is dat op zo’n locatie enkele
IVN’ers een specifiek onderwerp belichten en bezoekers aspecten daarvan zelf laten beleven. Het
wordt dus eerder een kwestie van posten bemensen, dan met groepen rondlopen. Deelnemers kiezen zelf de Sterren die ze willen bezoeken, en hoe
lang ze daar blijven. Zo maken zij, op basis van
hun eigen belangstelling en tijd, een wandeling
door het fraaie en vaak verrassend groene Leiden.
Per Groene Ster besteden we aandacht aan een
‘natuurlijk’ thema,
zoals bomen, als
vogels, als vissen.
Uiteraard komen er
wandelroutes
en
andere materialen.
We zullen er zeker
rekening mee houden dat LLd-deelnemers samen met
hun kinderen Sterren gaan verzamelen.

Singelpark kweektuin (bijen)
De Oranjerie (duurzaam wonen)
De Burcht (bomen)
Van der Werffpark (mossen)
Plantsoen (vogels)
Groenesteeg (stoeptuinen)
Begraafplaats Groenesteeg
Havenwijk (vissen; blik onder water)
Kijfgracht (onkruid)
Kruidentuin (vlinders)

Als vrijwilligers denken wij natuurlijk in de eerste
plaats aan IVN’ers die in Leiden en omgeving wonen of die zich er om andere redenen mee verbonden voelen. Maar ook aan anderen! Want het is
niet op de eerste plaats de standplaats – de Groene Ster – waar vragen over beantwoord moeten
worden; belangrijker is het thema dat daar centraal staat.
Plankenkoorts is niet nodig! Per Groene Ster vragen we twee vrijwilligers (duo’s kunnen zich ook
aanmelden!).
Wij
zorgen voor genoeg
materiaal over plek
en thema om niet
met een mond vol
tanden te staan!
Dat laatste is sowieso geen eigenschap
van
de
gemiddelde IVN’er,
dus daar maken wij
ons dan ook niet
echt zorgen over.
Gevraagd wordt om
tussen half twee en
vier uur aanwezig
te zijn op de locatie.

Op
dit
moment
denken we aan de
volgende locaties;
de thema’s staan er
tussen haakjes achter:

Aanmelden kan bij Joop Vlieg (j.vlieg@gmx.net)  071–51.90.439) of Floris de Boer,
florisdeboer@hotmail.com,  070–32.76.084).

Op je gezondheid

Floris de Boer
Joop Vlieg

nieuwe IVN-werkgroep
Van activiteiten met diabetespatiënten naar bezigheden met mensen met een andere beperking was
eigenlijk een kleine stapje. Zo werd in 2015 Op je gezondheid geboren, een nog kleine IVN-werkgroep
die probeert om natuurbeleving en beweging ook mogelijk te maken voor mensen die door hun handicap
veel te weinig natuur zien. In dit artikel leest u er meer over.
De Provincie Zuid-Holland had Polderpark Cronesteyn aangewezen als een van de vijf pilotgebieden voor ‘Bewegen in het Groen’. Beweging doet
de mens goed, zowel fysiek als mentaal. En bewegen in het groen doet daar nog een grote schep
bovenop. Uit allerlei kanten van de samenleving
deden organisaties mee om in het park iets ‘bewegends’ tot stand te brengen: Gemeente Leiden,

IVN, GGD, sportclubs als de Roadrunners, patiëntenverenigingen als de Diabetes Vereniging Nederland, enzovoort. Dat resulteerde onder andere in
Biowalks met diabetespatiënten. Stevig bewegen
brengt je bloedsuikerconcentratie op een beter
niveau en voorkomt complicaties (zie Bladgroen
mei 2015). IVN-gidsen en deskundigen op het
gebied van diabetes hebben de deelnemers samen
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begeleid. In totaal zijn er nu zeven gehouden, met
wisselend aantal deelnemers (van twee tot dertig).
Een half uur stevig doorwandelen en een uur wat
rustiger met wat meer natuurverhaal zorgde voor
goede koffiesessies met lotgenotencontact. Dat
leverde voor de diabetespatiënten – en eigenlijk
voor elke patiëntengroep – erkenning en tips op,
naast gewone (maar belangrijke) gezelligheid. We
zijn in Cronesteyn begonnen. Daarna zijn we ook
in de Vlietlanden en de Leidse Hout geweest.
Van diabetespatiënten naar mensen met een
andere beperking was eigenlijk een heel kleine
stap. Zo werd Op je gezondheid geboren, een nog
kleine werkgroep die probeert om natuurbeleving
en beweging ook mogelijk te maken voor mensen
die door hun handicap veel te weinig natuur zien.
Op aanvraag van patiëntenorganisaties levert IVN
de gidsen, en de organisatie de deskundigheid op
het gebied van handicap. Dat leverde heel leuke
wandelingen op:
• Met het Longfonds. Mensen met longproblemen
zijn de ideale wandelaars voor een IVN-gids. Die
wil namelijk ook om de vijf minuten even stil
staan om iets te vertellen.
• Met scootmobielers: heel hard fietsen om ze bij
te houden, en zorgen dat ze elkaar netjes kunnen passeren, als je met twee groepen gaat.
• Met licht verstandelijk gehandicapten: eigenlijk
niet anders dan een normale excursie, zolang je
de taal maar eenvoudig houdt.
• Met blinden en slechtzienden: blijven praten
zodat ze je kunnen volgen. En alles inbrengen
waar geen zicht bij nodig is. Voor een kletsmajoor als ik werd een handicap zo een pluspunt!
Zelfs de hulphonden hadden het naar hun zin,
hoewel een spelletje met loslopende honden in
het park wel verleidelijk is…
• En met terreinbeheerders van het Zuid-Hollands
Landschap, Natuurmonumenten en de Gemeente Leiden: met een speciale bril en een blindenstok zelf ervaren hoe je als slechtziende in een
park de weg moet vinden. Heel erg instructief
en een heel leuk initiatief van Imari de Haan
van de Stichting Groen en Handicap. Elke beperking stelt haar eigen eisen aan een IVN-gids.
Dat maakt het een hele uitdaging om die natuur
toch goed voor het voetlicht te brengen.
• Het allerleukste was de rollatorclub. Een aantal
wijkverplegingsorganisaties hadden – na een
zacht duwtje van de Gemeente Leiden – een
activiteit in de zomervakantie verzonnen voor
mensen die met een rollator nog best kunnen
lopen, maar wel vervoer nodig hebben van en
naar een interessante plek. Met de busjes van
zorgcentrum Roomburgh werden twaalf maandagmiddagen lang mensen thuis opgehaald en
naar een bestemming vervoerd, meestal een
natuurgebied in de omgeving van Leiden. De
eerste wandeling vond plaats in Polderpark Cronesteyn en het beviel de deelnemers, de IVNgidsen en de wijkverpleegkundigen zo goed dat
we negen wandelingen hebben begeleid door de
hele zomer heen.

Het uiteindelijke doel was oefenen met de club
voor de Nationale Rollator Loop in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Maar het middel –
lekker samen de natuur beleven met beweging,
wat uitleg, koffie/taart en een praatje bij een
picknickbank – was veel belangrijker. We hebben alle hoeken van de Leidse regio wel gezien:
Meijendel, de Leidse Hout, het Warmonderbos
en de Hortus Botanicus. Uiteindelijk is in september de hele club inderdaad naar Amsterdam
gegaan, een geweldige dag voor iedereen. De
‘vaste’ gidsen waren Ciska van der Zwan, Ineke
Mols en ik, Bep van Houten. We wisselden af
met gidsen die voor een bepaald gebied werden
aangezocht.
Volgend jaar gaan we als werkgroep zeker weer
mee met deze rollatorclub. Wel met iets minder
wandelingen, want het was fantastisch, maar ook
zwaar. We hebben nog te weinig mensen in de
werkgroep. Het is ontzettend dankbaar werk en de
mensen genieten enorm. Heerlijk om weer buiten
te zijn in de natuur! En dankzij een gift van de
Herfstpremie Actie van Fonds 1818 en het Leidsch
Dagblad is er nu ook een budget voor.
Het zijn nieuwe doelgroepen voor IVN, maar ik
vind het ook van de zotte dat een handicap mensen zo van natuur verwijderd kan houden. Het is
de plicht van onze samenleving – waar het IVN
toch deel van uitmaakt – om dit soort levensbeperking zo veel mogelijk te voorkomen.
Versterking gevraagd
Nu komt de hamvraag: wie wil onze werkgroep
komen versterken? De behoefte in de samenleving
is er zeker, maar momenteel kunnen we helaas
nog te weinig doen. Momenteel zijn we met vier
vaste deelnemers, en drie parttimers. Aangezien
je alleen – aan de doelgroep aangepast – IVNwerk doet en er altijd medisch deskundige begeleiding meegaat, hoef je niet bang te zijn dat je
voor medische handelingen wordt gevraagd (hoewel een tekentang meenemen altijd handig is).
Join the club! We zullen je met open armen verwelkomen.
Werkgroep Op je gezondheid, Bep van Houten,
bepvanhouten@xs4all.nl  071–51.46.869.
Bep van Houten
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Jaarverslagen KNNV 2015
Jaarverslag 2015 Secretariaat KNNV, inclusief natuurhistorische aspecten
(door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen)
De KNNV-afdeling Leiden en omgeving en IVN
regio Leiden hebben opnieuw een jaar achter de
rug waarin de onderlinge samenwerking ‘als vanzelf’ is gecontinueerd. Het gezamenlijk periodiek
Bladgroen is drie maal uitgebracht en er zijn 9
zogenaamde Algemene Activiteiten (activiteiten
voor KNNV- én IVN-leden) georganiseerd:
• excursie op 6 mei naar het Jac.P. Thijssepark
(een heempark in Amstelveen);
• excursies op 5 juli en 11 oktober op begraafplaats Rhijnhof;
• excursie op 19 juli naar Oostvoorne;
• excursie op 6 augustus naar de heemtuin in
Leiderdorp;
• excursie op 26 september naar de Amsterdamse
Waterleidingduinen;
• studieavond op 12 november, verzorgd door
Joop Vlieg over Paddenstoelen in het Bos van
Wijckersloot te Oegstgeest;
• studieavond op 8 december door Jan Westgeest
over Vogels en Liefde;
• een middagcursus Planten determineren, Hoe
gebruik ik de Heukels als ik een plant op naam
wil brengen?, op 26 juli verzorgd door Corrie
van Kralingen en Maya de Veer.
In hun visie op het proces van landelijk toegroeien
naar verdergaande samenwerking tussen KNNV en
IVN hebben de afdelingen van de Leidse regio
nagenoeg gelijkluidende standpunten ingenomen,
die als volgt kunnen worden samengevat: volgens
een weloverwogen en zorgvuldig voorbereid (tijd)pad waarbij voldoende ruimte is voor de benodigde communicatie met de achterban.
De samenwerking binnen de regio Leiden wordt
vanuit de KNNV-afdeling als vruchtbaar en plezierig ervaren.
Op 19 maart is de Algemene Ledenvergadering
(ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering is in
het bestuur het nieuwe bestuurslid Ron Mes verwelkomd. Na afloop van het officiële gedeelte
heeft Cobi Feijen – in samenwerking met haar
echtgenoot Hans – een presentatie met schitterende beelden over Steeloogvliegen verzorgd.
In plaats van de Ledencontactavond is dit jaar op
gekozen voor een Algemene Activiteit op 12
november (zie boven).
Het Vissenmonitoringsproject wordt geleid door
mevrouw Aaf Verkade. Het vindt plaats in Havenwijk-Zuid te Leiden. Het heeft in 2015 vijf nieuwe
hoogtepunten bereikt:
• Op 23 januari kwam haar beschrijving van het
succesvolle wijkproject uit als een hoofdstuk in
de Leidse editie van de internationale reeks
Community Lover’s Guide to the Universe.
• Tijdens het RAVON-symposium op 13 maart in
Naturalis - bij de lancering van het nieuwe boek

De vissen van Zuid-Holland, door Stichting
RAVON en bureau Waardenburg – bleek dat
Aafs team het hoogste aantal tellingen voor dit
fraaie werk had aangedragen.
• Op 11 juni heeft haar project een prijs ontvangen: de Gouden Zwaluw 2015. Directeur Jaap
Dirkmaat van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap verleende deze prijs.
• In september kregen de stadsvissen meer
bekendheid: Aafs team verzorgde stadsaquaria
tijdens de tentoonstelling AquaHortus in de
Leidse Hortus Botanicus.
• Op 14 november ontving Aaf de RAVON-stimuleringsprijs 2015 ten bedrage van 1500 euro,
opdat zij het grachtenonderzoek in de Havenwijk nog enkele jaren kan voortzetten. Zie ook
www.onderwaterinleiden.nl.
Naast de drie nummers van het met IVN-regio
Leiden samen uitgebrachte periodiek Bladgroen is
ook opnieuw de jaarlijkse editie van Daucallium+
(het inhoudelijke gerichte verdiepingsblad voor
onderzoekende KNNV’ers) verschenen.
Het bestuur heeft in 2015 zes vergaderingen
gehouden, namelijk op 5 maart, 30 april, een
ingelaste vergadering op 9 juni, 17 september, 15
oktober en 10 december. Het bestaat sedert 19
maart formeel uit zeven personen.
Het bestuur heeft verder de activiteiten binnen de
afdeling gestimuleerd, gecoördineerd en ondersteund, de financiën beheerd en de administratieve zaken verzorgd. Naast de publicaties in Bladgroen en op de website heeft één bestuurslid
opnieuw geregeld herinneringsmailtjes over de
activiteiten naar de leden rondgemaild.

Jaarverslag 2015 Plantenwerkgroep KNNV
(door Corrie van Kralingen en Koen van Zoest)
De activiteiten van de Plantenwerkgroep waren
opgebouwd uit twee hoofdonderdelen: een zomeren een winterprogramma.
In de winter van 2015 zijn er zeven studieavonden
gehouden: Maya de Veer over bomen, Corrie van
Kralingen over invasieve soorten, in juni een door
Hermien Okker zeer goed voorbereide avond over
varens, Koen van Zoest is doorgegaan om ons in
te wijden (dus niet ‘in te weiden’, red.) in grassen
en heeft hier twee avonden aan besteed, Ron Mes
heeft ons inzicht in de wereld van de waterplanten
gegeven en Leo Boelé heeft de lastige familie van
de Ganzenvoeten aan ons uiteengezet.
Bijna alle studieavonden zijn in het ijsclubgebouw
in Oegstgeest gehouden, een fijne plek om bijeen
te komen: ruim genoeg, licht en aangenaam. De
twee grassenavonden waren weer aan de Wassenaarseweg: de school van Koen biedt meer gelegenheid om met de binocs te werken.
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Het zomerprogramma bood twee langlopende activiteiten: monitoren in de Ganzenhoek en inventariseren in de zeereep.
• in de Ganzenhoek heeft de Plantenwerkgroep
onder leiding van Koen weer langs de vaste
route naar planten gezocht. Na het voorlopen in
februari gebeurde dit op 12 mei, 20 juni en 18
augustus. Inhoudelijke verslaggeving volgt in
Daucallium+.
• in de zeereep ten noorden van de Wassenaarseslag heeft de Plantenwerkgroep drie maal (4
mei, 14 juli en 26 augustus) meegelopen met
Koen, die op verzoek van Staatsbosbeheer
inventariseert wat er groeit in dit heringerichte
stukje zeewerend duin. Verslaggeving volgt
eveneens in Daucallium+.
Tot slot heeft de Plantenwerkgroep voor de tweede
keer meegedaan met de zogenaamde Floronplantenjacht. Andere eenmalige activiteiten zijn in
het algemeen jaarverslag terug te vinden.

Jaarverslag 2015 Vogelwerkgroep KNNV
(door Anke Burgers en Ad den Toom)
We kunnen terugkijken op een mooi en actief
vogeljaar, waarin we ons ledenaantal zagen
groeien naar 39 personen.
Het jaar begon nat en met veel wind, maar
uiteindelijk verbeterden de weersomstandigheden
en konden de excursies doorgang vinden.
Het aantal excursies was veertien, waarvan twee
naar inventarisatiegebieden van leden van onze
werkgroep. Vanwege de slechte weersomstandigheden werd de excursie naar Zeeland, die voor
januari gepland stond, geannuleerd. De excursie
van februari, naar de pier van IJmuiden, werd
vroegtijdig afgebroken vanwege storm en regen.
In maart bezochten we De Wilck en Zaans Rietveld, bij Alphen aan den Rijn. Een van de bijzondere soorten die we hier zagen, was de zomertaling. In april bezochten we Endegeest, het telgebied van Walter van der Meer, en aansluitend Lentevreugd. In Lentevreugd hoorden we onder andere een waterral en zagen we een gele kwikstaart.
Ook in april bezochten we Paroussia in Wassenaar,
het telgebied van Frank Kooper. Frank bracht ons
de finesses van het BMP-tellen bij. Aansluitend
gingen we door naar Meijendel. Begin mei maakten we een dagexcursie naar het eiland Texel.
Deze zeer geslaagde excursie leverde bijna honderd vogelsoorten op, waaronder witbuikrotgans,
bontbekplevier, bonte strandloper, rosse grutto,
grote stern, noordse stern, oeverzwaluw, rouwkwikstaart, nachtegaal, tapuit, roodborsttapuit en
beflijster. Eind mei bezochten we de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Hier hadden we een hele
mooie waarneming van twee vechtende ijsvogels.
De excursie van juni ging naar de Zouweboezem
in Sluis bij Ameide. Hier zagen we onder andere
purperreiger, zwarte stern en blauwborst. In juli
bezochten we de heide bij Kootwijkerbroek, met
een ingehuurde vogelgids die ons leidde naar de
nachtzwaluw. De excursie van augustus ging naar

Noord-Holland, naar goede vogelplekken achter de
Hondsbossche Zeewering. Hier werden paapje,
grote stern, kemphaan en grauwe franjepoot gespot. In september bezochten we de Oostvaardersplassen en zagen daar onder meer zeearend,
visarend, krooneend en geoorde fuut. De Maasvlakte werd in oktober bezocht. Tijdens deze excursie mochten we keep, vuurgoudhaan, slechtvalk, grote gele kwikstaart en jan-van-gent waarnemen. In de maand november deden we landgoed De Horsten aan. De laatste excursie van het
jaar, in december, ging naar Meijendel. Hier zagen
we onder andere kramsvogel en koperwiek.
Er waren drie studieavonden. Eind januari hadden
we een interessante studieavond, waarop Dick de
Vos ons een presentatie gaf over de uilen van
Nederland. In november werd onze tweede studieavond gehouden. Ton Verkaik vertelde enthousiast
over de vogels rond De Kaag. In december
bespraken we het programma voor 2016.

Jaarverslag 2015 Mossenwerkgroep KNNV
(door Jeannette Teunissen)
In 2015 kwam de Mossenwerkgroep elke eerste
dinsdagavond van de maanden januari t/m april
en september t/m december bijeen in het Jan
Verwey Natuurcentrum in Noordwijk.
Jelle van Dijk bracht steeds verse mossen mee, uit
gebieden dichtbij en ook wel uit andere provincies.
Wim Hoogenboezem maakte fraaie preparaten
voor microscopisch onderzoek.
Een bijzondere vondst was Kwelviltsterrenmos
(Rhizomnium pseudopunctatum) uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. De determinatie is
gecontroleerd en bevestigd door de specialiste
Marleen Smulders in Eindhoven.
Ook kregen we Oermos (Archidium alternifolium)
te zien, zeldzaam, maar het komt niettemin voor
in bijna alle plaveiselvoegen in het achterste deel
van het parkeerterrein bij De Horsten. Joop Kortselius ontdekte en determineerde dit mosje.
Het zeer zeldzame Gestekeld blaasjesmos bleek op
alle bezochte campings in deze regio voor te komen, op plekken waar de hele zomer caravans met
voortent het gras hebben verstikt. Is ook op campings in andere regio's gezien, en blijkt nu dus een
algemeen voorkomend levermosje te zijn, zij het
specifiek op genoemde plekken, waar bijna niemand kijkt (keek!).
Andere aardige mossen waren Geel schorpioenmos
(Hamatocaulis vernicosus), Ruig boomvorkje
(Metzgeria temperata), Buizerdmos (Rhytidium
rugosum), en Kussentjesmos (Leucobryum glaucum) met perichaetiaalblaadjes rond een beginnend kapsel.
In 2016 hopen we op deze voet voort te kunnen
gaan, met opnieuw bijzondere vondsten.
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Jaarverslag 2015
KNNV
(door Hans Adema)

Paddenstoelenwerkgroep

Voor 2015 waren er vijf excursies gepland.
• 19 april: Meijendel. Er waren negen deelnemers. We hadden natuurlijk gehoopt op echte
voorjaarspaddenstoelen, maar door het droge
weer waren die er niet. Ik heb negen soorten
genoteerd, waaronder de heideaardster (Geastrum schmiedelii), peperbus (Myriostoma coliforme) en de ongeslachtelijke vorm van het
lijsterbesrotkelkje (Monilinia aucupariae). Deze
staat als zeer zeldzaam te boek, maar dat zal
wel vallen onder de categorie: onbekend maakt
onbemind. Verder waren vermeldenswaard een
braamsluiper, nachtegalen, bruine kikkers,
boomkikkers en een rugstreeppad.
• 17 mei: De Horsten. Toen ik er aankwam, was
er niemand. Later bleek er één deelnemer geweest te zijn die ik op de terugweg tegenkwam
bij de parkeerplaats. Hij heeft me naar de bushalte in Wassenaar teruggebracht. Er waren
geen paddenstoelen.
• 27 september: De Horsten. Ik heb geen overzicht over het aantal deelnemers omdat er twee
excursies tegelijk gepland waren, IVN Den Haag
en IVN/KNNV Leiden. De opkomst was goed,
het aantal paddenstoelen van 115 ook. Vermeldenswaard zijn: de paarse galgordijnzwam
(Cortinarius croceocaeruleus), poederzwamgast
(Asterophora lycoperdoides), beukenmelkzwam
(Lactarius fluens), beukentaailing (Marasmius
wynneae),
witte
ridderzwam
(Tricholoma
album) en stinkende kaaszwam (Loweomyces
wynneae). Enkele deelnemers zijn na afloop nog
naar de inktviszwammen gegaan.

De Horsten (foto Hans Adema)
• 25 oktober: Elswout. Elswout is een fantastisch
landgoed bij Haarlem met een mooi landhuis
(waar Lunatik is opgenomen), mooie lanen,
mosheuvels en een aantal folly’s. De opkomst
was goed, ongeveer twaalf deelnemers, die bij
elkaar 104 soorten gezien hebben. Naast herfsttijloos (Colchicum byzantium en/of autumnalis)
stonden er veel saffraankrokussen in bloei (Crocus sativus). Vermeldenswaardig zijn de zeldzame hoornsteeltaailing (Marasmius cohaerens),
beukenkoraalzwam (Ramaria subbotrytis) en
gele trilzwam (Tremella mesenterica).

• 22 november: Coepelduynen. Er was één
deelnemer, die tijdens de vele winterse buien
voorstelde om koffie te gaan drinken. We hebben in de omgeving van de Vuurbaak nog wel
wat typische duinsoorten gevonden. De deelnemer was op de fiets en is via Berkheide terug
naar Leiden gegaan. Hij heeft daar veel soorten
gefotografeerd, die ik vervolgens vanaf de foto
voor hem op naam heb gebracht.
Jaarverslag 2015 Natuurbescherming KNNV
(door Wim Vlasveld en Ron Mes)
Het jaarverslag van 2014 werd afgesloten met de
hoop dat er overleg plaats zou vinden over nut en
noodzaak van de inlaat bij de Enkele Wiericke, een
inlaat die de KNNV-afdelingen Gouda en Leiden via
een zogenaamde Voorlopige Voorziening (Vovo)
wilden laten sluiten. Het waterbeheer was immers
schadelijk gebleken voor de Krabbenscheer. Het
Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) had zich
echter niets aangetrokken van de dwangmaatregel
en de inlaat gewoon in gebruik genomen. Er was
een tweede Vovo nodig om de zaak voor de rechter te krijgen. Deze riep partijen op in gezamenlijk
overleg tot overeenstemming te komen. Uiteindelijk zou het overleg plaats vinden in oktober.
Er is toen wel een eerste contact geweest, maar
HHR frustreerde het gesprek meteen al, onder
meer door, volgens onze getuige-deskundige Van
Wirdum, ondeugdelijke en oneigenlijke argumenten in te brengen. En voordat het overleg werd
vervolgd, werd bovendien het overeengekomen
winterpeil in de polder met zeven centimeter
verlaagd. De KNNV heeft daarop de eis gesteld dat
dat eerst zou worden teruggedraaid. Tot op heden
is er nog steeds geen sprake van echt overleg. We
zijn nu een jaar verder en zo loopt het uit op
voortzetting van de bodemprocedure. De KNNV
Gouda heeft HHR intussen nogmaals opgeroepen
die 7 cm ongedaan te maken en de mitigerende
voorstellen onzerzijds te accepteren.
Begin november werd een proeve gepubliceerd
van het Water Beheer Plan: WBP5. Voor ons
KNNV’ers en IVN’ers is het van belang te weten
welke concrete maatregelen worden genomen om
de waterkwaliteit te verbeteren. Er wordt in WBP5
hoog opgegeven over waterkwaliteit en biodiversiteit, maar het blijft bij zweverige bespiegelingen.
Wij zouden graag willen weten of men bereid is de
lagere winterpeilen af te schaffen en deze in te
ruilen voor een meer natuurlijk peilbeheer. Ook
moet een eind worden gemaakt aan het toepassen
van praktijkpeilen en het uitvoeren van peilverlagingen als flexibel peil te benoemen! Alleen peilverhogingen die uitgaan boven het hoogste peil
van het peilbesluit, mogen als flexibel worden
aangemerkt. Die flexibele peilen moeten namelijk
uitsluitend dienen voor het opslaan van regenwater gedurende de winter tot ver in het voorjaar.
In WBP5 moet duidelijk uiteengezet worden wat
flexibele peil inhoudt en wat daarvan de bedoeling
is.
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HHR zegt naar optimale duurzaamheid te streven!
Waarom sluit het dan niet de inlaten, als het water
met bakken uit de hemel valt. Regenwater kun je
niet tegenhouden, maar inlaatwater wel. Bedenk
ook: al het water dat je niet inlaat, hoef je ook
niet uit te slaan. Dat is pas ‘duurzaam’. Bovendien: doorspoelen is funest voor de waterkwaliteit.
Het streven moet dus zijn: inlaten zo veel mogelijk
sluiten en regenwater zo veel mogelijk opslaan.
Ook dat moet in WBP5 worden opgenomen.
Verder heeft op 18 december een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van HHR en
van de KNNV-Leiden/Stichting Comité Doesburg
over het Ontwerp Peilbesluitpolder Achthoven bij

Leiderdorp. HHR blijft hierbij als hoofddoelstelling
het belang rond agrarisch beheer zien en de kwijnende weidevogels als nevendoelstelling. HHR
heeft in de afgelopen jaren een praktijkpeil toegestaan en uitgevoerd dat afweek van het peil in het
peilbesluit 2004. KNNV-Leiden en Stichting Comité
Doesburg hebben aandacht gevraagd voor het
misleidende karakter van het gebruik van de term
nevendoelstelling, nu duidelijk is dat de achteruitgang van de weidevogels blijft voortsnellen. Zij
plaatsten vraagtekens bij de nieuwe beleidslijn om
in de toekomst flexibeler met het peilbesluit om te
kunnen gaan.

Oud hout is goud
Vorige week is het essenhakhoutbosje in De Houtkamp in mijn woonplaats Leiderdorp kortgezet. In
gewone mensentaal: gesnoeid. Vroeger had iedere
boerderij zo’n bosje op het terrein waar de bomen
om de paar jaar dicht bij de grond werden afgezaagd. Het hout werd gebruikt voor gereedschap
zoals roerstokken, bonenstaken, palen voor perceelscheidingen, jukken om takken van fruitbomen
te ondersteunen en aanmaakhout. Het zwaardere
hout diende als brandhout maar ook als timmerhout voor meubelmakers.
De geoogste dunne takken uit De Houtkamp zijn
versnipperd en worden gebruikt voor het ophogen
van de paden. Met de dikkere takken worden
houtrillen gemaakt. Ze zien er misschien rommelig
uit, maar houtrillen zijn zeer nuttig. In een houtril
ontwikkelt zich een bloeiend schimmel- en insectenleven. Ze breken het hout af tot hoogwaardige
humus, dat teruggegeven wordt aan de aarde. De
vele insecten en ook de spinnen hebben op hun
beurt een grote aantrekkingskracht op allerlei dieren. De houtril is dan ook een goede schuil- , rusten voedselplek én kraamkamer voor muizen,
egels, padden, kikkers, slakken, kevers en wormen.
Sommige vogelsoorten, zoals de winterkoning,
roodborst, merel en heggenmus, nestelen er
graag.
De stammen van gevelde bomen worden soms
neergelegd langs de wegen en paden, soms om
wild parkeren tegen te gaan, maar vooral om een
bijdrage te leveren aan de natuurlijke kringloop,
net als houtrillen. In De Bloemerd liggen langs de
weg dikke stammen. Door hun omvang zijn ze
gemakkelijk te bestuderen. Je hoeft niet door de
knieën en je loopt niet de kans om met je neus
boven de hondenpoep te hangen. En er is veel te
zien! Speciale aandacht vraag ik voor de mosjes,
de schimmels met en zonder paddenstoelen en de
zuiver ronde gaatjes: sporen van de kevertjes en
hun larven in fraaie patronen.

Naast de bank aan de grote vijver, net voorbij de
schooltuinen linksaf, ligt een stapel stammetjes.
Nader onderzoek laat tientallen kleine gaatjes zien
en veel sierlijke motieven. De gaatjes zijn mogelijk
het werk van de larve van houtboorders. Zijn de
mooie knaagpatronen het wondermooie bewijs van
de aanwezigheid van bastkevers? De mannetjes
van deze soort knagen een gang met een paringskamer. Vervolgens lokt hij met sekslokstoffen
vrouwtjes naar binnen. Na de paring knagen de
vrouwtjes moedergangen met nissen. Hierin legt
zij haar eitjes. Afhankelijk van het soort kevertje
kan het één tot acht jaar duren voordat het eitje
zich tot een kever ontwikkelt. Op hun beurt knagen de larven een ‘poppenwieg’, waarin zij verpoppen om uiteindelijk als kever weer naar buiten te
komen.
Gezien het bomenbestand in De Bloemerd hebben
we waarschijnlijk te maken met de Essenbastkever
of de Grote Iepenspintkever. De sporen op de foto,
genomen van die stammetjes bij dat bankje, doen
vermoeden dat het om laatst genoemd kevertje
gaat. Maar ik vind de naam van het kevertje dat in
sparrenhout leeft het mooist: de letterzetter!
Maddy van Holland
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KNNV-vogelexcursie Meijendel
Verslag
Bijzonder was de oude witte badmuts met een
vervroegde nieuwjaarsduik, die ons direct aan
Wim Hof (De Iceman) deed denken.
Op de terugweg, vóór wij weer het duinbos indoken, zagen wij een groep van wel 19 grote zaagbekken (mannen en vrouwen)! Hierna kregen we
een mooie show van een slechtvalk. Hij/zij is te
onderscheiden aan zijn scherpe lijnen/contouren
en zijn snelheid (acceleratie).
Bij het restaurant konden wij buiten op het terras
zitten, wat wel bijzonder is voor de tijd van het
jaar. Jammer genoeg hebben wij de roerdomp en
de raaf niet gezien of gehoord. Volgende keer beter. Kortom, we genoten van alles om ons heen.

Grote zaagbekken (foto: Dennis van den
Bergen)
Een excursie op 19 december naar Meijendel was
de laatste KNNV-excursie van de Vogelwerkgroep
in 2015. Het was 12 tot 14 graden, bij een matige
wind. Het was niet geheel helder (de zon kwam
heel even zachtjes door).
De opkomst: twintig personen. Deze werden in
twee groepen verdeeld (o.l.v. Ad en Marco). De
gele route (5 km) werd links- en rechtsom via de
Libellenvallei naar het strand (zeereep) gelopen.
Onderweg zagen we groepen koperwieken en
kramsvogels. Ook troffen wij glanskoppen en
staartmezen aan. Op het strand zagen wij drieteenstrandlopers en in de verte werd de jan-vangent door het merendeel gespot.

Korte impressie
Kleuren,
Lopend door de duinen
Kleuren van grijs, bruin en geel
De gele zon door het grijze dek
Kleuren van wit, blauw en paars
Heden en verleden blijven de duinen kleuren
In een eeuwig proces van in wording.
Rob Ravensbergen

Campagne weidevogels Weidoptie
Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
Het gaat slecht met de weidevogels. Dat horen wij al jaren. Als hierin geen verbetering komt, verdwijnen
de weidevogels uit Zuid-Holland. Om dit te voorkomen is de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland
(NMZH) de campagne Weidoptie begonnen. Op de website www.weidoptie.nl kunnen inwoners van ZuidHolland een weidevogel adopteren.
In een mooi en gezond landschap nemen weidevogels vanouds een belangrijke plek in. Maar de weidevogels in het boerenland hebben het tegenwoordig zwaar. De ooit zo bloemrijke weiden vol weidevogels, kuikens en vredig grazende koeien zijn
steeds minder te zien. Het aantal weidevogels in
Zuid-Holland neemt met ongeveer vijf procent per
jaar af. Hierdoor dreigen de weidevogels zelfs
helemaal te verdwijnen uit het boerenland. Weidoptie ondersteunt groene boeren.
Het verdwijnen van het mooie landschap vol bloemen en vogels kan echter nog worden voorkomen.
Steeds meer boeren zijn bereid hun intensieve
landbouwbedrijf te veranderen in een bedrijf waarop ook ruimte is voor natuur en landschap. Deze
groene boeren willen zorgen voor een kruidenrijk
grasland met een natte bodem waar weidevogels
en hun kuikens goed kunnen overleven. Het combineren van de zorg voor weidevogels met een
agrarische bedrijfsvoering is echter een moeilijke

opgave. Samen met de inwoners van Zuid-Holland
wil de NMZH de groene boeren daarbij gaan helpen.
Doe mee Met de opbrengsten van de campagne
worden zonnepompen en zaadmengsels aangeschaft die aan de groene boeren beschikbaar worden gesteld voor de aanleg van vochtig en kruidenrijk grasland.
Helpt u mee de weidevogels in het Zuid-Hollands
landschap te behouden? Bezoek www.weidoptie.nl,
adopteer een van de vijf weidevogels en maak
samen met ons en de groene boeren het verschil.

14

Danny Eijsackers
Projectleider Agrarische Natuur
 06–44.11.25.53
d.eijsackers@milieufederatie.nl

Verslag KNNV-vogelexcursie
Maasvlakte
Op zaterdag 24 oktober 2015 bezochten tien leden
van de Vogelwerkgroep van de KNNV Leiden de
Eerste en Tweede Maasvlakte. Wat een bijzonder
cultuurlandschap met randjes natuur is het daar
toch! De vlaktes zijn bezaaid met het allochtone
bezemkruiskruid, maar er zijn ook stuifduinen met
hoog opgroeiend vers helmgras. Er is aan dit hoge
groene helmgras te zien dat het helmgrasaaltje
ook de weg hiernaartoe gevonden heeft. En dan
zie je weer eindeloze loodsen, terminals, een energiecentrale, en ijzeren kranen die hoog boven je
uit torenen, sommige helblauw gekleurd. En veel
dijken, lege wegen en stoplichten.
Er was hier een
arendbuizerd gezien en we verwachtten
trekkende jan- vangenten waar te
nemen, en andere zeevogels.
Maar het hoogtepunt zat hem
volgens mij uiteindelijk in de waarneming van
twee hele kleine vogeltjes: het vuurgoudhaantje,
dat we zagen bij de eerste stop aan de stuifdijk
langs de Maasmond, en de twee of drie goudhaantjes iets verderop bij de nieuwe stuifdijk. Deze
waren op enkele meters afstand heel druk aan het
foerageren in de schaarse struikjes bij een parkeerplaats. Rakelings vlogen ze langs ons heen en
tussen een paar auto’s door naar een volgend
struikje.
Op de grote vierkante blokken steen van de dijk,
hier en daar begroeid met mos, waren heel mooi
twee grote gele kwikstaarten te zien, die naast het
geel en het grijs ook wat zachte licht roze/oranje
blosjes op de borst hadden. Er stond op die dijk
ook nog een Engelsman met een telelens, maar
die stond daar om boten te spotten! Wij zagen nog
een boot binnenkomen waarop enkele containers
scheef gezakt waren en half buiten boord hingen.
Verder hebben we geen bijzondere boten gespot.
Tussen de eerste en de tweede stuifdijk liepen we
over de vuurtorenvlakte in de hoop op patrijzen,
maar we zagen er veel konijnen. Er vlogen zacht
rinkelend drie veldleeuweriken over. Bij de vierde
stop, de vogeltelpost, werden door sommigen de
verwachte jan-van-genten waargenomen. Erg ver
weg, ergens daar richting Noordzee!
In het bezoekerscentrum Futureland namen we
koffie en taart, soep en kroketten, enzovoort. En
we raken daar onder de indruk van de ware grootte van een mammoet: er is een display gemaakt
met een geschilderde schets op een metershoog
en -breed doorzichtig doek, waardoorheen de slagtanden en het heupbot van de mammoet te zien
zijn, op de juiste hoogte neergehangen.

De stop daarna leidde naar een akelig hoog zwart
hekwerk, het uitzichtpunt, waar je niet omheen
kon. Dat punt bood slechts uitzicht op een meertje
beneden ons. Het meertje heette Slufter, maar
verdiende die naam niet. Gelukkig vloog er een
zwerm van zowat honderd kluten op. Ze maakten
met zijn allen een rondje boven het meer, wat een
schitterend schouwspel gaf van beweging en licht,
vallend op de witte vleugels die bij de kluut versierd zijn met zwart lijnen.
Vervolgens gingen we naar een kijkhut die op de
Westplaat en Oostvoorne uitziet. Daar lag een
groep van zo’n twintig zeehonden. Sommigen van
ons zagen daar een keep, maar de meesten zagen
vinken, sommigen een grote stern, en de meesten
scholeksters.

Bij de laatste stop werd de groep per ongeluk
opgesplitst, mogelijk door verschillende ideeën
over wat het beste uitzichtpunt was. Mijn groepje
van drie liep nog een heel stuk om, naar een kijkscherm dat over het Oostvoornse Meer uitkijkt.
Toen we het eindelijk vonden, onderweg luisterend
naar een fazant, stond er op zo’n tien meter
afstand van het kijkscherm een grote teleurstelling: een visser, met hoge laarzen aan. Dat kan
allemaal in het Zuid-Hollands Landschap! Op een
paar futen en knobbelzwanen na was er niet veel
te zien. De andere groep had meer geluk. Zij
zagen een ijsvogel.
Over het geheel genomen was er niet zo heel veel
vogeltrek te zien geweest en ook de arendbuizerd
bleef absent. Misschien kwam het doordat er weinig wind stond op zee. Dan zoeken de trekkende
vogels de kust niet zo op. Toch was het een fijne
dag in goed gezelschap doorgebracht. Dank u wel
allemaal en nog de groeten van de goudhaantjes.
foto goudhaantje, foto grote gele kwikstaart en
tekst:
Gerrie Hermans
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14 april: ‘Vogels en liefde’
in herhaling
‘In dromen en in liefde is niets onmogelijk’, schreef de Hongaarse schrijver János Arany in de
19e eeuw. Het eerste moge niet goed zijn vast te stellen, het laatste laat zich fraai illustreren
met voorbeelden uit de vogelwereld.
In de presentatie Vogels en liefde 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 ‘intimiteiten’. 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 is een herhaling van die in december jl (omdat de belangstelling toen groter bleek
dan de zaal) en vindt plaats op donderdag 14 april
in het Wellant-college, Lange Voort 70, 2341 KD
Oegstgeest. Aanvang: 19:30 uur (de zaal is vanaf
19 uur geopend).
De toegang is gratis voor leden/donateurs van
IVN/KNNV-Leiden en kost 5 euro voor overige
belangstellenden (koffie/thee + versnapering in de
pauze inbegrepen). Dat kan uw geïnteresseerde
vriend(in) of familielid zijn. Buiten de zaalhuur
komt de eventuele extra opbrengst ten goede aan
IVN/ KNNV.
In verband met de beschikbare ruimte is tevoren
aanmelden noodzakelijk. Dit kan bij mw. Henny
Blom, henny.blom@planet.nl,  071–51.22.028.
Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding
(voorrang voor nieuwe bezoekers; herhalingsbezoek enkel voor zover de vrije plaatsenvoorraad
strekt).

De Horsten en kasteel Duivenvoorde
Verslag KNNV-vogelexcursie
Het was 22 september en typisch zo'n dag in de
overgang van herfst naar winter, met grillig en
onstuimig weer. Sommigen verkozen toch maar
thuis te blijven, de diehards (Rob en Dennis)
gingen op de fiets en de anderen (Jan, Stan, Walter, Herman, Gerie, Anke en ik) trokken erop uit in
het comfort van de auto. We reden weg van het
ontmoetingspunt in een gordijn van regen. Na een
vruchteloze poging om onze fietsende medevogelaars te vinden (*), besloten we te starten in het
park bij kasteel Duivenvoorde. Onder de paraplu
begonnen we te wandelen door het gecultiveerde
landschap, op zoek naar de appelvink. Weldra
werd het droog en konden we echt gaan zoeken
naar die vogel. De appelvink werd niet gevonden,
maar wel boomklever en goudhaan. Smienten
vlogen over. Ook de slechtvalk was niet te vinden.
Hoorden we daar de roep van de ijsvogel? Na een
laatste blik op de eenden in de grote vijver moesten we de paraplu's weer tevoorschijn halen en
verlieten we het park. We waren het park nog niet
uit of de hemel trok open. Onder een stralend
blauwe lucht liepen we naar het koninklijke landgoed De Horsten. Bij de ingang zagen we groepen
kramsvogels, koperwieken en spreeuwen. Een
goed begin. We wandelden verder over een drassig pad aan de rand van het landgoed. Op de aan-

grenzende weilanden graasden grote aantallen
kolganzen. We bewonderden de schitterende, contrastrijke vergezichten van zonovergoten herfstbomen op een achtergrond van gitzwarte onweersluchten. Dat die bui ook over ons heen zou komen,
daar dachten we maar niet aan. We liepen verder
over de koninklijke paden, door lange lanen, langs
groene weiden. Hier zitten toch raven? Ja, daar
hoor ik een raaf. Oh nee, het is de app van Gerie.
Wanneer we net langs het huis van Maxima en
Willem gelopen zijn, roept Walter dat ie een ijsvogel ziet. We blijven staan en gaan de vogel zoeken in het gebladerte. Het is uiteindelijk Gerie die
hem ziet zitten op een stomp van een omgezaagde
boom. Dat het inmiddels begon te hagelen, deerde
ons even niet. De trofee van de dag was binnen!
We konden hem allemaal goed bekijken door de
telescoop van Anke. Inmiddels begon het donkerder en donkerder te worden en ging de hagel over
in regen. De rest van de terugweg liepen we door
de regen. Na een drankje en een hapje trokken we
huiswaarts, geheel ‘opgefrist’ en voldaan.
Ad den Toom
* achteraf hoorden wij dat ze helaas bij de ingang
in Wassenaar stonden i.p.v. in Voorschoten.
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IVN-Werkgroep Actieve Natuur Tochten
(WANT) zoekt versterking
Werkgroep Actieve Natuur Tochten (WANT) wil het
aantal leden graag uitbreiden om de huidige activiteiten met wat meer mensen te kunnen oppakken,
en om nieuwe activiteiten te kunnen aangaan.
Via actieve natuuractiviteiten willen we groepen
bereiken die we als IVN graag bij de natuur betrekken. We proberen vooral tieners, en de twintigers en dertigers te bereiken, wat met wisselend
succes lukt. Ouderen zijn natuurlijk ook van harte
welkom bij onze activiteiten. Actief betekent vaak
lichamelijke inspanning en avontuur.
De WANT heeft in de loop van de jaren een aantal
vaste activiteiten ontwikkeld. Toch ligt er weinig
vast; er alle ruimte voor een andere invulling, voor
nieuwe activiteiten. Zo liggen er bijvoorbeeld nog
steeds ideeën voor een kanotocht op de plank. We
zoeken naar nieuwe leden met creatieve ideeën.
Een greep uit onze activiteiten:
• Schemerwandelingen: van licht naar donker bij
volle en nieuwe maan;

• Dauwtrapwandelingen in Kijfhoek en Bierlap
(van donker naar licht);
• Roei- en struintocht naar de Lakerpolder (in de
Kagerplassen);
• Vleermuizen spotten en muizenvangen in het
Ommedijkse Bos;
• Lange struintocht over het landgoed De Horsten
en de aangrenzende weilanden, met onderweg
een bezoek aan een boerderij;
• Nacht-van-de-Nachtwandelingen over de weilanden die grenzen aan De Horsten;
• Op zoek naar burlende herten in Amsterdamse
Waterleidingduinen.
Op dit moment heeft de werkgroep vijf actieve
leden. Nieuwe leden zijn daarom dringend nodig.
Contactpersoon: Nanko van Kampen,
 06–38.34.15.02.
e-mail: nankovkampen@gmail.com.

Vogels en vogelaars
Inleiding
Dit is geen objectief verhaal. Het is ook maar deels
serieus bedoeld. Welk deel serieus is, mag de lezer
zelf uitmaken. In de meer dan 45 jaar dat ik bewust naar vogels kijk, ben ik maar geleidelijk aan
een vogelaar geworden. Ik kom op het begrip
vogelaar later nog terug.
Er blijken heel wat boeken over vogelaars te bestaan. Ook die komen hierna aan de orde. In het
veld kom je haast net zoveel soorten vogelaars als
soorten vogels tegen. Als IVN’er slaat de verwondering dan al gauw toe. Wat een verschillen zijn
er! En dat blijkt niet alleen in het – overwegend
Nederlandse – veld zo te zijn, maar op veel plaatsen in de wereld. Een flink aantal schrijvers heeft
daar brood in gezien. Sommige daarvan waren –
aanvankelijk – helemaal geen vogelaar, maar zijn
al schrijvend over vogelaars ook vogelaar geworden. Anderen waren allereerst vogelaar en bleken
er ook leuk over te kunnen schrijven. Weer anderen waren wetenschappers, zoals biologen, ecologen en ethologen. Met hun publicaties over vogels
– al dan niet gepopulariseerd – weten zij vaak een
breed publiek te bereiken.
Wat hierna volgt heeft absoluut geen wetenschappelijk pretentie, maar is vooral geschreven vanuit
de behoefte verwondering en verbazing met anderen te delen. Precies hetzelfde heb ik in het veld.
Ik vind het leuk om contact te maken met anderen
die naar vogels kijken. Meestal vinden die anderen
dat ook wel leuk, maar niet altijd. Ook dan verbaas ik me wel eens! In het navolgende komt de
lezer hopelijk veel herkenbaars tegen.

Hoe ik een vogelaar werd
Van huis uit ben ik een stadsjongen en een huismus die niet nadrukkelijk op het buitengebeuren
gericht was. Marijke heeft daar verandering in
gebracht. Ik moest vaker naar buiten. Een gezamenlijke vakantie met vrienden in Noorwegen (ik
was toen 25) bracht een begin van interesse in
vogels mee. Die interesse is gebleven. Ik had in
die vakantie ook een werphengel bij me. Maar vissen was geen succes. Het werpen ging goed. Zo
goed dat de haak nogal eens in de struiken aan de
overkant van het ongetwijfeld visrijke beekje
belandde. Een visser ben ik nooit geworden.
De kennis van vogels begon met het leren kennen
van algemene soorten. Dat er twee kleuren merels
waren en meer soorten meeuwen, was al een
openbaring. Later kwam ook het besef dat de achterstand van een late start niet makkelijk is in te
halen. Jong geleerd is heel effectief. Herkenning
van soorten en hun geluiden slijpt op jonge leeftijd
(dat kan al onder de 10 beginnen) heel makkelijk
in. Bij mij ging het met wisselende snelheid en dat
had vooral te maken met de hoeveelheid tijd die ik
erin stak. Dat geldt nog steeds: als je veel vogels
wilt zien en ook nog veel soorten, dan moet je
daar tijd in steken en naar goed gekozen plekken
gaan.
De eerste jaren van bewust kijken, met Peterson’s
vogelgids bij de hand, leverde een snelle toename
van de kennis van soorten op. Daarna ging het
langzamer. Werk, gezin, studie gingen voor. Eind
jaren tachtig nam de intensiteit wat toe. Ik werkte
in Scheveningen en fietste veel door de duinen via
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Katwijk naar mijn kantoor. Vroeg in de ochtend
moest ik regelmatig de fazanten ontwijken. Nu
niet meer. Een jaar of twintig geleden nam de
intensiteit nog verder toe. Ik sprak met collega’s
over het kijken en luisteren naar vogels. Hadden
ze wel eens een nachtegaal gehoord? De meesten
niet. Daar was iets aan te doen: ‘Kom zaterdag
maar naar Meijendel!’ Het was voorjaar. Daar hadden ze wel zin in. ‘Hoe laat? Wat! Half zes ’s morgens!’ Het groepje halveerde. Maar de overblijvers
genoten en een flink aantal bleef meegaan met
excursies die zich geleidelijk aan ook uitstrekten
naar verdere bestemmingen. Zeeland in de winter;
De Oostvaardersplassen. Marijke volgde in die tijd
al IVN-cursussen en later heb ik ook de Vogelcursussen van IVN gevolgd. Drie keer. Heerlijke
avondjes en geweldige excursies. Daarmee kwam
ook veel meer kennis binnen dan alleen maar
soorten herkennen. Gedrag, biotoop, voedselkeuze, noem het maar op, maakten dat er ook
verdieping van de kennis plaatsvond. En ook nog
nadrukkelijker het besef hoe weinig ik echt van
vogels wist. Gelukkig gaat het proces van verdieping nog gewoon door. Wel ben ik nu op een leeftijd dat ik de Goudhaantjes nauwelijks meer hoor.
Ik zie ze nog wel, maar dat werkt toch anders.
Wat heeft nog meer bijgedragen aan mijn kennis
van vogels?
• Boeken. Ik noemde ze al eerder. Daarbij een
aantal die ik graag nog weer eens lees. Waarom? Vanwege de verbazing die het bij mij oproept en de humor waarmee sommige van die
boeken geschreven zijn.
• Vogelreizen, bijvoorbeeld naar Spanje, Frankrijk
en Duitsland, zelfstandig of in groepsverband.
In het laatste geval ook weer met ruime mogelijkheden om anderen met hun hobby bezig te
zien en me daar stilletjes over te verbazen.
• Lidmaatschap van vogelclubs en het lezen van
hun publicaties.
• Zelf excursies leiden. Daarbij komen soms vragen aan de orde waar niet onmiddellijk een antwoord op is te geven, maar die je wel aan het
denken zetten. Waarom vliegen de Watersnippen in de Polders Poelgeest soms minutenlang
rondjes zonder dat er een verstoring is vast te
stellen? Zijn ze hun spieren aan het oefenen
voor de trek? Oefenen ze het vliegen in groepsverband?
• Inventarisaties en tellingen. Marijke en ik hebben een aantal jaren broedvogelinventarisaties
en wintertellingen gedaan voor Vogelwerkgroep
Meijendel. De gegevens gingen ook naar Dunea
en Sovon. Ik ben erbij gehaald door Jan Westgeest aan het eind van onze IVN-natuurgidsencursus.
Aanvankelijk telde ik één kavel (71) in Kijfhoek/Bierlap; uiteindelijk telden we er samen drie
(71,72 en 105), tot mijn enkels en achillespezen
mij vertelden dat het genoeg was.
Nu doen we alleen nog de MUS-tellingen (Meting Urbane Soorten) in Oegstgeest, maar ook
dat is leerzaam. Waarom heeft de ene straat
veel mussen en de andere nul? Welke soorten
komen en gaan bij veranderingen in het terrein?

Wat ben ik zelf voor vogelaar? Hoe anderen mij
zien loopt nogal uiteen. Denk ik. Fanatiek ben ik
niet en ook geen ‘soortenjager’. Ik maak wel
lijstjes en dat vinden sommigen al dubieus. Ik
beschouw het zelf als een onschuldig vermaak.
Qua kennis, het snel in de vlucht in tegenlicht
herkennen, ben ik hooguit gemiddeld. Geluiden
en vooral zang wat beter, maar roepjes tijdens
de trek vind ik best moeilijk. Ik vind mezelf wel
een ‘vogelaar’. Zie hierna.
Soorten vogelaars
Hieronder twee kolommen met min of meer ‘erkende’ kwalificaties van vogelaars. De kolommen
lijken veelal tegenstellingen weer te geven, maar
dat is niet altijd zo. Ook sluiten nogal wat categorieën elkaar niet uit. Voorbeeld: een internationaal
georiënteerde vogelaar kan best ontspannen zijn.
Nationaal
Ontspannen
Wat zich voordoet
Sociaal
Geen lijstjes
Hobby
Amateur
Mooi weer
Fotograaf

Internationaal
“Twitcher”
Soortenjager
Solitair
Lijstjes
Beroep
Wetenschapper
Altijd
Teller/inventariseren

De volgende twee kolommen geven ook namen
van vogelaars weer in het Nederlands en het
Engels.
Het zijn vooral vogelaars uit de hogere echelons
(althans, dat vinden ze zelf) die deze namen hanteren om anderen te typeren en dat is niet altijd
vriendelijk bedoeld. Voor het karakter van sommige vogelaars zie hieronder, onder andere bij Bill
Oddie. Ook hier geldt dat categorieën elkaar niet
per se uitsluiten.
De begrippen hebben in beide talen niet steeds
dezelfde inhoud en betekenis.
Wetenschapper
Ornitholoog
Twitcher
Soortenjager
Vogelaar
Vogelkijker
Beginner
Roodborst-aaier
Achtertuinvogelaar

Scientist
Ornithologist
Twitcher (UK) Hard core
(VS)
Life lister
Birder
Bird watcher
Dude
Robin stroker
Patch worker

Leuk, die lijstjes. Veel spreekt voor zichzelf. Hieronder toch enige uitleg.
Twitcher komt uit het Engels, maar wordt ook in
het Nederlands gebruikt. Voor de oorsprong van
de term: zie de uitleg hierna die Mark Cocker er in
zijn boek Birders, Tales of a Tribe aan geeft.
Citaat uit Wikipedia:
‘Twitchen is een vorm van soortenjagen. Het
woord is overgenomen door vogelaars in Nederland en België. Twitchen betekent het gericht
opzoeken van een bijzondere vogel, (meestal)
(mijn toevoeging) geïnformeerd door derden.’
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Twitchen (het werkwoord) wordt hier een vorm
van soortenjagen genoemd wordt. En soortenjagen heeft nogal een negatieve lading. In zijn
slechtste vorm is een soortenjager ergens ter
plaatse om zijn maand-, jaar- of ‘life-’lijst met een
of meer soorten aan te vullen. Het kan ook een
lijst zijn die aan een bepaald gebied (land, eiland,
polder, gemeente, enzovoort) is gekoppeld. Zo
gauw de beoogde soort is gezien, haast de soortenjager zich naar de volgende locatie. Hij ‘heeft’
de soort voor de op dat moment voor hem van
belang zijnde lijst. Daarmee laadt deze vogelaar
de verdenking op zich dat hij verder totaal niet in
de vogel, diens leefomstandigheden, gedrag, enzovoort geïnteresseerd is en dat het vooral om de
competitie gaat.
Om dit even toe te lichten: Marijke voer in september 2015 mee op het passagiersschip Plancius
met een vogelreis van Birding Breaks van IJsland
naar Hansweert, toen zich het volgende voordeed:
Een aantal vogelaars aan boord uit de bovenste
helft van het lijstje hierboven vroeg speciaal om
een kleine omweg zodat het schip wat eerder in
Nederlandse wateren zou komen. Dezelfde soorten
die eerder op de reis waren gezien, konden dan
ook op het lijstje voor Nederland! Op zich volkomen onschuldig, maar het toont wel aan wat
belangrijk kan zijn voor vogelaars.
In Engeland maakt het wat meer uit dan bij ons of
je een ‘birder’ of een ‘birdwatcher’ bent. Daar is
sprake van een zekere hiërarchie en dat geldt
helemaal voor een ‘dude’. De Engelsen maken dit
nog iets mooier door erop te wijzen dat dure outdoorkleding en dure kijkers (Zeiss, Kowa, Swarovski) voor de ‘dude’ niet genoeg zijn om tot het
selecte gezelschap der ‘birders’ toe te treden.

ten maakt daar deel van uit. Dat wordt ook wel
eens de ‘methode Thijsse’ genoemd.

Bij het begrip roodborst-aaier/robin stroker rijst
vooral het beeld op van een in tweed gekleed
Engels echtpaar op leeftijd dat met een kopje thee
in de hand van achter het glas van hun cottage
uitkijkt op een tuin vol vogelvoer. Niets op tegen,
maar vanuit het perspectief van een competitieve
vogelaarswereld niet serieus te nemen. Is dat niet
hetzelfde als de achtertuinvogelaar? Nee, want ik
kon geen betere vertaling bedenken voor ‘patch
worker’. Daarmee worden vogelaars bedoeld die
vaak intensief een bepaald gebied(je) inventariseren. Ik ken er een paar en reken maar dat ze
weten wat er zit in hun ‘achtertuin’.

Wat ik ook aan die maandlijsten kan zien is hoe
actief ik heb gevogeld in die maand. De betere
maanden leveren meer dan honderd soorten op en
de magere – bijvoorbeeld november en decemberveelal niet meer dan zestig. Aan mijn jaartotaal is
meestal wel te zien dat het wat fanatieker kan.
Met 180 soorten is het meestal wel gedaan. Twitchers en soortenjagers gaan – in Nederland – voor
driehonderd en daarboven. Ze moeten dan ook
echt achter de gemelde dwaalgasten aan, anders
lukt dat niet.
Is dat twitchen en het vinden van dwaalgasten
eigenlijk van veel belang? Wel voor de competitie
en de individuele deelnemers daaraan, maar niet
in een ecologische context. Er is weinig kans dat
dwaalgasten het land waarin ze toevallig terecht
zijn gekomen, zullen koloniseren. Dwaalgasten
spelen ook geen rol in het natuur en milieubeleid.
Een gebrek aan een adequaat beleid kan er wel
toe leiden dat sommige eerst nog algemene soorten ooit alleen nog als dwaalgast kunnen worden
gezien. Overigens: doordat er zo veel meer vogelaars zijn dan vroeger en door sterk toegenomen
communicatiemogelijkheden worden er veel meer
dwaalgasten door veel meer mensen gezien.

Dat in de lijst ook ‘fotograaf’ voorkomt heeft een
reden. Soms blijken het regelrechte soortenjagers
te zijn, maar ook wel ‘dudes’ (zie op internet ook
de Engelse Wikipediateksten bij twitchers).
In vogelhutten en daarbuiten kan het aanhoudend
geklik van sluiters wel als hinderlijk worden ervaren. Dit geldt ook voor de fotografen die ondanks
lenzen van 500 mm en meer net zo lang dichter
bij de vogel kruipen tot die ervandoor gaat. Dit tot
verdriet en frustratie van andere geïnteresseerden. Gelukkig zijn ze niet allemaal zo. Adri de
Groot van het Vogeldagboek is een natuurfotograaf die als lichtend voorbeeld voor een gedragscode zou kunnen dienen. Rustig zitten en afwach-

In bovenstaande opsomming komt de vogelaar die
lijstjes maakt ook voor. Die lijstjes kunnen van
zeer uiteenlopende aard zijn. Er zijn vogelaars die
per dag bijhouden wat ze zoal zien. Dit komt veel
voor bij excursies, al dan niet van vogelwerkgroepen. Veelal verschijnen die lijstjes later in het periodiek van de betreffende club. Lijstjes van vogels
gezien op vakantie, per land, per eiland, per
gemeente, voor een bepaald natuurgebied, polder
of plas, per maand, per jaar, het is allemaal denkbaar.
Roger Tory Peterson had zelfs een lijstje van
vogelgeluiden in films. In spannende films komt
nogal eens het geluid van ijsduikers voor, waarbij
oplettende vogelaars dan opmerken dat die vogel
op de plaats waar de film zich afspeelt, helemaal
niet voorkomt.
Van Peterson is ook bekend dat hij eens een reiger
de grens van een county in de VS heeft over gejaagd om hem op zijn lijst te kunnen zetten.
Beroemd is ook de ‘life list’, waarover later meer.
De ‘zware’ vogelaars hanteren daarnaast soms een
‘schaamlijst’ van vogels die ze eigenlijk hadden
moeten zien (die ze al moesten ‘hebben’).
Zelf begin ik elke maand met een nieuwe lijst en
daarnaast maak ik lijstjes van vakanties in en buiten Nederland, een dagje Texel, een dagje Zeeland en ga zo maar door. Mijn maandlijsten leveren dan aan het eind van het jaar een jaarlijst op.
Het leuke ervan is dat ik bijvoorbeeld kan terugzoeken wanneer en waar ik de – voor mij – eerste
Grutto in een bepaald jaar zag.

Dan nog even over het begrip ‘life list’. Dat begrip
kan gekoppeld zijn aan een gebied. De meest uit-
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gebreide is die van de hele wereld, maar een life
list voor het eigen land is ook heel gebruikelijk.
In Nederland en Engeland heeft de life list van de
top van de ranglijst een omvang van ruim vijfhonderd soorten. De vogelaars in kwestie hebben daar
vaak tientallen jaren over gedaan. Dat laat ook
meteen de betrekkelijkheid ervan zien, als je bedenkt dat je datzelfde aantal soorten in Peru of
Kenia in een week kan zien. Wat de jaarlijsten betreft: een top-jaarlijst voor Nederland is 341 soorten. In Kenia hebben twee vogelaars het gepresteerd 342 soorten in een dag te zien.
Wat de bovengenoemde opsommingen ook laten
zien, is de hiërarchie en de competitie die in de
vogelaarswereld bestaat . Bill Oddie (zie ook hieronder) beschrijft vogelaars als ‘tense, competitive,
selfish, shifty, dishonest, distrusting, boorish,
pedantic, unsentimental, arrogant and – above all
– envious’ (gespannen, concurrerend, egoïstisch,
onbetrouwbaar, oneerlijk, wantrouwend, lomp,
pedant, ongevoelig, arrogant en – vooral –
jaloers).
Als je dat zo leest zou je er weinig mee te maken
willen hebben. Gelukkig doe zich deze eigenschappen bij meeste vogelaars niet allemaal tegelijk
voor. Bij degenen die strijden om hoge plaatsen
op de ranglijsten (bijvoorbeeld meeste soorten in
Nederland, in de wereld of elders gezien) is goed
voorstelbaar dat ze een zeldzaamheid voor zichzelf
willen houden. Daar is soms ook een andere reden
voor. Het ondoordacht op waarneming.nl of andere netwerken zetten van zeldzaamheden leidt
meer dan eens tot een extreme toeloop van vogelaars, waarbij niet iedereen zich aan de gedragscode voor die situaties houdt. Dat kan dan leiden
tot onveilige situaties voor de aanwezigen en voor
de bewuste vogel, soms zelf eindigend met de
dood van de vogel.
De – ongeschreven – gedragscode houdt onder
meer in dat land van derden niet zonder toestemming wordt betreden, dat de vogel voldoende rust
wordt geboden en dus niet wordt opgejaagd en
dat daarmee anderen ook in de gelegenheid worden gesteld om de vogel te zien. Bij de gedragscode hoort ook het – zeker in de broedtijd – niet
het laten horen van het geluid van de vogel met
smartphones en dergelijke.
Boeken over vogels en vogelaars
Ik noem hier een aantal boeken waar ik met enige
regelmaat op teruggrijp. Daarna ga ik op enkele
daarvan wat uitgebreider in omdat ik ze om uiteenlopende redenen bijzonder vind.
Tim Birkhead
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Tim Birkhead
De boeken van Tim Birkhead zijn de meest wetenschappelijke van de hier genoemde. Die andere
boeken gaan vooral over de vogelaars en de ‘buitenkant’ – het determineren – van de vogels.
Birkhead is een wetenschapper die vooral naar de
binnenkant heeft gekeken, maar wat hij schrijft, is
heel toegankelijk.
Bill Oddie
Bill Oddie presenteerde tot 2009 de BBC-programma’s Springwatch en Autumnwatch , samen met
Kate Humble en Simon King. Bill was nogal nadrukkelijk aanwezig in de uitzendingen en Kate
kreeg soms nauwelijks de kans om aan het woord
te komen. Een onduidelijk conflict met de BBC
maakte en einde aan zijn betrokkenheid bij het
programma. Gedenkwaardig is zijn manier om het
geluid van een kwartelkoning te demonstreren:
door met zijn vingers over de tanden van een zakkammetje te raspen.
Bill Oddie schrijft in zijn ‘Introduction to Birdwatching’ veel wetenswaardigs over de hobby die
vogelen heet.
In zijn ‘Little Black bird book’ schrijft hij met veel
(zelf)spot over de mensen die zich met deze hobby bezig houden.
Mark Cocker
‘Birders’ doet wel wat aan Oddie’s ‘Little Black bird
book’ denken; het is wat serieuzer van toon, maar
ook hier is ruimte voor zelfspot en humor. Cocker
zelf is een echte twitcher. Hij geeft ook ruim uitleg
over het begrip. Het is terug te voeren op trillen
van spanning of die nieuwe soort ook werkelijk
gezien zal worden. Mooier is nog de uitleg dat in
de jaren vijftig vier vrienden met twee motorfietsen regelmatig op pad gingen om in weer en wind
te gaan vogelen. Op de ene motor zat de hond Jan
tussen de bestuurder en de bijrijder in. Deze drie
hadden het bij aankomst op de bestemming niet
koud, want Jan had ze alle drie warm gehouden.
De andere twee rilden van de kou en zo is het
gekomen. Twitchen staat heden ten dage vooral
voor het actief achter zeldzaamheden aangaan.
Mark Cocker gaat ook uitgebreid op het begrip
‘stringer’ in. Het is zaak om in de vogelaarswereld
een reputatie als stringer te vermijden. Vergissen
is menselijk en er zijn vele mogelijkheden om
uiterlijk verwante soorten verkeerd te determineren. Stringers houden ondanks onvoldoende zekerheid vast aan de – vermeend – door hun waargenomen soort. Dat is niet fraai, maar er zijn ook
voorbeelden bekend waarbij deze lieden bewust
probeerden een zeldzaamheid op hun naam te
krijgen terwijl ze die zelfs helemaal niet gezien of
gehoord hadden. In Engeland en Nederland bestaan comités om waarnemingen van zeldzaamheden te beoordelen. En deze comités, bestaande
uit zeer deskundige vogelaars, zullen bij twijfel
een waarneming niet erkennen. Ze nemen liever
het risico een correcte maar onvoldoende bewezen
waarneming niet te accepteren, dan een mogelijk
incorrecte te accepteren.
Over stringers nog dit: Bill Oddie beschrijft een
poging om een waarneming erkend te krijgen als
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volgt: ‘De waarnemer meldde dat hij met de soort
goed bekend is’. Reactie van het comité: ‘Het
comité is bekend met de waarnemer’.
Mark Cocker, Bill Oddie en de ons allen bekende
Roger Tory Peterson (in het boek All things reconsidered) wijden alle drie aandacht aan de indeling
in de vogelaarswereld zoals hierboven al is gebleken, door de vraag te stellen: wat voor vogelaar
ben je, of wil je zijn? In de Angelsaksiche wereld
speelt dit nog wat meer dan bij ons.
Marc Obmascik
Een Big Year is in de vogelaarswereld een bekend
begrip en houdt in dat de vogelaar ernaar streeft
om in één jaar tijd in een vooraf bepaald gebied
zoveel mogelijk soorten te zien.
Het concept bestaat al lang. Voor zover bekend
was Jean Jacques (John James) Audubon in 1819
de eerste in de VS. Hij stelde 450 soorten vast. De
meeste schoot hij en zette ze daarna op om ze te
kunnen schilderen.
Daarna hebben heel wat vogelaars in de VS een
Big Year gedaan, onder wie Roger Tory Peterson
(inderdaad van Peterson’s vogelgids – het boek is
in Nederland ook bekend als de Kist naar de bewerker). Peterson bracht het in 1953 tot 572 soorten. Meer recent is Sandy Komito met 721 soorten
in 1989. Ook Nederlandse vogelaars doen wel
eens een Big Year: Alwin Borhem in 2012. Hij sloot
het jaar af met 341 soorten in Nederland. Dat lukt
alleen als je in zo’n jaar ook een aantal dwaalgasten ziet.
Mark Obmascik schreef een boek over drie vogelaars die een Big Year deden in Noord Amerika
benoorden Mexico, inclusief Canada, Alaska met
de Aleoeten, en dit alles met de aangrenzende zee
tot 200 zeemijl uit de kust. De Bahama’s, Groenland en Hawaii horen en niet bij.
Op 1 januari 1998 begonnen de Amerikanen Sandy Komito, Al Levantin en Greg Miller zonder het
van elkaar te weten aan een Big Year. Komito en
Levantin waren al met pensioen en hadden ook de
middelen om een Big Year te doen, maar Miller
werkte als ITC’er en was niet vermogend. Hij
moest dus een Big Year in zijn vrije tijd doen en
bovendien het krediet van meerdere creditcards
maximaal gebruiken en tegen een forse rente aflossen. Hij moest ook enkele malen een beroep
doen op de BOD (Bank of dad).
Zij gingen alle drie proberen om in een jaar tijd zo
veel mogelijk van de 675 soorten die in het genoemde gebied te vinden zijn, ook daadwerkelijk
te zien of te horen. Van deze soorten zijn er 400 in
het binnenland te vinden, 190 aan de kust en 45
op zee (inclusief dwaalgasten die ooit in het gebied
gezien zijn is het aantal soorten in het gebied zelfs
840).
De American Bird Association laat ook determinatie op basis van alleen geluid toe. Dat is onder de
in Nederland geldende regels niet anders. Was dat
wel zo, dan waren broedvogelinventarisaties on-

mogelijk; heel veel determinatie van territoria
vindt plaats op geluid.
Aan het eind van het jaar zou blijken dat alle drie,
dank zij een flinke hoeveelheid dwaalgasten, ruim
boven de 675 soorten eindigden. Dit was naast
hun obsessieve soortenjagen ook te danken aan
het verschijnsel El Niño, onder invloed waarvan
nogal wat dwaalgasten in de VS of Canada terecht
kwamen. Dat gold in het bijzonder voor Attu, een
zeer westelijk gelegen eiland van de Aleoeten, dat
op 1700 mijl van Anchorage ligt en op 200 mijl
van Rusland. Onder invloed van sterke westenwinden kwamen dwaalgasten uit Rusland en verder
weg op Attu terecht.
Om zoveel soorten te zien moet er niet alleen flink
gereisd worden, er is ook veel kennis nodig van de
plekken waar de vogels te vinden zijn. Er zijn
soorten die makkelijker op doortrek te vinden zijn
dan in hun broedgebied. Om de vogels te vinden,
mag gebruik gemaakt worden van de kennis van
anderen. Een Big Year sluit ook het inhuren van
gidsen niet uit. Sandy Komito maakte ook regelmatig gebruik van de diensten van NARBA (North
American Rare Bird Alert), vergelijkbaar met de
diensten die in Nederland ook door Dutch Birding
worden geleverd.
Nu kan iedereen wel beweren dat hij van alles
gezien heeft, maar bewijs is toch belangrijk. Veelal
kan dat door foto’s te maken. Beter is nog een
getuige, die dan ook wel verstand van zaken moet
hebben. Hierboven is het begrip ‘stringer’ al geïntroduceerd . Het is van belang om geloofwaardig
te zijn.
Sandy Komito zei daarover: ‘Credibility is like virginity: you can lose it only once’.
Wat de mondiale voetafdruk betreft, doen veel van
de in dit verhaal beschreven vogelaars het niet
goed. Sandy Komitu vloog voor zijn Big Year een
afstand van ruim tien keer de wereld rond en
daarbij kwamen nog de nodige auto- en bootkilometers. De andere twee maakten het niet veel
minder bont. Een Big Year in deze vorm heeft toch
met enigszins milieubewust leven niets meer te
maken.
Hoe eindigde het Big Year 1998? Sandy Komito
(1931) eindigde op 745 (748) soorten. Hij voegde
soort 745 (white-cheeked pintail) nog op 29
december toe. Later werden nog drie soorten door
de ABA erkend, zodat hij feitelijk op 748 soorten
eindigde. Hij had er dat jaar 270.000 vliegmijlen
op zitten en gaf ongeveer 10.000 dollar per maand
uit.
Greg Miller eindigde op 715 soorten. Dat had hij
mede te danken aan Al Levantin. De twee gingen
namelijk gezamenlijk de strijd met Sandy Komito
aan. Ze huurden zelfs een helikopter om een zeldzaam sneeuwhoen aan hun lijst toe te voegen.
Maar door Greg te helpen met het vinden van
soorten die Al al op zijn lijst had, eindigde Al uiteindelijk op de derde plaats.
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Greg gaf 31.000 dollar uit en moest daartoe het
maximale krediet van zijn creditcard aanspreken
en geld lenen van zijn vader.
Al Levantin eindigde op 711 soorten. Hij had de
meeste reserves tegen het inhuren van gidsen. Hij
wilde geheel op eigen kracht meedoen, maar ontkwam uiteindelijk niet aan het toch inhuren van
een gids voor het vinden van een bepaalde uilensoort. Dat was nadat hij erachter was gekomen
hoe zijn concurrenten Sandy en Greg ervoor stonden. Toen hij met de gids op pad ging liep hij binnen korte tijd ongeveer tegen de uil aan.
Birding on borrowed time
Phoebe Snetsinger (1939–1991) was 34 toen ze
voor het eerst bewust naar vogels ging kijken. Er
is dus nog hoop voor late starters. Haar buurvrouw was wel een vogelaar en door háár kijker
zag Phoebe een Blackburnian warbler, een van de
vele soorten kleine zangers in de VS. Deze is afgebeeld op de omslag van haar boek.
Phoebe kreeg op een kwade dag te horen dat ze
nog maar een jaar te leven had. Ze besloot daarom in de haar nog resterende tijd de zaken serieus
aan te pakken. Daar had ze gelukkig genoeg geld
voor. Ze reisde vrijwel de hele wereld af om vogels
te zien. Ze was daarmee weliswaar een soortenjager, maar dan wel een die ook een bijdrage heeft
geleverd aan de kennis van de vogelwereld. Ze
hield nauwgezet een kaartsysteem bij van wat ze
zag, waar en wanneer. Aan haar zijn een aantal
‘splits’ te danken. Splits houden in dat wat voorheen als één soort werd beschouwd, er twee of
meer blijken te zijn. Lumps zijn het tegenovergestelde: meerdere soorten blijken er slechts één te
zijn. Dit gaat in het algemeen niet zonder discussie en heeft ook te maken met het soortbegrip dat
wetenschappers hanteren. Dat soortbegrip is nogal
in beweging onder invloed van voortschrijdend
inzicht op DNA-gebied. Voor competitieve ‘life
listers’ kunnen splits interessant zijn, omdat het ze
zogenaamde ‘armchair-ticks’ kunnen opleveren,
inhoudende dat wat ze tot dan op hun lijst als één
soort (bijvoorbeeld gezien in aangrenzende landen) beschouwden er nu twee of zelfs meer blijken
te zijn. Hun life list groeit dus zonder enige inspanning, het enig wat ze hoeven te doen is een
vinkje (tick) zetten.
Phoebe leefde na het slechte bericht nog 17 jaar,
bezocht meer dan zestig landen (waarvan sommige meer dan tien keer) en het zuidpoolgebied en
was de eerste die tot een life list van meer dan
8400 (van de ruim 10.000) soorten kwam. Vele
landen bezocht ze ook meer dan eens in het kader
van een ‘clean up’ om soorten te zien die ze bij
een eerder bezoek gemist had. Haar laatste ‘clean
up’ was op Madagascar, waar ze als passagier van
een busje na een inspannende trip in slaap viel.
Het busje raakte van de weg en Phoebe was op
slag dood.

Dutch Birding
Dit verhaal is niet compleet zonder iets over Dutch
Birding te vermelden. Op de site Dutch Bird Alerts
is de ranglijst van vogelaars met ‘life lists’ te
vinden. Via deze lijst kan je op naam ook vinden
welke vogels de bewuste vogelaar (in Nederland)
heeft gezien en ook welke twintig soorten hij/zij
wel heeft gezien en veel anderen niet (blokkers)
en welke twintig hij/zij niet heeft gezien en veel
anderen wel (schaamsoorten).
Het onderstaande is ontleend aan de website van
de Dutch Birding Association (DBA):
De DBA is in 1979 opgericht en heeft als doel het
stimuleren van het bestuderen van in het wild
levende vogels en het documenteren van bijzondere waarnemingen. (…)
De belangrijkste activiteit is de uitgave van het
tijdschrift Dutch Birding. De website van de DBA
(www.dutchbirding.nl) biedt inzicht in alle activiteiten van de stichting en bedient begunstigers en
niet-begunstigers met foto's van zeldzame of bijzondere vogels, recente waarnemingen, pdf's van
reeds uitverkochte nummers van Dutch Birding en
heel veel andere informatie. (…)
De DBA deelt de verantwoordelijkheid voor twee
belangrijke ornithologische commissies met de
Nederlandse Ornithologische Unie (NOU). Het gaat
om de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) en de Commissie Systematiek Nederlandse Avifauna (CSNA). Deze zijn verantwoordelijk voor de beoordeling, archivering en publicatie van zeldzame vogelwaarnemingen in Nederland
(CDNA) en voor het bepalen en actualiseren van
de systematische behandeling van soorten en
ondersoorten op de Nederlandse avifaunistische
lijst (CSNA).
Dutch Birding is een internationaal georiënteerd
tijdschrift dat beoogt om op zo aantrekkelijk
mogelijke en op wetenschappelijk verantwoorde
wijze originele informatie te publiceren over in het
wild voorkomende vogels.
Op de site van Dutch Birding is onder de tab diversen ook de Club 4500 te vinden en de ranglijst per
21 december 2015 van vogelaars die wereldwijd
veel soorten vogels hebben gezien. De ranglijst
wordt aangevoerd door Peter Maaskant met maar
liefst 8002 soorten.
Nawoord
Ik kan iedereen met enige interesse in vogels en
vogelaars aanraden om de hier genoemde boeken
eens te lezen. Dan zal duidelijk worden hoe ver
sommigen gaan met hun hobby, die soms wel het
karakter van een obsessie aanneemt. Dat hoeft
het niet te worden. Vogelen is vooral een hobby
die heel veel plezier kan brengen en die een leven
lang is vol te houden.
Heel veel interessante informatie over de in dit
verhaal genoemde vogelaars, schrijvers en zaken
zoals Big Year, is ook op internet makkelijk te
vinden.
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Lex Burgel

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
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Adreswijziging of opzegging aan
penningmeester.ivn.leiden@gmail.com,
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