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Van de voorzitters
Van de (nieuwe) voorzitter KNNV
Bij de uitgave van dit Bladgroennummer een voorwoordje van een nieuwe voorzitter. Verderop volgt
nog een stukje ter nadere kennismaking.
Samen met het bestuur wil ik zorgen voor een goede
continuïteit in de organisatie van de KNNV-afdeling en
zet ik me in om de samenwerkingslijn met IVN voort
te zetten en verder uit te bouwen.
De vorige voorzitter, Corrie van Kralingen-Kroon,
plaatste in Bladgroen vaak een stukje met een boodschap erin, al dan niet met mededelingen van zaken
die voor onze leden van belang zijn. Ik ben in dit
opzicht blanco en het is voor mij dan ook moeilijk om
meteen een stukje met een boodschap te schrijven.
Toch heb ik wel iets wat ik u graag wil voorhouden.
Wat momenteel erg in het nieuws is, is de operatie
‘Steenbreek’. De verstening in onze leefomgeving
neemt toe en er is steeds minder plaats voor planten,
bloemen en bijen. Ook zijn er als gevolg van de
klimaatverandering geregeld hevige stortbuien en dan
kan het water haast geen kant uit en zeker niet door
de stenen of tegels de bodem in.
Een mooie actie is daarom nu: tegel eruit en plant
erin. Het staat fleurig, er komen vlinders en bijen op
af en het water kan wegzakken.
In het kader van de Nationale Vogelweek, die in mei
valt, kun je op de plaats van zo’n tegel, met wat grof
zand, het gat dat ontstaan is, vullen en dan verschijnt
er een badhuis voor mussen. Stop dus in de Vogelweek niet bij het ontdekken en leren kennen van
nieuwe vogels, maar voeg ook eens nieuwe waarde
toe aan wat je al hebt.
En misschien kun je mensen in jouw buurt ook enthousiasmeren om mee te doen aan de vergroening
en ‘vervogeling’ van de buurt. Met wat extra groen en
zand kun je elke dag genieten.

Tot slot beveel ik je de gehele inhoud van dit blad van
harte aan!
Ineke Laroo
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Van de IVN-voorzitter

tuurlandschap en vooral ook dichterbij. Tegenwoordig
zijn de steden eilanden van diversiteit geworden, die
omgeven worden door een steeds monotoner cultuurlandschap. Dit is een verrassend idee voor mensen
die denken dat natuur alleen buiten de stad waardevol is en alleen daar een grotere mate aan biodiversiteit vertoont. Inmiddels leeft meer dan de helft van
de mensen in de stad; dezelfde tendens lijkt te gelden voor flora en fauna.

Half april wandelde ik een dag in het Groene Hart.
Uiteraard ook om in de Groene Jonker te genieten
van rietzangers (zie foto), blauwborstjes, rietgorzen
en zelfs een snorrende snor. Maar vooral toch om een
paar uur stevig door te stappen door de polders. Halverwege pauzeerden we in De Hoef, in de Landwinkel
en Zuivelboerderij van het echtpaar Van der Horst. Er
lag een folder van onze zusterafdeling IVN De Ronde
Venen en Uithoorn. Het programma is goed vergelijkbaar met dat van ons, maar toch ook weer heel anders, want het gebied bestaat praktisch alleen uit polders. Huisje, boompje, beestje, zeiden ze vroeger.
Huisjes te veel, boompjes te weinig en beestjes meer
dan je denkt, voegden natuurliefhebbers er dan aan
toe. Dat was de vorige eeuw.

‘Natuur Dichtbij’. Dat was dan ook het centrale thema
op de Landelijke Dag van de landelijke IVN. Die vond
plaats in Leiden op zaterdag 16 april. Hadden wij erom gevraagd om dat bij ons te doen? Dacht het niet!
Want vorig jaar hadden we ook al de Provinciale Dag
over de vloer. Maar een eer was het natuurlijk wel.
We waren de gastvrouw van een fantastische evenement. Meer dan zeshonderd deelnemers verzamelden
zich in de Leidse Stadsgehoorzaal. Lees het verslag
op de IVN-site:
https://www.ivn.nl/afdeling/landelijk/nieuws/201604/
ivn-ledendag-groot-succes-het-verslag.
Uit dit verslag licht ik het stukje over het middagdeel,
omdat we dat als IVN regio Leiden praktisch voor
honderd procent op onze nek hadden:
Na het plenaire programma, een lekkere lunch en een
rondje langs de uitgebreide informatiemarkt met diverse organisaties, namen de leden deel aan verschillende middagactiviteiten. Een vaartocht langs het Singelparkproject, een excursie in Naturalis, een rondleiding door de Hortus Botanicus, stadswandelingen met
IVN regio Leiden of een inhoudelijke workshop in de
Stadsgehoorzaal behoorde allen tot het uitgebreide
keuzepakket. De meeste leden hebben twee activiteiten ondernomen en konden op deze manier een
mooie IVN-dag beleven.

Rietzanger
En nu? De natuur op het platteland kachelt dramatisch achteruit. De karakteristieke regionale verschillen tussen de landschappen zie je eigenlijk alleen nog
in de officiële natuurmonumenten. Maar zo’n club als
het IVN De Ronde Venen en Uithoorn doet duidelijk
niet aan droef toeteren. Zij zien naast bedreigingen
ook kansen. Er is een omvangrijk aanbod voor kinderen en volwassenen om het veld in te trekken. ‘Wij
kennen dit gebied als onze broekzak!’ Leuk! Het past
in het idee dat we best wat meer op een offensieve
manier om mogen gaan met aantasting van natuur en
milieu.

Tegen de alom aanwezige Joop Vlieg, onze vicevoorzitter extern, zei ik na afloop: ‘Zelden was ik zo blij
met het idee van het voorzitterstrio als vandaag!’
Want ik heb zelf praktisch niets hoeven te doen; Joop
regelde en coördineerde alles, uiteraard met een
meer dan geweldige inzet van een klein legertje van
onze eigen leden. Hij schrijft er zelf ook het een en
ander over. Maar vanaf deze plaats past mij vooral
een hartgrondig en dankbaar: ‘Dank jullie wel allemaal!’
Als je zo’n enerverend evenement achter de rug hebt
is het even uitpuffen geblazen. Dat duurt natuurlijk
maar kort. Zie elders in dit Bladgroen het Jaarplan
2016–2017. En volg vooral ook onze Nieuwsbrief!
Wat vormgeving betreft is deze nog provisorisch,
maar inmiddels hebben we al vier nummers uitgebracht. De reacties zijn zeer positief, niet in de laatste
plaats omdat we met deze Nieuwsbrief het aantal
mailtjes dat u van ons krijgt, willen beperken. De
Nieuwsbrief niet ontvangen? Laat het even weten.

Wat daar ook in past, is het benadrukken van het belang van de natuur in stad en buurt/dorp. Heel erg
gechargeerd (om het duidelijk te maken) zou je kunnen zeggen dat het platteland gesteriliseerd raakt en
dat het groen in de stad langzamerhand als asiel voor
de levende natuur gaat werken.
Inderdaad is er meer natuur en biodiversiteit binnen
de bebouwde kom dan de meesten zullen verwachten. Natuur in de stad is geen tweederangs natuur
vergeleken met de natuur van ons agrarisch gebied,
legt de zoöloog Reichholf uit in zijn boek Stadtnatur.
Stadsnatuur is volgens hem meer divers dan het cul-

Floris de Boer

2

Mag ik me even voorstellen?
Ineke Laroo nieuwe voorzitter KNNV-Leiden
De actieve leden van de Plantenwerkgroep kennen mij waarschijnlijk het beste: mijn naam is Ineke
Laroo. Op donderdag 24 maart
heeft Corrie van Kralingen, die dertien jaar de voorzittershamer van
de KNNV-afdeling Leiden heeft beheerd, en met succes, deze hamer
aan mij overgedragen.
Jammer genoeg gaat het nog even
duren voordat ik dertien jaar lid
van de KNNV ben, maar ik ga het
vast meemaken. Vanwege mijn interesse in planten ben ik bij de vereniging gekomen, maar ik heb ook
veel belangstelling voor alles wat er nog meer in de
natuur vliegt, kruipt, groeit en mij doet verwonderen.
Een paar jaar voor ik met prepensioen zou gaan, was
ik bang dat ik niets te doen zou hebben en heb ik een
gidsencursus gevolgd bij IVN-regio Leiden. In dezelfde periode heb ik me aangemeld als vrijwilliger bij de
educatieve werkgroep bij de Vereniging voor Natuuren Vogelbescherming Noordwijk.
Verder ben ik secretaris geworden van de stichting
Vrienden van het Overbosch binnen de gemeente

Teylingen. In Voorhout, dat deel
uitmaakt van deze gemeente, ben
ik geboren en getogen. Deze plaats
is in het rijke bezit van een stuk
bos ter grootte van 2,6 ha, maar
de gemeente Teylingen vond dat
hiervan wel een 20%–25% opgeofferd kon worden voor een mooie
turbo-rotonde. Met een boomplantactie is er een begin gemaakt met
het oprichten van de genoemde
stichting om het bos te behouden.
En wat er nu gekapt is, is 3% van
het bos.
Nu dan ook voorzitter van de KNNV. Ik ga me goed
inlezen en met de hulp van de andere bestuursleden
en ook van Corrie verwacht ik dat het wel gaat lukken.
Hartelijk dank voor het vertrouwen dat jullie in mij
hebben om voorzitter te zijn van deze al veel meer
dan een eeuw bestaande vereniging.
Ineke Laroo

Wilgen Klaas Hennewerf
grotendeels geknot
Op de wat druilerig begonnen zondag 24 januari verzamelden zich rond tien uur ’s morgens een twintigtal
vrijwilligers om de 96 wilgen rond de Klaas Hennewerf te knotten.
De knotters waren vrienden en bekenden, buurtgenoten, leden van de knotploeg van de wijk Poelgeest en
vrijwilligers van MEC Oegstgeest en IVN regio Leiden.
Werfbaas Alexander de Vos had de koffie en (gesponsorde) taart al klaarstaan en zijn zoon IJsbrand
stookte de houtkachel alvast op om de chocolademelk
op te warmen.
De wilgen waren in de afgelopen jaren flink uitgelopen, dus het was stevig aanpakken om ze weer klein
te krijgen. Om één uur stonden de erwtensoep en de
broodjes klaar. Daarna is er nog tot drie uur doorgewerkt. Er was al een forse stapel takken en twijgen
ontstaan van de 64 bomen die tot dan toe onder handen waren genomen. Moe maar voldaan ging iedereen weer huiswaarts.

De klus zal in de komende weken worden afgerond.
Alexander de Vos en Lex Burgel
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Programma Werkgroepen KNNV
voorjaar en zomer 2016
Algemene excursie (KNNV- én IVN-leden)

Donderdag 12 mei: studieavond Plantenwerkgroep, PI-school De Brug, Wassenaarseweg
499, 2333 AL Leiden, 19:30 uur
Route: vanaf de Rijnsburgerweg vlak voor de rotonde
naar rechts (parkeerterrein) en naar de school. Ingang aan de achterzijde van het gebouw.
Koen ontvangt ons weer op eigen terrein en gaat ons
vanavond verder vertrouwd maken met 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, want we gaan zelf aan de slag. De
zaal is open vanaf 19 uur.

Dinsdag 16 augustus, 9 uur tot circa 16 uur:
Algemene Dagexcursie naar het Jac. P. Thijssepark, heempark in Amstelveen (wandeling)
Wegens het grote succes van deze excursie in voorgaande jaren gaan we opnieuw naar dit fraaie gebied.
Deze keer worden we rondgeleid door Walter of Josien Busse. Om 9 uur verzamelen bij het Transferium,
of om 10 uur bij de ingang van het Thijssepark in
Amstelveen. Rond 12 uur lunchen we in het park en
tot circa 15 uur hebben we de gelegenheid om verder
rond te kijken. Vervolgens vertrekken we vóór de
spits terug naar huis.
Los van de autokosten kan er een eigen bijdrage van
enkele euro’s gevraagd worden ter dekking van de
kosten van de rondleiding. Zorg dus voor wat contanten.
Aanmelden noodzakelijk!

Vrijdag 20 mei: inventariseren bij de Klinkenbergerplas, 19 uur tot donker
Inventarisatie als nulmeting op verzoek van de gemeente Oegstgeest. Opgeven bij Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl.
Verzamelen op parkeerterrein bij de kleine plas.

Een Algemene excursie is een activiteit voor alle leden
van KNNV en IVN gezamenlijk. Tijdens zo’n activiteit
wordt naar allerlei levensvormen gekeken. Daarom
zijn andere belangstellenden en in het bijzonder ook
deskundigen in andere levensvormen dan alleen planten van harte welkom om een steentje bij te dragen
en/of mee te genieten. Maar houd er rekening mee
dat de excursie niet een ‘wandel’-karakter heeft en
dat het determineren van de vele bijzondere planten
en dergelijke nogal wat tijd vergt. In onze verplaatsing zit dus zeker geen vaart en de verwachting dat
we een rondwandeling door alle drie (aan elkaar
grenzende) heemtuinen kunnen maken, is beslist te
hoog gegrepen.
Aanmelden verplicht vanwege het regelen van vervoer, bij Maya de Veer, mayadeveer@gmail.com.
Denk aan meenemen van brood en drinken.
Informatie bij Koen van Zoest, vanzoest@planet.nl, of
bij Maya de Veer.

Zaterdag 28 mei, 9–14 uur: monitoren Winning
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De voor dit jaar tweede monitorronde in Winning 3/Zwarte Pan, op zoek naar bijzonderheden van de
natte duinvalleien en van het droge duin. Opgeven bij
Koen van Zoest,  071–57.68.943,
vanzoest@planet.nl.
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan, tegenover De Klip, te Wassenaar.
Woensdag 29 juni, 9–14 uur: monitoren Winning 3
De voor dit jaar derde monitorronde in Winning 3/Zwarte Pan, op zoek naar bijzonderheden van de
natte duinvalleien en van het droge duin. Opgeven bij
Koen van Zoest,  071–57.68.943,
vanzoest@planet.nl.
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan, tegenover De Klip, te Wassenaar.
Zaterdag 23 juli: inventariseren bij de Klinkenbergerplas, 10–13 uur
Inventarisatie als nulmeting op verzoek van de gemeente Oegstgeest. Opgeven bij Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl.
Verzamelen op parkeerterrein bij de kleine plas.

Plantenwerkgroep
Kern van de activiteiten vormen de twee doorlopende
projecten: Klinkenbergerplas en Winning 3/Zwarte
Pan. Zie aangekondigde data.
Een derde project is het inventariseren in de Zeereep
ten noorden van Wassenaarseslag. In het laatste
nummer van Bladgroen werd ook nog gerept over een
project in de Elfenbaan, maar dat is komen te vervallen.
De bezoeken in het kader van de doorlopende projecten worden niet ruim tevoren met volledige zekerheid
gepland, zodat data niet als volstrekt vaststaand op
deze plaats zijn door te geven.
Ieder die belangstelling heeft (een keer) mee te gaan,
kan zich opgeven bij Koen van Zoest,
 071–57.68.943; vanzoest@planet.nl. Hij laat
(meestal vlak tevoren) weten wanneer er weer
geïnventariseerd wordt.

Dinsdag 2 augustus, 09–14 uur: monitoren Winning 3
De voor dit jaar vierde monitorronde in Winning 3/Zwarte Pan, op zoek naar bijzonderheden van de
natte duinvalleien en van het droge duin. Opgeven bij
Koen van Zoest,  071–57.68.943,
vanzoest@planet.nl.
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan, tegenover De Klip, te Wassenaar.
Zondag 11 september: inventariseren bij de
Klinkenbergerplas, 10–13 uur
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Inventarisatie als nulmeting op verzoek van de gemeente Oegstgeest. Opgeven bij Corrie van Kralingen, ckroon@live.nl.
Verzamelen op parkeerterrein bij de kleine plas.
Woensdag 14 september, 10–14 uur: monitoren
Winning 3
De voor dit jaar vijfde en laatste monitorronde in
Winning 3/Zwarte Pan, op zoek naar bijzonderheden
van de natte duinvalleien en van het droge duin.
Opgeven bij Koen van Zoest,  071–57.68.943,
vanzoest@planet.nl.
Verzamelen op de hoek van de Vleysmanlaan, tegenover De Klip, te Wassenaar.

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.
Plaats van samenkomst is meestal de parkeerplaats
van Zwembad de Vliet/Bastion Hotel, Voorschoterweg
6/8, 2324 NE Leiden, en soms het parkeerterrein aan
de Stevenshofzijde bij station De Vink. Afhankelijk
van de tijd van het jaar, het type en de bestemming
van de excursie, vertrekken wij om 7 uur, 8 uur of
om 9 uur.
Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst voor de
leden. Deze bijeenkomst kan een studieavond over
een interessant onderwerp zijn, verzorgd door een
van de leden zelf of door iemand die uitgenodigd is.
De bijeenkomst kan ook een ander doel hebben, nl.
om het programma voor het nieuwe jaar te bepalen.
Ideeën voor het programma zijn uiteraard altijd van
harte welkom.
Wij hopen gezamenlijk te kunnen genieten van de
prachtige gebieden die ons land rijk is en ons daar te
laten verrassen door de vogels. In de groep is een
ruime belangstelling aanwezig voor alle aspecten van
de natuur, zodat wij ons niet alleen richten op het
vogelen, maar op alles wat leeft en groeit. Daarom
streven wij er naar met elkaar de blik breed te houden, maar uiteraard met het accent op de vogels. Wij
verwelkomen dan ook een ieder die deze instelling
kan delen.
Activiteiten
Zondag 8 mei: De Kaag (vertrek 6:15 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 we leggen mogelijk ook nog aan bij de Kogjespolder, eveneens van
SBB. Omdat het aantal plaatsen (15) beperkt is, zullen werkgroep leden voorrang krijgen.
Aanmelden uiterlijk zo 1 mei bij Ad den Toom,
ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.
Zaterdag 28 mei: Beningerslikken (vertrek 7
uur, Zwembad De Vliet)
De Beningerslikken is een 300 ha. groot vogelreservaat van Natuurmonumenten op Voorne-Putten, drie
kilometer ten oosten van Hellevoetsluis. Het is een
langgerekt riet-ruigtegebied aan het Haringvliet. Rustig wandelend is er een 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.
Zaterdag 18 juni: Dordtse Biesbosch (vertrek 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 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.
Zaterdag 25 juni: Groene Jonker en Ruygeborg
(vertrek 7 uur, Zwembad De Vliet)
De Groene Jonker is een waterrijk natuurgebied tussen Noorden en Zevenhoven. Het wandelpad leidt
langs water, riet en grasland. De Ruygeborg is een
vrij nieuw plas-dras-gebied vlakbij Nieuwkoop. Er is
kans op veel leuke waarnemingen.
Aanmelden uiterlijk do. 23 juni 20.00 uur, bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06-51.19.09.83.
Zaterdag 20 aug: Balgzand en Den Oever (vertrek 7 uur, Zwembad De Vliet)
Deze keer zoeken wij in Noord-Holland de Waddenzee
op. Vanaf diverse mooie uitkijkposten hebben wij
schitterend uitzicht over het wad dat rond hoog water
(ongeveer 11 uur) vol stroomt met groepen vogels
die alweer opvetten en zich verzamelen voor de trek.
Spectaculair zijn de dan te verwachten grote groepen
wulpen, lepelaars, kuifeenden, scholeksters en bergeenden. Daarnaast zullen wij zilverplevieren groenpootruiters, bontbekplevieren, kluten en nog veel
meer moois aantreffen. Tijdens het hoogste water
zoeken wij een paar hoogwatervluchtplaatsen aan.
Aanmelden uiterlijk do. 18 aug 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.
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Zondag 11 sept: Tiengemeten (vertrek 8:15 uur,
Zwembad De Vliet)
Het is de bedoeling om met de eerste pont vanuit
Nieuwendijk (10 uur) het Vuile Gat over te steken om
even later het eiland op te wandelen. Het gebied is
van Natuurmonumenten en is in 2007 ‘teruggegeven’
aan de natuur. Wisselende waterstanden van de
Haringvliet hebben nu vrij spel in het gebied. Wij
zullen er in het deel Weelde een wandeling van 6 km
maken. Zowel in de bosjes als op het water zullen wij
veel soorten vogels treffen.
Aanmelden uiterlijk do. 8 sept 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

mogelijkheden hebben! Ook over andere zintuigen
kan hij voor ons een tipje van de sluier oplichten.
Locatie: IJsclub/MECgebouw Oegstgeesterweg 41,
2341 NZ Oegstgeest
Aanmelden uiterlijk ma 7 nov. 20 uur, bij Anke Burgers, amm.burgers@gmail.com,  071–57.67.870.

Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep houdt vanaf september op elke
eerste dinsdag van de maand een studieavond over
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: Jeannette Teunissen,  071–88.86.585,
KNNVLeiden5@gmail.com.

Zaterdag 1 en zondag 2 okt: weekeinde Texel
(vertrek 6:30 uur, Zwembad De Vliet)
Vogelparadijs Texel is op zijn best in het voorjaar én
in het najaar. Texel kent veel verschillende biotopen,
waardoor het voor veel soorten een aantrekkelijke
plek is om te foerageren vóór het vertrek naar het
zuiden of op weg van Scandinavië naar Afrika. Deze
keer gaan we een weekend lang vogelen op Texel,
zodat we genoeg tijd hebben om de verschillende
milieus (bos, duin, wadden, weide en rietvelden)
goed te kunnen bekijken. In deze tijd van het jaar is
er ook grote kans op zeldzame dwaalgasten op Texel.
Het idee is dat ieder zijn eigen hotelaccomodatie in
De Koog boekt en dat we gedurende de dag met
elkaar over het eiland trekken op zoek naar de
mooiste vogels. Het middag- en avondeten zal ook
gemeenschappelijk worden gebruikt.
Aanmelden uiterlijk do. 1 sept 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

Eerstkomende data van de mossenavonden:
Dinsdag 6 september, 20 uur
Dinsdag 4 oktober, 20 uur
Dinsdag 1 november, 20 uur

Paddenstoelenwerkgroep
Zaterdag 24 september, excursie landgoed De
Horsten te Wassenaar, 11 uur
Verzamelen ingang Papeweg. Hans Adema heeft voor
deze zaterdag gekozen, omdat er dan de eerste Europese dag van de paddenstoel is. Het is de bedoeling
om ieder jaar op de vierde zaterdag in september de
Europese dag van de paddenstoel te houden. We
beginnen met een excursie (waarbij we hopelijk nog
veel boleten aantreffen), maar na afloop wil Hans nog
een verhaaltje houden bij het Theehuis in De Horsten
over de onderbelichte rol van paddenstoelen in het
natuurbeheer! De wandeling begint om 11 uur en
staat onder leiding van Hans Adema.

Zaterdag 22 okt: IJmuiden, zuidpier (vertrek 8
uur, Zwembad De Vliet)
Een bezoek aan de zuidpier van IJmuiden komt vaak
terug op onze agenda. En dat is niet zonder reden. In
oktober worden hier altijd de beste waarnemingen
gedaan. Denk maar aan jan-van-gent, paarse strandloper en oeverpieper. Ook de sneeuwgors is een vaak
geziene gast aan de rand van de duinen. En zeldzaamheden als zeekoet en alk worden er regelmatig
gezien. In deze tijd van het jaar trekken ook velduilen
langs de kust. Na afloop van de wandeling over de
pier gaan we nog het Kennemermeer rond, om andere vogels zoals baardman, kramsvogel en koperwiek
te zoeken.
Aanmelden uiterlijk do. 20 okt 20 uur, bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.
Woensdag 9 nov: Presentatie Vogels en kleuren(zien) door Herman Berkhoudt (aanvang 20
uur)
Dr. Herman Berkhoudt is zijn werkzame leven als
Evolutionair morfoloog verbonden geweest aan de
faculteit biologie van de (Rijks)universiteit van Leiden. Op dit moment is hij verbonden aan Naturalis en
is in zijn vrije tijd enthousiast vogelaar en fotograaf.
Op deze studieavond concentreert hij zich op vorm en
functie van het kleurenzien bij vogels en gaat hij in
op de verschillende wijzen van veroorzaking van
veerkleuren. Hij weet vast dat vogels verrassende

Zondag 23 oktober, excursie Cronesteyn te Leiden, 13 uur
Na enkele jaren afwezigheid doen we dit jaar het Polderpark weer aan, in de hoop er de Zwarte Amaniet
(zie foto) te vinden. Aanvang 13 uur bij de Tuin van
de Smid. Leiding: Hans Adema.
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Zondag 20 november, excursie in de Coepelduynen te Katwijk, 13 uur
Hier gaan we met name op zoek naar wasplaten en
aardtongen. Deze excursie vormt hopelijk een mooie
aansluiting bij de presentatie die Leo Jalink op de

Algemene Ledenvergadering in maart 2016 ten beste
heeft gegeven over wasplaten in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Verzamelen bij de uitwatering
Katwijk, noordzijde om 13 uur.
Leiding: Hans Adema.

Week van de Invasieve Exoten
Van vrijdag 17 tot met zondag 26 juni 2016 staan ze in de schijnwerpers: uitheemse planten, dieren en microorganismen die door menselijk toedoen in Nederland terechtkomen en hier schade kunnen veroorzaken voor
natuur, gezondheid, waterbeheer en andere belangen. U kunt hierbij denken aan de Japanse duizendknoop, de
halsbandparkiet, de rode Amerikaanse rivierkreeft, de Russische rattenslang en de tijgermug. Dat is slechts een
kleine greep uit de honderden soorten die hier voorkomen.
De Week van de Invasieve Exoten gaat van start met een symposium. Daarna zullen door heel
Nederland diverse activiteiten
rond het thema plaatsvinden. Dit
om de bewustwording rond dit
thema te verhogen en om het
draagvlak voor de aanpak te
vergroten.
Allerlei organisaties die op een of
ander wijze met het onderwerp
te
maken
hebben,
zoals
natuurorganisaties,
terreinbeheerders, waterbeheerders, bijenhouders, hortussen, natuurmusea en onderzoeksbureaus
kunnen tijdens de Week een
activiteit aanbieden. Zo laten ze
zien op welke manier zij met het
onderwerp bezig zijn en gaan ze
samen met geïnteresseerde deelnemers op een leuke
en interactieve manier met het onderwerp aan de
slag.
De activiteiten zijn zeer divers, zoals een natuurexcursie, een lezing, natuurwerk (bijvoorbeeld het verwijderen van invasieve exotische planten), een workshop ‘determineren’, een teldag, een tentoonstelling,
een quiz, een spel, een kookworkshop met gebruik

van exotische planten en dieren, aanbieding van een speciaal menu, of bedrijfsbezoeken
en –excursies.
Op www.wvdie.nl en
www.weekvandeinvasieveexoten.nl
worden alle organisaties en
personen
die
activiteiten
aanbieden op de homepage
vermeld,
en
worden
alle
activiteiten in de weekagenda
opgenomen en doorgelinkt naar
de website van de aanbieder.
Activiteiten
kunnen
worden
aangemeld via deze aanmeldlink: http://www
.weekvanndeinvasieveexoten.nl/wil
-je-een-activiteite-organiseren.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Wilfred Reinhold, platform Stop invasieve exoten
Molenbeekstraat 6-I
1078 XC Amsterdam
 06–28.18 96.91, info@invasieve-exoten.nl
Twitter: @InvasieveExoten
Facebook: PlatformStopInvasieveExoten

Een nachtje op de Volkstuin
Onze tuin is gelegen tussen de Vogelhoff en de
toekomstige Bijenhoff langs de Vliet in Leiden. Een
mooie zonnige dag was het waardoor de blokhut
lekker opgewarmd is. Om tien uur naar bed, dan
wordt het te donker om nog iets te doen, er is geen
elektriciteit. De maan schijnt naar binnen met vlak
daarnaast Jupiter. Het belooft een mooie heldere
nacht te worden. 's Morgens rond half acht de heerlijke geluiden van Grutto's, Scholeksters, Ganzen, en
vlakbij hoor ik almaar de Braamsluiper en de Tjiftjaf.
Wat is dat fijn wakker worden.
Maar het is wel kououououd…

Er vliegt al een enkele hommel, een lepelaar komt
over, in de wei staan koeien, o.a. een tweeling Lakenvelder, schapen met lammetjes, paarden, een fazant
roept! Is dit nu de Randstad? Ja, het is ook het Groene Hart. Als de wind niet uit het oosten komt hoor je
geen verkeer van de A4. Ik pluk wat Sterrenkers voor
op de boterham en wat munt en Citroenverbena voor
een kopje thee. Wat kan het leven toch eenvoudig
zijn.
Marijke Burgel
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Landelijke IVN-Ledendag Leiden
impressies en sfeerbeelden
Eens in de drie jaar
organiseert het IVNbestuur voor al zijn
leden een Landelijke
Ledendag: lezingen
en workshops met
een natuur, milieu
en/of educatief thema in combinatie
met lokale bezienswaardigheden. In 2015 werd onze afdeling benaderd
met de vraag, of wij wilden meewerken aan de
invulling. Wel een uitdaging, want aan de vorige
Ledendag, in Burgers Zoo bij Arnhem, hadden meer
dan vierhonderd leden en circa tweehonderd kinderen
deelgenomen.
Tijdens de eerste
contacten
hebben
Lex Burgel en later
Floris de Boer onze
steun
toegezegd.
Toen werd ook duidelijker, wat er van
ons verwacht werd.
Het IVN-hoofdkantoor kon grote delen
van het ochtendprogramma van 16 april
organiseren.
Koos
Biesmeijer, de bijenman van Naturalis, en Shubhendu Sharma met zijn
Zaanse project Kleine wildernis waren al benaderd.
Ook hadden ze voor het middagprogramma al bezoeken aan Naturalis en de Hortus bedacht. Of wij ’s
morgens de kinderactiviteiten wilden doen en ’s middags nog een aantal leuke en interessante excursies
met als leidraad Natuur dichterbij wisten?
Tijdens een bestuursvergadering kwam Floris met de
suggestie om op diverse ‘groene’ plekken in de stad
een mini-excursie te
verzorgen. Een blik
op de kaart liet zien,
dat er zelfs in de
binnenstad nog voldoende groen te vinden was. Of ik het
wilde
organiseren?
Omdat ik al vaker
gemerkt had, hoeveel kennis, enthousiasme en inzet er
binnen onze afdeling
is, heb ik geen moment geaarzeld. Na een intensieve mailcampagne waren er tien IVN’ers, die wel een natuurbeleving in de
stad wilden organiseren. En voor de korstmossen en
de grachtbewoners konden we twee toppers van de
KNNV-afdeling Leiden strikken.
Els Witte en Marian Kathmann boden aan om een bijenprogramma voor jongere kinderen te verzorgen. Ze

waren echter bezorgd over het te
verwachten
aantal
kinderen.
Gelukkig
konden we een plafond van tachtig kinderen
afspreken.
Dat aantal moest
met de steun van
onze aankomende jeugdnatuurgidsen toch te doen
zijn. Achteraf viel het allemaal reuze mee, er melden
zich die ochtend zestien kinderen. En we wisten ze
binnen én buiten uitstekend te vermaken.
Op mijn oproep reageerde ook Mariëtte
Elshoud. Zij wilde
graag aan de informatiemarkt
meedoen, want we hadden
immers
een
prachtige
Groene
Winkel! Ze wilden
wel
veel
ruimte,
want het aantal titels
was omvangrijk. Dat
vroeg om minstens
twaalf meter aan
uitstalruimte. De hele werkgroep werd ingeschakeld
en dat was niet voor niets, want alle 550 bezoekers
kwamen tijdens de pauzes een kijkje nemen. Na
afloop meldde ze vol trots dat er voor meer dan
negenhonderd euro aan boeken en zoekkaarten was
verkocht. En dat in maar een paar uur!
Alle Leidse vrijwilligers waren
uitgenodigd om gratis aan
het ochtendprogramma deel
te nemen. Daarvan hebben
velen dankbaar gebruikt gemaakt. Maar er gaat wel een
rilling door je heen, als Koos
Biesmeijer tijdens zijn geweldige presentatie de allernieuwste zoekkaart beestjes
en bloemetjes toont en daarbij speciaal zes Leidse
IVN’ers bedankt voor hun inbreng. Over kwaliteit
gesproken…
Twee weken voor de
Ledendag
waarschuwde de beheerder van het Sint Anna Aalmoeshuis, dat
de restauratiewerkzaamheden aan de
kapel niet op tijd
klaar zouden zijn.
Een
fikse
streep
door de rekening,
want dit hele groene
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hofje staat niet voor niets in de top-honderd van de
UNESCO-werelderfgoedlijst. Maar gelukkig waren er
voor de bezoekers die dag nog stads- en hofjeswandelingen onder leiding van de gidsen van Gilde Leiden. Gelukkig beschikt het Gilde over veel gidsen,
want er gingen 120 bezoekers met ze mee op stap.
Cultuur en natuur blijken een aantrekkelijke combinatie.
Via Marian Kathmann kwam ik in
aanraking met Jan
Willem
Broekema
van
de
Stichting
Vrienden van het
Singelpark. Hij vond
het een geweldig
idee om onze bezoekers het Singelparkproject te laten zien
vanuit een rondvaartboot. En daarbij zou ook over de
samenwerking tussen Gemeente, ontwerpers en burgerij bij een aantal onderdelen toegelicht worden. We
hebben het geweten: tweehonderd bezoekers stapten
met hen in de drie boten van de Leidsche Rederij en
stapten na een dik uur weer heel tevreden aan de
wal.
Op de site van de
IVN hadden 163 bezoekers vooraf aangegeven, een Groene Ster te gaan bezoeken. We hoopten
dat er, ondanks de
moordende concurrentie, nog honderd
bezoekers
zouden
volgen.
Daarom
hadden we op elke
Groene Ster minstens twee en vaak
drie natuurgidsen klaar staan. En om de bezoekers te
verwelkomen en wegwijs te maken, was er op iedere
locatie zelfs nog een gastvrouw of gastheer aanwezig.
Maar helaas, door de koude wind en het steeds somberder weer gingen veel bezoekers eerder naar huis
en telden we na afloop slechts 111 bezoeken. Wel
jammer voor de 32 vrijwilligers van de Groene Sterren.
Er was toch een lichtpuntje op deze sombere middag:
op de Begraafplaats Groenesteeg hadden Carolina
Jost, Diana Zwaan en Trudy Lubbe een combinatie
van cultuur, natuur en een drankje bedacht. En dat

heeft succes gehad:
dertig procent van
de
Groene-Sterbezoekers kwam daarop af. Marlieke Spijker en Sjaak van
Rijn echter hadden
bij de Oranjerie een
goede start, veel publiciteit en vooraf al
zestien aanmeldingen. Maar aan het einde van de
middag stond de teller op drie bezoekers.
Mijn laatste foto is van Marian Kathmann. Zij stond in
weer en wind de hele zaterdag voor een marktkraam
op het Stadhuisplein reclame te maken voor Operatie
Steenbreek. De kinderen mochten allemaal een plantje bij haar uitzoeken en ondertussen
moesten de ouders
beloven voor ieder
plantje een tegel uit
hun tuin te halen.
Ze had natuurlijk
geen tijd om haar
bezoekers te tellen,
maar na afloop waren haar plantjes
wel bijna op.

Els Witte, Marian Kathmann, Astrid Veerman, Els Bartels, Mereke Wijsman, Cobie van Rijn, Ruben van der
Hofstede, Mariëtte Elshoud, Cisca van der Zwan, Els
van Venetië , Suzanne van Emmerik, Gerard van der
Klugt, Leon Olsthoorn, Annemarie Pijpers, Sjaak van
Rijn, Marlieke Spijker, Bram Luteyn, Frits van der
Sluis, Lex Burgel, Maddy van Holland, Jeannette Teunissen, Nanko van Kampen, Ria Fijn van Draat, Floris
de Boer, Henny Blom, Jan Hendrik Labots, Mimi
Ruygrok, Bep van Houten, Sonja Meijer, Joke Romijn,
Diana Zwaan, Trudy Lubbe, Carolina Jost, Ruben de
Faber, Aafke Verkade, George Yates, Bas Brittijn, André Biemans, Hans Adema, Annemarie Kemp, Hester
Georgina Otten, Jolanda de Vries, Alies Herweijer,
Marijke Burgel en Uka Dijkstra,
Heel hartelijk bedankt voor jullie steun bij deze Leidse
IVN Ledendag. Ik vond hem zeer geslaagd!
Joop Vlieg

Jaarverslag 2015 bestuur IVNAfdeling regio Leiden
A. Bijeenkomsten van of met het bestuur
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van onze
afdeling vond plaats op woensdag 23 maart. Het
bestuur bestaat vanaf dat moment uit Ria Fijn van
Draat (secretaris), Maddy van Holland (vicevoorzitter
intern), Sonja Meijer (lid), Els Witte (lid), Floris de

Boer (coördinerend en statutair voorzitter), Wouter
Gerstel (lid), Leo van den Ouden (penningmeester)
en Joop Vlieg (vicevoorzitter extern). Op deze ALV
namen wij (node) afscheid van Lex Burgel, die de IVN
regio Leiden gedurende vijf jaar als voorzitter heeft
gediend.
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Er waren in 2015 vier bestuursvergaderingen: 3
maart, 7 mei, 29 juli en 10 november. Daarnaast
kwam het voorzitterstrio twee keer bijeen, namelijk
op 18 september en 23 december.
De halfjaarlijkse vergaderingen van het coördinatorenoverleg werden gehouden op 3 februari en op 1
september.
Bestuursleden namen deel aan het Zuid-Hollandse
bestuurlijke overleg (BO) van IVN-afdelingen. Deze
vinden in de regel plaats in de Papaver te Delft en
worden georganiseerd door de beroepsorganisatie
IVN Zuid-Holland. Dit jaar vonden de BO’s plaats op 9
april, 4 juni, 1 oktober en 10 december. De IVN-ZuidHolland is ook verantwoordelijk voor het houden van
een Provinciale Ledendag. In 2015 waren wij op zaterdag 30 mei aan de beurt om als gastheer-vereniging op te treden. Het evenement vond plaats in
Oegstgeest. Het werd een goed bezochte en inspirerende dag. Met een eervolle vermelding voor al onze
leden die zich hebben ingezet!
Het bestuur gaf, zoals dat heet, ook acte de presence
op uitnodigingen van derden. Enkele voorbeelden: de
Dialoogdag voor natuurorganisaties, die op 23 januari
gehouden werd door de provincie en het jubileum van
het MEC Oegstgeest op vrijdag 18 september.
Voor de KNNV Bollestreek (‘Natuurvereniging Bollenstreek’) verzorgde de voorzitter op woensdag 11 november een inleiding over onze IVN-afdeling en haar
activiteiten. Eerder, op 6 juli, bespraken de voorzitter
en de vicevoorzitter extern met hun collega’s John
van Velzen en Paul Vandenbosch van deze vereniging
– oriënterend – de mogelijkheden van onderlinge samenwerking.
B. Werkgroepen
De werkgroepen zijn de spil waar het om draait in
onze vereniging. Daar vindt de directe uitvoering van
onze educatieve doelstellingen plaats. Werkgroepen
maken hun eigen jaarverslagen, die worden (zijn)
behandeld in de coördinatorenvergadering van 9
februari. Werkgroepen kunnen decennia meegaan en
dynamisch en vitaal blijven. Maar een werkgroep als
de Groene Groep is al enige tijd niet actief en zal dat
vermoedelijk ook niet meer worden. Daar staat de
komst van de Werkgroep Basiscursus Natuur tegenover. In 2015 is daar de werkgroep Op je Gezondheid
nog bij gekomen.
Blij zijn we met het feit dat Peter Mol tijdelijk het coordinatorschap van de Werkgroep Cronesteyn heeft
overgenomen van Maja de Veer. De beide coördinatoren van de Duingroep, Mariëtte van Leeuwen en Henk
van Haastregt, hebben zich genoodzaakt gezien om
hun functies neer te leggen. De Duingroep maakt in
2016 even pas op de plaats en herbezint zich op haar
inbreng. Natuurlijk vindt het bestuur het jammer dat
zulke uitmuntende actieve leden na verloop van tijd
door omstandigheden soms (hopelijk: tijdelijk) moeten afhaken. Maar uiteraard hebben we er respect
voor. En ons past vooral heel veel dank voor al het
werk dat verzet is!

C. Ledenbestand
Het ledenbestand ontwikkelde zich als volgt:

Leden
Landelijke leden
Ereleden
Huisgenootleden
Totaal leden
Donateurs

31-12-2014
161
23
6
7
197
131

31-12-2015
168
34
6
7
215
134

D. Ledenactiviteiten
Het was de bedoeling van het bestuur om in 2015 tot
een uitbreiding van het aantal thematische bijeenkomsten voor leden te komen. Inhoudelijke verdieping en verbreding was (en is) daarbij natuurlijk het
belangrijkste motief. Maar de vraag bij onze achterban naar meer onderling contact speelt evenzeer
mee. Op een rijtje gezet leidde dit in 2015 tot het
volgende:
• Uiteraard was de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari
de eerste ‘brede’ ledenactiviteit. Het was weer bijzonder geanimeerd in het NME-Centrum Weidezicht
in het Park Merenwijk!
• Op 28 januari brachten wij een bezoek aan de
Leidse Sterrenwacht.
• Op de ALV van 23 maart verzorgde Jolanda de
Vries een presentatie over de werkwijze van de
Werkgroep Tuinen natuurlijk!.
• Op Moederdag, 10 mei, hielden wij het Natuurontbijt, waarbij een eigen invulling is gegeven (zie
(https://www.ivn.nl/afdeling/leiden/activiteiten/nat
uurontbijt-voor-iedereen) aan het format van het
Landelijk IVN. Het was zowel wat betreft het weer
als wat betreft de opkomst heel succesvol. Jammer
dat vanaf 2016 de ondersteuning vanuit het landelijk bureau stopt.
• De Insecten Special was op woensdag 17 juni in
goede handen bij Gerard van der Klugt en Leon
Olsthoorn. Op 18 november was er in het MEC
Oegstgeest een tweede theorie-avond. De bijhorende excursie in het Heempark in Leiden vond
plaats, met dezelfde twee ‘eigen’ experts, op 20
juni.
• Op 10 september stond de Zandmotor (bij Ter
Heijde) centraal tijdens een ledenavond in het Wellantcollege.
• Zondag 13 september daaropvolgend was er op
locatie een excursie onder leiding van de inleiders,
Chrit van Ewijk en Johan Apeldoorn.
• Ook in 2015 was de jaarlijkse ‘special’ van de
Vogelwerkgroep toegankelijk voor alle IVN-leden.
Jan Westgeest nam ons op 8 december mee met
het thema Vogels en liefde. De zaal van het Wellant was vol. Spijtoptanten krijgen een herkansing.
E. Materiële en logistieke zaken
Het bestuur verving de IVN-kast in het Wellantcollege. Het slot van de oude kast was zodanig versleten
dat speciale expertise nodig was om er mee om te
gaan. Dank aan degenen die de kast opnieuw hebben
ingedeeld.
Wij zijn begonnen aan een lijst Materiële bezittingen
van de afdeling. Het gaat dan om voorwerpen waar
de afdeling als private rechtspersoon eigenaar van is.
Nog niet zo eenvoudig.

10

Ten behoeve van de accommodaties die wij gebruiken
(Wellantcollege, MEC Oegstgeest en Soefi-tempel) is
een nieuwe lijst sleuteladressen opgesteld met daarbij een overzicht van apparatuur (laptops en beamers) die in deze ruimten gebruikt wordt, alsmede
welke personen deze in beheer hebben.
F. Excursies op verzoek
Dit jaar waren er 25 excursies op verzoek, met een
totaal aantal deelnemers van ongeveer 420. Initiatiefnemers/aanvragers van een excursie op verzoek vergoeden een bedrag van 25 euro per anderhalf uur per
groep van vijftien personen (richtlijn) aan de IVNnatuurgids, die de excursie leidt. Naast de ‘gewone’
verzoeken, zoals een excursie voor een tuinvereniging, waren er ook bijzondere, zoals de wandeling
door het landgoed De Horsten met ambassadeurs en
andere leden van het corps diplomatique.
De vraag naar dit soort activiteiten is nogal onvoorspelbaar. Anders gezegd: het is hollen of stilstaan.
Tot nu toe lukt het nog steeds om er mensen voor te
vinden. Het artikel in Bladgroen van de voorzitter
hierover heeft nog niet veel reacties opgeleverd.
Gezocht wordt naar een opvolger voor deze activiteit.
G. Website, Facebook-account, kwartaalfolder
en periodiek
Onze site, https://www.ivn.nl/afdeling/leiden, wordt
beheerd door de secretaris. Ton Mullink assisteert Ria
Fijn van Draat in voorkomende gevallen en is
beschikbaar voor raad en daad. Ons bestuurlid Sonja
Meijer verzorgt, veelal met input vanuit de site, ons
account op Facebook,
https://www.facebook.com/ivnleiden?fref=ts.
Alle excursies en cursussen verschijnen op onze pagina. Begin 2016 volgden 243 mensen ons op Facebook. Dit betekent dat deze mensen de berichten zien
die we op de pagina delen. De meeste berichten worden door gemiddeld honderd mensen gelezen.
Het gezamenlijk periodiek Bladgroen, een coproductie
van de KNNV Leiden en onze IVN-afdeling, verscheen
in 2015 drie keer. Het aantal abonnees dat er de
voorkeur geeft om Bladgroen via de mail te ontvangen, groeit sterk.
H. Terugblik prioriteiten
Het zittende bestuur is gekozen op basis van een
Jaarplan 2015. Hierin werden onder het kopje prioriteiten acht intenties vermeld, die beschouwd konden
worden als min of meer extra boven de reguliere
bestuurstaken. Terugblikkend vinden we hier het volgende van.
a. Meer ledenactiviteiten: de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Zie elders in dit verslag.
b. Jeugd. Er wordt veel samengewerkt tussen organisaties en instanties in onze regio. Wij, dat wil zeggen de Kindernatuurclub/Scharrelkids, waren in
2015 partner in het programma Naar buiten!,
bestemd voor kinderen van 4–12 jaar in Leiden en
omgeving. Het programma valt onder de paraplu
Groen doet goed, dat door de IVN Zuid-Holland,
met steun van de provincie en particuliere organi-

saties, in tien gemeenten wordt uitgevoerd. Ook de
zogenaamde Hooidagen in de Oostvlietpolder, waar
zeker vijftien IVN’ers aan meewerkten, vallen onder deze noemer. Hoofdaannemer is de gemeentelijke dienst Duurzaam Leiden.
De
Cursus
Jeugdbegeleider
Natuurbeleving
https://www.ivn.nl/sites/ivn/files/nieuwsberichten/
attachments/Informatie%20IVN%20Cursus%20Jeu
gdbegeleider%20Natuurbeleving%2015-16.pdf
wordt uitgevoerd door de dienst Duurzaam Leiden,
onderdeel Educatie, in samenwerking met IVN
regio Leiden.
IVN regio Leiden wil met landelijke IVN meegaan
en voor al de vrijwilligers die met kinderen werken
een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aanvragen.
Dit VOG is gratis en wordt door het landelijk bureau aangevraagd. Op de laatste bijeenkomst van
de huidige cursus voor jeugdnatuurbegeleiders
hebben we uitgebreid over dit onderwerp gediscussieerd. Het hebben van een VOG betekent niet dat
er niets ongewenst kan voorkomen. Belangrijk is
echter dat IVN er alles aan doet om ongewenst
gedrag te voorkomen. Iedereen die met kinderen
werkt moet rekening houden met de gedragsregels, zoals die opgesteld zijn door het landelijk
bureau. IVN regio Leiden heeft ook een vertrouwenspersoon waarbij je vermoedens van ongewenst gedrag kunt melden. Dit is Sonja Meijer,
bestuurslid en wachter bij Het Bewaarde Land.
Met betrekking tot de overige inzet van de Kindernatuurclub/Scharrelkids wordt verwezen naar het
jaarverslag van deze werkgroep.
c. Bio Walking. De voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Zie het jaarverslag van de werkgroep Op
je gezondheid.
d. Excursies op verzoek: de voorgenomen activiteiten
zijn uitgevoerd. Zie elders in dit verslag.
e. Samenwerking met derden: de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd, met dien verstande dat het
nog niet gekomen is tot een officieel overleg met
de KNNV Leiden.
f. Bladgroen: het redactiebeleid ligt uiteraard in handen van de redactie. De voorgenomen activiteiten
lagen op het vlak van méér kopij van de kant van
onze IVN-afdeling. Wij zien tegenwoordig wat meer
evenwicht, maar het oordeel is aan de lezer. Bladgroen kwam drie keer uit.
g. Natuurgidsencursus en veertigjarig jubileum: de
voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. Zie met
betrekking tot dit punt de desbetreffende pagina op
https://www.ivn.nl/afdeling/leiden/nieuws/201601/
ivn/natuurgidsenopleiding-start-januari-2017.
h. Landelijke en provinciale activiteiten. Naast het
Natuurontbijt heeft onze afdeling ook deelgenomen
aan een aantal andere projecten en acties, die
geïnitieerd werden door de landelijke en provinciale
IVN-beroepsorganisaties. Genoemd is al de Bio
Walking. De Kindernatuurclub/Scharrelkids heeft
de Slootjesdagen onze haar hoede genomen.
Het Bestuur
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Jaarplan bestuur IVN regio Leiden
2016–2017
Inleiding
De Algemene ledenvergadering (ALV) van onze IVNafdeling wordt traditiegetrouw in maart gehouden.
Het jaar is dan al een beetje op streek. We maken
een jaarplan voor het kalenderjaar. Maar natuurlijk
kijken we ook al naar die eerste maanden van 2017.
Wij zijn een vereniging met een bepaalde cyclus.
Eens in de vijf jaar ‘draaien’ wij de Natuurgidsen
Opleiding en na afloop (dit keer: per 1 juli 2018)
stromen er weer enige tientallen nieuwe, gediplomeerde, natuurgidsen onze werkgroepen in. Extra
menskracht en nieuwe energie is dat! Daaraan voorafgaand worden vrijwilligersuren hier en daar wat
schaarser. Toch bruiste in 2015 de afdeling nog
steeds van activiteiten. Het streven is om dat ook in
2016 zo te laten zijn.
Wij leveren een betekenisvolle bijdrage aan de doelstellingen, die ook landelijk gelden voor IVN. Wij werken aan een duurzame samenleving, aan gezondheid
en welzijn, door oud en jong de natuur dichtbij huis
te laten beleven. Ons idee is, dat betrokkenheid bij en
liefde voor de natuur ook maatschappelijk het verschil
maakt. In het verenigingsjaar 2016 – 2017 willen we
op deze weg verder gaan. Continuïteit is dus iets wat
de leden van het bestuur mogen verwachten. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen, waar van ons als
bestuur een antwoord op wordt gevraagd. In een
aantal gevallen zullen we overigens gewoon onze
beurt voorbij laten gaan, hetzij omdat de gevraagde
actie niet op onze weg ligt, hetzij omdat anderen het
beter kunnen, hetzij omdat het ons aan expertise
ontbreekt.
1. Bestuurlijk functioneren
Sinds de ALV van 23 maart 2015 hebben we een
achtkoppig bestuur, bestaande uit: Ria Fijn van Draat
(secretaris), Maddy van Holland (vicevoorzitter intern), Sonja Meijer (lid), Els Witte (lid), Floris de Boer
(coördinerend en statutair voorzitter), Wouter Gerstel
(lid), Leo van den Ouden (penningmeester) en Joop
Vlieg (vicevoorzitter extern). Het is de bedoeling dat
dit bestuur in ieder geval aanblijft tot de ALV van
2017 en de huidige taakverdeling continueert. Wij
stellen ons dus herkiesbaar op de ALV van 23 maart.
Dat geldt ook voor de statutair aftredende leden.
Het ritme, de frequentie en de locaties van onze vergaderingen waren eind 2015 onderwerp van intern
gesprek, met als gevolg dat we hier wat veranderingen hebben doorgevoerd.
2. Een bestuur, dat steunt en assisteert en ook zelf
ergens voor staat
Als altijd ligt ook in 2016 het hoofdaccent van de
activiteiten van onze afdeling bij de werkgroepen.
Excursies, presentaties en cursussen, daar gaat het
om. Om met het laatste te beginnen: in 2016 staan
weer veel cursussen gepland. De cursus Tuinen
natuurlijk!, vogelcursussen voor ‘beginners’ én

‘gevorderden’ in het voorjaar, een cursus vogels in
herfst en winter, een strandcursus (najaar) en de
relatief nieuwe Basiscursussen Natuur in het voor- en
het najaar. Ook ‘Beleef de Natuur’, geen cursus maar
wel een bundel activiteiten, gaat door. Bijzonder blij
zijn we met de cursus Jeugdbeleider Natuurbeleving,
geïnitieerd vanuit de gemeentelijke dienst Duurzaam
Leiden. De cursus draait mede onder onze auspiciën.
Deze cursus loopt van oktober tot april. Hopelijk zal
het cursusaanbod ook van oktober 2016 – april 2017
kunnen worden aangeboden. Helaas zijn de cursussen
van de Duingroep, die al heel lang elk jaar draaien,
voor 2016 opgeschort in afwachting van een interne
herbezinning.
Heel belangrijk zijn altijd de publieksexcursies, die
aangekondigd worden op onze site en door middel
van de papieren kwartaalfolders. Presentaties komen
incidenteel voor, meestal op aanvraag.
Veel van deze activiteiten lopen prima zonder dat de
werkgroepen hulp nodig hebben of vragen van het
bestuur. Daar kunnen wij als IVN-afdeling bijzonder
trots op zijn! We lopen allemaal liever buiten met
groepen als natuurgids dan dat we binnen zitten te
vergaderen. Communicatie – hoe belangrijk ook –
kost tijd. Daar gaan we als vrijwilligers zuinig mee
om. Het moment bij uitstek voor communicatie en
uitwisseling zijn de halfjaarlijkse coördinatorenvergaderingen. Daarnaast blijft de bereidheid overeind van
het bestuur, meer in het bijzonder van de vicevoorzitter intern, dat wij waar gewenst en mogelijk de
werkgroepen met raad en daad terzijde staan.
3. Prioriteiten bestuur
Los van de – vanzelfsprekende – coördinerende en
beherende taken die het bestuur eigen zijn, willen wij
in 2016-2017 een aantal activiteiten een extra accent
geven.
a. Natuurgidsenopleiding
Op 9 januari 2017 begin de Natuurgidsenopleiding
(NGO) bij IVN regio Leiden! Misschien is dit wel de
belangrijkste uitdaging voor het bestuur in 2016: ervoor zorgen dat deze voor ons cruciale cursus goed
van start kan gaan! Lees er alles over op
https://www.ivn.nl/afdeling/leiden/activiteiten/natuur
gidsenopleiding-2017-2018-van-ivn-regio-leiden.
b. Ledenactiviteiten
Voor de onderlinge band is het goed dat de (dat wil
zeggen: alle) IVN’ers in de regio Leiden elkaar zo af
en toe kunnen ontmoeten, hetzij informeel, hetzij aan
de hand van een thema. Ook in 2016 willen daar gelegenheden voor creëren. Drie bijeenkomsten gelden
in dit verband als standaard, namelijk de Nieuwjaarsreceptie, de ALV (dit keer met een spreker over bijen
en andere bestuivers) en de ‘Special’ van de Vogelwerkgroep in het najaar.
Verder hebben wij onze vorige voorzitter, Lex Burgel,
bereid gevonden om een presentatie te verzorgen
over vogelboeken en (bekende) vogelaars.
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Op zaterdag 28 mei krijgen wij bezoek van de IVNafdeling Twiske (Landsmeer). In de zomermaanden
mag een presentatie met excursie over insecten en
de plaats van insecten in de gehele natuur verwacht
worden, vooral gericht op ‘input’ tijdens excursies.
Ook voor het najaar staat er een – nog niet ingevulde
- activiteit gepland.
c. Jeugd
Duidelijk is, dat op het vlak van de natuur- en milieueducatie voor de jeugd veel moet worden samengewerkt. Marian Kathmann noemt in de folder Jeugdbegeleider Natuurbeleving alleen in onze regio al (buiten
de IVN) de volgende organisaties:
• Duurzaam Leiden van gemeente Leiden;
• MEC-Oegstgeest;
• MEC-Leiderdorp;
• Springzaad, netwerk voor Speelnatuur en Groene
schoolpleinen;
• VLS, vereniging Leidse Schooltuinen;
• Jan Verweycentrum Noordwijk;
• De Groene Bol Lisse;
• NOC Warmond;
• Natuurcentrum Katwijk.
De voordelen van samenwerking zijn duidelijk: samen
sterk; verbreden van de blik; draagvlak. Maar samenwerking vergt ook afspraken over wie nu wat doet en
wanneer. Wie heeft in welke situatie de regie en de
coördinatie? En wanneer is het handig en praktisch
dat activiteiten gewoon onder de eigen paraplu worden uitgevoerd, dat partners dat dus aan je overlaten? Overleg – ongeacht de vorm – zal nodig zijn.
Overleg waarbij je een eigen, specifieke, insteek kunt
kiezen. Of overleg waarbij je min of meer blanco –
zonder concreet resultaat voor ogen - aanstuurt op
consensus. In alle gevallen zal echter duidelijk moeten zijn wat je inbreng is, waarom je meepraat, bijvoorbeeld in de zin van vrijwilligersuren, administratieve ondersteuning, materiaal of geld. Tegen deze
achtergrond kiest het bestuur voor de lijn, dat we
doorgaan met waar we mee bezig zijn. Het zou mooi
zijn als er voor onze regio, of voor subregio’s binnen
ons werkgebied, concrete samenwerkingsprogramma’s zouden komen. Maar de organisatie daaromheen
mag niet ten koste gaan van de energie die nu gestoken wordt – in concrete vrijwilligersuren! – in de natuureducatie voor kinderen en jongeren. Graag zijn
wij partner in een breder verband. Maar ook elk specifiek initiatief in deze sfeer, ad hoc of gericht op de
langere termijn, kan rekenen op onze sympathie en
zo mogelijk steun.
Met betrekking tot het aanvragen van een V.O.G.
(Verklaring Omtrent Gedrag) voor vrijwilligers die
werken met minderjarigen zijn inmiddels de eerste
stappen gezet. In 2016 wordt dit naar verwachting
afgerond conform de aanbevelingen van het landelijk
bestuur.
Ten slotte – voor wat betreft jeugd - zal IVN regio
Leiden ook in 2016 meewerken aan het provinciale
project Groen doet Goed. In juni 2016 worden weer
de Naar Buitendagen gehouden, ditmaal in Polderpark
Cronesteyn. Er wordt hiervoor weer een beroep gedaan op alle IVN’ers die met kinderen werken.
Scharrelkids IVN regio Leiden zal naast eigen activiteiten weer meedoen met de landelijke initiatieven als
Slootjesdagen en paddenstoelen kijken.

d. Landelijk Ledendag IVN op 16 april in Leiden
Als gastheer-afdeling komt er heel veel op ons af,
meer op in het bijzonder de vicevoorzitter extern,
rond deze landelijke dag.
e. Excursies op verzoek
Excursies op verzoek zijn belangrijk, omdat ze de
kans bieden om mensen ‘met een afstand tot de
natuur’ te betrekken bij groen en duurzaamheid. Op
dit moment ligt de coördinatie van deze activiteit nog
bij Floris de Boer. Deze zoekt hier een vervanger
voor, om redenen die hij uiteen heeft gezet in Bladgroen 2015’3. Die vervanger is nog niet gevonden.
Op onze site zijn de excursies op verzoek te vinden
onder het tabblad Info. Uiteraard staat en valt de ambitie om het aantal excursies op verzoek verder uit te
breiden met genoeg leden, die zich voor deze in principe eenmalige activiteiten willen inzetten.
f. Samenwerking met derden
Veel van onze leden zullen ook dit jaar niet alleen
weer betrokken zijn bij IVN-activiteiten binnen de
eigen en wellicht ook in andere IVN-afdelingen, maar
ook bij activiteiten van andere ‘groene’ organisaties,
zoals KNNV, de verschillende MEC’s, NME Leiden,
Staatsbosbeheer, Dunea, Zuid-Hollands Landschap en
natuurwerkgroepen. Daarbij is het zaak om duidelijk
te maken dat we dat – ook – als IVN-natuurgids doen
en zodoende op deze manier ook een bijdrage kunnen
leveren aan de nagestreefde betere zichtbaarheid van
IVN.
De besturen van de landelijke organisaties van IVN
en KNNV zijn aan het afwegen of verdergaande
samenwerking tot de mogelijkheden behoort. Dat
proces heeft een geheel eigen dynamiek, maar het
gaat wel door. Ook lokaal zouden wij graag een
verdere samenwerking bevorderen. Als afdeling IVN
regio Leiden werken wij op een aantal terreinen
(Nieuwjaarsreceptie; Bladgroen) al langer met de
KNNV Leiden samen. Bestuurlijk zijn er ook wat personele unies. Met de KNNV Afdeling Bollenstreek zijn
inmiddels hele prettige contacten ontstaan. Het geleidelijk aan openstellen van ledenactiviteiten voor elkaars achterban lijkt de volgende stap te zijn.
g. Periodieken
Het gezamenlijke periodiek van het IVN regio Leiden
en de KNNV Leiden Bladgroen verschijnt drie maal
per jaar. Wij mogen gelukkig constateren, dat dit blad
goed wordt gelezen. Daarnaast brengen wij met ingang van 2016 een digitale nieuwsbrief uit. We verwachten hiermee de berichtgeving via de mail te kunnen ‘trechteren’. En natuurlijk beogen we er een betere communicatie met en tussen onze leden mee!
h. Ons veertigjarig jubileum
Op 31 maart 2017 bestaat onze afdeling veertig jaar.
Veel van onze leden herinneren zich nog het 25-jarige
jubileum, dat in 2002 met een compleet festival werd
gevierd. Onze inzet is om het accent van het veertigjarige bestaan te leggen op waartoe wij op de wereld
zijn: educatie. De beide vicevoorzitters beraden zich
op een plan.
Wie wil meedenken (en –doen) is van harte welkom.
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i. Landelijke en provinciale activiteiten
Onze afdeling zal ook weer bijdragen leveren aan
landelijke en provinciale IVN-initiatieven. Zonder
meer de belangrijkste gebeurtenis is de al genoemde
Landelijke Ledendag van de IVN op 16 april. Ook
doen wij mee aan de districtskadervorming van IVN
Zuid-Holland. Dit spitst zich toe op trainingen en
informatiebijeenkomsten voor actieve vrijwilligers.
Deze nascholingsbijeenkomsten gaan dieper in op
onderwerpen waarvoor binnen één afdeling te weinig
kennis, deskundigheid en/of gegadigden zijn om daar
zelf een bijeenkomst voor te houden.

4. Afsluiting
Iedere IVN’er, iedere groep IVN’ers, die een activiteit
opzet, ongeacht de vraag of dit geheel spoort met het
voorafgaande of dat het van een geheel eigen aanpak
vertegenwoordigt, mag – binnen redelijke proporties
- rekenen op de steun van het bestuur. Want: IVN,
dat zijn wij samen! Het jaar 2016 belooft weer vier
seizoenen vol met activiteiten te worden. Het bestuur
roept graag iedereen op zich hiervoor in te zetten op
de manier die nou eenmaal bij ons hoort: opgewekt,
met energie en in vriendschap. De doelen zijn serieus. De uitvoering gaat met humor.
Het Bestuur

Piersma’s Kening fan ’e Greide
oogst lof in Leiderdorp
Op 24 februari was de voorstelling van Kening fan ’e
Greide (Koning van het weiland) in het atrium van het
gemeentehuis van Leiderdorp. De opkomst was overweldigend: naar schatting 240 mensen waren aanwezig. Helaas hebben we om acht uur, overeenkomstig
de afspraak met de brandweer, de ingang moeten
sluiten en hebben we diverse mensen de toegang
moeten weigeren (waaronder belangstellenden die
zelfs vanuit Den Haag gekomen waren).

Diverse aanwezigen gaven na afloop aan ontroerd te
zijn door de sterke combinatie van het verhaal van
Theunis Piersma en de muziek van Sytze Pruiksma.
Het verhaal van Piersma is niet een verhaal over de
vogelsoort grutto, het is in feite een verhaal over de
manier waarop wij in Nederland omgaan met ons land
en de grond. Daarnaast schetst Piersma ook onvermoede effecten van onze zeer intensieve landbouwpraktijk op (de landbouw van) mensen ver weg in
Afrika. Voor velen een eyeopener. Piersma ging ook
kort in op het effect van de toegenomen predatie en

de invloed van verschillende typen paden en wegen in
het boerenland op weidevogels.
Er was ook nog korte tijd voor vragen en opmerkingen uit de zaal. Bij de bespreking hiervan kwam vooral de grote betrokkenheid van sommige boeren met
hun weidevogels duidelijk naar voren. Duidelijk werd
dat in de randen van het stedelijk gebied van de Leidse regio letterlijk aan álle kanten - naast de intensieve landbouw - óók het intensieve recreatieve medegebruik een rol speelt. Weidevogels staan in ons deel
van het land extra onder druk in vergelijking met bij
voorbeeld Friesland.
Te oordelen naar de commentaren viel de voorstelling
in goede aarde. Wij hebben veel positieve reacties
ontvangen. Onder de aanwezigen waren de burgemeester mevrouw Driessen en wethouder Gardeniers,
enkele gemeenteraadsleden en ook een wethouder uit
Schipluiden die dit evenement ook naar zijn gemeente wil halen.
Wij voelden ons financieel
zeer gesteund door de garantstellingen van Stichting
Comité Doesbrug, KNNVLeiden en IVN-Leiden. Die
steun is bij zo’n project
onder tijdsdruk onontbeerlijk. De samenwerking met
de gemeente was vooral in
de laatste weken intensief en prettig. De gemeente
was zeer behulpzaam. Ook zijn we Corry van der
Laan (Leiderdorps Weekblad) dankbaar voor de ruime
publiciteit.
Ron Mes (KNNV) en Maddy van Holland (IVN)
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Zestien nieuwe IVN-Jeugdnatuurbegeleiders
23 april werd de opleiding tot IVN-Jeugdnatuurbegeleider bekroond met diploma’s voor zestien nieuwe
Jeugdnatuurbegeleiders. Deze IVN-cursus van tien
bijeenkomsten met stage-opdrachten werd voor de
tweede keer gegeven in Leiden. De opleiding werd
georganiseerd door Duurzaam Leiden en de afdeling
regio Leiden van IVN, Instituut voor Natuureducatie
en Duurzaamheid. Er is een groeiende vraag naar
begeleide natuuractiviteiten voor kinderen, vanuit het
onderwijs, buitenschoolse opvang, ouders en de
kinderen zelf! Dat is een goede ontwikkeling, want de
natuur beleven en in de natuur spelen, is heel belangrijk om gezond op te kunnen groeien. Er zijn veel
mensen nodig om kinderen de natuur te laten beleven en dat was de aanleiding voor het organiseren
van de opleiding. De deelnemers hebben kennis
gemaakt met diverse natuuractiviteiten voor kinderen, en met diverse organisaties en locaties, zoals de
IVN-Jeugdgroepen in Leiden en Alphen, de schooltuinen, het NME-centrum Katwijk. Het Bewaarde Land.

Stichting Groen Licht,
enzovoort. Het was
de bedoeling om het
netwerk in de regio
te versterken, en dat
is zeker gelukt. Aan het eind van de cursus werden in
groepjes zeven verschillende activiteiten en onderwerpen uitgewerkt. De regio gaat er zeker iets van
merken. De nieuwe mensen zijn actief van Voorschoten tot en met Noordwijk en van Katwijk tot en met
Kaag en Braassem. Ze werken ook mee aan toekomstige Naar buiten!-activiteiten. De diploma’s werden
uitgereikt door Meike Tritschler, vrijwilligersconsulent
van IVN-Zuid-Holland.
Voor meer informatie over natuuractiviteiten voor
kinderen: www.naarbuiten-regioleiden.nl,
en www.ivn.nl/leiden.
Marian Kathmann
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Strandexcursie Katwijk:
spelen met rozers
Deze winter organiseerde de IVN-Strandgroep, net
als voorgaande winters, een maal per maand een
strandexcursie vanaf de Uitwatering bij Katwijk. Vol
goede moed stonden Maya de Veer, Sonja Meijer en
ik op 12 december op het parkeerterrein de deelnemers op te wachten. Mijn collega’s Marion Jäger en
Wil Schipper van de Strandwacht Katwijk-Noordwijk
lopen voor de gezelligheid mee: die extra ogen helpen ons aan nog meer bijzondere vondsten. Er meldden zich vijf volwassenen, en later sloot onze IVNcollega Els Witte zich ook nog bij ons aan.
Het is altijd leuk als er mensen uit Katwijk deelnemen. Zonder uitzondering rapen ze een Venusschelp
op, roepen blij: ‘dat is een rozer’, en als ze wat ouder
zijn, weten ze ook nog te vertellen hoe ze daar als
kind een spel mee speelden. Ik deel graag mee in die
blijdschap en laat het ze graag vertellen. Ook deze
keer werd ik niet teleurgesteld. De zeer fitte (80+)
meneer Van Rhijn nam deel aan de excursie.
Het was zomaar mooi weer met een zonnetje, ook al
was de wind koud. Ik vroeg meneer Van Rhijn of hij

ging hij aan de gang. Hij
tekende een driehoekje op het
strand en twee lijnen. We
moesten allemaal achter de lijn
gaan staan en proberen ‘onze’
rozer in het driehoekje te
werpen. Dat viel nog niet mee!
Wie zijn rozer het dichtst bij het
driehoekje
had,
mocht
vervolgens proberen zijn rozer Kiekje van kaakje
(net als bij knikkeren) in het
driehoekje te schieten. En wie zijn rozer in het
driehoekje had, mocht de buit (de rozers van de anderen) opstrijken. Zo simpel, maar zo leuk. Het gaf
onze strandexcursie een heel nieuwe dimensie.
Wie verzint er nou om met elf volwassenen op een
koude winterdag te gaan knikkeren op het strand? Ik
heb aan meneer Van Rhijn gevraagd of hij de volgende
keer weer komt knikkeren. Zo niet, dan zullen we dat
de komende zomer bij mooi weer vast nog wel een
keer zelf doen, vooral als er kinderen bij zijn.
Gezien de kou zagen we ervan af om op het strand
steeds te stoppen om wat te vertellen. We namen
onze buit mee naar een wat luwer plekje achter de
loods van de reddingsbrigade, sorteerden daar de
vondsten en gingen er toen wat bij vertellen. De
meest ludieke vondst kwam van Maya: een zwart
kaakje van een zoogdier met nog wat kiezen erin (zie
foto). Fantaseren van welk dier het komt vind ik dan
nog het leukst, maar misschien weet Maya intussen
van welk dier het is.
Deze excursie was alweer de tiende en laatste van de
strandgroep voor 2015. Volgend jaar hopen we weer
tien maal te kunnen genieten!
Namens de Strandgroep van IVN Leiden
Ellen van der Niet

het spel misschien voor wilde doen. Vol enthousiasme

Mijn soortenlijst vogels 2016
Na het schrijven van het stukje over Vogels en Vogelaars (zie Bladgroen januari 2016) dacht ik nog eens
na over een Big Year. Ik kwam tot de conclusie dat ik
zelf zo ver niet wil gaan, maar het leek mij toch wel
leuk om mijzelf voor 2016 een doel te stellen. Dat
doel is om dit jaar zo mogelijk tweehonderd soorten
vogels te zien. Daar horen enkele - niet te strenge randvoorwaarden bij, die ik mijzelf heb gesteld. Het
gaat om wilde vogels behorend tot de Nederlandse en
Europese avifauna. Dat houdt bijvoorbeeld in dat de
Zwarte Zwaan die in de Polders Poelgeest rondzwemt,
niet meetelt, net zo min als de Kromsnaveleenden in
Huys te Warmont. De vraag is ook of de Zwarte Ibis
nu wel of niet meetelt, voorlopig maar niet. Soorten

die ik zelf niet goed heb gezien of gehoord, tel ik ook
niet mee. Zo stond ik een poosje terug samen met
een andere vogelaar aan de noordzijde van de plassen in Vlietlanden, waar al enige tijd een IJsduiker
rondhing. De man naast mij zag hem, het beest dook
onder en kwam niet meer binnen mijn gezichtsveld
boven. Telt niet voor mijn lijst. (Wel jammer!) Ik
noteerde in januari een Grote Stern bij de Brouwersdam, dat kwam mij later ook onwaarschijnlijk (en ook
niet door iemand anders bevestigd) voor. Op Waarneming.nl geen melding in die periode. Eraf!
Maar ik beperk me niet tot Nederland. Ik verwacht dit
jaar niet buiten Europa te reizen, maar mogelijk wel
naar Frankrijk en misschien wel naar Spanje te gaan.
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Dat maakt het bereiken van 200 soorten makkelijker.
Alleen horen telt voor mij wel en er zijn vele soorten
die ik op het gehoor met zekerheid herken. Vandaag,
17 april, bijvoorbeeld nog een Braamsluiper.
Voor echte ‘twitchers’ is tweehonderd soorten in een
jaar een lachertje, zelf als het alleen over soorten in
Nederland zou gaan. Die echte twitchers stellen hun
doel (NL alleen!) ruim boven de driehonderd soorten!
Toch bleek mijn plan bij een aantal bevriende vogelaars wel aan te slaan. En zo komt het dat ik nu in
een uiterst gemoedelijke competitie met vrienden ben
gewikkeld. Op de dag dat ik dit schrijf, staat de teller
op 143. Vanmorgen, 17 april, kwamen er vijf soorten
bij tijdens de IVN-excursie in Lentevreugd, namelijk
de Huiszwaluw, de Nachtegaal, de Grasmus, de
Braamsluiper en de Sprinkhaanzanger. En in de middag maakte de Visdief, gezien (in jargon: ‘opgehaald’) boven de Veerpolder, de 143 compleet.
Ben ik nu een kwalijke soortenjager geworden, waarvoor alleen maar vinkjes op een lijst gelden? Integendeel. De bescheiden ambitie om tweehonderd soorten
te zien, heeft er tot nu toe alleen maar toe geleid dat
ik nog vaker naar buiten ga. Veel samen met bevriende vogelaars. Daarbij geniet ik nog net zo hard van
de natuur in het algemeen en ook van de soorten die
al op mijn lijst staan. Gisteren werd er één Grutto in

de Veerpolder gezien, vandaag weer meer dan honderd. De verwondering blijft.
Wat nu langzamerhand merkbaar wordt, is dat het
‘laaghangend fruit’ minder wordt. Het is nog niet op,
want dezer dagen kunnen we o.a. Koekoek en Gierzwaluw tegemoet zien. Maar als ik mijn doel wil bereiken, dan zal ik af en toe gericht moeten gaan zoeken.
Dat is veelal wel te combineren met al geplande tripjes, zoals naar het Lauwersmeer, waar ik bijvoorbeeld
Regenwulp, Casarca, Reuzenstern en nog wel een
paar andere soorten denk te kunnen vinden. Ook een
tripje naar Frankrijk biedt wel perspectief.
Is het al tijd voor een gerichte strategie? Nee, nog
niet, maar bijgaande analyse (voor discussie vatbaar!) kan daarbij wel helpen. Eind augustus maak ik
de balans op en dan wordt het mogelijk tijd om te
gaan ‘twitchen’, dat wil zeggen op basis van informatie van anderen (waarneming.nl, dutch bird alerts
e.d.) echt achter soorten aan te gaan. Voorlopig is
dat niet nodig.
En als ik aan het eind van het jaar op 199 eindig, dan
telt de Zwarte Ibis toch lekker mee. Dan heb ik er
toch tweehonderd!
Oegstgeest, 17/4/2016
Lex Burgel

Analyse: 200 soorten vogels 2016 reëel doel?
Alleen in Nederland zal dat nog een hele opgave
worden, maar gelukkig heb ik mijn eigen doel zo
geformuleerd, dat ook bij vakanties in Frankrijk
waargenomen soorten meetellen.
Bij de 133 soorten die ik nu gezien denk te hebben,
zit één twijfelgeval. Ik was vrij zeker dat ik op 31
januari een grote stern zag bij de Brouwersdam,
maar ik vraag me toch af of ik dat wel goed heb
gezien. De zwarte zwaan van de Polders Poelgeest
hoort eigenlijk ook niet op de lijst thuis. Bij het landje
van Bremmer wordt al jaren een casarca gezien. Ik
zet deze soort pas op de lijst als ik ze bij het
Lauwersmeer in wat grotere aantallen heb gezien.
Als ik dus uitga van 131 ‘harde’ soorten, dan moet ik
er nog 69 zien te vinden in de rest van het jaar. Die
69 deel ik nu maar in in vier categorieën.
Categorie 1: 21 makkelijk te vinden soorten, want ze
komen vanzelf en ze zijn bij genoeg uren buiten
vrijwel niet te missen:
Groenpootruiter, bosruiter, oeverloper, witgat, grote stern, visdief, koekoek, huiszwaluw, oeverzwaluw, boompieper, gele kwikstaart, nachtegaal,
gekraagde roodstaart, zwarte roodstaart, tapuit,
sprinkhaanzanger, tuinfluiter, braamsluiper, grasmus, roek, kneu.
Categorie 2: 37 lastig te vinden soorten, want je
moet ze echt zoeken (of zelfs twitchen) ofwel met een
dosis geluk ertegenaan lopen:
Purperreiger, casarca, zomertaling, grote zee-eend,
wespendief, zeearend, visarend, patrijs, kanoet,
krombekstrandloper, kleine en Temminck’s strand-

loper, regenwulp, bokje, noordse stern, dwergstern, reuzenstern, zwarte stern, zomertortel,
kerkuil, ransuil, steenuil, kleine bonte specht,
zwarte specht, grote gele kwikstaart, paap, beflijster, grote lijster, bosrietzanger, spotvogel, vuurgoudhaan, bonte vliegenvanger, grauwe vliegenvanger, grauwe klauwier, wielewaal, barmsijs,
geelgors.
Categorie 3: 21 moeilijk te vinden soorten, nog
nadrukkelijker op zoek, twitchen bijna onvermijdelijk
ofwel nog meer geluk nodig:
Roodhalsfuut, grauwe kiekendief, ruigpootbuizerd,
smelleken, kwartel, kwartelkoning, porseleinhoen,
klein- en kleinst waterhoen, grauwe- en rosse
franjepoot, strandplevier, velduil, pestvogel, grote
karekiet, fluiter, kleine vliegenvanger, matkop,
europese kanarie, roodmus, grauwe gors.
Categorie 4: 16 hopelijk in Frankrijk te vinden soorten:
Ralreiger, kwak, koereiger, rode patrijs, kraanvogel, zwarte wouw, rode wouw, steltkluut, witwangstern, witvleugelstern, bijeneter, hop, draaihals,
kuifleeuwerik, graszanger, roodkopklauwier, cirlgors.
Conclusie:
Om de tweehonderd soorten te halen, zal ik categorie
1 en 2 geheel (samen 58) en 3 gedeeltelijk (11) moeten vinden. Mogelijk wordt zelfs enig twitchen ‘noodzakelijk’. Frankrijk kan de druk op deze categorieën
hopelijk wat verlichten. In juni kunnen we hopelijk
naar de Brenne gaan.
4 april 2016, Lex Burgel
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Excursieverslagen VWG KNNV
Starrevaart, 28 februari 2016
Excursie rond de Vogelplas Starrevaart (start 8 deelnemers, en later nog 5 uit Delft). Zondagmorgen
vroeg uit de veren om samen met nog 3 enthousiaste
vogelaars richting Starrevaart te rijden. Het is -30C
droog, koud, helder en dus fantastisch licht om te
fotograferen.
08.15 uur komen we bij de parkeerplaats waar de
anderen op ons staan te wachten. Op de parkeerplaats horen we al meteen een fazant, winterkoning
en pimpelmees. Bij het plasje achter het parkeerterrein probeert Ad “zijn” ijsvogel te spotten die daar
al een paar jaar broedt, maar helaas liet hij of zij zich
nog niet zien. We lopen met een ommetje langs de
Meeslouwerplas naar de vogelkijkhut. We maken enkele stops om door onze telescopen te kijken en zien
al veel (zie lijst). Kreten zoals “fantastisch licht zeg”
“wat zit er veel”, “heee ….. onrust… is er een roofvogel?” “Ja kijk daar een valk. welke? nee het is een
slechtvalk, nee... die is groter“. “Een torenvalk? nee
die is kleiner”. Het blijkt een havik te zijn. “Oh daar
een rosse stekelstaart!” en “daar een nonnetje,
prachtig met dit licht!”
Onderweg naar de vogelobservatiehut zien we tussen
het riet een rietgors. Lis ziet iets in de lucht… wat een
rare snavel! ..hee…. het is een lepelaar! Dan plots
zien we, voor mij althans de eerste van dit jaar, 11
grutto`s boven de plas cirkelen. Wat een voorjaarsgeluid, mijn zondag kan niet meer stuk.
In de vogelobservatiehut is het behoorlijk druk, het
water staat hoog en dus zien wij veel soorten (zie
lijst). Er wordt veel gefotografeerd… mompelend: kijk
een nonnetje, hier vlak voor! Anke wacht met haar
fototoestel op een beleefde pose om te klikken. Nee
jammer, onscherp, dit is weer zo`n onbeleefde… - het
zijn vreemde termen nog voor mij - blijkt dat een
vogel in de juiste pose moet dobberen om goed
gefotografeerd te kunnen worden.
De vogelgroep uit Delft komt de observatiehut binnen
en sluit zich bij ons aan om ook ongestoord en beschut de vele vogels te bekijken. Rond 10.15 uur verlaten we de hut en lopen over de dijk, telescopen
weer op en turen over de plas, zoekend naar de pijlstaart, en já, Jan ziet ‘m tussen wintertalingen!
We splitsen de groep want Ad wil toch een ijsvogel
spotten en hij gaat met een groepje terug richting
parkeerplaats. Ik loop met o.a. Anke mee naar de
verderop gelegen Zuidplas. Onderweg horen we de
boomklever en de zanglijster en zien we het gele
klein hoefblad al in bloei. Bij de plas zien we wintertaling, knobbelzwaan, meerkoet, krakeend, aalscholver en achter ons in het weiland stormmeeuwen en
ooievaars.
Dan lopen we terug via de dijk en zien we een grote
zwarte groep vliegen; zijn het watersnippen? We weten het niet zeker. Terug bij de parkeerplaats zien we
het groepje van Ad dat inderdaad al een ijsvogel
heeft gezien. En ja hoor, opnieuw, nu door Stan
opgemerkt, vertoont zich een ijsvogel die heel duidelijk op een takje in het riet gaat zitten en zich laat
bewonderen door ons. Wat een mooie afsluiting van
deze ochtend!

Voldaan gaat ieder daarna naar huis. Ik zeker en nu
echt met mijn voorjaarsgevoel, door de grutto, de
vogel die ik zeer bewonder. Mogelijk dat ik veel in
Friesland kan zijn en ze daar broedend kan treffen,
“De Koning van het weiland”.
Mimi Ruygrok

Eempolder 13 maart
Met tien vogelaars vertrokken we richting Eemnes.
Het was een onbewolkte dag met een droge oostenwind. De temperatuur was net boven het vriespunt
toen we vertrokken. Ondanks het nemen van verkeerde afslagen (een van de chauffeurs: “heel gek,
na afslag 32 kwam afslag 31, terwijl ik 34 moest hebben”) vonden we elkaar bij het beginpunt, op de parkeerplaats van de theetuin. Na een kleine honderd
meter zagen we de polder voor ons liggen, een grote,
groene, lege vlakte.
Lege vlakte? Weldra zagen we honderden kolganzen
en brandganzen grazend in het weidse weiland. We
liepen de polder in. Wat is dat hoge geluid? Een rietgors. En even later zagen we hem parmantig zingen
in het riet. We liepen verder, tegen de toch wel erg
koude wind in. Ook het licht was erg hard.
We hoorden de eerste grutto's. Wat een zalig geluid
toch. De Koning van de Weide (“De Kening fan `e
Greide” op z’n Fries) is terug. Hoera! We liepen over
de dijk richting de kijkhut. In de kijkhut, die kwalitatief uitermate teleurstellend was, keken we uit over
de woeste baren van het Eemmeer, waar we vele
smienten zagen dobberen. In de verte zaten lepelaars
aan de kant. Na stevig zoeken konden we ook brilduiker en dodaars bijschrijven op de lijst. In de schaduw van de wind was het goed toeven. We begonnen
aan de terugtocht. Sommigen van ons liepen als een
kievit, anderen hielden een lager tempo aan om nog
veel te kunnen kijken. Pijlstaart, kemphaan en wintertaling werden aan de lijst toegevoegd. Eerst maar
even opwarmen aan de koffie met gebak in de theetuin.
Hier liepen heel rare vogels rond, kippen met sokken!
Na een korte gelukzalige tijd in de zon en uit de wind,
gingen we verder met de auto de polder in. Daar
zagen we een grote groep grutto's rustend op een
kleine plas. We beeldden ons in dat ze net uit het
buitenland ons land binnenkwamen en nu even aan
het rusten waren van de verre reis. He, een roofvogel
in de lucht. Dat was een bruine kiekendief. We reden
terug om in het midden van de polder te gaan wandelen over de zomerdijk. Nu was het licht op zijn
mooist. We zagen de honderden ganzen en kieviten.
Een zwerm goudplevieren draaide rondjes in de lucht.
Schitterend. Iemand zag een watersnip. Waar? Daar!
Tussen de meerkoeten. 'Wilt u meer of minder koeten? Meerkoeten.' We konden ook een kemphaan
goed bekijken. Toen iedereen tevreden was, besloten
we deze mooie dag in deze mooie polder af te sluiten
en gingen huiswaarts.
Ad den Toom
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Elswout, 9 april 2016

Waarnemingen:

Zaterdagmorgen 9 april, het is nog niet eens schemerig, wanneer rond zes uur ‘s ochtends vier enthousiaste KNNV-ers verzamelen bij station De Vink voor
een excursie naar het Elswout in Aerdenhout. Namens
de vogelwerkgroep melden Anke, Ad en ondergetekende zich; Ron Mes sluit zich als vogel- én plantenliefhebber aan.
Dat wordt dus een (zang)vogelexcursie, afgetopt met
een flinke portie (stinsen)flora, is al snel de conclusie.
Voor mij is Elswout toch een speciaal plekje, mijn
allereerste excursie bij de NJN zo’n 38 jaar geleden
was ook naar deze prachtige buitenplaats. Dat vergeet je niet meer.
Aangekomen op de parkeerplaats is het zangvogelgeweld niet van de lucht: zanglijster, merel, roodborst en winterkoning strijden om een podiumplaats.
Het weer is prima, fris nog natuurlijk maar wel droog,
in de loop van de ochtend stijgt de temperatuur tot
een kleine 14 graden en de wind blijft matig tot zwak
uit het zuidwesten.
Al direct bij het begin van de rode wandelroute stuiten we op een scala aan stinsenplanten: vingerhelmbloem, slanke sleutelbloem, stengelloze sleutelbloem, gele bosanemoon, winterakoniet, het kan niet
op.
Op weg naar de Orangerie de eerste roepende en
zingende boomklevers. Anke hoort een holenduif.
Grote bonte spechten verdedigen hun territorium met
verve en niet heel veel later ziet Ad de eerste ijsvogel
van vandaag.
De Flora blijkt vandaag een beste bijrol te gaan vervullen, wat te denken van een prachtige veld vol
Doronicum en Anemone blanda. Even laten we ons
verleiden tot de kunst van het mossen determineren
maar daar zien we in goed overleg al snel van af.
Ook zoogdieren laten zich vandaag zien: een ree en
drie rode eekhoorns komen bij ons op de lijst.
Verder laten de exoten vandaag ruimschoots van zich
horen: halsbandparkieten, nijlganzen compleet met
drie jongen. En wat te denken van een exotische Ara.
Deze laatste, luisterend naar de naam Nape, blijkt na
wat speurwerk op internet de laatste van een groep
van vijftien exemplaren die daar ooit als hobby werden gehouden en los rond mochten vliegen.
Wat schiet daar weg? Een zwart koppie, ik mompel
iets over “zwartkoppen misschien”, maar dat zijn
natuurlijk heel ander zangertjes.
Glanskoppen of matkoppen; op basis van de locatie
en de zang houden we het op glanskopmezen.
De zwartkop zien we alsnog wanneer we het Elswout
achter ons laten voor de koffiebreak.
Onder het genot van een welverdiende kop koffie
speuren we op internet de locatie op van het
Haarlems klokkenspel, een Saxifraga-ondersoort. We
wandelen terug naar de plek achter het landhuis
Elswout maar vinden de bijzondere plant helaas niet.
Op de terugweg nog even naar de Leidsevaart in
Heemstede, Ad weet daar een ijsvogelwandje. Het
wandje is er zeker, de ijsvogel laat het afweten.
Rond de middag kijken we terug op een geslaagde
excursie, veel gezien en net zo belangrijk: genoten
van het buiten in de natuur zijn.

Vogels
1. Aalscholver 2. Blauwe reiger 3. Boerenzwaluw
(omgeving Elswout) 4. Boomklever 5. Boomkruiper
6. Buizerd 7. Ekster 8. Fuut (omgeving Elswout) 9.
Geelvleugelara 10. Glanskop (cf) 11. Grauwe gans
12. Grote bonte specht 13. Grote canadese gans 14.
Halsbandparkiet 15. Heggenmus 16. Holenduif 17.
Houtduif 18. IJsvogel 19. Kauw 20. Knobbelzwaan 21.
Koolmees 22. Krakeend 23. Kuifeend 24. Meerkoet
25. Merel 26. Nijlgans (o.a. eentje met 3 pullen) 27.
Ooievaar 28. Pimpelmees 29. Postduif (omgeving
Elswout) 30. Roodborst 31. Slobeend 32. Stormmeeuw 33. Tjiftjaf 34. Vink 35. Vlaamse gaai 36.
Waterhoen 37. Wilde eend 38. Winterkoning 39. Witte
kwikstaart 40. Zanglijster 41. Zwarte kraai
Planten (die wij de moeite van het noteren waard
vonden, voornamelijk stinsenplanten)
1. Blauwe anemoon (omgeving Elswout)
2. Bonte gele dovenetel
3. Bosanemoon
4. Daslook
5. Dotterbloem
6. Gele bosanemoon (één plek)
7. Gevlekte aronskelk
8. Hartbladzonnebloem
9. Holwortel (maar niet overtuigend)
10. Italiaanse aronskelk
11. Keizerskroon (cf, niet bloeiend)
12. Kievitsbloem
13. Kleine en/of grote sneeuwroem
14. Kleine maagdenpalm
15. Kraailook
16. Look onder look
17. Narcissen (diverse cultivars / species)
18. Paarse dovenetel
19. Prachtframboos
20. Slanke sleutelbloem
21. Sneeuwklokje(s)
22. Speenkruid
23. Stengelloze sleutelbloem
24. Oosterse sterhyacinth
25. Vingerhelmbloem
26. Wilde hyancinth (cf) wit / blauw
27. Winterakoniet
28. Zomerklokje
Toevoegingen:
Prachtframboos (Anke Burgers)
Blauwe reiger met kikker (Anke Burgers)
Zoogdieren
Ree
Rode eekhoorn
Weekdieren
Wijngaardslak
Paddenstoelen
Echte judasoor
Echte tonderzwam

Stan van der Laan

Ron Mes
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Lezing met excursie Leidse bijen
24 en 28 mei
Door bestrijdingsmiddelen, beperkte voedselbeschikbaarheid en diverse andere oorzaken gaat het niet
goed met de bij. Dat raakt ook onze economie, want
veel voedselgewassen zijn afhankelijk van bestuiving
door bijen. Al enige tijd kunnen bijen daarom op
toenemende belangstelling rekenen.
Zo ook in de regio Leiden - Alphen - Zoetermeer,
waar het project Groene Cirkels - bijenlandschap
wordt uitgevoerd. Het is een samenwerking tussen
bierbrouwer Heineken, onderzoeksinstituut Alterra en
de provincie Zuid-Holland. Ook de gemeenten in de
regio en tal van maatschappelijke organisaties zijn
aangesloten. Zij tekenden op 24 maart in Naturalis
voor een gezamenlijke visie met inzet van tal van
activiteiten om het landschap bijenvriendelijker te
maken.
De Groene Motor doet mee met in het bijenlandschap. Want een bloemrijk en bijenvriendelijk landschap betekent ook een aantrekkelijk landschap voor
mensen, waar bewoners zich mee verbonden voelen.
Samen met stichting EIS hebben we het afgelopen
jaar gezorgd voor aandacht voor het herkennen van
bijensoorten en bijenvriendelijk beheer.
In 2016 staat weer een aantal evenementen op de
rol, waar we bijenexperts inschakelen om via een
workshop of excursie belangstellenden kennis te laten
maken met de fascinerende bijenwereld. Wie er zich

wat meer in verdiept, kan ook waarnemingen van
bijen doorgeven. Zo kunnen vrijwilligers een bijdrage
leveren aan het volgen van de effecten van bijenvriendelijke maatregelen.
We richten onze aandacht speciaal op groepen die al
wat meer affiniteit en kennis van natuurwaarnemingen hebben en die door hun activiteiten ook weer met
anderen delen. Daarom organiseert De Groene Motor
in samenwerking met EIS en IVN Leiden een lezingavond en excursie rond de herkenning van wilde
bijen. IVN en KNNV-leden uit Leiden zijn van harte
uitgenodigd hieraan deel te nemen. Ook andere
belangstellenden uit regio zijn welkom.
De lezing vindt plaats op dinsdagavond 24 mei, 20
uur in Oegstgeest (waarschijnlijk Wellantcollege, Lange Voort 70 Oegstgeest).
De excursie staat gepland voor zaterdagmiddag 28
mei 14 uur (Heinekenterrein Zoeterwoude of Heemtuin Leiderdorp).
In verband met de organisatie (locatie, excursieleiders) verzoeken we belangstellenden zich vooraf aan
te melden via http://www.zelfdoeninzh.nl/lezing-enexcursie-wilde-bijen. Daar is binnenkort ook de definitieve informatie over plaats en tijd te vinden.
Voor meer informatie: Wout van der Slikke,
w.vanderslikke@landschaperfgoedzh.nl.

Mutaties ledenadministratie KNNV
We verwelkomen de volgende nieuwe leden:
lidno. 26088, dhr. S.T.J.M. van der Laan (Stan), Leidseweg 394, 2253 JP Voorschoten
lidno. 26096, dhr. R. Ousen (Ron), Vlierboomstraat 173, 2564 HH Den Haag
lidno. 26280, mevr. I. van den Berg (Irma) en
lidno. 26281, dhr. J. van den Heuvel (Jan), beiden Zwenkgras 13, 2318 TH, Leiden
lidno. 26289, dhr. S.A.L.M. Kooijman (Bas), Donklaan 5, 2254 AA Voorschoten
lidno. 26362, dhr. R. de Boer (Rogier), Jacob Catslaan 59, 2332 AT Leiden
lidno. 26363, dhr. R. de Man (Reinier), Rivierforel 45, 2318 MG Leiden
Verhuisd:
mevr. A. Meijer (Anneli), nieuw adres: Hendrik Vinkhof 45 2202 XJ Noordwijk
dhr. F.W. Roza (Frans), nieuw adres: Scholtenstraat 50, 2313 GM, Leiden

Oproep aan KNNV-ers:

Wie kan zijn/haar (niet meer gebruikte) Heukels missen?
Beste KNNV-leden,
Ik volg graag de plantenstudie-avonden van de KNNV maar ik heb niet de juiste flora: de Heukels!
Ik aarzel over de aanschaf van de hedendaagse versie omdat er binnen 3 jaar een nieuwe druk uitkomt.
Graag zou ik er één overnemen van iemand die hem niet meer gebruikt.
Heeft u een exemplaar over? Ik zou het fijn vinden als u mij dit wilt laten weten.
Met vriendelijke groet en dank, Maddy van Holland, maddyvanholland@ziggo.nl /  06-33.38.65.11
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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 2016 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.
KNNV-Bestuur
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Algemeen bestuurslid:

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

Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout,  06–26.84.94.91,
ineke.laroo@gmail.com
Jan Westgeest, Burg. de Kempenaerstraat 33, 2252 VK, Voorschoten,
 071–56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl
Joop Vlieg, Nassaulaan 8, 2341 ED, Oegstgeest,  071–51.90.439,
j.vlieg@gmx.net
Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
 071–57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl
• Jeannette Teunissen, Betje Wolffstraat 9, 2331 DR Leiden,
 071–88.86. 585, knnvleiden5@gmail.com
• Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp,  071–54.17.207,
ron.mes@xs4all.nl
• Wim Vlasveld, Vierheemskinderenweg 9, 2391 MX, Hazerswoude,
 071–34.15.552, vlasveld477@kpnmail.nl
Corrie van Kralingen-Kroon, Hoofdstraat 133, 2235 CE Valkenburg,
 071–40.16.029 en Koen van Zoest
Jeannette Teunissen (adres zie boven)
Ad den Toom, Buys Ballotstraat 61, 2313 TW Leiden,  06–51.19.09.83,
ad.den.toom@live.nl en Anke Burgers, Ravelstraat 3, 2324 XX Leiden,
 071–57.67.870, amm.burgers@gmail.com
Hans Adema, Rijndijkstraat 63, 2313 NH Leiden,  06–13.54.67.44,
hnsadem@gmail.com
Wim Vlasveld, Vierheemskinderenweg 9, 2391 MX, Hazerswoude,
 071–34.15.552, vlasveld477@kpnmail.nl

Bladgroen

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

Daucallium+

Redactie: Jan Westgeest (adres zie boven)

KNNV op Internet:
e-mail:

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

Website: www.knnv.nl/leiden
Hebt u een mooie foto, een verhaaltje of waarneming voor de website van de KNNV-afdeling Leiden en
omgeving, stuur het naar de webmaster: secretaris@leiden.knnv.nl
Kopij voor Bladgroen via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl
Sluitingsdatum Bladgroen 16’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 17’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 17’2:

1 oktober 2016
1 januari 2017
1 mei 2017
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Verzonden
Per e-mail

Burg. de Kempenaerstraat 33
2252 VK VOORSCHOTEN

Kijk ook op uw vakantieadres uit naar Bladgroen!

.

