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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.
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Van de voorzitters
Van de IVN-voorzitter

nog bewuster - de natuur te beleven. Hetzelfde,
maar dan voor een wat groter publiek, doen we
met groepsgewijze activiteiten.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De
centrale IVN-boodschap is: “Beleef de natuur!”.
En om die overtuiging uit te dragen organiseren
we dan excursies, cursussen en wat al niet. Maar
soms loop ik ook graag in mijn eentje door veld
en beemd. Lekker rustig, even de natuur voor
jezelf. Dat duurt meestal niet lang.
Want, tja, wat is natuur nog in dit land? Dat
dichtte J.C. Bloem al in zijn “Dapperstraat”. En
hij gaf zelf het antwoord: “Een stukje bos, ter
grootte van een krant; een heuvel met wat
villaatjes ertegen”. Inderdaad heel herkenbaar
voor wie in de Randstad de natuur opzoekt. Echt
helemaal “op je uppie” ben je in Nederland
zelden. Geeft niet. Vaak is het opvallend rustig
in gebieden die in, of dicht bij, de bewoonde wereld liggen. Zo observeerde ik laatst de slechtvalk in een van de hoogspanningsmasten langs
de spoorlijn verbinding Den Haag – Leiden. Het
was er stil op dat pad, maar na enige tijd kwam
er wel een oudere dame langs, die haar hond
aan het uitlaten was. “Waar kijkt u naar, mijnheer?” Ik vertelde haar, dat ik een slechtvalk in
de gaten hield. Of zij misschien ook even door
de telescoop wilde kijken? Dat wilde de mevrouw
heel graag. Aansluitend ontspint zich een heel
gesprek. Ze loopt uiteindelijk door, na mij hartelijk bedankt te hebben. “Dit maakt mijn dag
helemaal goed!”
Vergelijkbare ontmoetingen maak je mee in de
observatie hut aan de Vogelplas Starrevaart. Of
op het Zuiderhavenhoofd in Scheveningen.
Ouders die vragen of zoon- of dochterlief ook
even mag kijken. Die vinden het spannend, ook
al zien ze alleen maar een steenloper. Een klein
vogeltje, die toch maar op eigen vleugeltjes uit
Scandinavië of Siberië hier naar toe is komen
vliegen!
Stuk voor stuk zijn dit allemaal kleine IVNmomenten: mensen in staat stellen – nog beter,

We bestaan 40 jaar
Als IVN Afdeling Regio Leiden zijn we bijna 40
jaar hiermee bezig. Reclame te maken voor die
natuurbeleving. En daarmee voor een gezonder
en meer natuurvriendelijk soort leven. Een
mooier Nederland. Dat gebeurt op allerlei manieren, in alle seizoenen, voor alle generaties en
in alle 12 gemeenten van ons werkgebied. We
laten dat 40-jarige jubileum niet ongemerkt
voorbij gaan! Zoals gebruikelijk is er een groepje
aan de slag gegaan om een plan te maken.
Inmiddels is dit plan ook goedgekeurd in het
bestuur en door de vergadering van de coördinatoren van de werkgroepen. In grote lijnen
komt het op het volgende neer.
Centraal staat het getal twaalf. De natuur is het
hele jaar door boeiend. Dus er komt elke maand
een activiteit. Onze regio bestaat uit 12
gemeenten, ruwweg van Hillegom tot Voorschoten. Het is de bedoeling dat elke maand één van
deze gemeenten voor zo’n activiteit aan de beurt
is. Dat veronderstelt, dat elke maand een werkgroep of individueel IVN-lid zorgt voor de uitwerking en de uitvoering. Inmiddels zijn er al
negen van de twaalf maanden geclaimd! Dat is
buitengewoon bemoedigend!
Er komt een leuke stempelkaart, waar de 12
maandactiviteiten op worden aangegeven.
Deelnemers kunnen op deze manier 12 stempels
verzamelen. Met vijf stempels krijgt iemand aan
het eind van het jaar een prijs.
Elke maand/maandactiviteit doen we de oproep
een foto te maken en die naar ons op te sturen.
Per maand is er één winnaar. We gebruiken die
foto’s voor een Verjaardagskalender. Uiteraard is
er een jury en een (of meer) prijs/prijzen.
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De activiteiten komen in een magazine of tijdschrift, dat in december aanstaande het licht zal
zien. Het wordt zowel een “almanak” als een
gebiedsgids. Het bevat per hoofdstuk/maand
enige katernen:
• Wat biedt de natuur in deze maand?
• Opdracht voor kinderen tijdens de jubileummaandexcursie.
• Beschrijving van het te bezoeken gebied met
kaartje.
• Oproep voor de genoemde fotowedstrijd.

den met gelijkgezinde organisaties in de regio te
versterken.
De rol van onze leden is natuurlijk mee-gidsen,
mee-feesten en – vooral – meewerken dat er zoveel mogelijk niet-leden zich aangesproken voelen en samen met ons de natuur in gaan trekken. Buren, familie, (klein-)kinderen, collega’s:
nodig ze uit!
Voorlopig laten we het nog even hierbij. Het
complete programma (voor zover op dit moment
gereed)
sturen
we
graag
desgevraagd
(florisdeboer@hotmail.com) per email toe.

Naast deze 12 activiteiten gaan we natuurlijk
ook een mooi feestje organiseren. Het plan
voorziet ook nog in een inspanning om de banFloris de Boer
___________________________________________________________________________

Van de voorzitter KNNV
Seizoenen komen en gaan. En de een ervaart
een snellere wisseling van de seizoenen dan de
ander. Na een mooie warme zomer is het nu
herfst en aan de natuur is dat ook te merken.
Komt het door de warme en droge nazomer dat
de bomen hun bladeren en vruchten zo vroeg
laten vallen? Begin september waren al volop
kastanjes en eikels te vinden.
De herfst heeft ook zijn eigen geur, van afstervend groen van bomen en planten of van de
dahlia’s en gladiolen op de velden. Voor de
laatstgenoemde geuren moet je wel op de fiets
’s morgens op tijd de Bollenstreek in. Heerlijk,
die mistige ochtenden, waarin de koeien in de
weilanden lijken te zweven, koeien die pas in de
loop van de dag weer poten onder hun lijf
krijgen.
En stap je de deur uit, dan kan het bijna niet
anders of je komt in aanraking met een groot
spinnenweb of met die lange zijden draden.
Voor de plantenwerkgroep is het buitenseizoen
weer afgesloten en het binnenprogramma van
start gegaan. Koen van Zoest wil voor de liefhebbers tussen Kerst en Oud & Nieuw weer een
winterinventarisatie van planten doen. Op
woensdag 28 december om 14.00 uur, zie het
programma van de Plantenwerkgroep.

De paddenstoelengroep trekt er juist nu op uit,
want de herfst vormt een topseizoen voor het
waarnemen en bestuderen van deze schimmelvruchtlichamen.
Vogels zijn er in alle seizoenen eigenlijk wel,
maar als de kieviten zich gaan verzamelen is
ook dat toch weer een aardig teken van de aankomende herfst. De excursies bieden weer
steeds meer soorten.
En wat vissen en waterdieren betreft: Aaf
Verkade heeft intussen een mooi rapport opgeleverd over het monitoren ervan in de stadsgrachten van Leiden en zij heeft dat aan wethouder Dirkse van Leiden overhandigd.
Bladgroen staat dus weer vol met activiteiten en
met ervaringen en wetenswaardigheden van de
afgelopen maanden, zowel van de KNNV als van
het IVN. Ga mee met zo’n excursie of een
wandeling, altijd gezellig en leerzaam.
Veel leesplezier met deze nieuwe editie van
Bladgroen, die door de redactie met zorg is
samengesteld. En wil je op de hoogte blijven van
het laatste nieuws, kijk dan op de website van
KNNV Leiden (www.knnv.nl/leiden).
Ineke Laroo

Mutaties ledenadministratie KNNV
We verwelkomen de volgende nieuwe leden:
lidno. 26449, dhr. Ph.R. Unger (Philip), Da Costastraat 25, 2321 AJ Leiden
lidno. 26448, mevr. H.R. Cusell (Hanna), Vierlinghlaan 4, 2332 CV Leiden
lidno. 26470, dhr. G.J. Tijhuis (Gerard), Hermelijnvlinder 56, 2317 KD Leiden
lidno. 26541, dhr. B.J.M. Zonneveld (Ben), Schubertlaan 196, 2324 EC Leiden
lidno. 26540, mevr. C. von Stein (Corrie), huisgenote Iman Zorge, Douw v.d. Kraplaan 45, 2252 BV
Voorschoten
lidno. 26542, dhr. W. Langbroek (Wim), Secretaris Varkevisserstraat 114, 2225 LG Katwijk
lidno. 26543, mevr. H. Versnel (Hetty), Rozentuin 298, 2272 XJ Voorburg
Verhuisd:
lidno. 25429, mevr. M. Ruygrok-van Wezel (Mimi), Bankijkerweg 5-A, 2231 MH Rijnsburg

2

Programma Werkgroepen KNNV
voorjaar en zomer 2016
N.B. Onderstaande activiteiten staan ook op: www.knnv.nl/leiden

Algemeen
Inhoud: zie hiernaast, onder Algemeen. Vergeet
niet zelf ook leuke/mooie dingen mee te brengen!

Donderdag 15 nov, 19.30-22.00 uur; LCA
(LedenContactAvond) met bijdragen van iedereen en in het bijzonder Ron Mes
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
N.B. Tegenover het gebouw is de parkeerruimte
van de sportterreinen (alwaar volop parkeergelegenheid is voor uw auto).
Op deze avond kunnen alle leden van de KNNVafdeling Leiden ‘flitsjes’ laten zien over het afgelopen jaar, bijv. foto’s van bijzondere planten of
dieren, vakanties, voorwerpen die gevonden zijn
enzovoort en zo verder. Laptop en beamer zijn
aanwezig, dus neem plaatjes op een usb-stick
mee.
(De overige aanwezigen kunnen hier en daar
misschien ook helpen bij het identificeren van
organismen.)
Verder zal Ron Mes (30 à 45 minuten) een
beeldpresentatie
‘Vogelwachter
Waddenzee’
houden.
We rekenen op een boeiende en gezellige avond!
En er blijft nog tijd over voor een hapje en een
drankje
Oproep aan iedereen: doe mee!
Elke inbreng is bijzonder (en) welkom!

Donderdag 15 dec, 19.30-22.00 uur;
Studieavond Vervolg (schijn)grassen o.l.v.
Koen van Zoest.
Locatie: PI-school De Brug, Wassenaarseweg 499, Leiden.
Zo aan het begin van de winter zijn er weinig
verse (schijn)grassen. Mocht je ze tegenkomen:
neem ze dan mee. We werken vanavond echter
vooral met gedroogd materiaal, waarbij we gaan
kijken naar verschillende soorten Vulpia (Langbaardgras) en ook naar Helm en Duinriet, met
hun kruising Noordse helm. Het is waarschijnlijk
de laatste keer dat we terecht kunnen in de
school
Neem je flora, loep en binoc mee.
We beginnen om 19.30 uur; de zaal is open
vanaf 19.00 uur.
Woensdag 28 dec, 14.00 uur: Plantenjacht
Voor het derde jaar doen we mee aan de door
Floron uitgeschreven Plantenjacht: in een uur
tijd zoeken we zoveel mogelijk bloeiende
planten. Vorig jaar kwamen we op een uitzonderlijk hoog aantal soorten van 66. Gaat dat dit
jaar weer lukken?
Verzamelen bij PI-school De Brug, Wassenaarseweg 499, Leiden. Na afloop drinken we daar wat
warms.
We zoeken dit jaar in de omgeving van Wassenaarseweg/Nachtegaallaan/Bos van Bosman. Bij
veel belangstelling splitsen we de groep.
Aanmelden (verplicht) bij Koen: mail:
vanzoest@planet.nl of tel.: 071-5768943.
Kijk vlak tevoren nog even naar je mail
i.v.m. mogelijke wijzigingen vanwege het
weer.

Plantenwerkgroep
Donderdag 20 okt, 19.30-22.00 uur; Zelfvul-avond plantenwerkgroep
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
De bedoeling van deze avond is dat alle leden
van de plantenwerkgroep iets meebrengen wat
zij afgelopen zomer tegenkwamen en willen
vertellen en laten zien aan de overige leden: een
plant, foto’s (van planten, excursies, vakantie
o.i.d.), een mooie schelp, steen enz.
Foto’s graag op een usb-stick. Reken op maximaal 10 minuten per persoon; minder is
uiteraard geen bezwaar. Maar kom dus niet met
lege handen binnen!
Wil je tevoren even overleggen? Bel Corrie van
Kralingen (071-4016029) of Koen van Zoest
(071-5768943).
N.B. Tegenover het gebouw is de parkeerruimte
van de sportterreinen (alwaar volop parkeergelegenheid is voor uw auto).

Donderdag 26 jan 2017, 19.30-22.00 uur:
Studieavond Meldes
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
Leo Boelé wil deze avond een presentatie
houden over Melde en als er tijd overblijft iets
vertellen over planten die op elkaar lijken zoals
Vogelkers, en klavers.
Donderdag 23 feb 2017, 19.30-22.00 uur:
Studieavond Gallen op planten
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
Corrie van Kralingen zal iets laten zien en
vertellen over Gallen op planten.

Donderdag 15 nov, 19.30-22.00 uur; LCA
(LedenContactAvond)
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Vogelwerkgroep

N.B. Onderstaande activiteiten staan ook op: www.knnv.nl/leiden

Algemeen

Woensdag 9 nov: Presentatie “Vogels en
kleuren(zien)” door Herman Berkhoudt
(aanvang 20.00 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 in zijn vrije tijd is hij enthousiast vogelaar en fotograaf. Op deze studieavond
concentreert hij zich op vorm en functie van het
kleuren zien bij vogels en gaat hij in op de
verschillende wijzen van veroorzaking van veerkleuren. En weet vast dat vogels verrassende
mogelijkheden hebben!
Ook over andere zintuigen kan hij voor ons een
tipje van de sluier oplichten.
Locatie:
IJsclub/MEC-gebouw
Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
Uiterlijk aanmelden ma. 7 nov. 20.00 uur,
bij Anke Burgers (amm.burgers@gmail.com
of 071-5767870). Max. 22 aanmeldingen en
tot zo. 6 nov. krijgen leden van de werkgroep
voorrang w.b. plaatsing.

De activiteiten van de Vogelwerkgroep staan
open voor alle KNNV-leden, dus niet alleen voor
leden van de werkgroep. Voor deelname aan de
excursies moet men zich uiterlijk vóór
donderdag 20.00 uur voorafgaande aan de
excursie opgeven per mail bij Ad den Toom,
ad.den.toom@live.nl / 06 51190983, of bij degene die bij de emailberichtgeving in zijn plaats
genoemd staat. Ieder wordt verzocht om de
avond vóór de excursie zijn e-mail te
raadplegen. Mochten er belangrijke mededelingen zijn, dan worden die op dat moment
nog doorgegeven.
Plaats van samenkomst is 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.

Zondag 27 nov: Excursie Oostvoorne
(vertrek 8 uur, zwembad De Vliet)
Oostvoorne, gelegen net onder de Maasvlakte, is
ook zo'n pareltje van Nederland waar in de winter mooie waarnemingen gedaan kunnen worden. Waarschijnlijk door de veelheid aan verschillende milieus is dit een mooi overwintergebied voor veel vogels. Denk aan dodaars, fuut
en ijsvogel op het Oostvoornse meer, kramsvogel en koperwiek in de duinvegetatie en allerlei eenden in de binnenwateren. Ook de slechtvalk gebruikt dit gebied om te jagen.
Uiterlijk aanmelden do. 24 nov. 20.00 uur,
bij Anke Burgers (amm.burgers@gmail.com
of 071-5767870).

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.

Zaterdag 17 dec: Excursie Arkemheen en
Nuldernauw bij Nijkerk (vertrek 8 uur,
zwembad De Vliet)
In het hartje van de winter is dit een van de
beste plekken om de kleine zwaan te zien. Deze
wintergast verblijft hier in grote aantallen en
foerageert overdag in de polders. In het Nuldernauw kunnen we heel veel soorten eenden zien
die hier de winter doorbrengen. En misschien
kunnen we hier de ijsvogel vinden!
Uiterlijk aanmelden do. 15 dec. 20.00 uur,
bij Ad den Toom (ad.den.toom@live.nl of
06 51190983)

Activiteiten
Zaterdag 22 okt: Excursie 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.
Uiterlijk aanmelden do. 20 okt 20.00 uur,
bij Ad den Toom (ad.den.toom@live.nl of
06 51190983)

Zondag 15 jan 2017: Traditionele Zeelandexcursie (vertrek 8 uur, zwembad De Vliet)
Bijna elk jaar staat deze excursie op het programma, maar deze keer nemen wij een oostelijke route, via de Philipsdam, Strijen enz. We
verwachten soorten zoals ijseend, roodkeelduiker, ijsduiker, paarse strandloper, roodhalsfuut, wilde zwaan, kleine zwaan, slechtvalk en
zwarte rotgans. Daarnaast kunnen we op allerlei
locaties genieten van de vele verschillende soor-
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ten steltlopers. Ze zijn in winterkleed dus dat
wordt een goede oefening in onze determinatievaardigheden. Het wordt een lange dag, dus
neem voldoende proviand mee en denk ook aan
goede kleding.
Uiterlijk aanmelden do. 12 jan. 20.00 uur,
bij Ad den Toom (ad.den.toom@live.nl of
06 51190983)

Info: Jeannette Teunissen, telnr.: 071-8886585,
KNNVLeiden5@gmail.com.
Soms wordt de datum kort tevoren gewijzigd.
Bel of mail dus naar Jeannette en kijk op de
website (www.knnv.nl/leiden).
Eerstkomende data van de mossenavonden:

Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Woensdag 25 jan: Presentatie “Vogelwachter op de Engelsmanplaat” door Ron
Mes (aanvang 20.00 uur)
Ron Mes, ecoloog en momenteel bestuurslid van
de KNNV Leiden, zal vertellen over zijn natuur
en recreatie monitoring op de Engelsmanplaat in
de Waddenzee.
Na afloop richten wij ons op natuur in de buurt
middels een korte film “jaar rond” over Lentevreugd.
Locatie:
IJsclub/MEC-gebouw
Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest
Uiterlijk aanmelden ma 23 januari bij Anke
Burgers (amm.burgers@gmail.com of 0715767870).
(max 22 aanmeldingen; tót zo. 22 jan. Leden
van de werkgroep krijgen voorrang)

1
6
3
7

november, 20.00 uur
december, 20.00 uur
januari 2017, 20.00 uur
februari 2017, 20.00 uur

Paddenstoelenwerkgroep
Zondag 23 okt, excursie Cronesteijn te
Leiden,
Start: 13.00 uur.
Na enkele jaren afwezigheid doen we dit jaar het
polderpark weer aan, in de hoop er de Zwarte
Amaniet te vinden.
Aanvang 13.00 uur bij de Tuin van de Smid.
Leiding: Hans Adema.
Zondag 13 nov, excursie in Meijendel,
Kijfhoek, Bierlap onder leiding van Leo
Jalink.
Op de Algemene Ledenvergadering van 24
maart jl gaf Leo Jalink (bij zijn boeiende
presentatie over ‘Onderzoek aan wasplaatjes in
duingraslanden van de AWD’ aan dat hij in het
najaar van 2016 ook wel een paddenstoelenexcursie wilde verzorgen. Deze belofte wil hij op
13 november inlossen.
Verzamelen om 10.00 uur op de parkeerplaats
bij de rotonde in de Meijendelse weg (aan het
begin van het natuurgebied).
Duur van de excursie: maximaal 3 uur.
Opgeven bij leo.jalink@xs4all.nl, maximaal 15
deelnemers.
Wensen tot carpoolen s.v.p. aanmelden bij
ron.mes@xs4all.nl (tijdig aanvragen!).
Meenemen: loep, spiegel (kan, maar hoeft niet),
lunch voor in het veld, water, fototoestel, regenkleding etc.

Woensdag 15 feb: Studieavond jaarprogramma rest 2017 en begin 2018
(aanvang 20.00 uur)
In gezamenlijk overleg zal het programma voor
het komende jaar vastgesteld worden.
Neem agenda en ideeën mee! Mocht je niet in
staat zijn te komen en heb je wel ideeën, geef
die dan s.v.p. uiterlijk maandag 13 feb. door.
De vergadering wordt gehouden bij Theo
Bijvoet, De Meij van Streefkerkstraat 67,
Leiden.
Uiterlijk aanmelden (max 8 leden) 13 febr.
bij Anke Burgers: amm.burgers@gmail.com
(telefonisch niet bereikbaar).
Zaterdag 25 feb: Excursie Lentevreugd en
Panbos (vertrek 9.00 uur, De Vink,
Stevenshofzijde)
Altijd spannend wat we hier, in het land van bos
en duin, zullen aantreffen. Soorten die in deze
tijd gezien kunnen worden zijn: roerdomp,
waterral, bokje, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, ijsvogel en kramsvogel. Veel hangt af van
het verloop van de winter. In ieder geval een
leuke excursie in een altijd verrassend gebied.
Uiterlijk aanmelden do. 23 febr. 20.00 uur,
bij Ad den Toom (ad.den.toom@live.nl of
06 51190983)

Zondag 20 nov, excursie in het Coepelduijn
te Katwijk
Start: 13.00 uur. Hier gaan we met name op
zoek naar wasplaten en aardtongen. Deze
excursie vormt wellicht ook een mooie aansluiting bij de presentatie die Leo Jalink op de
Algemene Ledenvergadering in maart jl ten
beste heeft gegeven over wasplaten in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. Verzamelen
bij de uitwatering Katwijk, noordzijde, om 13.00
uur.
Leiding: Hans Adema.

Mossenwerkgroep
De mossenwerkgroep houdt op elke eerste
dinsdag van de maand tot en met april 2017 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!
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Verslag Algemene Ledenvergadering IVN regio Leiden
23 maart 2016
1. Opening en mededelingen:
Opening om 20:05 uur door Floris de Boer.
Welkom aan alle aanwezigen in MEC-Oegstgeest.
Aanwezig circa zestien mensen plus een hond. Er
zijn zes afmeldingen, waaronder die van Joop
Vlieg. Na de pauze een presentatie over bijen door
Arie Koster.

5. Jaarplan bestuur. Er zijn nu al elf aanmeldingen
voor de komende NGO. Ieder wordt verzocht in
eigen kring en mailbestand te werven voor deze
opleiding. Ook in de cursussen kan geworven worden.
In januari 2017 bestaat onze afdeling veertig jaar.
Joop en Maddy trekken de viering hiervan.

2. De notulen van de ALV van 25 maart 2015 worden goedgekeurd, zonder op- of aanmerkingen.

6. Financieel verslag 2015.
a) De financiële verslagen zijn via e-mail verspreid. De financiën geven geen reden tot
zorg.
b) Verslag financiële commissie 2015. De leden
Uka Dijkstra en Cees Verweij hebben de
stukken ingezien en goedgekeurd, maar ze
konden beiden niet naar de ALV komen.
Floris leest het verslag en een briefje van
Uka voor.
c) Voor de financiële commissie van het jaar
2016 wordt een lid (opvolger van Uka Dijkstra) gevraagd. Cees Verweij stelt zich nog
een jaar beschikbaar. Lex Burgel stelt zich
beschikbaar als opvolger van Uka.
d) De financiële commissie adviseert de ALV
om de financiële stukken goed te keuren en
decharge te verlenen aan het bestuur. De
ALV doet dit. De penningmeester wordt hartelijk bedankt voor zijn werk.

3. Jaarverslagen van de werkgroepen over 2015.
Er gebeurt veel en we bereiken veel mensen. Er
zijn uitschieters, werkgroepen met veel vrijwilligers en veel activiteiten, zoals de Werkgroep
Actieve Natuur Tochten (WANT), de Vogelwerkgroep en de Werkgroep Cronesteyn. Sommige
werkgroepen maken even pas op de plaats of
denken na over veranderingen, zoals de Duingroep
en de werkgroep Beleef de Natuur. En van alles
daar tussenin. We zijn er trots op.
Het verslag van Cronesteyn ontbreekt in de
bijlage, maar is er wel.
Niet alle activiteiten vallen onder een werkgroep.
Er zijn ook alleen werkende gidsen en er zijn
groepen, die een gebied ‘doen’ zonder vaste coördinator. Er is een bijeenkomst van deze mensen
geweest en dat was nuttig. De vraag is hoe we de
communicatie kunnen verbeteren, onderling en
met het bestuur. Het bestuur neemt de suggestie
mee om dit type activiteiten samen te brengen in
een soort los-vaste werkgroep, waardoor we toch
een beetje informatie krijgen over wat er gebeurt.
Een mooie naam zou zijn: de Werkgroep Wandelingen.
Op de site staat ook nog de Groene Groep, met de
mededeling dat deze tijdelijk niet actief is. In
plaats daarvan hebben we nu de Werkgroep Basiscursus Natuur. Desgevraagd bevestigt coördinator
Lex Burgel, dat het beter is die laatste naam aan
te houden en Groene Groep te schrappen. Marijke
Burgel krijgt de statistieken van deze mensen.
Over de statistiek: alleen de IVN-activiteiten worden meegerekend.
De Staatsbosbeheer- en IVN-excursies worden
soms door dezelfde mensen op dezelfde locatie
gedaan, waarbij SBB geld vraagt. Daar staat
tegenover dat SBB bijdraagt aan de Natuurgidsenopleiding (NGO).
Floris suggereert om daar waar het ‘schuurt’ gewoon de IVN-pet maar af te zetten en in plaats
daarvan als SBB- of als Dunea-vrijwilliger te gidsen.
Ria neemt met ingang van 2016 de statistiek van
Marijke over.

7. Samenstelling bestuur.
De bestuursleden Leo van den Ouden, Wouter
Gerstel, Maddy van Holland en Floris de Boer zijn
aftredend en worden bij acclamatie herkozen.
8. Rondvraag en afsluiting
• Gerard v.d. Klugt: een klein informatiestandje
van IVN om vrijwilligers te werven zou goed
zijn.
• Lex Burgel: landelijk wordt gesproken over de
statuten, hij hoort er niets meer van. Floris
meldt, dat de fusiebesprekingen tussen IVN en
KNNV wel doorgaan, maar dat – ook gelet de
reacties – het accent nu valt op samenwerking
op locaal niveau.
• Een ANBI-status voor onze afdeling is volgens
Lex Burgel wenselijk. We hebben het nog niet.
Eigenlijk dient het volgens de penningmeester
ook (nog) geen doel, omdat wij niet actief
fondsen werven van particulieren.
• Bep van Houten: vroeger was er jaarlijks een
uitje voor de hele club. Dat zou wel weer eens
leuk zijn.
Floris sluit de ALV rond 21 uur en het is pauze.
Na de pauze met drankjes en hapjes vertelt Arie
Koster van de Bijenhelpdesk ons dat er rond de
350 verschillende bijensoorten in Nederland zijn.

4. Jaarverslag bestuur. Het ledental is stabiel, iets
groeiend. Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.
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De soorten bij ons in de buurt kun je vinden op:
http://www.denederlandsebijen.nl/BIJENperREGIO
/Leiden/Index.htm.
Je hebt onder de bijen poot-, buik- en mondverzamelaars van stuifmeel. Bij zweefvliegen zitten de
ogen dichter bij elkaar en de antennes zijn kleiner.
Een wespentaille is essentieel voor de bewegingsmogelijkheden van een wesp.

Om tien uur moet Arie snel naar de trein worden
gebracht. De presentatie van Arie is te vinden op
de homepage van onze site.
Na dit interessante gedeelte zijn er nog drankjes
en hapjes.
Daarna gaat iedereen weer zijns/haars weegs.
Ria Fijn van Draat, secretaris

Vrije dag Plantenwerkgroep KNNV:

naar Boerendel in Berkheide
De Plantenwerkgroep van de KNNV had op 2
augustus een ‘vrije dag’: het lopen van de geplande monitorroute in Winning 3/Zwarte Pan was
namelijk niet nodig omdat de eerdere zoektochten
daar al voldoende informatie hadden opgeleverd.
We besloten deze tijd te gaan rondkijken in Boerendel. Daar kregen we geen spijt van!
Het gaat hier om enkele natte duinvalleien dicht
bij paviljoen De Duinen, die heerlijke uitspanning
langs het fietspad ten noorden van de Wassenaarseslag.
De valleien zijn bij de regeneratie begin deze eeuw
teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Sindsdien ontwikkelt dit gebied zich tot een luister die
we weliswaar van Voorne kennen, maar die we
zelf niet in de Hollandse Duinen hebben meegemaakt. Daarvoor moet je echt teruggaan naar de
eerste helft van de twintigste eeuw.
Het is te veel om alle juweeltjes te noemen. Ik
beperk me tot tien soorten.
• Parnassia. We konden zien hoe lang de plant al
bloeit: elke dag ontrolt zich een van de vijf
meeldraden.
• Aardbeiklaver. Aan de vruchthoofdjes is te zien
waar de plant zijn naam aan dankt.
• Drienervige zegge. Die drie nerven zijn (lastig)
te zien in het kafje van de vrouwelijke bloemen.
Opvallender zijn de vrouwelijke bloeiaren: net
elzenpropjes.
• Sierlijk vetmuur. Deze plant heette vroeger
Knopig vetmuur; die wat boertige naam deed
hem echter geen recht. Bekender is zijn bijnaam Krielparnassia.
• Stijve moerasweegbree. Eerste vondst in dit
gebied. We hadden wat moeite de juiste naam
te vinden, maar het alternatief (Kruipende m.)
komt alleen in Brabant voor en mijdt kalk.
• Rechte rus. De plant staat mooi rechtop. Sommigen vinden het jammer dat de oude naam
(Duinrus) na samenvoeging met Alpenrus is
losgelaten.
• Bitterling. Een paar jaar geleden een curiositeit;
nu wennen we er al snel aan. Het gedoe om er
Zomer- dan wel Herfstbitterling van te maken
laten we los, nu vanuit Naturalis geluiden klinken dat ze weer samengevoegd worden.
• Ondergedoken moerasscherm. Ron viste een
klein onderwaterplantje op: lastig op naam te
brengen. De ‘bovendelen’ zouden minder
problemen gegeven hebben. Ook weer een rode
lijstsoort.
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• Borstelbies. We kwamen deze plant dit jaar al in
Winning 3 tegen. Hij voelt zich blijkbaar thuis in
Berkheide.
• Groenknolorchis. Als klap op de vuurpijl: na
Winning 3 een tweede groeiplaats in Berkheide.
We telden 112 (niet: belden 112, red) exemplaren, maar zagen er vast een aantal over het
hoofd. Deze plant is een soort van de Europese
habitatrichtlijn wat betekent dat hij in Nederland
een zwaartepunt heeft. Zijn verschijnen getuigt
van een geslaagd natuurbeleid en –beheer in
Berkheide, maar legt een grote (juridische)
verantwoordelijkheid bij Staatsbosbeheer en
Dunea: heel Europa kijkt mee of deze soort het
hier voldoende naar zijn zin blijft hebben.
Dit is een selectie van de planten die we vonden.
Steeds weer verwonderden we ons en zochten we
zaken uit. Dat ons tempo niet hoog lag, deerde
gelukkig niemand, net zo min als de druilerige
miezer: er was ook zoveel te zien. Na twee uur
hadden we honderd meter afgelegd!

Aardbeiklaver (foto Koen van Zoest)
Maar ook wij werden bekeken: niet alleen door de
fietsers op het nabijgelegen fietspad maar er was
ook een nieuwsgierige vos. We hadden hem al
eerder gezien, maar toen we op een luw plekje
zaten te lunchen, kwam hij wel erg dichtbij. Een
toegeworpen nootje nam hij gretig mee dat hij iets
verderop begroef. Misschien kunnen we over enkele jaren een Amandel- of Pistacheboompje aan
de Nederlandse flora toevoegen! Daar schrijf ik
dan een stukje over.
Koen van Zoest

Sleuteltjes in het duin
Dit jaar valt in de duinen op dat bij veel Helmplanten de bloeiwijze grijzig grauw en wat mottig
is. Er steekt ook vaak een zwart cilindertje uit (zie
de foto van Jan Westgeest). Het gaat hier om aantasting door de zwam Claviceps. Deze geslachtsnaam betekent ‘sleuteltje’, een verwijzing naar het
zwarte uitsteeksel dat een sclerotium is.
Een
sclerotium
is
een
compacte massa van gehard
schimmelmycelium
met
voedselreserves, waarmee
een schimmel in extreme
omstandigheden kan overleven. Uiteindelijk vallen de
sclerotia op de grond en in
het voorjaar groeien onder
goede omstandigheden hieruit kleine, sporenproducerende paddenstoelen.
De
schimmel
tast
het
vruchtbeginsel van grassen
aan; er zijn zo’n 36 soorten
schimmels, die tot dit geslacht behoren. Echt moederkoren (Claviceps purpurea) is het meest bekend en berucht. Zij tast
met name granen als Rogge en Tarwe aan. Meegemalen met de graankorrels vormt het sclerotium
een doodsgevaar. De schimmel bevat namelijk
ergotamine, dat een hallucinerende werking heeft
maar ook een verminderde bloedtoevoer veroorzaakt. Gepaard gaande met vreselijke jeuk treedt
er celsterfte op, eerst in de lichaamsuiteinden
(tenen, vingers) die zwart worden en afsterven.
De schimmel kende ook medicinale toepassingen,
o.a. bij migraine. De naam Moederkoren dankt de
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schimmel aan het gebruik ervan bij kraamvrouwen
(voor opwekken weeën en doen stoppen van bloedingen).
Vooral in de middeleeuwen kwamen vaak vergiftigingen met besmet meel voor die soms epidemische proporties aannamen, leidend tot uitroeiing
van hele dorpen of steden.
Omdat de oorzaak onbekend was ontstonden er
vele toedichtingen die vaak afgingen op uiterlijke
kenmerken van jeuk: Heilige Vuur, Sint Antoniusvuur en kriebelziekte waren volksnamen. Vanwege
de hallucinatoire werking kwamen ook toverij en
hekserij in beeld, regelmatig ‘opgelost’ op de
brandstapel. Pas in de negentiende eeuw werd het
verband
met
vergiftigd
graan
als
zeker
beschouwd, waarna graanschoningsmethoden het
gevaar minimaliseerden. Een enkele maal gaat er
nog wel eens iets mis (in 1951 tweehonderd
slachtoffers in een Frans dorp).
Of de Moederkoren dit jaar in de duinen Echt
moederkoren is weet ik niet zeker: er zijn
tenslotte ruim dertig soorten binnen het geslacht.
Maar het zou heel goed kunnen, want naast Rogge
en Tarwe is Echt moederkoren bekend van veel
andere grasgeslachten, te weten: Agrostis;
Alopecurus; Ammophila; Anthoxanthum; Arrhenatherum; Avena; Brachypodium; Bromopsis; Bromus; Calamagrostis; Dactylis; Deschampsia; Elymus; Festuca; Glyceria; Holcus; Hordeum; Koeleria; Leymus; Lolium; Molinia; Phalaris; Phleum;
Phragmites; Poa; Schedonorus; Sesleria; Stipa;
Trisetum.
Er valt nog veel te ontsleutelen.
Koen van Zoest
met dank aan het world-wide-web

Frankrijk vult jaarlijst aan
Vandaag is het de vierde juli. Feest in Amerika.
Marijke en ik zijn op 1 juli teruggekomen van een
rondreis in Frankrijk. Het was een leuke vakantie
die bovendien de gelegenheid bood om aan mijn
´jaarlijst van 2016´ te werken. Dat lukte boven
verwachting, want ik kan 19 soorten, hieronder
cursief weergegeven, aan mijn jaarlijst toevoegen,
die daarmee op 193 soorten is gekomen. Soms
ging dat heel makkelijk. Op de camping Les Millots
in Rosnay (Brenne) (een aanrader voor degene die
van eenvoudig kamperen houdt, maar wel prijs
stelt op goed en schoon sanitair) werd ik ’s nachts
wakker van de bosuil die boven onze tent in een
boom zat. Maar die stond al op mijn lijst. Even
later meldde zich echter de kwartel (kwikmedit,
kwikmedat) vanuit het aangrenzende veld en die
was nieuw (horen is scoren).
We begonnen deze vakantie in Picardië. Op weg
naar St Valery aan de baai van de Somme stopten
we bij Cap Griz Nez en troffen daar onder andere
de geelgors en de grauwe klauwier aan. In de
buurt van St Valéry lig het Parque Ornithologique
de Marquentaire, met maar liefst dertien verschillende vogelhutten. Opvallende aanwezige daar
was een kraanvogel, die er volgens de plaatselijke
natuurgidsen al 25(!) jaar zit en daar ook blijft
omdat zij niet meer kan vliegen. De vogel was al
volwassen bij aankomst en is dus minstens 28 jaar
oud. Als er andere kraanvogels overvliegen is er
contact en dan verblijven er soms wat meer in het
natuurgebied. De laatste hut voor de uitgang biedt
zicht op een boomkolonie waar lepelaars, ooievaars en meerdere reigersoorten dicht opeen
broeden. Onder deze reigersoorten ook kwak
(Bihoreau gris) en purperreiger (Héron poupré).
Op de camping in Saint Quentin en Tourmont
(eigenlijk Le Bout du Croc) dienden zich wielewaal
en grote lijster aan en later bij een fietstochtje in
de omgeving ook de grauwe vliegenvanger.
Van daar ging de reis naar de al genoemde
Brenne, waar ook veel eenden en reigersoorten
resideren, maar ook de witwangstern. Geen
nieuwe soort voor de jaarlijst want er zat er in mei
minstens één bij de Groene Jonker. In de Brenne
is de orpheusspotvogel vrij algemeen aanwezig. In
een van de hutten van het Maison de la Nature
zag de aanwezige gids nog juist een woudaapje
langs vliegen (gemist!). Wel was ook daar een
kolonie met meerdere soorten reigers, waaronder
ralreiger (Crabier chevelu) en koereiger (Héron
gardeboeuf). De gids was niet erg onder de indruk
van een geelpootmeeuw, die voor ons toch nieuw
was. Ook vanuit deze hut was een recent naar het
gebied verhuisde kolonie broedende witwangsterns
te zien. Dit leek nu te gaan lukken na twee door
overstromingen mislukte broedpogingen.
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Onze volgende bestemming was de camping La
Ferme d’Helice in de Berry (het land van George
Sand). Daar in de omgeving konden we de gorzen
aanvullen met cirlgors en grauwe gors. Boven het
land achter de trekker lieten zich zwarte wouwen
zien. Een avondwandeling bracht ons de nachtzwaluw.
We hadden het plan opgevat om - weliswaar buiten het ´kraanvogelseizoen´ - weer eens bij het
Lac du Der te gaan kijken. Wij verbaasden ons
erover op de camping Le Clos du Vieux Moulin een
kramsvogel te zien! Maar dit deel van Frankrijk
hoort volgens de Jonsson wel degelijk tot het
broedgebied van deze lijster. De gekraagde roodstaart kwam veelal tot dicht bij de tent.
Zittend voor de tent hoorden wij en zag Marijke de
kleine bonte specht. Om het Lac du Der heen loopt
een fietspad van ongeveer veertig km. Het meer
stond op het hoogst mogelijk peil na alle regenval.
Rietvelden en gedeeltelijk onder water staande
wilgenbossen sieren de oevers. Aan de westkant
van het meer hoorden en zagen wij zo’n beetje om
de vijfhonderd meter een grote karekiet. In Nederland zijn die al behoorlijk zeldzaam. Ook hier veel
broedende reigersoorten.
De patrijs wilde zich dit jaar maar niet laten zien,
ook niet bij pogingen dicht bij huis in de Elsgeester
polder. Op de terugweg naar huis kruiste er echter
een ons pad toen wij over de snelweg bij Laon
reden. Hij vloog gelukkig hoog genoeg.
Op het moment van schrijven ben ik nog zeven
soorten van het doel verwijderd. Ik ben benieuwd
of het gaat lukken in een klein half jaar en vooral
welke soorten dat gaan worden!
Lex en Marijke Burgel

Ralreiger

Vogelwerkgroep IVN op excursie
in Maasvlakte
Tradities zijn er om in stand gehouden te worden.
De laatste zaterdag van september trakteert de
Vogelwerkgroep van IVN regio Leiden zichzelf
standaard op een Dagje Uit. Na de Brouwersdam
e.o. in 2013, Texel in 2014 en Wieringen e.o. in
2015 was dit jaar de Maasvlakte aan de beurt. Het
is een gebied van tegenstellingen. Al op de weg er
naar toe – dwars door de Botlek – vraag je je af
wat je hier als natuurliefhebber te zoeken hebt.
Tegelijkertijd is het een gebied dat de aandacht
trekt door de grote groepen steltlopers die er in
voor- en najaar verblijven. Tel daar dan nog de
vele zeldzaamheden bij op tijdens de trek en de
weerstand tegen olieopslag en allerlei ingewikkelde masten en schoorsteenpijpen vermindert
zienderogen. De Maasvlakte steekt, zeker nu de
Tweede Maasvlakte gereed is, een heel eind de
zee in. Van morinelplevier tot bladkoninkje en van
arendbuizerd tot kuifaalscholver is dat kennelijk
een onweerstaanbare verleiding.
Het was in ieder geval een prachtige dag, die
zaterdag de 24ste september. Eigenlijk een beetje
te mooi om te gaan vogelen. Ervaringsfeit is dat je
meer ziet met wisselende bewolking en ook met
een beetje wind. Het lijstje vogels telde in de loop
van de dag op tot 61 soorten. Zie de bijgevoegde
tabel (met dank aan Herman Berkhoudt). Daarbij
mag opgemerkt worden dat dit een groepstotaal is
voor de vijftien deelnemers. Om voor mijzelf te
spreken: ik heb er ook beslist een aantal gemist,
zoals visarend en kleine zilverreiger. Enkele soorten staan op de lijst omdat zij wel gehoord, maar
niet gezien zijn. ´Horen is (ook) scoren!´, zeggen
sommigen. Voor deze excursie gold dat bijvoorbeeld voor de waterral en de Cetti’s zanger (twee
keer een onmiskenbare roep!).

Rosse waaierstaart
de verste verte niet op een slufter lijkt. In feite is
het een omdijkt terrein waar Rotterdam zijn baggerspecie op spuit. Op het moment dat wij er
langs reden stonden er al ongeveer twintig auto’s
geparkeerd. Vanuit het hele land waren ´twitchers’
op deze knaller afgekomen. Menigeen heeft gemengde gevoelens bij dit jagen op zeldzaamheden, maar als je er toch langs rijdt zet je – vogelaar zijnde – natuurlijk toch wel je auto aan de
kant. Wat we er voor terug kregen was een complete rosse waaierstaartshow. Het staartje ging
inderdaad verticaal omhoog en schuw was het
diertje ook al niet.
Op sommige locaties verwacht je van alles en valt
dat nogal tegen. En het omgekeerde kan ook. Een
paar keer zat het gevederde spul nogal op grote
afstand of moest er geobserveerd worden met
tegenlicht. Lastig! Maar ook wel genietbaar, want
het leverde prachtige vogelaarsdiscussies op. Was
die opvallend witte roofvogel nou een visarend of
een erg lichte buizerd? En zat er nu wel of niet een
frater in die groep kneuen?
Niet onvermeld mag blijven dat ook de rest van de
natuur een beetje aan bod kwam. Insecten werden
waar mogelijk gespot en op naam gebracht:
bloedrode heidelibel, haantje, paardenbijter, grote
sabelsprinkhaan en het spitskopje. En wat onze
collega-zoogdieren betreft lieten het konijn en de
grijze zeehond zich zien.

Rosse waaierstaart
Tja. En dan was er natuurlijk de klapper van de
dag. De tweede waarneming in Nederland van de
rosse waaierstaart! Het vogeltje zat er al een paar
dagen in de buurt van de ´Slufter´, een plek die in

Ten slotte: Paviljoen Aan zee blijft – uitzicht over
de Slikken van Voorne in combinatie met koffie en
appeltaart, altijd een Birders Delight. En ook Paviljoen De Stormvogel bleek een aangename verrassing voor degenen die de dag met een gezamenlijk
diner afsloten.
Al met al dus eerder een nazomer- dan een herfstexcursie. Maar zonder meer genietbaar!
Tekst en foto’s: Floris de Boer

10

1. Aalscholver
2. Bergeend
3. Bladkoning (Moor)
4. Blauwe reiger
5. Bontbekplevier
6. Bonte strandloper
7. Buizerd biddend (ruigpootbuizerd?)
8. Cetti’s zanger
9. Ekster
10. Fuut
11. Geoorde fuut
12. Goudhaantje (Moor)
13. Goudplevier
14. Grasmus
15. Graspieper
16. Grote Bonte Specht
17. Grote mantelmeeuw
18. Grote zilverreiger
19. Heggemus
20. Kauw
21. Kievit
22. Kleine mantelmeeuw
23. Kleine zilverreiger
24. Kneu
25. Knobbelzwaan
26. Kokmeeuw
27. Koolmees
28. Lepelaar
29. Meerkoet
30. Merel
31. Pijlstaart
32. Pimpelmees
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33. Putter
34. Roodborst
35. Rosse Waaierstaart
(westelijke)
36. Ruigpootbuizerd
37. Scholekster
38. Slechtvalk
39. Slobeend
40. Smient
41. Spreeuw
42. Stormmeeuw
43. Tafeleend
44. Tapuit (Dennis)
45. Tjiftjaf
46. Torenvalk
47. Tureluur
48. Vink
49. Visarend resp. witte buizerd
Visarend, vliegend op grote
afstand
50. Vlaamse gaai
51. Waterral (gehoord)
52. Wilde eend
53. Winterkoning
54. Wintertaling
55. Witgatje
56. Wulp
57. Zilvermeeuw
58. Zilverplevier
59. Zwarte kraai
60. Zwarte roodstaart
61. Zwartkop (alarmerend)

Balgzand en Den Oever
Excursieverslag KNNV-Vogelwerkgroep
Het is 20 augustus. Al om 7 uur vertrekken we
met zijn tienen naar Noord-Holland. Het moest zo
vroeg wegens het tijdstip van hoogwater. Ons
eerste kijkpunt is de Balgzandpolder, een kijkscherm met een slikje en water (een hoogwatervluchtplaats) erachter. Het is er vol met steltlopertjes, moeilijk, altijd weer een uitdaging voor een
vogelaar. ‘Waarom lijken die beesten toch zo op
elkaar’, verzucht een van de deelnemers. Het
merendeel bestaat uit tureluurs, in diverse kleden.
Verder noteer ik: kleine plevier, steenloper (nog in
het bonte zomerkleed), kievit, oeverloper, kleine
strandloper, krombekstrandloper, grutto en witgatje, de laatste kenbaar aan zijn zwarte rug. Opvallend veel steltlopertjes blijken het met één poot
te moeten stellen. Op een eilandje zit een visdiefje
dat nog een jong voert. Kneutjes en zwaluwen
vliegen over, achter ons zit een gele kwik op een
hek, en op het slikje een witte. Heel bijzonder is
de waarneming van een vogel die tengerder is dan
een groenpoot, hoger op zijn poten staat en die
een rechte, heel dunne snavel heeft. Het is een
poelruiter, bepaald niet algemeen.

Poelruiters (foto Marco Witte)
Daarna rijden we door naar het Kuitje, waar we
vanaf een hoge dijk weids uitzicht op de wadden
hebben. Het hele Balgzand staat hier onder water.
Ver naar links op de dijk zit het vol met meeuwen
en scholeksters. Enkele eiders laten zich goed
bekijken. Ook vliegt er een eider en we ontwaren
een kleine zilverreiger. Kirrik-kirrik is er te horen:
een grote stern.
Er komt nu een dreigende lucht aan, en net als we
in de auto’s gestapt zijn barst er een bui los van
een hevigheid die de ruitenwissers nauwelijks kunnen bijhouden. Net bij het volgende kijkpunt bij de
Van Ewijcksluis is het weer droog en het zal de
rest van de dag prachtig weer zijn; wel waait het
hard. Een lange trap leidt naar een kijkhut. Nu,
deze is duidelijk niet ontworpen door een vogelaar. Van de twee rijen kijkgaten is de ene rij te
hoog, voor mij althans; voor de ander zou je op je
knieën moeten gaan liggen en een bank is zo geplaatst dat je tegen een muur kijkt. De meesten
van ons gaan naar buiten, al waait het wel erg

Boeren- en huiszwaluwen
(foto: Anke Burgers)
hard. Voor ons ligt een zonnige weidse vlakte, nog
net droog gebleven. Duizenden vogels zitten er:
kokmeeuwen, enkele grote mantels, bonte strandlopers, bontbekplevieren, bergeenden en zilverplevieren, alle nog in zomerkleed. Een slechtvalk
komt de boel verstoren en boven het land, achter
ons, vertoont zich een boomvalk.
Een ritje vlak langs de dijk brengt ons naar het
volgende kijkpunt. In de verte zijn weer meeuwen,
voor ons is een slikje met daarachter ondiep water. Er drijven eenden rond, maar wel ver weg. Ik
onderscheid nog net een man pijlstaart, maar er
worden ook smienten en andere soorten waargenomen. Bontbekplevieren scharrelen rond tussen de polletjes zeekraal op het slikje en op de
helling van de dijk hebben twee torenvalken heftige ruzie.
Omdat we zo vroeg zijn weggegaan, hebben we nu
al zin in koffie. In Hippolytishoef strijken we neer
aan een pleintje bij een café met een zitje waar
precies voor de hele groep plaats is. Terwijl we
daar zitten klinkt er een harde klap. Een auto, een
zware Audi, is bij het achteruitrijden op een paaltje gestoten en staat nu met zijn achterwielen in
de lucht! Vogels zie je vaak op een paaltje zitten
en auto-op-een-paaltje komt dus blijkbaar ook
voor. De aanwezigen vinden dat deze waarneming
in het excursieverslag vermeld dient te worden.
We hebben vernomen dat er op Wieringen een
koereiger aanwezig is. Hij is kortgeleden gezien op
een bepaald weilandje in Stroe; daar gaan wij dus
kijken. Nu, er zijn op de aangeduide plaats wel
koeien, maar geen spoor meer van de koereiger.
Wat er wel is, is een draad vól met boeren- en
huiszwaluwen. Telkens vliegen ze op, vliegen een
rondje, laag vanwege de harde wind, en strijken
dan weer neer. Mannetje-aan-mannetje zitten ze
op de draad, het lijkt wel een snoer kralen. Een
vrouw die uit haar auto stapt, weet ons dan te
vertellen dat de koereiger in oostelijke richting
weggevlogen is. We vervolgen onze tocht, op hoop
van zegen. Plotseling ziet Marco bij een paar koeien iets wits; dat moet hem wel haast zijn, want
koereigers zijn altijd bij koeien. Gauw gestopt, de
kijkers en telescopen gepakt en ja hoor, een kleine
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witte reiger met een korte gele snavel en bolle
kop, onmiskenbaar! Bedankt Marco, je had ons
ook al op de poelruiter geattendeerd.
De noordzijde van Wieringen heeft verscheidene
plaatsen die voor vogelaars de moeite waard zijn,
en zo gaan we ook naar Vatrop. Daar is een plasje
vlak achter de dijk, een eilandje in het midden.
Vandaag valt er niet veel te zien, alleen een heel
stel juveniele bergeenden en, op het eilandje, een
tapuit.
Behalve de koereiger is er op het ogenblik nóg een
bijzonderheid op Wieringen: een breedbekstrandloper; hij zou zitten bij Den Oever. Een andere
vogelaar legt ons uit waar we hem kunnen vinden:
op een slikje westelijk van de haven. In Den Oever
aangekomen, zetten we de auto’s neer onder aan
de dijk, klimmen naar boven en volgen dan de dijk
die loopt tussen een kwelder en een deel van de
haven. Er zwemmen twee futen rond en er drijft
een toppereend, juveniel of mannetje-eclips. Boven zee een groepje lepelaars. Daar waar het gemakkelijk te lopen pad overgaat in iets zeer ongeplaveids, begint het slikje. Op de helling van de
dijk zitten al meer vogelaars, afgekomen op het
gerucht van de breedbekstrandloper. Wij strijken
er ook neer, uit de wind die je bijna van de dijk af
blaast. Er bevindt zich in ons uitzicht van alles:
kokmeeuwen, grutto’s, krombekken, visdiefjes,
een paar kluten, en nog meer. Ook de breedbekstrandloper! Hij zit zelfs vrij dichtbij en is herkenbaar aan de strepen op zijn kop. Ook hier is Marco
onze tipgever! We hebben wel geluk vandaag!

Uitgekeken gaan we ten slotte weer naar de
auto’s.
En nog is het aantal kijkpunten niet uitgeput: we
gaan nu naar de Zuiderhaven, aan de Markermeerkant. Nu, daar valt niet veel te zien; we gaan
naar het Robbenoordbos. Daar is een observatietoren die uitzicht geeft op een waterrijk
gebiedje, de Dijkgatsweide. Het hele gezelschap
beklimt die toren, met uitzondering van uw
bejaarde verslaggeefster dan. Het waait daarboven verschrikkelijk, maar de oogst is nog wel een
groenpoot en een aantal tafeleenden.
Een poelruiter, een koereiger, een breedbekstrandloper en een soortenlijst met 73 namen, dat
is wel genoeg voor vandaag.
Nettie Gorter

Witgat (foto Marco Witte)

Rapport Vissenmonitoring
overhandigd
Nieuwe fase breekt aan
Aaf Verkade is projectleider van het KNNV-project Vissenmonitoring in de Leidse Havenwijk. Op 19 september 2016 heeft ze feestelijk het eindrapport van dit geslaagde project overhandigd aan wethouder
Paul Dirkse. De locatie, speeltuin De Doorbraak in de Havenwijk, was goed gekozen: het project heeft
een in alle opzichten speels verloop gekend, met als hoogtepunten enkele landelijke prijzen: De Gouden
Zwaluw 2015, de Woudlopersmedaille 2015 voor de enthousiast meewerkende buurjongens en de Passieprijs 2015.
Het vervolg op het project mag ook bepaald creatief genoemd worden: Aaf is door de gemeente
Leiden benoemd tot Adviseur Stadsgrachten en
kan ook in nieuwe wijken aan de gang om het
‘product’ van haar project duurzaam uit te breiden: de waterfauna en -flora in kaart brengen, de
Leidse wateren beschermen en schoner maken en
vooral ook de bewoners meer betrokken doen zijn
met het natte gedeelte van hun leefomgeving.
Het feestelijke tintje
werd nog verhoogd toen
Aaf plotseling een kistje
met een fles echte
champagne (met bijbehorende glazen), opgedoken uit een van de
grachten, te voorschijn
haalde en de wethouder

plus de coördinator
Duurzaamheid van de
gemeente
Leiden,
Marcel Belt, én een
deel van het publiek
op een slokje daarvan
trakteerde. De ‘grachtenchampagne’ bleek
uitstekend geconserveerd te zijn gebleven. En voor de volledigheid bood ze daarbij gezonde hapjes
aan, afkomstig van de
hoofdsponsor van de
gehele happening.
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Tekst en foto’s:
Jan Westgeest

Aaf Verkade (rechts)

Diversjes
• Jong geluk in de herfst: Op donderdagavond 22
september maakte ik na het eten nog een rondje
over Begraafplaats Rhijnhof. Windstil weer en
nog 21 0C. De aanwezige beheerder wees mij op
een hazenleger tussen grafbeplanting. Er lagen
drie jonge haasjes, nog geen week oud (zie
foto). Gaan ze de komende winter overleven?
Koen van Zoest

• Atalantatrek: Diezelfde donderdag aan het begin
van de middag: ik reed door het duin van Scheveningen naar Noordwijk, bij een matige noordooster. Een constante stroom atalantavlinders
vloog mij schuin tegemoet, vanaf links het fietspad over. Ik schat er zestig gezien te hebben.
Op de Katwijkse boulevard alleen al telde ik er
zeven. Dit was vlindertrek. Immers:
• Ze trokken allemaal in dezelfde richting;
• Ze hadden geen belangstelling voor bloemen,
zoals de witjes voor het zandkool die middag;

• Ze draaiden niet om elkaar, zoals de bonte
zandoogjes die middag;
• Atalanta’s zijn trekvlinders;
• Het was september, trekmaand voor atalanta’s.
Een jaar of tien, vijftien geleden zag ik in dezelfde periode ook zo’n vlindertrek, terwijl ik in zee
zwom. De vlinders kwamen waarschijnlijk uit
Brittanië. Atalanta’s staan erom bekend over
enorme afstanden te kunnen vliegen. In het
voorjaar komen ze uit Zuid-Europa en deze
generatie bereikt soms zelfs IJsland. Een latere
generatie vliegt weer zuidwaarts, maar hoe ver
ze komen?
Peter van den Berg
• Deze zomer begon nat, maar daarna zette zich
droger weer in. Hoe anders was het vorig jaar:
droog in het voorjaar; het begin van de zomer
droog; daarna kletsnat. Dit was te zien aan de
bomen, die vanwege die droogte al vroeg veel
blad verloren. Zo weten ze de verdamping te
beperken. In Noordwijk aan Zee, in de Hoofdstraat, staat een paardenkastanje. Deze begon
in september weer vele frisgroene blaadjes aan
te maken, en kwam vervolgens zelfs weer in
bloei! Hij zal, zo dicht aan zee, niet alleen geleden hebben van de droogte, maar ook van de
zware augustusstorm. Die blies immers veel
zout uit zee op de bladeren, waardoor deze uitdrogen. Als daarna de omstandigheden verbeteren, kan de boom het bladverlies compenseren
door nieuwe bladeren aan te maken.
Dit jaar verscheen er natuurlijk geen nieuwe fris
blad of bloemtoortsen aan deze boom in het najaar.
Peter van den Berg

Dichter bij IVN
Dit gedicht maakte Leni Venne in juli 2010, n.a.v. een wandeling met haar toen zesjarige kleinzoon
Jonathan.
De soldaatjes zijn orchideeën.
Past naadloos in de IVN-benadering van kinderen.
De taal is zoals Leni het van Jonathan hoorde.
Jonathan
weet jij waar de soldaatjes staan
ik was met pappa daar
ik weet wel hoe we moeten

en weet je oma
bij de zevensprong
daar moet je het allerdunste paadje

eerst gaan we langs de brandnetels
ik heb toch mijn dikke schoenen aan
en aan het eind gaan we naar rechts

daar gaan we helemaal bovenop
daar kunnen geen brommers komen
alleen maar schapen die doen niks

en bij de splitsing gaan we links
en dan onder het poortje door
ik weet dat wel te vinden

daar heb ik ze gezien
ik was met pappa daar
ik weet wel hoe we moeten
Leni Venne, juli 2010
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Beningerslikken
Excursieverslag KNNV-Vogelwerkgroep
Deelnemers: Ad, Arthur, Gerie, Herman, Reinier,
Rob, Sander, Stan en Theo.
Op zaterdag 28 mei togen wij met een groepje van
negen (acht mannen en één dame) naar de Beningerslikken, een natuurgebied op Voorne-Putten
dat sinds enige tijd via de omstreden, maar desondanks comfortabel rijdende verlengde A4 voor Leidenaren in ongeveer drie kwartier uitstekend bereikbaar is. Het is een relatief nieuw vogelgebied,
dat nog steeds in ontwikkeling is. Door het kierbesluit inzake de Haringvlietsluizen – in 2018 gaan
ze op ’n kiertje open – zal die ontwikkeling voorlopig nog niet ophouden.

Blauwe kiekendief (foto Reinier de Man)
Het KNMI had voor zaterdag een waarschuwing
afgegeven (code geel); er werden zware onweersbuien verwacht. Maar wij werden geconfronteerd
met aangename temperaturen en een acceptabel
windje. Het enige wat in de eerste uren tegenzat,
was het zicht. De atmosfeer was tamelijk heiig.
Dat bemoeilijkte het waarnemen, zeker op de
plassen en slikken. Is dat een wintertaling? Met de
verrekijker was dat niet goed te zien. Met de telescoop gelukkig wel. Ja, dat is een wintertaling!
We liepen het rondje met de klok mee, dat wil
zeggen vanaf de parkeerplaats in de bocht van de
Zuidoordsedijk eerst in oostelijke richting over de
dijk. Die dijk wordt bevolkt door schapen, lammetjes (leuk) en hun keutels (minder leuk). Vanaf de

dijk konden we door de genoemde neveligheid niet
echt scherp zien. Geluiden worden in zulke weersomstandigheden ook gedempt. Maar een behoorlijk aantal bontbekplevieren en wat eenden (berg-,
krak-) en kluten liet zich goed waarnemen. In de
lucht hoorden we een (of meerdere) veldleeuweriken. En welke vogelaar wordt daar niet blij van?
Aan het eind van de dijk gaat de route rechtsaf. Je
komt dan bij het Spui, een breed water waarop
Sander tussen de ganzen en eenden een middelste
zaagbek ontdekte (bravo!). Na een brug over de
inham in de Beningerslikken kom je op een naar
rechts afbuigende en versmallende dijk. Dat is het
- in mijn ogen - meest interessante stuk van dit
vogelgebied. Aan de zuidzijde van het dijkje bevinden zich rietvelden met boompjes en struiken.
Daarachter ligt het Haringvliet (regelmatig zie je
een zeil boven de rietvelden uitkomen). Aan de
andere, noordkant is een smal slootje met riet,
met aansluitend ruig en nat (wei)land. Echt een
plek voor kwikstaarten (die we overigens niet daar
maar wel elders zagen).
Op die dijk is het bijzonder goed toeven voor een
vogelaar. We hebben er ook een flinke tijd
gestaan. Allereerst zagen we een (wegvliegende)
havik, niet veel later volgde een paartje bruine
kiekendieven dat schommelend het terrein inspecteerde. Naar verluidt broedt de bruine kiekendief
in dit gebied. Aan de zuidzijde zagen we de rietzanger, rietgors en de blauwborst die zingend op
een boomtopje uitstekend te zien was. Wandelend
over het dijkje ontstond er ineens enige opwinding: er werd een paapje gezien! Dat is zeker een
bijzondere waarneming. De meeste paapjes zijn
immers allang doorgetrokken. Maar toen we enige
honderden meters verderop een vrouwtje robotap
(roodborsttapuit) zagen, leidde dat tot serieuze
twijfel over het paapje. Was het toch niet gewoon
robotap ♀ geweest?
Waar geen enkele twijfel over kon bestaan was
een groepje baardmannetjes dat minutenlang
acrobatische kunsten vertoonde in de rietkraag
vlak voor onze neus. Nog nooit heb ik baardmannetjes zo goed kunnen bewonderen; wat een fantastisch mooie vogels zijn dat! Intussen werden
we vrijwel voortdurend begeleid door het heerlijke
geknars van de kleine karekiet in het riet aan de
andere kant van de dijk.
Ongeveer halverwege het dijkje kun je naar een
kijkscherm lopen dat noordwaarts uitzicht geeft op
de plassen en zandplaten. Er werd vergeefs uitgekeken naar dwergmeeuwen. Nu het licht goed
was, konden we pas goed zien hoeveel bontbekplevieren er rondscharrelden: het waren er honderden. Ook dit kijkscherm is overige ontworpen
door een halve zool. De meeste kijkgaten zijn te
laag, te hoog of alleen met het risico op een nekhernia te gebruiken. Gelukkig scheen het zonnetje
volop, de jacks konden uit en de meegebrachte
koffie en krentenbollen lieten zich goed smaken.
Terug op het dijkje wees Ad ons bij ontstentenis
van Anke op de indrukwekkende flora ter plaatse:
Fluitenkruid, Vergeet-mij-nietje, Paardenbloem, en
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dergelijke. Er wordt wel eens gezegd dat Ad alleen
oog heeft voor vogels, maar wij weten nu wel beter.
Aan het eind van het dijkje is een brede sloot. Via
een grappig pontje met handbediening kom je aan
de overkant. De sloot maakt daar een knik en in
die knik staan een paar wilgen. Een ideale visplaats voor ijsvogels, maar met ijsvogels moet je
geluk hebben en dat hadden wij niet vandaag. Een
paar honderd meter verderop buigt het pad naar
links en weer even verder kom je terug op de grote dijk en het fietspad. Al lopend en vogelend zagen we nog een gele kwikstaart, grutto’s en lepelaars. Niet echt bijzondere waarnemingen maar –
wandelend en keuvelend in het zonnetje – ook

helemaal niet vervelend. De groep begon trek te
krijgen in koffie en het tegenlicht bemoeilijkte
intussen het waarnemen. Na zo’n vierenhalve uur
wandelen en kijken waren we terug op de parkeerplaats. Arthur en Stan lieten nog even op zich
wachten. Een alsnog gespotte kemphaan en
groenpootruiter waren de oorzaak van de vertraging.
We sloten de geslaagde excursie af met heerlijke
koffie & appeltaart (de meesten met slagroom) op
het charmante dorpspleintje in Zuidland. Volgend
jaar maar weer op het programma, zou ik zeggen.
Theo Bijvoet

Groene Jonker en Ruygeborg
excursieverslag KNNV-Vogelwerkgroep
Rietzanger of karekiet?
Iedere vogelliefhebber in de Randstad kent tegenwoordig wel de Groene Jonker. Voor velen is dit
prachtige natuurgebied een begrip geworden. In
ongeveer zeven jaar tijd heeft dit gebied zich ontwikkeld tot een waardevolle plek voor heel veel
moeras- en waadvogels. Op zaterdag 25 juni gaat
onze Vogelwerkgroep dit gebied bezoeken; met
zeven enthousiaste natuurliefhebbers gaan we op
pad. Het weer is alleszins redelijk. De zon laat zich
af en toe zien en het waait amper. Heel prettig,
want als het waait, waai je hier zo uit je kleren.
Wel goed dat we hoge schoenen hebben aangedaan, want af en toe zakken we zelfs een beetje
weg in de door vocht verzadigde grond. Als we
rond kwart voor acht in de ochtend de auto parkeren bij de Roerdomp, is het eerste wat we zien
zo’n veertig lepelaars. Wat gaat het goed met deze
sierlijke vogel. Hun aantal neemt nog steeds toe.
Vlak voor onze neus zingt een rietzanger, of toch
een karekiet, nee een rietzanger, of?
Onze geoefende oren zeggen een karekiet,
gelukkig bevestigen onze ogen het oor, al moeten
die eerst door de telescoop kijken om deze soort
zeker te stellen: karekiet.
We besluiten om door dit gebied te wandelen. Al
gauw worden we getrakteerd op de aanwezigheid
van een putter, een kleurrijk soort in de vogelwereld, bijna een tropische verrassing om te zien.
Vervolgens zien we rietzangers, rietgorzen, we
horen groenlingen en zien grasmussen met jong
door de bosjes struinen. Dan wordt opeens de
snor gehoord, door ieder, behalve Arthur, want
ondanks de ondersteuning van de zeer geavanceerde gehoorapparaatjes, krijgt hij het geluid niet
op zijn trommelvlies. Nog eens luisteren, nog
eens, ja … gelukkig, ook hij heeft hem nu gehoord. Even later wordt het nog mooier: we
krijgen deze zanger ook in beeld. Op de foto
vastgelegd door Dennis.
Iemand roept opeens: een blauwborst. Enkelen
van ons krijgen hem in de kijker, helaas niet
iedereen. We genieten volop van deze oer-Hollandse omgeving. Vanaf een uitkijkpunt loeren we
naar de geoorde fuutjes, maar die krijgen we vandaag niet hier te zien. Wel heel veel visdiefjes,

kokmeeuwen en wat overvliegende blauwe reigers
en aalscholvers.

Rietzanger (foto Dennis van Bergen)
Na een paar uurtjes besluiten we om nog even het
nieuwe natuurgebied, de Ruygeborg, vlak bij
Nieuwkoop, te bezoeken. Hoewel de zon steeds
meer achter de wolken verdwijnt, wandelen we
met veel plezier door dit jonge natuurgebied. We
worden getrakteerd op een geweldige vliegshow
van visdiefjes, Ad den Toom hoort het geluid van
een roerdomp en in de verte klinkt het geluid van
een waterral. Wat wil een vogelaar nog meer. Een
overvliegende man bruine kiekendief laat zich
mooi bekijken. Hé, kijk nog eens, nog een late (of
vroege) smient daar verder op. Een paar van ons
zijn getuige van de aanwezigheid van de geoorde
fuut. Als we genoeg vogels hebben gezien, kijken
we ook nog even naar de aanwezige vlinders. Die
zijn er genoeg vandaag. Vooral de koolwitjes laten
zich zien, alsmede een kleine vos.
Na afloop genieten we nog even na, onder het
genot van koffie, voor sommigen vergezeld van
een heerlijk stukje appeltaart. Ja natuurlijk met
slagroom…
De excursie zit erop, op naar Leiden, terugblikkend
op een zeer geslaagde excursie.
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Arthur Staal

Polders De Kaag
Excursieverslag KNNV-Vogelwerkgroep
De ‘saaie’ chronologie:
8 mei 2016
6:45 uur: verzamelen (iedereen was keurig op
tijd)
7:00 uur: vertrek met twee boten
7:30 uur: aankomst Lakerpolder
8:30 uur: vertrek Lakerpolder
8:40 uur: aankomst Kogjespolder
9:15 uur: vertrek Kogjespolder
9:30 uur: aankomst Zwanburgerpolder
10:20 uur: vertrek Zwanburgerpolder
11:00 uur: wandeling Koudenhoorn
12:15 uur: einde excursie
De beleving
Het weer is uitstekend .Dat hebben we wel eens
anders meegemaakt met de KNNV. Iedereen is op
tijd bij de verzamelplaats en om zeven uur verdelen we ons over de twee boten, De Heere Schouten en de Alure, van Ton Verkaik en vertrekken
van ons startpunt Koudenhoorn en zetten koers
naar onze eerste bestemming: de Lakerpolder.
Tijdens de vaartocht worden de eerste vogels al
gespot, dus de stemming zit er gelijk goed in.
Aangekomen bij de Lakerpolder vertelt Ton Verkaik, die als vrijwilliger van Staatsbosbeheer
(SBB) daar het beheer doet, ons de nodige
wetenswaardigheden over het gebied. Vervolgens
krijgen we een uur de tijd om de polder te verkennen. Wat opvalt zijn de weidebloemen die je hier
aantreft. Een prachtige schakering aan kleuren.
Om half negen verzamelen wij ons weer bij de
boot en zetten koers naar de Kogjespolder, ook
van SBB en ook beheerd door Ton. Hier komen we
na tien minuten varen aan. En ook hier weer de
nadrukkelijke aanwezigheid van weidebloemen,
waaronder heel wat rietorchissen!

Om kwart over negen
zetten we koers naar
de Zwanburgerpolder.
Deze polder is algemeen
toegankelijk.
Hier nemen we afscheid van Ton en
ook van De Heere
Schouten. Het plan is
dat we van deze aanGrutto
legplaats naar een
tweede aanlegplaats
wandelen en daar dan weer opgepikt worden door
De Heere Schouten, die - naast deze ‘speciale
dienst’ - ook een reguliere dienstregeling volgt
(overigens geheel ingevuld met vrijwilligers) en
intussen met zijn standaardtaken moest beginnen.
Na een gemoedelijk wandeling, tijdens welke Lex
ons, met zijn bekende passie, nog voorziet van de
nodige anekdotes en wetenswaardigheden over
het gebied, worden we om 10:20 uur weer opgehaald door De Heere Schouten, waarna we koers
zetten terug naar Koudenhoorn. Daar aangekomen
spoeden we ons naar de koffie. Nadat ook de innerlijke mens tevreden gesteld is, wordt de excursie afgesloten met een korte wandeling door Koudenhoorn.
Maar dan de vogels. Zoals duidelijk blijkt uit de
soortenlijst, was het de moeite waard. Maar het
was zeker niet zo dat je constant bezig was met
vogels. De tijd die over was werd goed gebruikt.
Uiteindelijk is de KNNV breder dan alleen vogels
en dat blijkt dan ook weer duidelijk tijdens zo’n
excursie. Zo waren velen van ons op enig moment
op zoek naar de bloeiende Rietorchis (gevonden)
en werden de sloten onderzocht op hun Flora met
een dreghaak. Kortom, het was een heerlijke en
leerzame excursie.
Enige woorden van dank
zijn na zo’n geslaagde
excursie wel op hun
plaats. Aan:
• Ad en Anke, die ons
toch steeds weer weten
te verrassen met interessante excursies;
• Ton Verkaik en Lex
Burgel voor de, met passie, vertelde anekdotes
en wetenswaardigheden
• de vrijwilligers van De
Heere Schouten, zonder
wie we niet verder gekomen waren dan de aanlegsteiger van Koudenhoorn.
Ron Ousen
Foto’s: Reinier de Man
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De Biesbosch
Excursieverslag KNNV-Vogelwerkgroep
Om 7 uur op zaterdagmorgen 18 juni verzamelt
zich bij zwembad De Vliet een vreemd uitgedoste
groep zwemmers met rugzakken op en wandelschoenen aan die zich ontpoppen als KNNVVogelwerkgroepsleden. Het is - als kersvers
KNNV-lid - mijn eerste kennismaking met deze
groep. Uiteindelijk groeit de groep aan tot vijftien
deelnemers/sters, want anderen voegen zich later
in de Biesbosch bij de groep. Ad en Anke hebben
de excursie voorbereid en voorbereisd, zodat we
naar punten worden geleid die de moeite waard
zijn.
Het weer, aanvankelijk zonnig met wat wolken,
vergrijst langzamerhand als wij een uur later op
het rendez-vouspunt aankomen. Even verder (bij
wassende maan) steken we via een graspad door
naar het water. De Cetti’s zanger meldt zich en
ook rietzangers zijn te horen. Langs een dijk wiegelt de bruine kiekendief voorbij in het laatste
zachte zonlicht. De eerste spetters vallen rond
negen uur en dat blijft met wat drogere tussenpozen het heersende weerbeeld voor de dag. Het
tweede uitkijkpunt, een verhoging in het landschap, geeft opnieuw uitzicht over riet en water
en de belofte van het zien van de snor, een belofte die niet ingelost wordt. Opnieuw is de Cetti’s
zanger nadrukkelijk aanwezig en niet voor het
laatst.

Bij een elektriciteitsverdeelpunt bij de Maltha
Boomgatweg (verboden in te rijden behalve voor
bestemmingsverkeer, wat wij kennelijk zijn)
lopen we naar het punt waar we zicht hebben op
het visarendnest dat op dat moment door één
visarend bezet wordt: we zien de kop boven het
nest uitsteken en hopen met gespannen aandacht
dat de tweede visarend eraan zal komen vliegen.
Die hoop wordt pas ’s middags verzilverd. Even
verderop loopt bij een brug de kleine plevier
langs de kant. We rijden wat verder en komen in
de buurt van een vogelkijkhut. Uitkijkend over
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het water zijn door de telescoop kemphanen te
zien naast lepelaar, grote en kleine zilverreiger.
Lopend naar de vogelkijkhut horen we een
blauwborst bovenin een boompje zingen. De
toegang bij de hut met wat struiken herbergt
opnieuw de Cetti’s zanger, die even in zicht is
maar voor je gehoor een meter van je vandaan
zit. Het uitzicht levert onder andere wintertaling
en krakeend op. De lucht betrekt verder en de
behoefte aan koffie neemt navenant toe, dus
bezoeken wij het museum annex bezoekerscentrum om hieraan toe te geven. In deze pauze
verspreidt Helias folders voor een nieuw boek
Agrarisch natuurbeheer in Nederland, waarvoor
hij de redactie coördineerde. Om half een zullen
we verder gaan, maar nu treedt er vertraging op:
enerzijds is er een ijsvogel en letterlijk en figuurlijk anderzijds zijn holen van en met oeverzwaluwen gezien. Vlakbij het museum betreden we een
pad dat via een kunstwerk (een open tunnel van
draadstaal) opnieuw ons een uitzicht biedt op een
breed water, waar gespeurd wordt naar de zeearend die zich uiteindelijk niet laat zien. Wel zijn
er kluten en een fuut met jongen in beeld. Joop
verbreedt onze horizon door te wijzen op moeraskruiskruid dat op een eilandje bloeit. We verlaten
het grasplatform en in het kunstwerk verheffen
we ons tot een onderdeel ervan in de vorm van
een groepsfoto.
Terug naar de visarend. En nu komt de tweede
aangevlogen, landt in de boom boven het nest en
blijft daar zitten. Een groep lepelaars strijkt bij
het water neer en verstrooit de aandacht. Kan de
dag mooier worden afgesloten? Een aantal leden
neemt afscheid en de anderen drinken nog wat
bij De Waterman, onder andere warme chocolademelk. De discussie draait om het effect van
slagroom op het lichaamsgewicht, waarbij Rob
(de soortenschrijver van deze excursie) als voorbeeld dient (hij neemt geen slagroom) om een
stellingname te onderbouwen. Overgebleven vragen komen aan de orde: wanneer heeft de grote
zilverreiger een gele of een zwarte snavel? Is de
waarneming van een grote mantelmeeuw hier
mogelijk? Hoe stel je het verschil vast tussen
baltsende torenvalken en jagende boomvalken?
Niet elke vraag krijgt een eenduidige conclusie.
De terugreis wordt aanvaard en om vijf uur gaat
de groep bij zwembad De Vliet uiteen, waarbij
Joop op de valreep het voor elkaar krijgt aan de
waarnemingslijst de purperreiger toe te voegen
die zich in een weiland ophield.
Het was een prachtige excusie, met dank aan
Anke en Ad die voortreffelijk voorwerk hebben
verricht en ons in goede banen hebben geleid. En
ik, ik wil wel meer van dit soort excursies meemaken met al die rustminnende vogelaars.
Foto en tekst: Philip Unger
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