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Van de voorzitters
Van de KNNV-voorzitter
Wilde planten, voor veel mensen ook wel onkruid, zijn
een hot item. En nóg een gegeven: er zijn mensen die
de natuur ingaan om wilde planten te verzamelen voor
een overheerlijk avondmaal. In Gent bijvoorbeeld zijn
twee broers die uit hun omgeving planten vergaren
(onder andere de Japanse duizendknoop) om gin met
een heerlijk aroma te stoken. Zulke wilde planten
groeien zonder toevoeging van extra middelen, zoals
kunstmest, en – heel belangrijk – ze worden niet
bespoten met insecticiden. We noemen dit biologisch
en dat betekent: geheel natuurlijk tot stand gekomen
of geproduceerd.
Nu ken ik een
groentewinkel waar
soms
biologische
producten verkocht
worden. Die komen
van
kleinschalige
kwekers of van
mensen die te veel
groenten in hun
tuin hebben staan.
Een bijkomend voordeel van deze winkel is dat alles
los te koop is en in de van huis meegebrachte boodschappentas vervoerd kan worden. Geen plastic zakjes
meer, alleen, de spruitjes geven net wat meer werk bij
het uitpakken.
Laatst kwam ik weer eens langs zo’n winkel. Op een
groot schoolbord stond de aardpeer aangeprezen. Daar
had ik nooit van gehoord. Thuis ben ik meteen gaan
zoeken op het trefwoord ‘aardpeer’. Het blijkt om een
alleraardigste plant te gaan, met mooie gele bloemen,
de Helianthus tuberosus. Deze kan wel drie meter hoog
worden. Nu staat er in mijn tuin al een andere
Helianthus-soort die ook erg hoog wordt. Het leek me
wel aardig hier een aardpeer naast te zetten.
Ik ben dus aardperen gaan kopen. Ik vertelde daarbij
dat ik zo’n aardpeerplant ook wel in mijn tuin wilde
zetten. Maar de groenteman bracht me meteen op
andere gedachten, want de tuinder die de aardpeer
had staan, wilde juist van deze mooie vergeten groente
af. De planten vermenigvuldigen zich namelijk erg
goed en zijn moeilijk uit te roeien. Daar kwam het
aanbod in de winkel juist uit voort.

In 1605 had een Franse ontdekkingsreiziger deze
planten in Noordoost-Amerika bij de indianen op een
veldje zien staan waarop eetbare knollen werden verbouwd. Een paar van deze knollen heeft hij toen naar
Frankrijk opgestuurd (‘topinambour’!) waar ze het
meer dan prima deden. Na de ontdekking van de
aardappel zijn ze weliswaar in de vergetelheid geraakt,
maar hier en daar woekeren ze nog vrolijk voort.
Volgens het Nederlands Soortenregister was er in
Nederland van de aardpeer een eerste melding in
1898. Hij behoort tot de exoten en komt nu nog overal
voor.
Ik kom hierop, omdat op de
Floron-dag van 10 december
Gerard Oostermeijer een lezing hield over exotische
planten die van een ander
continent komen. Zijn pleidooi luidde: men mag ze bestuderen en in het veld op
naam brengen, maar verwijder ze daarna direct en stuur
alle exemplaren op naar het
Herbarium. Exoten hebben
weliswaar tijd nodig om te acclimatiseren, maar maken
daarna een groeispurt. Als ze zich eenmaal gesetteld
hebben, brengt verwijderen ervan veel kosten en
moeite met zich mee.
Alleen planten uit het Mediterrane gebied kunt u laten
staan. Deze komen immers toch wel naar Nederland
door de klimaatverandering.
Ik ga het nieuwe jaar maar niet in met het voorstel een
eigen ginstokerij te beginnen, maar raad u wél aan om
ook eens aardperen te eten. Een prima bijdrage tegen
de woeker-exoten.
De allerbeste wensen voor 2017 voor u allen en laten
we er met elkaar een mooi jaar van maken, met opnieuw een vruchtbaar vervolg in de samenwerking
tussen KNNV en IVN in onze contreien!
Ineke Laroo
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Van de IVN-voorzitter
De Leidse vrijwilligersprijs! Daarvoor waren we genomineerd, tezamen met drie andere organisaties. Bijzonder was dat wij niet alleen als Afdeling regio Leiden
‘als zodanig’ genomineerd waren, maar dat ook onze
Werkgroep WAN (Agrarisch Natuurbeheer) was voorgedragen. Het gevolg was dat zowel Johan Kieft als ik
op woensdag 7 december op het podium plaats
mochten nemen in afwachting van de uitslag, met nog
twee anderen natuurlijk.
Nou heb je vrijwilligerswerk en vrijwilligerswerk. Zo
had ik ooit een collega, die voor een appel en een ei in
Zuid-Frankrijk een idyllische boerderijruïne had
aangekocht. Voor het goede begrip: met de bedoeling
om het voor zichzelf en zijn gezin te vertimmeren tot
zomerhuisje. Uiteraard was daar opknapwerk voor
nodig en daar vroeg hij vrijwilligers voor. Er was weinig, dat hij daartegenover kon stellen. Tentjes moesten zelf meegenomen worden. Alleen de – nogal basale
– maaltijden werden gratis vertrekt. Ik heb mij niet
aangemeld. Overigens zonder mijn neus voor dit
initiatief op te halen. Want: vragen staat vrij. En voor
wie van klussen en gezelligheid houdt, was het waarschijnlijk een leuke tijdsbesteding. Win-win. Prima.
Toch denkt een mens bij echt vrijwilligerswerk aan een
onbaatzuchtige inspanning voor een goed doel. Gratis
huishoudelijk hulp bijvoorbeeld ten behoeve van vitale
en goed in de slappe was zittende bewoners van villa’s?
Flauwekul om dat vrijwilligerswerk te noemen. Maar in
de richting van bepaalde ex-psychiatrische patiënten is
het dat wel degelijk.
Ook binnen het ‘echte’ – op goede doelen gerichte –
vrijwilligerswerk heb je gradaties. Enerzijds: onbaatzuchtigheid. Anderzijds: ‘What is there in for me?’
Florence Nightingale ging vrijwillig naar het front tijdens de Krim-oorlog, om daar gewonden te verplegen.
Zelf was ik een paar jaar leesvader (ja, dat bestaat!)
op een lagere school in de Haagse Schilderswijk, waar
het geen usance is dat de moeders van schoolgaande
kinderen de Nederlandse taal machtig zijn. Het verschil
in inzet tussen Florence en Floris is duidelijk. Florence
offerde zich op. Floris had op gezette tijden een gezellige besteding van zijn lunchpauze. En nog gezond
ook, want ik kon er op de fiets naar toe. Het voorbeeld
van Florence Nightingale is extreem. Meestal is vrijwilligerswerk minder heldhaftig.
Doorgaans gaat het om een combinatie. Zonder het
goede doel was je lekker thuis gebleven. Maar als je
eenmaal bezig bent, heb je er (vaak) ook lol in. Het is
betekenisvol werk, en voelt daarom goed. Het levert
(vaak) leuke sociale contacten op en je hebt weer wat
te vertellen op dat verjaardagsfeestje. Tegelijkertijd
staat het goede doel op de eerste plaats. Maar hoe ligt
de verhouding?
De Leidse vrijwilligersprijs ging op 7 december niet
naar ons, maar naar Hospice Issoria. De vrijwilligers
van het Hospice Issoria zetten zich in voor het welbevinden van de terminaal zieke medemens. Met een

zekere opluchting nam ik kennis van deze beslissing.
Ik weet niet of ik met mijn houding raad had geweten
als wij wel, maar Hospice Issoria de prijs niet gehad
zou hebben. Natuurlijk: het moet kunnen, het is maar
een prijs, de wereld draait gewoon door. Maar toch.
Al met al was het een mooi moment om als IVN even
na te denken over die al een paar keer genoemde
combinatie van onbaatzuchtigheid en ‘What is there in
for me?’ Zelfs met het pistool op de borst zou ik als
IVN-vrijwilliger de verhouding niet in percentages
kunnen weergeven. Maar eerlijk is eerlijk: sommige
van mijn IVN-taken zie ik als cadeautjes, en bepaalde
andere activiteiten beschouw ik stomweg als corvee.
Met alles daar tussenin, mede afhankelijk van mijn
stemming en (bij vroeg opstaan) datgene dat de avond
tevoren is voorgevallen. Het leuke van dit alles is dit:
hoe meer je het zelf naar je zin hebt, hoe groter de
dankbaarheid van de mensen waar je het voor doet.
Zij hebben er kennelijk méér aan gehad, doordat wij
er als vrijwilligers zelf ook plezier in hadden. Als
coördinator van onze Vogelwerkgroep valt mij dat
altijd weer op. Op dit moment krijgt ik de laatste evaluatieformulieren binnen van de deelnemers aan onze
najaarscursus Vogeltrek en wintervogels 2016. Wat je
hoort is: jullie zijn zo lekker enthousiast! En zo is dat.
Je ziet de zon opkomen in de ochtendmist, je hoort het
tjakken van de beflijster, ineens laat die nachtegaal
zich niet alleen horen maar ook nog eens zien. Je vindt
dat prachtig – uitroepteken - en dat laat je ook merken. De cursussen zijn goed georganiseerd, maar het
gaat allemaal met humor en waar nodig met improvisatie. Gein onderling ook. Dat vinden de mensen
leuk. Dat inspireert ze. En waar is die combinatie gebleven? Daar is even geen vraag naar.
Ten slotte nog iets over meetbaarheid. Er zijn veel
goede doelen en er zijn veel manieren om er een
mening over te hebben. Niet alles is zodanig meetbaar,
dat het er op gerichte vrijwilligerswerk vergeleken kan
worden met andere vormen van onbaatzuchtige inzet.
En daar waar wel meetbaarheid mogelijk is, kunnen er
positieve en/of negatieve neveneffecten zijn, waar we
geen vinger achter krijgen. Hallo! Zo hebben we onze
portie relativering wel weer binnen voor vandaag.
In 1977 zijn vrijwilligers begonnen met een Afdeling
regio Leiden van IVN. In 2017 bestaan wij dus veertig
jaar. Daar gaan wij niet relativerend over doen! Daar
maken we gewoon een feest van.
Wij nodigen iedereen uit om met ons mee te gaan.
Naar buiten! Er staan onder meer twaalf jubileumwandelingen op de rol, afgezien – zie onze website –
van ons ‘gewone’ aanbod met talloze andere excursies
en cursussen. Meer hierover: zie elders in dit
Bladgroen. We gaan het vrijwillig doen, dat jubileumjaar 2017. Maar we hebben er vooral zin in!
Floris de Boer
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Feestelijke jaaropening 2017
zaterdag 28 januari
IVN en KNNV
met excursies 14-15:45 uur
met receptie 16–18 uur
MEC Leiderdorp
Met veel plezier nodigen de besturen van KNNV-afdeling Leiden e.o. en IVN regio Leiden alle leden uit om op 28
januari het jaar 2017 feestelijk te openen in een warm samenzijn in het MEC-Leiderdorp. Partners zijn ook welkom.
Voor IVN regio Leiden wordt het een bijzonder jaar: zij vieren hun 40-jarig jubileum. Het bestuur van IVN regio
Leiden daagt de gidsen voor de gelegenheid uit om onder het motto Kleur bekennen in hun kleding te laten zien
dat je een IVN-gids zijn.

Texel, Kleine zilverreiger; foto: Anke Burgers
Voorafgaand aan de bijeenkomst zijn er twee, gelijktijdige, excursies. U kunt een keuze maken uit:
• Wandelexcursie 14–15:45 uur. Wij verwelkomen
u op het adres Van Diepeningenlaan 14, 2352 KA
Leiderdorp, bij de Rabobank. Hier begint een wandeling door De Houtkamp en Heemtuin. We lopen in
kleine groepjes, of - zo u wilt - met een wat grotere
groep, over rolstoelvriendelijke paden, desgewenst
ook over smallere. We stellen voor dat iedereen aan
alle anderen iets vertelt over de dingen die er te zien
zijn, onder het motto Verwondering geven, verwondering krijgen. De wandeling eindigt bij het MEC
Leiderdorp. IVN-gidsen zorgen ervoor dat niemand
verdwaalt.
• Fiets en wandelexcursie 14–15:45 uur. We verwelkomen de deelnemers van deze vogelexcursie in

de Munnikkenpolder op de hoek van de Persant
Snoepweg (komend uit het zuiden voor de Tulip Inn)
en de Elisabethhof 50, 2353 EZ Leiderdorp (er hangt
geen straatnaambordje, wel herkenbaar aan het
gebouw met de rode zonwering (het voormalige
IBIS-hotel). Onze ontmoetingsplaats is op het pad
voor dit voormalige hotel. Het is gemakkelijk als u
op de fiets komt. De polder is dan via het viaduct
onder de A4 snel te bereiken. Als u aangewezen bent
op de auto, dan kunt u in de Elisabethhof parkeren
en na het gezamenlijke begin te voet onder het
viaduct van de A4 in ongeveer vijftien minuten naar
de plas lopen.
De Munnikkenpolder is een natuurgebied in ontwikkeling. We gaan kijken welke vogels dit gebied inmiddels als overwinteringsgebied gevonden hebben.
Zorg voor warme kleding!
• Voor beide excursies aanmelden bij Maddy,
Maddyvanholland@ziggo.nl.
• Feestelijke opening Nieuwe Jaar van 16–18 uur in
het MEC-Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 110E,
Leiderdorp. Parkeren kan gratis en meestal in de
naaste omgeving. De ingang is te bereiken via een
straatje dat ligt ingeklemd tussen een schoenwinkel
en een Rabobank.
• Het programma bestaat onder meer uit een
woordje van de beide voorzitters.
• Wie een usb-stick heeft met mooie foto’s: breng
maar mee!
• In de hal vindt u de Groene Winkel van IVN, met
een ruim aanbod (betaling uitsluitend contant).
• Tot slot: heeft u een boodschap voor iedereen?
Een lied? Een gedicht? Een anekdote of iets
anders? Vertel het ons, tevoren of ter plekke, en
we maken er ruimte voor.

Hapjes en drankjes (t/m glühwein), stoelen en statafels staan klaar. U bent welkom. En… 28 januari is niet te
laat om elkaar nog het beste toe te wensen. Namens de besturen van IVN regio Leiden en KNNV-afdeling Leiden
e.o,
Maddy van Holland
Jeanette Teunissen

3

40 Jaar IVN-afdeling regio Leiden
Op 31 maart 2017 bestaat onze IVN-afdeling veertig
jaar. Wat zijn wij voor een organisatie? We kunnen die
vraag op twee manieren beantwoorden. En beide
antwoorden zijn goed!

wandelingen, activiteiten met en voor het onderwijs,
verzorgingsinstellingen enzovoort.
Nu wij in 2017 onze veertigjarige verjaardag vieren,
willen we daar graag een feestje van maken. Dat doen
we door iedereen uit te nodigen om met ons mee te
gaan. Naar buiten! Het Jubileum-magazine (zie de site
voor de pdf of vraag een gratis exemplaar) beschrijft
de twaalf wandelingen en activiteiten die wij in 2017
op de rol hebben staan. Alle leden ontvingen in
december een exemplaar.

IVN Nederland werkt aan een duurzame samenleving.
Daarom laten wij jong en oud de natuur dichtbij beleven. We verbinden hen met groene initiatieven rond
natuur en maatschappelijke thema’s zoals voeding,
gezondheid en energie. Met natuureducatie, activiteiten en cursussen laat IVN kinderen, volwassenen en
ouderen de natuur van dichtbij beleven. Bij IVN vind je
het grootste aanbod van natuurcursussen in Nederland. Zo. Dat is één manier om het te zeggen.

Wie ten minste vijf van de twaalf maandactiviteiten
met ons meemaakt, krijgt een verjaardagskalender of
een maandkalender 2018. Dat gaat zo: de twaalf
excursieleiders delen, bij vertrek, aan iedere deelnemer een strippenkaart uit en stempelen tevens de
jubileumwandeling of -activiteit van die maand af.

De tweede manier is deze. IVN is natuurbeleving voor
jong en oud! Wij houden niet alleen heel veel van de
natuur, maar ook heel veel van mensen: kinderen,
jeugd, volwassenen en ouderen. Uit alle doelgroepen.
Geluk en gezondheid enerzijds. En véél buiten zijn en
actief de natuur beleven anderzijds. Het hoort gewoon
bij elkaar!

Elke maand is er een fotowedstrijd. Er zijn twee categorieën: kinderen en jeugd (tot 18 jaar) en volwassenen (18 jaar en ouder). De foto moet:
• digitaal zijn;
• gemaakt zijn tijdens de in dit magazine genoemde
wandelingen en activiteiten;
• de natuur (boom, vogel, plant, landschap enz.) als
onderwerp hebben.
De foto’s worden beoordeeld door een deskundige jury
(zie voorlaatste pagina). Van de winnende kinder- en
jeugdfoto’s wordt de verjaardagskalender gemaakt.
Van de volwassenenfoto’s de maandkalender 2018.
Prijswinnaars en zij die vijf stempels of meer hebben
verzameld, ontvangen de kalender.

De wind in je haren. Wandelen in het bos. Fietsen door
de polder. Frisse zeelucht in je neus. Geluiden van
vogels. De pracht van bloemen en kruiden. De
opgaande zon. Daar maken wij reclame voor. Omdat
het moet! En omdat het heerlijk is.
De landelijke vrijwilligersorganisatie IVN bestaat uit
ruim 170 lokale IVN-afdelingen met bijna 24.000 leden. Daar zijn wij, als Regio Leiden, er een van. Activiteiten worden in de regel georganiseerd en uitgevoerd door werkgroepen. Leden kunnen, meestal via
die werkgroepen, actief worden in allerhande activiteiten: excursies, cursussen, educatieve en recreatieve

Genoeg gelezen! Naar buiten! Geniet ervan!
Bestuur IVN regio Leiden

Algemene ledenvergadering IVN regio Leiden
(met een feestelijk tintje!)

op woensdag 29 maart 2017 om 20.00 uur
De Algemene ledenvergadering van de IVN-afdeling
Regio Leiden vindt plaats op woensdag 29 maart
aanstaande in het gebouw van de IJsclub Oegstgeest,
Oegstgeesterweg 43 te Oegstgeest.
Aanvang 20.00 uur.
Omdat 2017 het jaar is waarin wij ons 40-jarige jubileum vieren (U hebt het artikeltje in het Leidsch Dagblad van 10 december 2016 toch zeker wel gelezen?),
zal ook deze ALV een feestelijk tintje krijgen. Na de
pauze treedt een spreker op die in staat zal zijn de
aandacht vast te houden!
Het bestuur is in principe geheel herkiesbaar.

Uiteraard bezitten de leden het statutaire recht om
andere c.q. tegenkandidaten in te dienen.
Daarnaast staan gebruikelijke zaken op de agenda,
zoals jaarverslag bestuur, jaarverslagen werkgroepen,
jaarplan bestuur, rekening 2016 en begroting 2017.
Uiteraard ontvangen de leden in de komende weken
nog een uitnodiging. Save the date!
Floris de Boer
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Jaarverslagen KNNV 2016
t.b.v. Algemene Ledenvergadering 21 maart 2017
Jaarverslag 2016 secretariaat, inclusief natuurhistorische aspecten
(door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen)

tegen de Staatssecretaris van Economische Zaken
(betreffende de inlaat van water in de polders Stein
en Oukoop door het hoogheemraadschap) ongegrond
heeft verklaard.

In het jaar 2016 is er binnen de KNNV-afdeling Leiden
en omgeving een nieuwe voorzitter aangetreden.
Mevr. Ineke Laroo heeft de hamer overgenomen van
mevr. Corrie van Kralingen. De laatstgenoemde heeft
de vereniging aanzienlijk langer dan een decennium
geleid en oogstte dan ook veel lof en dank bij haar
aftreden.
De samenwerking met IVN regio Leiden spreekt
inmiddels gewoon voor zich. Er zijn weer drie nummers van het gezamenlijk periodiek Bladgroen verschenen, het jaar 2016 is op 23 januari gezamenlijk
feestelijk ingeluid in Leiderdorp en er zijn zogenaamde ‘algemene activiteiten’ (dat wil zeggen: voor
KNNV- én IVN-leden) georganiseerd:
• een voorstelling op 24 februari van ‘Kening fan ’e
greide’ (Koning van het weiland; over de Grutto),
door Theunis Piersma en Sytze Pruiksma, in Leiderdorp;
• een reprise op 14 april van de presentatie uit
december 2015 over ‘Vogels en liefde’ door Jan
Westgeest;
• een excursie op 16 augustus naar Jac.P. Thijssepark (heempark in Amstelveen);
• overhandiging op 16 september van Vissenmonitoring in de Leidse Havenwijk, het eindrapport van
het driejarige project van Aaf Verkade, aan wethouder Dirkse van Leiden; dit project kreeg meteen een bijzonder vervolg: Aaf is door de gemeente aangesteld als Adviseur Stadsgrachten en kan
haar werk uitbreiden.
De samenwerking binnen de regio Leiden wordt vanuit de KNNV-afdeling als vruchtbaar en plezierig
ervaren.
Op 24 maart is onze Algemene Ledenvergadering
(ALV) gehouden. Tijdens deze vergadering is de
nieuwe voorzitter Ineke Laroo gekozen en aangetreden. Bestuur en ALV wensen haar een succesvolle en
plezierrijke functieperiode toe!
Na afloop van het formele vergaderdeel heeft Leo
Jalink een presentatie verzorgd over ‘Onderzoek aan
wasplaatjes in duingraslanden van de AWD: monitoring, beheer en de inzet van vrijwilligers o.a. van de
KNNV’. Ter plekke kondigde hij eveneens een najaarsexcursie in Meijendel (Kijfhoek/Bierlap) aan. Die
is op 13 november gehouden.
Op 15 november is van de Ledencontactavond (LCA)
wederom een Algemene Activiteit gemaakt (op dezelfde wijze als in 2015, waarbij leden eigen vondsten
uit de natuur konden inbrengen). Verder presenteerde Ron Mes een stukje geschiedenis en actualiteit van
het fenomeen ‘Vogelwachter Waddenzee’.
Verder verscheen in 2016 opnieuw de jaarlijkse editie
van Daucallium+, het inhoudelijke gerichte verdiepingsblad voor onderzoekende KNNV’ers.
Een betreurenswaardige gebeurtenis is dat de Rechtbank Den Haag op 10 mei 2016 het beroep van de
KNNV-afdeling Gouda (i.s.m. de afdeling Leiden e.o.)

Bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven personen en het heeft
in 2016 vijf maal vergaderd (10 mrt, 12 mei, 12 sept,
17 okt en 12 dec), naast de ALV en de LCA.
De activiteiten binnen de afdeling zijn gestimuleerd,
gecoördineerd en ondersteund, de financiën zijn
beheerd en de administratieve zaken zijn verzorgd.
Naast de publicaties in Bladgroen en op de website
heeft één bestuurslid opnieuw geregeld herinneringsberichtjes over de activiteiten aan de leden gestuurd,
hetgeen breed gewaardeerd werd.
Jaarverslag 2016 Paddenstoelenwerkgroep
(door Hans Adema)
• Op 14 februari bezochten we het eiland Koudenhoorn bij Warmond. In uitermate slecht weer zagen
de vier deelnemers, waaronder een van de afdeling
Haarlem, en 18 verschillende soorten paddenstoelen, waaronder enkele bijzondere.
• Op 24 april was de excursie in Meijendel: 11 soorten paddenstoelen, veel voorjaarsbloemen.
• 23 september (zaterdag) was de eerste Internationale Paddenstoelendag. Namens de NMV had ik de
wandeling gecombineerd met die van de KNNV,
hetgeen deelnemers uit het hele land opleverde. In
totaal twintig deelnemers, van wie negen niet uit
onze afdeling. Ondanks het slechte seizoen zagen
we, dankzij de vele experts, nog veel soorten: in
totaal 66, waarvan er 6 nieuw voor mij waren.
• Op 23 oktober bezochten we op veler verzoek
Cronesteyn weer. De opkomst was matig: zeven
personen. Het was wel een gezellige groep, met
een leuke nazit bij de Tuin van de Smid. 55 Soorten
was geen slecht resultaat.
• 20 november. Deze dag zouden we naar de Coepelduynen gaan, maar het weer was bar en boos.
Op het station twee deelnemers, uit respectievelijk
Utrecht en Wageningen. In Katwijk zijn we tot de
conclusie gekomen dat de excursie niet te doen zou
zijn en zijn we weer huiswaarts gegaan.
Jaarverslag 2016 Vogelwerkgroep
(door Anke Burgers en Ad den Toom)
De eerste activiteit van de Vogelwerkgroep in 2016
was een fotolezing in januari door Marco Witte over
de Canarische Eilanden. Hij toonde ons de mooiste
foto’s van de vogels van deze eilanden, zoals westelijke kraagtrap, Canarische roodborsttapuit, hop, griel
en renvogel. Ook de planten en geologische formaties
kregen de aandacht. De jaarlijkse excursie naar Zeeland moest tot twee maal toe afgelast worden vanwege het slechte weer. In februari deden we een excursie naar ‘onze’ Starrevaart. Die eenvoudige plas pal
langs de A4 laat in de winter de mooiste eenden zien:
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pijlstaart, smient, tafeleend, brilduiker, nonnetje en
rosse stekelstaart. De ijsvogel werd gevonden in de
naastgelegen Meeslouwerplas. In maart trokken we
naar de Eempolder. In een venijnig koude wind werden goede soorten zoals grutto, rietgors en veldleeuwerik gezien. De excursie van april ging naar
landgoed Elswout. Een klein, select gezelschap zag de
klassieke bosvogels als boomklever, boomkruiper en
grote bonte specht en ook de ijsvogel ontbrak niet.
We zagen ook de geelvleugelara, die, hoewel al jaren
in ons land, nog steeds afgedaan wordt als escape.
Tevens was er veel aandacht voor de heemplanten.
Begin mei maakten we een heerlijke vaartocht over
de Kagerplassen en langs de Laker- en Kogjespolder.
Tijdens deze excursie zagen we onder andere purperreiger en koekoek, en broedende grutto’s. Eind mei
gingen we naar de Beninger Slikken. Dit relatief
nieuwe natuurgebied is een aanwinst voor Nederland:
cetti’s zanger, blauwborst, baardmannetje, roodborsttapuit, veldleeuwerik en lepelaar zijn slechts
enkele van de vele soorten die we daar mochten zien.
In juni deden we de Brabantse Biesbosch aan. Ook dit
gebied is een voorbeeld van goed natuurbeheer. We
aanschouwden hier het eerste succesvolle broedpaar
van de visarend. Het totaal aantal vogelsoorten dat
we hier zagen, liep tegen de zeventig.
De eerste excursie na de zomerstop was naar Balgzand, in augustus. Hier werden we allemaal overweldigd door het grote aantal vogels dat op de slikken
foerageerde. Het was een feest aan met name steltlopers. Bijzondere waarnemingen waren onder andere een poelruiter, een jagende slechtvalk, topper, de
uiterst zeldzame breedbekstrandloper, zwarte stern
en koereiger. Het eiland Tiengemeten werd in september bezocht. Al bij het vertrek met de veerboot
konden we de ijsvogel lang en goed zien. Door
droogte of door een verkeerd beheer viel het aantal
soorten op het eiland wat tegen, maar desalniettemin
was het een mooie excursie.

ganzen en zwanen. Onder andere pijlstaart, brilduiker, nonnetje en kleine zwaan werden prachtig gezien. De ijsvogel ontbrak ook niet. Topsoort van de
dag was de zeearend, die we in de polder zagen zitten, etend van een prooi.
Het jaar 2016 was een goed jaar voor onze Vogelwerkgroep. Het excursieprogramma werd goed gewaardeerd en het aantal deelnemers aan de excursies
zit in de lift. Het totaal aantal leden van de werkgroep
staat eind december op 51.
Jaarverslag 2016 Mossenwerkgroep
(door Jeannette Teunissen)
In 2016 hield de Mossenwerkgroep Hollands Duin een
studieavond op elke eerste dinsdag van de maanden
januari tot en met april en september tot en met
december in het Jan Verwey Natuurcentrum in Noordwijk. We bestudeerden meegebrachte mossen, ook
van buiten de eigen regio. Enkele bijzondere vondsten werden door externe specialisten gevalideerd.
Jelle van Dijk bracht steeds mossen in, Wim Hoogenboezem nam de microscopie op zich.
We mochten een nieuw lid verwelkomen: Nico van
Os. Met een zekere regelmaat kwam bovendien een
KNNV-lid uit Amsterdam meedoen in de werkgroep.
Jeannette Teunissen verzorgde in 2016 een lezing
met practicum plus een excursie voor IVN Alphen a/d
Rijn.
Planning 2017: idem als 2016, en steun aan KNNVafdeling Den Haag in de vorm van een lezing en
excursie.
Jaarverslag 2016 Plantenwerkgroep
(door Corrie van Kralingen en Maya de Veer)
In 2016 heeft de Plantenwerkgroep weer een aantal
studieavonden gehouden in het IJsclubgebouw in
Oegstgeest. Jan Westgeest en Els Löhr hadden een
gezamenlijke presentatie over de flora van Portugal
met mooie plaatjes en duidelijke uitleg. Koen van
Zoest heeft in twee avonden geprobeerd ons het
boeiende leven van de grassen verder te leren kennen. Ron Mes had veel waterplanten verzameld. Die
hebben we bestudeerd, waarbij Ron uitleg gaf. De
leden hebben ook met elkaar een avond gevuld door
korte presentaties te geven over eigen vondsten.

De veerpont
naar Tiengemeten
(foto: Reinier
de Man)

In de zomer is er weer geïnventariseerd onder leiding
van Koen van Zoest, in de duinen bij winning drie vlak
bij de Wassenaarseslag, waarbij de laatste gereserveerde datum is gebruikt voor een plantenexcursie
in Boerendel in Berkheide, een gebied dat een aantal
jaren geleden op nieuw in ingericht.
De zeereep ten noorden van de Wassenaarseslag is
dit jaar ook opnieuw geïnventariseerd om de vegetatieve ontwikkeling van het heringerichte gebied te
volgen. Verder is er rond de Klinkenbergerplas geïnventariseerd. Het doel hiervan was een nulmeting van
de plantengroei te verkrijgen vóór de herinrichting
van het gebied. Voor dit jaar was ook het inventariseren van de Elfenbaan aangekondigd, maar dat is
niet doorgegaan.
Tot slot heeft op het eind van het jaar de Plantenwerkgroep meegedaan aan de eindejaarstelling van
bloeiende planten voor de Floron.

Begin oktober hebben we een weekendexcursie gedaan naar Texel. Op dit geweldig mooie eiland konden
we genieten van de vele soorten die het eiland rijk is.
Een paar hoogtepunten waren: waterral, velduil,
visarend en slechtvalk. Eind oktober hebben we
gevogeld op de zuidpier van IJmuiden en langs het
Kennemermeer. Helaas troffen we een dag met weinig vogeltrek. Desondanks konden een aantal typische trekvogels waargenomen worden. In november hielden we een studieavond. Herman Berkhoudt
had een zeer interessante lezing over kleuren en
kleurenzien bij vogels. Eind november werd Oostvoorne bezocht. Hier konden we genieten van de vele
wintervogels. De laatste excursie van het jaar was
naar het Nuldernauw en polder Arkemheen. Hier hebben we genoten van de vele overwinterende eenden,
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Programma Werkgroepen
KNNV voorjaar 2017
Algemeen

laten zien en vertellen over Gallen op planten.

Dinsdag 21 maart, 20 uur: Algemene Ledenvergadering KNNV-Leiden e.o. en presentatie
Geleedpotigen en in het bijzonder Insecten.

Dinsdag 21 maart, 20 uur: Algemene Ledenvergadering, met presentatie over ‘Geleedpotigen en in
het bijzonder Insecten’ (zie hiernaast, Algemeen)

De ervaring leert dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zelden langer dan 30 à 45 minuten in
beslag neemt. De agenda kent eveneens een vertrouwd patroon: de jaarlijks terugkerende onderwerpen. Naast de jaarverslagen die in dit nummer van
Bladgroen zijn opgenomen, worden de overige vergaderstukken, zoals de agenda en het financieel overzicht, enkele weken van tevoren als ‘concepten’ bij de
uitnodiging voor de vergadering op de website geplaatst en zijn deze ter plaatse in te zien door de aanwezigen. De stukken zijn na aanpassing en goedkeuring door de vergadering gedurende een jaar op de
website www.knnv.nl/leiden in te zien (als bijlage
onderaan na klikken op: ORGANISATIE>BESTUUR).

Donderdag 20 april, 19:30–22 uur: studieavond
Voorjaarsplanten.
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest. We gaan om half
acht in het bos van Oud Poelgeest op zoek naar voorjaarsplanten en daarna bespreken we in het ijsclubgebouw de vondsten.
Woensdag 17 mei (deze datum staat nog niet vast;
de exacte datum en ook de vertrektijd volgen nog; let
op de website www.knnv.nl/leiden). Excursie Jac. P.
Thijssepark, Amstelveen.
We gaan evenals in voorgaande jaren een bezoek
brengen aan het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen. We
vertrekken na de ochtendspits en zijn voor de latemiddagspits weer terug. We zijn nog bezig met een
gids die ons de bijzondere plekjes zal laten zien. Voor
deze excursie wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Na afloop van het officiële gedeelte (om ongeveer
21.00 uur) presenteert Jan Westgeest een overzicht
van de Geleedpotigen en in het bijzonder de
Insecten, beestjes die iedereen tijdens veldwerk of
excursies zoal kan tegenkomen. Hij doet dit aan de
hand van de globale indeling van deze enorme veelheid
aan verschijningsvormen.
Insecten en andere ongewervelden raken steeds meer
in de belangstelling, wereldwijd, zelfs als voedselbron.
Mogelijk bestaat er daarom ook onder de leden van de
KNNV en IVN belangstelling om een Insectenwerkgroep op te richten, al dan niet beperkt tot een bepaalde groep van insecten (of zelfs andere ongewervelden). Aan het slot van de presentatie kunnen
geïnteresseerden hierover ideeën uitwisselen en mogelijk al tot plannen komen.
Geïnteresseerde IVN-leden kunnen daarom rond
20.45 uur aanschuiven, maar vanwege de plaatsruimte liefst nadat zij zich aangemeld hebben:
secretaris@leiden.knnv.nl.

Monitoren in Berkheide
Ook dit jaar zal de Plantenwerkgroep weer een monitorroute lopen, te weten in het km-hok 084-464 (Grote
Parkeerplaats). De route loopt globaal vanaf de
parkeerplaats bij Duinoord westwaarts over het fietspad; bij zee gaan we noordwaarts over het wandelpad,
dan over noordhellingen en door de ‘Kalahari’ tot en
met een mooie natte duinvallei. Vandaar met een boog
weer zuidwaarts tot Duinoord. De biotopen verschillen,
en dat belooft weer het zien van veel en bijzondere
plantensoorten. Na 2001, 2005, 2009 en 2013 wordt
dit de vijfde maal dat we deze route gaan lopen.
We bezoeken het gebied in 2017 vijf keer. Op dinsdag
28 februari, 13 uur, gaan we met Harrie van der
Hagen de route voorlopen: zijn er veranderingen in het
gebied en zijn nadere afspraken over de route nodig?
We lopen het rondje, maar schrijven nog geen planten
op. Dit laatste doen we wél bij alle andere ronden, die
gepland staan op:
• maandag 1 mei, 10–14 uur;
• zaterdag 3 juni, 8:45–14 uur;
• dinsdag 4 juli, 8:45–14 uur;
• woensdag 16 augustus, 8.45–14 uur.
Verzamelen telkens op de parkeerplaats tegenover
Hotel Duinoord te Wassenaar.

Plantenwerkgroep
Donderdag 26 jan, 19:30–22 uur: studieavond
Meldes.
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg
41, 2341 NZ Oegstgeest.
Leo Boelé wil deze avond een presentatie houden over
Meldes. Als er tijd overblijft, vertelt hij iets over
planten die op elkaar lijken, zoals de diverse soorten
Vogelkersen en klavers.

Ieder die belangstelling heeft is welkom; ook de
beginners op plantengebied. In een groep zie je
het meest, leer je het snelst en is het gezellig!

Donderdag 23 feb, 19:30–22 uur: studieavond
Gallen op planten.
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg
41, 2341 NZ Oegstgeest. Corrie van Kralingen zal iets

Als je minstens een keer mee wilt gaan, geef dat dan
uiterlijk 15 februari door aan Koen van Zoest,
 071–57.68.943, vanzoest@planet.nl. Dit in verband
met het moeten aanvragen van de vergunningen.
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Inventariseren in de Zeereep ten noorden van
Wassenaarseslag
In de winter van 2014–2015 zijn de zeewerende
duinen hier grotendeels ontdaan van de begroeiing,
zodat er weer stuif- en pioniersituaties zijn ontstaan.
Het is een droog en mul 'woestijngebied'. Gehoopt
wordt dat de omvang van het habitat Witte en Grijze
Duinen weer toeneemt. Vanaf 2015 is de Plantenwerkgroep op verzoek van Staatsbosbeheer een aantal
keer het gebied ingetrokken om de voorkomende
planten te inventariseren. Zie de verslagen in Daucallium+.

Activiteiten
Woensdag 25 jan: presentatie Vogelwachter op
de Engelsmanplaat door Ron Mes. Aanvang 20 uur.
Ron Mes, ecoloog en momenteel bestuurslid van de
KNNV Leiden, vertelt over zijn natuur- en recreatiemonitoring op de Engelsmanplaat in de Waddenzee.
Na afloop richten wij ons op natuur in de buurt middels
de korte film jaar rond over Lentevreugd.
Locatie: IJsclub/MEC-gebouw Oegstgeesterweg 41,
2341 NZ Oegstgeest.
Aanmelden uiterlijk ma 23 januari bij Anke Burgers,
amm.burgers@gmail.com,  071–57.67.870.
Maximaal 22 aanmeldingen, tot zo. 22 jan. werkgroepsleden voorrang.

In 2016 gaan we op dezelfde voet verder. Coördinator
is Koen van Zoest. De bezoeken zullen steeds op
vrijdagmorgen van 8:45 tot 14 uur plaatsvinden.
Data: 12 mei, 16 juni, 14 juli en 1 september.

Woensdag 15 feb: studieavond jaarprogramma
rest 2017 en begin 2018. Aanvang 20 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 graag uiterlijk maandag 13 feb. door.
De vergadering wordt gehouden bij Theo Bijvoet, De
Meij van Streefkerkstraat 67, Leiden.
Aanmelden (max 8 leden) uiterlijk 13 febr. bij Anke
Burgers, amm.burgers@gmail.com, telefonisch in deze
periode niet bereikbaar.

Als je minstens een keer mee wilt gaan, geef dat dan
uiterlijk 15 februari door aan Koen van Zoest,
 071–57.68.943, vanzoest@planet.nl. Dit in verband
met het moeten aanvragen van de vergunningen.

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 uiterlijk vóór donderdag 20 uur voorafgaande aan de excursie opgeven bij Ad den Toom,
ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83, of bij degene die bij de emailberichtgeving in zijn plaats genoemd
staat. Bekijk de avond vóór de excursie uw email. Belangrijke mededelingen kunnen u op dat
moment aldus bereiken.

Zaterdag 25 feb: excursie Lentevreugd en Panbos. Vertrek 9 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.
Aanmelden uiterlijk do. 23 febr. 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

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.

Zaterdag 18 mrt: Willeskop. Vertrek 7 uur, Zwembad De Vliet.
Midden in de Lopikerwaard ligt het natuurgebied Willeskop. Een gevarieerd landschap van open water,
moerassen en bloemrijke graslanden. Vooral in het
voor- en najaar speelt Willeskop een belangrijke rol
voor trekvogels. Duizenden vogels doen het gebied
aan om zich op de grote reis voor te bereiden, om er
te slapen, te rusten en te eten. Zo komen op de
droogvallende delen vele steltlopers en ruiters af en
zitten in de houtkaden vele zangvogels. In het voorjaar
is het een leuke plek voor bijvoorbeeld tapuit, gele
kwikstaart, spotvogel, purperreiger, zomertaling,
blauwborst en temmincks strandloper.
Aanmelden uiterlijk do. 16 mrt. 20 uur bij Anke
Burgers, amm.burgers@gmail.com,
 071–57.67.870.

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 ernaar met elkaar de blik breed te houden,
maar uiteraard met het accent op de vogels. Wij
verwelkomen dan ook een ieder die deze instelling kan
delen.

Zondag 9 april: ’s-Gravelandse buitenplaatsen.
Vertrek 7 uur, De Vink, Stevenshofzijde.
Deze keer weer eens een bos, en wel een heel oud bos.
Juist in het voorjaar voor vogelzang een zeer geschikte
locatie. Rijke Amsterdammers bouwden in het begin
van de zeventiende eeuw statige landhuizen in ’sGraveland. Later werden de tuinen van deze land-
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huizen uitgebreid tot parken met lange lanen en
waterpartijen. Natuurmonumenten heeft vanaf de
jaren dertig van de vorige eeuw geleidelijk aan tien ’sGravelandse buitenplaatsen verworven.
Aanmelden uiterlijk do. 6 april 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.
Zaterdag 29 april: Landje van Geijsel en Waverhoek. Vertrek 7 uur, Zwembad De Vliet.
Landje van Geijsel: hier kan je genieten van het
vogelleven op een ondergelopen weiland. Vogels die in
het voorjaar terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika
kunnen hier neerstrijken om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto, kemphaan,
scholekster en kievit zijn enkele van de soorten die het
gebied regelmatig bezoeken.
Waverhoek: een wandeling van 2,5 km voert door
Waverhoek, een ongeveer 60 hectare groot natuurpareltje in de Randstad, een waar eldorado voor
watervogels.
Aanmelden uiterlijk do. 27 april 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.
Zaterdag 20 mei: Nieuwkoopse Plassen. Vertrek 7
uur, Zwembad De Vliet.
Op het hoogtepunt van het broedseizoen gaan we
varen met een fluisterboot door de rietlanden. Alle
vogels zijn in broedkleed en zingen op hun mooist.
Rietzanger, kleine karekiet, purperreiger, rietgors,
bruine kiekendief, zwarte stern, zwartkopmeeuw,
snor, bosrietzanger en vele andere soorten kunnen
hier van dicht bij aanschouwd worden.
Aanmelden uiterlijk do. 11 mei 20 uur bij Ad den
Toom, ad.den.toom@live.nl,  06–51.19.09.83.

Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep houdt op elke eerste dinsdag van
de maand tot en met april 2017 een studieavond
mossen. Een of meer leden verzamelen van tevoren

mossen, zo mogelijk mét 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.
Een enkele keer wordt de datum kort tevoren gewijzigd. Kijk kort tevoren daarom op de website,
www.knnv.nl/leiden, of bel of mail voor de zekerheid
naar Jeannette.
Eerstkomende data van de mossenavonden:
• Dinsdag 7 februari, 20 uur;
• Dinsdag 7 maart, 20 uur;
• Dinsdag 4 april, 20 uur.

Paddenstoelenwerkgroep
Zondag 19 febr. excursie Koudenhoorn, Warmond/Teylingen.
Na de bezoekpoging in 2016, mislukt wat het weer
betreft, wilden we dit jaar nog een keer proberen om
Koudenhoorn te bezoeken, in de hoop op kelkzwammen, hamerende spechten en nog meer moois. Verzamelen om 13 uur bij de jachthaven, gemakkelijk te
bereiken met bus 50 vanaf het station Leiden, of met
de fiets. Parkeren is ook mogelijk bij de jachthaven, in
deze tijd van het jaar is het er niet druk.
Leiding: Hans Adema.
Zondag 23 apr. excursie Berkheide, Wassenaar.
Vertrek: 10 uur.
Verzamelen op de parkeerplaats tegenover Hotel
Duinoord. Weliswaar vroeg, maar later op de dag is de
kans groot dat de eventuele Morieljes geplukt zijn door
wildplukkers, zoals we in 2015 in Meijendel hebben
ervaren. We kunnen een stukje Berkheide of een
stukje Ganzenhoek doen.
Leiding: Hans Adema.

Mutaties ledenadministratie KNNV
Nieuwe leden:
lidno. 26648, dhr. J. van Kampen (Jan), Lijsterbeslaan 6, 2451 BN Leimuiden,  0172–50.74.67 of
 06–22.55.72.29, jan.van.kampen@hotmail.com;
lidno. 26658, dhr. H.J.P. de Boer (Harry), Sperwerpad 1, 2252 PE Voorschoten,  06–57.32.25.33,
hardboer@online.nl;
en zijn huisgenote lidno. 26659, mevr. T. de Boer-van Tol (Thea).
Opzeggingen per 31 dec. 2016:
dhr. S. Lomas (Steve), Akkerhoornbloem 7, 2317 KP Leiden;
dhr. E.R. Roose (Eric), Hugo de Vriesstraat 6, 2313 RH Leiden;
dhr. S. Ewen, Vivaldisingel 125, 2151 GP Nieuw Vennep;
dhr. H.J. van Haastregt, Achterweg 57, 2242 JX Wassenaar;
dhr. A. van Poelgeest, Hoofdstraat 9, 2235 CA Valkenburg ZH;
dhr. A.J. Stegeman, Jachtslotpad 6, 2352 TN Leiderdorp.
Adreswijziging:
dhr. J. van den Heuvel & mevr. I. van den Berg: nieuw adres: Mosroos 15, 2317 ES Leiden.
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KNNV-vogelexcursie Nuldernauw
en Arkemheen, 17 december 2016
Deelnemers:
Ad den Toom, Anke Burgers, Helias Udo de Haes, Frank
Kooper, Theo Bijvoet, Ron Ousen, Stan van der Laan,
Ron Mes, Hanna Cusell, Reinier de Man.
‘We vertrokken eind september uit Siberië. Het begon
koud en donker te worden. Via Archangelsk, de Baltische staten en Polen kwamen we ten slotte bij het ons
zo vertrouwde Veluwemeer aan. Na al die Siberische
stilte best wel gezellig, die zoemende autoweg op de
achtergrond. Er is hier genoeg te eten voordat we
verder naar Engeland vliegen. Maar eerst genieten we
met volle teugen van de aandacht die Nederlandse
vogelaars ons geven. Op de smalle landstrook voor
Nulde staan tien exemplaren gebiologeerd – met zeven
telescopen! – naar ons te kijken. Wij laten ons nog een
paar keer goed zien (en horen) door op vrij korte
afstand in groepjes van twee tot vier over het water te
vliegen om vervolgens in het water onze maaltijd voort
te zetten.’1)

Kleine zwanen (foto: Anke Burgers)
Als de drie auto’s met tien vogelaars net iets na achten
van het Zwembad De Vliet vertrekken, is het grijs, erg
grijs en een graad of zes. Het zal die dag nog een heel
klein beetje lichter worden en één graad warmer. Dit
is Nederland vlak voor de kerst. Een kort overleg heeft,

wat zou blijken, een uitstekende beslissing opgeleverd: eerst naar het Nuldernauw en dan eventueel
verder. Over de autorit is gelukkig niets te melden.
Veilig komen we om kwart over negen bij het sfeerloze
Postillion Hotel Strand Nulde aan.
Het Nuldernauw begint direct achter het parkeerterrein
van het hotel. Het is meteen raak: de eerste kleine
zwanen laten zich zien. Schitterende vogels, waarvan
er nog minder dan 18.000 over zijn. Niet zo zeldzaam,
maar wel heel mooi zijn de brilduikers, die we de hele
tocht regelmatig in het vizier krijgen, soms inclusief
prachtige baltsrituelen. Even verstoren jagers de
vredige rust, maar die zijn gelukkig snel weer weg.
Wanneer we een stukje verder in westelijke richting
langs het water lopen, zien we een prachtige havik in
een boom zitten. We lopen door naar het Delta Schuitenbeek vogelkijkscherm. Na dit kijkscherm zou dit
deel van de tocht afgelopen zijn, maar we kunnen tot
ons plezier gewoon over de lange landtong met aan
twee kanten uitzicht op het spiegelgladde water met
de duizenden eenden verder lopen.
We zijn inmiddels getrakteerd op zowat alle eendensoorten die je hier kunt verwachten, en nog wel in
grote aantallen: kuifeenden, tafeleenden, smienten en
wintertalingen. In wat kleinere hoeveelheden:
krakeend, grote zaagbek, nonnetje (♂ en ♀) en als kers
op de taart een eenzame krooneend (♂). Van Helias
leren we het door Tom Bade ingevoerde begrip
‘biomassaliteit’. Door de scopen zijn inmiddels ook
kemphanen en goudplevieren gesignaleerd. Over de
‘normale’ waarnemingen zoals grote zilverreiger,
grauwe gans, kolgans en aalscholver hebben we het
maar niet. De dodaars, die uitdrukkelijk op ons verlanglijstje stond, heeft blijkbaar een vrije dag.
De ‘biomassaliteit’ neemt verderop nog toe: kuifeenden in groepen van vele honderden met hier en daar
een versiering van tafeleenden, brilduikers en een
enkel nonnetje. Waarom heet een tafeleend een tafeleend, wordt er gevraagd. Nou, dat is heel eenvoudig.
De naam komt van ‘Tafelente’ en in Duitsland braden
ze hem graag. Wij laten ze vandaag maar zwemmen.
Wij lopen de landtong weer terug, langs het kijkscherm
naar het strand van Nulde. Weer zien we de kleine
zwanen, de nonnetjes, de brilduikers en al die andere
soorten. Het idee wordt geopperd of dit niet een goede
bestemming voor het voorjaar zou zijn. Als we bij het
strand zijn, vraagt Anke een wandelaar van wie de
hond er betrouwbaar genoeg uitziet: ‘Is dit pad voorbij
het kijkscherm in het broedseizoen gesloten?’. Goede
vraag, teleurstellend antwoord: ‘Het is altijd gesloten.
Het hek stond vandaag open omdat ze de bomen aan
het snoeien zijn’. Wij hebben vandaag dus enorm geluk
gehad!
Na deze veldbiologische topervaring komen we terug
in de matte werkelijkheid van het Postillion Hotel. In
deze deprimerende omgeving (maar gelukkig in goed
gezelschap van inspirerende vogelaars) nemen wij
onze dosis ‘ambtenarenbenzine’.
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Op de deze koffiestop volgt een plechtigheid buiten het
hotel: Hanna krijgt het officiële speldje voor het
jongste werkgroepslid door Anke uitgereikt onder
grote belangstelling van alle aanwezigen.
Dan nemen we alweer een heel gelukkige beslissing.
We spreken af bij de Zeedijk in Arkemheen, vlak bij
het Stoomgemaal Hertog Reijnout. De Polder Arkemheen is een van de oudste polders van Nederland. Hij
ontstond nadat op 28 maart 1356 Hertog Reinoud III
van Gelre het recht verleende om het gebied te bedijken. De polder is vooral bijzonder omdat er nooit een
ruilverkaveling is geweest.2) Het is een Natura-2000
gebied en Nationaal Landschap.
Terwijl de meeste mensen op de Zeedijk richting het
water van het Nijkerkernauw aan het kijken zijn, wijst
Ron Mes op een roofvogel die ten zuiden van de dijk in
de polder vliegt en op de grond gaat zitten. Hij is veel
groter dan een buizerd en blijkt een (juveniele)
zeearend te zijn. Opvallend zijn de indrukwekkende
snavel en de lichtere veren op zijn rug. Hij blijft daar
lang zitten, waarschijnlijk op een prooi. De kieviten in
zijn buurt lijken zich van geen gevaar bewust. Inmiddels lijkt het oude stoomgemaal even opgestart te
worden. Het blaast vieze zwarte rook naar het oosten,
maar cultuurmonumenten mogen dat.
Dan rijdt een autochtoon veel te hard op de groep
telescopen in. Even lijkt het of hij zin heeft er een of
1)
2)

Jongste werkgroepslid Hanna Cusell ontvangt
speldje (foto: Reinier de Man)
twee plat te rijden, maar met een norse blik rijdt hij er
toch maar omheen. Misschien was dit ook gewoon het
slotsignaal van de fantastisch mooie dag. Om kwart
over twee vertrekken we weer door naar Leiden. Het is
weer iets mistiger geworden. We komen nog vóór
vieren aan bij Zwembad De Vliet. We wensen elkaar
mooie kerstdagen.
Reinier de Man

https://www.flightoftheswans.org/2016/12/13/leho-arrives-home-for-christmas/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder_Arkemheen.

Vogels kijken vanaf de Puinhoop
Bevriende vogelaar Marten had voorgesteld om eens
even in Katwijk bij de Uitwatering en de Puinhoop te
gaan kijken. De Uitwatering is gemakkelijk genoeg te
vinden: hij ligt waar de Oude Rijn in zee stroomt,
weliswaar via een gemaal. De Puinhoop is niet veel
moeilijker te vinden: ten noorden van de Uitwatering
ligt een flink parkeerterrein met in de noordwesthoek
een fietsenstalling. Daar loopt een smal paadje tussen
de rozenstruiken door omhoog. Het eindigt op een vlak
stuk met wat betonresten van bunkers.
Het was 16 oktober werkelijk ideaal weer voor de
vogeltrek. Na een koele start warmde de dag op bij een
matige zuidoostenwind. Aan de binnenkant van het
gemaal zaten grote groepen meeuwen en enkele
scholeksters. Er zat ook een grote gele kwikstaart.
Lopend richting strand zagen we boven het duin een
grote roofvogel. Dat bleek een velduil te zijn.
Op de puinhoop bevonden zich al een achttal vogelaars. Een paar daarvan waren nadrukkelijk met tellen
bezig. Aan de lopende band benoemden ze soorten en
waar mogelijk aantallen. ‘Kruisbek veertien’, ‘Veldleeuwerik 21’, ‘Boven zee achttien grote zilverreigers
Zuid’, ‘Duiker noord’, ‘Ringmus’, ‘Trekkende koolmees’. Veel identificatie op het gehoor en ook vroegtijdig. Knap en goede oren!
De zangvogels trokken vrijwel zonder uitzondering in
zuidelijke richting, maar een paar soorten waren al
enige tijd ter plaatse, waaronder een groepje boomleeuweriken. De aanwezige Katwijkse vogelaars zagen

verlangend uit naar een eerder bij Noordwijk gemelde
alpenheggemus.
De trek, vooral van vinkachtigen (vinken, kepen,
groenlingen, putters, sijsjes), was zeer talrijk. Veel
vinken vlogen laag over de zeereep of het strand, maar
ook hoger in de lucht was met behulp van de kijker
veel beweging te zien.
Bij deze categorie vogelaars horen ook meldingen per
app. Op Lentevreugd was een steppenkiekendief
gezien. Na enige aarzeling besloten Marten en ik er
toch achteraan te gaan, waarmee we een keer
twitchersgedrag vertoonden. Van de Puinhoop naar
Lentevreugd is het maar een kwartiertje. Op het dijkje
troffen we al een groep vogelaars aan, onder wie Fred
Klootwijk, Peter Spierenburg, Rob Floor en nog enkel
andere ‘usual suspects’. Voor de steppenkiekendief
kwamen wij te laat. Die werd gemeld in winning 3 in
Berkheide door Ben Ter Haar. Dat was even een dipje.
Een overvliegende roek – voor Lentevreugd geen alledaags schouwspel – maakte het weer een beetje goed.
Ook een koereiger moest in de buurt zitten, maar wij
zagen de vogel niet. Ook hier continu het gesjirp van
overtrekkende veldleeuweriken.
Tegen elf uur moesten we helaas gaan. Op ons netvlies
niet eens zo zeer al die leuke soorten, als wel het
imposante beeld van forse en naar de kust gestuwde
herfsttrek, met aanhoudend golven vogels van noord
naar zuid.
Lex Burgel
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Verslag KNNV-vogelexcursie
IJmuiden

foto: Anke Burgers
Elf mannen en drie vrouwen vertrokken op zaterdag 22
oktober om 8 uur vanuit een beetje mistig Leiden
noordwaarts om naar de zuidpier van IJmuiden en het
nabij gelegen Kennemermeer te gaan. Het is vogeltrektijd, en dus ook vogelaarstrektijd. Tegelijk met ons
stappen op de parkeerplaats talloze andere vogelaars
uit hun auto’s. Dit zijn de leden van de ‘gevreesde’
Vogelwerkgroep Koudekerk. Die willen we vóór blijven.
Desalniettemin staan we in de jachthaven stil, want er
is daar recent een ijsvogel waargenomen. Wij zien daar
enkele zilvermeeuwen op een steiger en een fuut, en
in een duindoornbosje op twee meter afstand een
groepje mussen die tot mijn verbazing niet voor ons
op de vlucht slaan. Ach, mussen zijn niet erg bang
uitgevallen, dat is natuurlijk zo.
Een van de zilvermeeuwen heeft een ringetje om. Of
dit een meeuw is uit Leiden, zal nog uitgezocht worden.
Leiden heeft ‘last’ van meeuwen. Nu worden ze geringd
om te onderzoeken waar ze de tijd doorbrengen. De
ijsvogel wordt later op de dag alleen gezien door Ad,
die daarvoor speciaal naar de jachthaven terugliep.
Daardoor miste hij wel het korte wandelingetje door de
lage duintjes ten zuiden van de pier op weg naar een
zonnig terras met koffie en appeltaart. Het was
inderdaad een gemis, want in die duintjes stonden we
uitgebreid stil bij een grote groep van ongeveer vijftig
groenlingen: wat mij betreft de meest bijzondere
waarneming van de dag. Ik had nog nooit zoveel
groenlingen tegelijk gezien. De groene en gele veertjes
lichtten op in de zon. Ze schrokken steeds even op
door enkele kauwtjes en streken even verderop weer
neer. Ik vraag me af of er voor de groenlingen iets te
eten was daar tussen de zandkorrels vlak onder de
duintjes. Het leek van wel. Op een akkermelkdistel
streek een kleine vos neer.
We bezochten echter eerst uitgebreid de pier. Aan het
begin ervan zien we in de verte op de noordpier, aan
de overkant van de havenmonding, een heel stel aalscholvers zitten, keurig op een rij. Het lijkt wel een
telraam. Een ervan schijnt een kuifaalscholver te zijn.

Dat is echter alleen te zien met echte kennersogen
door een telescoop. Jaren geleden zag ik hier ook een
kuifaalscholver, maar dan op tien meter afstand. Toen
kon ik er nog een aardige foto van maken.
Iemand ziet door een telescoop nog een goudhaantje.
Hij zit naast een gele tas van een visser, maar vliegt
helaas snel weg.
We lopen verder en zien aardig wat steenlopers. Er
vliegen geregeld piepers langs. Graspiepers of oeverpiepers? Eén keer lukt het me om goed een oeverpieper in de kijker te krijgen. Toevallig had ik die de
vorige avond nog opgezocht in mijn oude Peterson’s
vogelgids. De oeverpieper is inderdaad donkerder,
vergeleken met de graspieper, met dikkere streepjes
op de buik.
Misschien is er wat betreft mijn
vogelkijken toch enige vooruitgang te bespeuren, want
het lijkt erop dat ik nu steenlopers in de vlucht begin te
herkennen. In ieder geval
weet ik al iets meer dan de
Oeverpieper
vrouw met een verrekijker
(foto: Marco
(niet van onze groep) die ik
Witte)
luid en duidelijk hoorde vragen: ‘Jannie, was dat zojuist
nou een steenloper of een rotskruiper?’
Op het strand zagen we vanaf de pier tussen de
zilvermeeuwen en de scholeksters, drieteenstrandlopers dribbelen. Later zien we mooi een groepje van
ongeveer tien ‘drieteentjes’ boven de rotsen van de
pier vliegen en vlakbij landen. We zagen ook nog een
grijze zeehond zijn kopje boven water steken. Zo
schijnen ze ook te slapen, met hun neus boven water.
Maar deze was wakker.
Naast een grote hoeveelheid andere vogelaars zijn er
veel vissers op de pier. Af en toe word je bijna door
een visser omvergereden die op zijn brommer haastig
op weg is naar zijn visplek. Eén visser heeft een
transistorradio aan. Is het geluid van klotsend water
niet veel mooier? Vissers worden aan het begin van de
pier ervoor gewaarschuwd dat ze maar één zeebaars
per dag mogen vangen, want deze vis wordt bedreigd.
Later zie ik een visser een zojuist gevangen vis terug
brengen naar de zee. Dat was volgens hem een
steenbolk. Van een andere visser hoorden we dat er
naast zeebaars ook gul (jonge kabeljauw) en schar
gevangen werd. Wij zien intussen een zilvermeeuw die
een paling gevangen heeft.
Opmerkelijk genoeg werden deze keer geen paarse
strandlopers waargenomen. Voor degene die deze
soort nog niet eerder zagen, blijft het paars nog een
verrassing. We zagen wél een (juveniele) jan-van-gent
vliegen. Eerst geloofde ik het niet, want ik dacht dat
jonge jan-van-genten zwart-wit gespikkeld waren,
maar dat blijkt nu het overgangskleed te zijn. Anke
haalde haar ANWB vogelgids erbij: jonge jan-vangenten zijn bruin. Hè hè, nu geloof ik het. Ik heb weer
iets geleerd.
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Heel in de verte werd een groep zwarte zee-eenden
gespot. Het is dat iemand anders het zegt. Ik zie niet
meer dan een plukje van een stuk of vijf bruinige
stippen achter een stuk of drie zwartige stippen in
vliegende vaart vlak boven het water gaan. De
vrouwtjes achter de mannetjes aan. Ik vind het
ontzettend knap dat iemand daar zwarte zee-eenden
in ziet. Het exemplaar dat eerder gespot was, had ik
helaas gemist.
Op de terugweg aan de
noordkant een vrouwtje
eidereend, goed te zien
zonder telescoop. Je
lijkt tegenwoordig als
vogelaar
niet
meer
zonder telescoop te
kunnen. En voor een
blik door die van een
ander kan de prijs hoog
Rotgans (foto: Dennis
zijn. Hans Dorrestijn
van den Bergen)
schreef een keer dat
vogelaars zulke aardige
mensen zijn die je graag laten meegenieten van hun
telescoop, maar dat valt mij tegen. Ik begrijp het ook.
Het is een heel gesjouw met zo’n ding en dan ben je
geneigd om hem voor jezelf te houden. Een vrouw in
een weer ander verhaal van Dorrestijn zegt: ‘Ik heb de
neiging van iedereen de telescoop te dragen.
Schuldgevoel. Elke keer als ik door andermans
telescoop heb gekeken, vind ik dat ik iets terug moet
doen. Maar dat is misschien mijn koeliementaliteit.’ *

Goed te zien zonder telescoop was een jonge rotgans.
Is dat niet een beetje zielig, zo’n rotgans zo helemaal
alleen? Het leek mij steeds dezelfde rotgans. Deze
soort trekt in groepen en niet zoals jan-van-genten in
hun eentje. Is deze rotgans zijn groep kwijtgeraakt?
We zagen hem zowel aan het begin als aan het eind
van de pier. Eenzaam.
Na de pauze op het terras van een strandtent wandelden we rond het Kennemermeer. We horen daar
inderdaad de waterral die eerder door anderen is
waargenomen. Er vliegt een rietgors voorbij. Weer zo’n
waarneming die voor mijn ogen niet telt, want te snel
of te ver weg. Maar aan de andere kant van het meer,
de mooiste kant, was weer heel goed te zien: een
groepje van zeven tafeleenden. Dit is de mooiste kant
van het meer omdat er in de lente veel orchideeën
bloeien.
Iemand herkent nog een verlepte moeraswespenorchis. We zien libellen boven een naar het lijkt vervuild stukje water aan de oever. Dat dunne laagje aan
de oppervlakte is echter geen olie, maar een autotrofe
ijzerbacterie. Autotrofe organismen produceren zelf de
organische stoffen die ze nodig hebben. Dit doen ze
met energie afkomstig van zonlicht en/of anorganische
stoffen. Alle planten, algen en sommige bacteriën zijn
autotroof. Het dunne laagje ‘vervuild’ water brak toen
ik er mijn vinger doorheen haalde. Het bewijs was
geleverd. Geen vervuiling daar.
* Uit het verhaal: De kortteenleeuwerik in ‘De
Italiaanse chauffeuse’.
Gerie Hermans

Er blijken meerdere vissers aanwezig (foto: Marco Witte)
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Verslag KNNV-vogelexcursie Oostvoorne
Veertien personen verzamelen op de vroege zondagochtend van 27 november bij Zwembad De Vliet.
Vanuit hier rijden we eerst naar Hellevoetsluis en
vanuit daar naar een paar plaatsen aan de Strypsche
Wetering, vlak bij Rockanje.

De mooie vogels zijn verdwenen
De sneeuwgors en de wielewaal
In dit land vol asfalt, stenen
Dit land van kunststof en staal
Waar mensen met zijn allen stinken
Rotzooi maken en lawaai
Zal de nachtegaal niet klinken
Hoogstens ekster, meeuw en kraai
De mooie vogels zijn verdwenen
Het barmsijsje werd verjaagd
Waar ging de gele kwikstaart heen en
De zwarte roodstaart of gekraagd?
Ik kan niet in de mensen geloven
De ijsvogel waar ik naar keek
Dook in het water, kwam niet boven
Want vergiftigd was de beek

Strypsche wetering (foto: Reinier de Man)
We vertrekken bij het eerste gebied waar een hele
groep brandganzen ons tegemoet vliegt. Naast
brandganzen zijn er pijlstaarten, smienten, wulpen,
wintertalingen, een torenvalk en een aantal buizerds
te zien. Er wordt zelfs een vos waargenomen, midden
in het weiland. Iedereen heeft ruim de tijd om de
kijkers en de telescopen erop te richten. Wat blijft die
vos mooi stil zitten! Na gedegen onderzoek komen we
erachter waarom… Hij is van plastic.
Daarna gaan we, via een horecastop in Oostvoorne,
naar de Slikken van Voorne en het Oostvoornse Meer.
Het weer is afwisselend: soms bewolkt, dan weer zon
en heel af en toe een buitje. Weinig wind en niet koud.

Dit is de armste aller eeuwen
Het hele mensdom doet ons zeer
Met zijn stank en met zijn schreeuwen
Zijn er geen mooie vogels meer
Toch levert het lopen langs de kust mooie waarnemingen op, zoals de tureluur, scholekster, goudplevier, drieteenstrandlopers en wulpen.
Voordat we naar de auto teruglopen, staan wij nog
even stil bij een vogelwand die uitkijkt over het Oostvoornse Meer. Er zwemt een paartje middelste zaagbek. Dan word ik gewezen op mijn laatste waarneming voor die dag: de ijsvogel. Hij laat zich mooi bekijken en poseert volop.
Eenmaal terug bij de auto nemen we afscheid. Mark,
Eric, Han en ik keren huiswaarts en de rest van de
groep gaat nog naar het Groene Strand.

Lopend langs de slikken zien we in de verte het
industriegebied liggen, waar grote rookpluimen in de
lucht worden geblazen door nog veel grotere schoorstenen.
Het doet mij denken aan het gedicht De mooie vogels
zijn verdwenen van Hans Dorrestijn:

Groene Strand (foto: Reinier de Man)
Tijdens de terugreis denk ik nog eens aan het gedicht
van Hans Dorrestijn. Als ik naar onze waarnemingen
kijk van vandaag, valt het allemaal nog wel mee.
Toch?
Dennis van den Bergen
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Verslag excursie Texel, KNNVvogelwerkgroep
1 en 2 oktober 2016
Deelnemers: Ad, Anke, Hanna, Lex, Marlies, Marten
(introducé), Mimi, Reinier.
Zaterdag 1 oktober: vertrek om half zeven ’s morgens
van De Vliet (auto 1 met Reinier, Ad, Marlies en Hanna)
en van Oegstgeest (auto 2 met Lex, Marten, Mimi, en
met Anke vanaf de boot op Texel). Boot (Dr
Wagemaker) van half negen. Route over Texel: van ’t
Horntje langs de forten naar Oudeschild en dan naar
de volgende stops: Ottersaat, Dijkmanshuizen (vogelhut), Wagejot, de dijk bij molen De Bol, Utopia, De
Cocksdorp (lunch), De Tuintjes, De Robbenjager (koffie e.d.). ‘s Avonds gezellig eten in Den Burg (Stenenplaats).
Zondag 2 oktober: route over Texel, van Den Burg
naar de stops De Petten, Mokbaai en Horsmeertjes,
Paal 9 (koffie en heel even strand), Moksloot (alleen
auto 2), De Slufter (koffie en lunch), De Waal (De
Staart en Westerboerseweg), De Dennen (wandeling),
Mokbaai, NIOZ-haven.
Auto 2 brengt Anke naar Den Burg. De boot van half
zes ‘s middags (Schulpengat) wordt gehaald. De
nieuwe boot de Texelstroom ligt al gemeerd in de
veerhaven van ’t Horntje en komt waarschijnlijk nog
dit jaar in de vaart.
Zaterdag 1 oktober
De weersverwachting is niet glorieus. Na weken mooi
weer komt er nu een weersomslag. Dat merken we al
bij het wachten op de boot naar Texel: regen en vrij
fris. Aan de overkant is het gelukkig al weer droog. Bij
de eerste paar stops worden alle beschikbare fleeces
en jassen tevoorschijn gehaald. Er wordt zelfs even
over de aankoop van wollen truien gesproken.
Ondanks dreigende luchten blijft het echter vrijwel de
hele dag droog. Pas bij de plasjes bij De Robbenjager
begint het te regenen. We lopen dan snel in de richting
van de horeca en daar zien we de soort van de dag,
namelijk een statig overvliegende Velduil. Voor velen
van ons de eerste in lange tijd.
Onze route op zaterdag voert ons langs de oostkant/waddenkant van Texel, waar een keten van mooie
observatieplekken ligt. Daar beginnen we onder andere te werken aan een reeks van vijftien verschillende
steltlopers (zie het eind van dit verslag), waarvan we
de meeste dit weekend nog wel een aantal keren
tegenkomen. De Smienten zijn ook weer in flinke
aantallen terug. Ook Lepelaars en een enkele Bruine
kiekendief worden gezien. Ter hoogte van molen De
Bol loopt een stukje dijk omhoog van waaraf we zowel
een mooie blik over het wad met Eiders, als over de
plassen bij de molen hebben.
Ad ziet even verderop een IJsvogel wegvliegen, die
zich daarna helaas niet meer laat zien. Utopia is al weer
opvallend ver dichtgegroeid, maar er zijn plannen om
het met vrijwilligers weer geschikt te maken voor

broedende Grote sterns. Daartoe moeten de
schelpeneilandjes weer in hun oorspronkelijke (kale)
staat worden teruggebracht.
In Utopia zelf zien we deze soort niet. Wel aan de
buitenkant van de waddendijk, waar De Schorren een
waar spektakel van vele duizenden vogels opleveren
van vooral steltlopers, eenden en meeuwen, bij nog
steeds mooi weer met regelmatig een zonnetje.
Dan is het tijd voor de lunch, die wij bij Wilma in De
Cocksdorp nuttigen. Enkelen van ons eten gezond,
maar ook de kroketten en frietjes zijn geliefd. Door
naar de tuintjes waar het nogal stil is. We hopen op
een beflijster, we weten waar die eerder gezien is,
maar het blijft deze keer bij Roodborsttapuit en wat
ander klein spul.
Er zijn enkele uitkijkposten aan de oostkant van de
Stengweg. Daar laten zich enkele Tapuiten zien en bij
het volgende plasje vertonen zich onder meer twee
Waterrallen. Dan komt de regen, maar ook de al
genoemde Velduil. Reden voor Marten om in De Robbenjager een rondje te geven, waarvoor dank. De
regen blijkt een flinke bui te zijn die wij echter van
achter glas zien langstrekken.
Zondag 2 oktober
De wolkenluchten zien er dreigend uit. Na een prima
ontbijt in Stayokay vertrekken we om negen uur naar
de Mokbaai. Daarbij komen we eerst langs De Petten
waar het een waar steltloperfeest is met onder andere
waarneming van verschillende ruiters (Groenpootruiter, Zwarte ruiter en Tureluur). Ook vliegen daar
grote groepen Putters. Wat verder weg geven de
Goudplevieren een vliegshow met witte en goudbruine
flitsen bij elke koersverandering. Het was 30 september nieuwe maan en dat betekent dat het nu, twee
dagen later, springtij is. De Mokbaai staat tot ver in de
noordhoek onder water. We besluiten daarom eerst
langs de Horsmeertjes te wandelen. Dat is een goede
greep, want we worden blij verrast met een jagende
Visarend (soort van de dag!) Verder zien we onder
meer Zwartkop, Zanglijster en Koperwiek.
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Dan neemt de lucht nog dreigender vormen aan en ook
wakkert de wind stevig aan. Reden om te gaan
schuilen bij Paal 9. Dat hadden meer mensen bedacht,
maar er is genoeg plaats voor ons. Koffie, thee en
appeltaart gaan er goed in (red: deze keer traktatie
van Lex! Dank Lex!). De regen klettert op het dak van
de serre.
Het wordt toch weer (even) droog en we kijken even
aan het strand. Wel meeuwen, geen drieteentjes en
ook geen Jan-van-genten, helaas. We gaan naar de
Slufter, maar ook daar maakt de regen een eind aan
de wandeling. Alleen Reinier zet even door, maar hij
wordt na een uurtje ongeveer teruggeblazen naar de
trap.
Dan maar lunchen. We rijden naar de velden bij De
Waal, waar Marlies een Slechtvalk ontdekt op een van
de kleine molentjes in het veld dat grenst aan de Staart
en de Westerboerseweg.
Ook hier is te zien dat het lang droog is geweest, want
van de plas-drasstukjes die je hier normaal ziet, is
niets te bekennen, en dus ook niet van de vogels die
daar op af komen.
Door naar de Dennen ten zuiden van De Koog. Vanaf
een hoge uitkijkpost zien we een Gaai, maar verder is
het erg stil in het bos. Leuke wandeling, en met behulp

van Reiniers gps vinden we de auto’s terug. We gaan
nog een keer naar de Mokbaai, want het water moet
inmiddels flink gezakt zijn. Dat is ook zo. Nu is er weer
een groot scala aan vogels te zien, waarbij onder
andere de Pijlstaart zich in verschillende stadia van het
verenkleed (van eclips tot bijna uitgekleurd) laat zien.
Vaak is het haventje van het NIOZ een goede plek voor
zeldzaamheden. Nu echter niet. Inmiddels is er links
en rechts sprake van enige vermoeidheid. We nemen
daarom wat vroeger dan gepland afscheid. Auto 1
neemt de boot van vijf uur. Auto 2 rijdt nog even naar
Den Burg, waar Anke nog een nachtje blijft, en gaat
terug met de Schulpengat. Auto 2 is na een vlotte
thuisreis rond half acht weer thuis.
Het was een prachtig weekend. Veel dank aan Ad en
Anke voor het plannen van de trip en het organiseren
van onderdak. Graag tot een volgende keer!
Steltlopers op Texel: bonte strandloper, bontbekplevier, goudplevier, groenpootruiter, grutto, kanoet,
kievit, kluut, rosse grutto, scholekster, tureluur,
watersnip, wulp, zilverplevier, zwarte ruiter.
Lex Burgel
foto: Reinier de Man

Verslag KNNV-vogelexcursie Tiengemeten
Tiengemeten: een gemet is een oude oppervlaktemaat
van krap een halve hectare, zo wist Joop te vertellen.
Vandaar de naam van het eiland. Of ook weer niet
helemaal, want het eiland is niet krap 5 ha groot maar
meer dan 10 km2. In ieder geval ruimte genoeg voor
onze wandeling op 11 september. We gingen met
zestien personen in vier auto’s. Dat liep gesmeerd.
Vanaf de parkeerplaats zagen we direct al drie
lepelaars.
De pont was bomvol, maar we pasten er precies op. En
toen deden we opnieuw een mooie waarneming: een
ijsvogel, die verrassend lang bleef zitten toen we
erlangs voeren. We verdeelden ons over twee groepen
omdat dat wat makkelijker was. We sloegen allen
linksaf, naar het oosten, en maakten een rondwandeling in het gebied Weelde. Deze naam werd in het begin
eer aangedaan door de veelheid aan vogels in de
ondiepe plassen waar we langs liepen. Tussen grote
aantallen eenden in eclipskleed zagen we ook vele
lepelaars,
watersnippen,
bontbekplevieren
en
kemphanen, en enkele tureluurs, een pijlstaart en een
kluut. Een beetje regen gaf wat verfrissing. We
maakten vervolgens onze rondwandeling, over de weg
heen en onderaan langs de Haringvlietdijk terug. De
zon kwam door en het werd warmer en warmer. Mooie
momenten leverden de vele groepen grauwe ganzen
en brandganzen, steeds ook weer grote zilverreigers in
het grasland, groepen spreeuwen en een groep
holenduiven. En prachtig was ook een havik, die in
vergelijking met de torenvalken duidelijk te groot was
voor een sperwer. Maar daar bleef het bij. En het werd
nog steeds warmer, en het werd een eindeloze tocht.

We beklommen nog een kijkhut, toevallig tegelijk met
een groep van dertig Belgische vogelaars. Daar
hoorden we hoe de gids van die groep zich manmoedig
weerde om de plaatsen langs en de bruggen over het
Haringvliet te beschrijven, want veel vogels waren er
niet te zien.
Tegen het eind pikten we de wat langzamere groep op.
We streken uiteindelijk neer op het hoge duin dat
indertijd niet ver van de haven is opgeworpen. Dat is
zeker een mooi uitzichtpunt. Het kijkt uit over de
zuidkant van de plassen aan het begin van de tocht.
Die plassen bleken grotendeels te zijn drooggevallen.
Daaraan konden we goed zien hoe droog het de
afgelopen maanden was geweest. Met de Schotse
hooglanders op de drooggevallen bodems riep dat
welhaast een beeld op van de Sahel.
We zaten daar wat bij te komen tot nog enkele
groepsleden aankwamen. Zij hadden door de guldenroede-ruigte heen naar de oever van het Haringvliet
gekeken. Daar hadden ze een groep van wel honderd
Casarca’s! Dat lieten we niet op ons zitten en de
meesten van de al eerder aangekomen groep liepen
terug om deze bijzondere aan de bergeend verwante
eenden te zien. Dat lukte prima, mooi oranje-bruin
glanzend in het zonlicht. Wild of ontsnapt, het waren
in ieder geval prachtige vogels die een mooi besluit van
de dag vormden.
Althans, een besluit van de wandeling. Want gelukkig
duurde het een klein uur voordat de pont kwam en was
er alle tijd voor een of meer drankjes.
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Helias Udo de Haes

Mijn leukste excursies in 2016
Ook dit jaar heb ik een flink aantal excursies mogen
leiden. Altijd met veel plezier en met evenveel plezier
samen met anderen.
Voor Radius Oegstgeest wandel ik maandelijks met
ouderen (ze zijn maar iets ouder dan ik!). Meestal een
auto vol. Ik constateerde dat zij daar net als ik graag
een bezoekje aan de horeca aan verbinden en wie ben
ik dan om daar bezwaar tegen te hebben. Zoals
Jeannette Teunissen ooit eens opmerkte: ‘Natuur is
leuk, maar je moet er wel wat te drinken bij hebben’.
Van haar is ook de opmerking: ‘Weet je wat gsm in
België betekent? Geen snoer meer!’
Voor Vogelbescherming heb ik dit jaar ook excursies
gedaan. Wat dat leuk maakt is het grote enthousiasme
van de deelnemers en natuurlijk veel vogels zien.
In het kader van de Basiscursus Natuur liepen we dit
voorjaar een excursie in de Ganzenhoek. Deze excursie
werd opgeluisterd door een naakte heer (nota bene:
niet een van de cursisten of gidsen), die volgens
zeggen door Staatbosbeheer daar ook al de nodige
keren voor bekeurd is. Wat kan de natuur toch mooi
zijn!
Voor Dunea doe ik al dan niet samen met duinwachters
ook excursies op verzoek. De meest recente was met
een groep leraren uit Den Haag. Erg leuke mensen.
Toen ik aan het eind opmerkte dat het bedrag van 75
euro niet naar de gids gaat en dat Dunea al een paar
jaar – tot nu toe zonder resultaat – nadenkt over
reiskostenvergoedingen, kreeg ik spontaan een tientje
in het knuistje gedrukt.
De excursies in Lentevreugd zijn altijd leuk vanwege
het verrassingselement: hoeveel (of hoe weinig) mensen komen er deze keer? Wat doet het weer? Wat
krijgen we te zien?
Dineke Kistemaker heeft mij een jaar geleden gevraagd af en toe in te vallen bij de excursies voor de
cursussen pensioen in zicht. De deelnemers zijn altijd

blij om even gelucht te worden. Vlak bij het hotel in
Noordwijk is in het bos een grote mierenhoop, waar ik
in de warmere jaargetijden kan demonstreren hoe de
rode bosmieren hun zuur tegen je hand spuiten als je
die op de mierenhoop legt. Leuk om te zien hoe
sommigen, maar niet allemaal, dan zonder aarzelen
aan mijn hand komen ruiken.
Voor de KNNV was er dit jaar een excursie aan en op
De Kaag, met gebruikmaking van het voetveer De
Heere Schouten en de sloep van Ton Verkaik. Op de
Lakerpolder was een van de eerste waarnemingen de
purperreiger, dus ook deze excursie kon niet meer
kapot, mede dank zijn de enthousiaste toelichting door
Ton Verkaik, die daar al jaren voor Staatsbosbeheer
inventariseert. Hij kan ook boeiend over het gedrag
van de jagers vertellen. Zij hebben soms moeite met
het onderscheiden van de verschillende soorten
ganzen.
In de polders Poelgeest zijn er meerdere excursies per
jaar. In het voorjaar zijn er de MEC-water- en
weidevogelexcursies voor basisschoolklassen. In
maart was er Welkom Grutto voor Vogelbescherming
(in 2017 weer, en wel op zondag 19 maart tussen 7 en
12 uur). Excursies in die poldertjes eindigen vaak bij
de historische Klaas Hennewerf, waar Alexander de
Vos dan de koffie klaar heeft. Hij vertelt dan iets over
de werf en de houten schepen die daar worden
gerepareerd.
Hugo Woudenberg en ik hielden in de Pan van Persijn
een excursie-op-verzoek voor Sligro Leiden.
Bij de paddenstoelen vertelde ik het bekende verhaal
van de drie categorieën paddenstoelen: opruimers,
samenwerkers en parasieten. Dat ontlokte een van de
deelneemsters de opmerking: ‘Dat hebben wij bij de
Sligro ook!’ Gevreesd moet worden voor haar carrière.
Lex Burgel

IVN-Strandcursus 2016
terugblik en vooruitblik
De Strandwerkgroep heeft met veel plezier in oktober
2016 voor de tweede keer een Strandcursus gegeven
van twee cursusavonden en drie excursies. De deelnemersgroep bestond uit 23 enthousiaste cursisten,
die de cursus beoordeelden met een 8,5!
Helaas moest Joke Romijn stoppen met haar werk voor
de Strandgroep. Gelukkig wilde IVN-gids Conny
Keultjes de lege plek komen opvullen. Zij is ook lid van
Strandwacht Katwijk-Noordwijk en enthousiast duiker.
Tijdens de cursusavonden en excursies kregen we
ondersteuning van Mariette van Leeuwen van IVNLeiden en van Marijke Kooijman, Wil Schipper, Marion
Jäger, Martin Cadée en Jonneke de Jager (en haar
vriend Daan Schrama) van Strandwacht KatwijkNoordwijk.

17

Dit maakte het mogelijk om met kleine groepjes te
werken, wat zowel door begeleiders als door deelnemers als prettig werd ervaren. Heel veel dank
daarvoor!
Gezien het enthousiasme van de deelnemers willen we
zeker weer een volgende Strandcursus organiseren,
maar we doen dit pas in 2018. Ons plan is om dan de
theorie over drie cursusavonden te verdelen.
In 2017 gaan we mogelijk (in samenwerking met
andere partijen) een Zee-evenement organiseren.
Daarover hopen we in het voorjaar meer te kunnen
vertellen.
Maya de Veer
Sonja Meijer
Conny Keultjes
Ellen van der Niet
Strandgroep IVN regio Leiden
 06–51.85.28.93, ivnstrand@outlook.com

Plaagvogels
de buitendienst. Op dat moment kan ik natuurlijk niet zomaar weg en als ik een paar uur
later wel weg mag, zijn de vogels uiteraard heel
pesterig gevlogen. Vette pech, maar helaas.
De pestvogels komen en gaan tussen 1967 en
2005, maar wat ik er ook over lees en hoor: zien
doe ik ze niet. Zelfs aan mijn geduld komt een
eind. De website van Dutch Birding stond in het
najaar 2005 al enige tijd vol van waargenomen
pestvogels en zondagmiddag 8 januari 2006
vond ik dat ik maar eens mijn slag moest slaan.
De wijk Tanthof-Zuid in Delft, daar waren ze
daags tevoren nog gesignaleerd. De zon scheen
vrolijk, mijn zonen waren met andere dingen
bezig, mijn vrouw wilde wel eens rustig de krant
lezen, dus ik zag mijn kans schoon. Op naar
Delft! Voorzien van kijker en digitale camera
stap ik de auto in, rijd mijn Leidschendamse
straat uit, sla linksaf en volg de Noordsingel
richting grote weg.
Honderd meter verderop krijg ik het idee dat al
dat gepestvogel in mijn hoofd mij heeft beroofd
van de gave om de werkelijkheid objectief te
aanschouwen. Anders gezegd: ik geloof dat ik
lichtelijk geschift raak. Want in de struiken
langs de Noordsingel, waar ik langs flits, wemelt
het van vogels, zo groot als een spreeuw en elk
met opvallend gele staartrand. En ofschoon ik
met vijftig kilometer per uur alleen die gele
staartranden zie, is de conclusie onontkoombaar: pestvogels! Ik ben ongeveer tweehonderd
meter van huis. De auto raak ik in de eerste
zijstraat kwijt en via een gazon langs de flats
kom ik bij de plek. Gelukkig ben ik niet gek,
want het zijn ze echt. Ze zijn helemaal niet
schuw, en met ongeveer dertien à veertien in
getal reuze druk met het plunderen van een
paar ligusterstruiken, die daar nog vol zwarte
bessen zitten. Prachtige kapriolen vertonen ze,
alsof het staartmezen zijn. Af en toe zoeken ze
het wat hogerop – er staan daar wat populieren
– om zich te koesteren in het zonnetje. Als ze
soms een eindje verderop vliegen, klinkt er een
rinkelende roep.
Ik ben er een uurtje blijven hangen, en heb
ongeveer twintig foto’s gemaakt, waaronder er
een is die ik ook echt mooi vind. In dezelfde
periode zijn er groepjes pestvogels gesignaleerd
in Den Haag, Leiden en, zoals ik zei, Delft. Zo
bijzonder was mijn waarneming dus niet. Toch
ben ik blij met mijn opnamen, want anders had
de theorie zinsbegoocheling of wishful thinking
toch wel erg voor de hand gelegen.

Eens in de zoveel tijd beleven we pestvogelinvasies. Dan regent het waarnemingen. Dit
(na)jaar was het weer eens zover. Geen influx
van historische proporties, maar toch. Dinsdag
7 november zaten er een stuk of twaalf in
Voorburg. Schuwe vogels zijn het eigenlijk niet,
wat niet wil zeggen dat je ze altijd even gemakkelijk te zien krijgt. Het gedrag is altijd min
of meer als volgt. Ze zoeken een bessenrijke
boom of struik op, zoals een meidoorn, liguster
of vuurdoorn, en eten daar hun buikje rond. Met
een beetje geluk laten ze zich dan wel mooi
observeren. Fotografen zijn er dol op, want
fotogeniek zijn ze zeker. Is de maag gevuld, dan
zoeken ze de toppen van liefst hoge bomen op.
Leuk, al die telescopen, maar vaak is dat dan
toch te ver. De foto bij dit artikel heb ik nog
tijdens hun maaltijd kunnen maken.
Leuke waarnemingen kunnen nostalgische
gevoelens oproepen. Zo herinner ik mij het
volgende voorval. We schrijven het jaar 1967,
ik ben twintig jaar en werk als stagiair bij de
Sociale Dienst van de gemeente Hillegom. Op
een fraaie herfstdag stormt de gemeentebode
ons kantoor binnen. Waarom is hij zo opgewonden? De man heeft pestvogels gezien! Een
hele struik vol nog wel. In geuren en kleuren
beschrijft hij wat voor prachtige beesten dat wel
niet zijn. Tja, dat is het voordeel van werken in

Floris de Boer
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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 2017 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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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 17’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 17’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 18’1:

1 mei 2017
1 oktober 2017
1 januari 2018
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Verzonden
Port betaald
Port payé
Pays-Bas
Burg De Kempenaerstraat 33
2252 VK VOORSCHOTEN

Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen!

.

