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Van de voorzitters
Van de KNNV-voorzitter
Seizoenen komen en gaan en als deze uitgave van Bladgroen bij
u in de bus ligt of in uw inbox staat, heeft de herfst zijn intrede
al gedaan. De zomer, voor mijzelf uitermate geschikt voor vakantie, ligt dan alweer achter ons. Dit jaar had ik Nederland en
Noord-Duitsland op het programma staan. De eerste stop was
de provincie Groningen waar het Wad-en-Wierdepad tot een goed
einde is gebracht. Mooie vergezichten over het wad bij het lopen
over de dijk langs de Dollard. Veel waadvogels gespot, maar ook
zeehonden gezien. Zij rustten op een drooggevallen zandbank.
Schitterend. Vervolgens door naar Noord-Duitsland, zonder
heuvels of bergen. Helaas was de heide nog niet in bloei; dat is
eigenlijk de highlight van de Lünenburgerheide.
Weer terug in Nederland heb ik in de buurt van Enschede verschillende natuurgebieden bezocht. Dit jaar meer gefietst dan
gewandeld, zodat we een groter gebied in beeld kregen, maar
de details wat minder aandacht krijgen. Er is daar een flamingoroute en tijdens een stop hebben we deze vogels ook gezien. Het
is een vogel die oorspronkelijk niet in Nederland voorkomt, een
exoot dus (zo meldt de site van SOVON).

En hier wil ik even wat extra de nadruk op leggen. Exoten zijn
de laatste tijd nogal eens in het nieuws. En ze komen niet alleen
bij de vogels voor, maar ook bij planten, amfibieën, insecten,
enzovoort. Invasieve exoten kunnen de plaats van inheemse
soorten innemen, die hierdoor kunnen verdwijnen. Zij geven dus
ook aanleiding tot stevige discussies. Ook binnen de KNNV wordt
er nagedacht over dit onderwerp. Er wordt geregeld over gepubliceerd. Wil je meer weten over exoten, ga dan bijvoorbeeld
eens naar de website
http://www.mycologen.nl/exoten/exoten.html
Hier kunt u ook de nieuwsbrief over exoten met alle nieuwe
wetenswaardigheden vinden.
Tot slot roep ik u graag op om minstens af en toe een studieavond
of bijvoorbeeld de komende ledencontactavond te bezoeken. Er
is altijd wel wat nieuws, leuks of interessants te vernemen.
En natuurlijk: geniet van de verhalen in dit Bladgroen.
Ineke Laroo

Van de IVN-voorzitter
Ongetwijfeld een van de hoogtepunten van de afgelopen periode
was het Zee-evenement op zaterdag 29 juli, dat door onze
Strandgroep is georganiseerd. Zij hebben daar in Katwijk enige
honderden (jawel!) bezoekers een plezier mee gedaan. Elders in
dit nummer staat er meer over. Vroeger schreven we dan
“Chapeau!” om onze bewondering uit te drukken. Later werd dat
“Grote klasse!”. “Vet gaaf!”, is het inmiddels, geloof ik. Maakt
niet uit: het was echt geweldig.
En zo is er best veel “geweldig” in deze van energie zinderende
IVN-afdeling. Onlangs vergaderden de coördinatoren van de
werkgroepen. Vanuit de Werkgroep Cronesteyn kwam (bij
voorbeeld!) het verslag van de jubileumexcursie op vrijdagavond
8 september jl. Vleermuizen, daar ging het om. Bat-detectors,
u kent dat. Maar de regen kwam werkelijk met bakken uit de
hemel. Niet normaal meer. Toch meldde Sjoerd Luiten laconiek,
dat ze een kleine vijftig kinderen en begeleiders een prachtige
avond hebben bezorgd, door te kiezen voor een combinatie van
(veel) activiteiten binnen en een (korte) wandeling buiten. Ook
andere werkgroepen zetten fraaie prestaties neer. Het zijn maar
twee voorbeelden.
Intussen tikt het jubileumjaar 2017 langzaam weg. In de Algemene Ledenvergadering van maart a.s. kunnen we er op terugblikken. U houdt in ieder geval nog het een en ander tegoed,

waarover later meer. In ieder geval vragen we iedereen om nu
al de datum zondag 14 januari 2018 te noteren, omdat we dan
een buitengewoon spannende bijeenkomst gaan hebben in het
Katwijkse Soefi-gebouw. Afsluiting jubileumjaar, veel aandacht
voor het thema natuur & muziek, uitreiking van de kalenders en
niet in de laatste plaats ook onze nieuwjaarsreceptie (samen met
de KNNV). Elders in dit nummer staan de bijzonderheden.
Dit jaar startte de tiende vijfjaarlijkse Natuur Gidsen Opleiding
(NGO) van onze afdeling. Dankzij de stuurgroep van docenten
zijn er weer enige tientallen cursisten bezig met deze “moeder
van alle cursussen”. Wat een enthousiaste groep! De NGO is
inmiddels gearriveerd in het stadium waarin de deelnemers als
“stagiairs” gaan “snuffelen” in de werkgroepen. Ineens zie je dus
overal nieuwe gezichten. Hopelijk gaat die kennismaking aan
twee kanten bevallen. Want zoals gewoonlijk hebben we meer
ideeën dan we kunnen uitvoeren. En daar komen dan de ideeën
van de NGO’ers zèlf ook nog eens een keer bij. Ik geef wat
voorbeelden. Opnieuw dus: voorbeelden! Geen uitputtende lijst.
Voorbeeld 1. Grijs, groen en gelukkig. Dit is een landelijk project
dat met steun van IVN-ZH (in de persoon van Ruben Mulder)
onder andere in onze afdeling wordt uitgeprobeerd. Het richt zich
weliswaar op ouderen, maar met het vizier tevens op het verzorgend personeel en mantelzorgers/familieleden. Want ook die
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horen tot onze doelgroep! Daarbij staat in de eerste plaats de
instelling “Lorentzhof” in Leiden centraal. We hebben in de vorige nieuwsbrief daar al over geschreven. Allemaal leuk en aardig,
maar wie mag – als het experiment slaagt – straks de uitvoering
op zich nemen? Dat is de Werkgroep “Op je gezondheid”, aangevoerd door coördinator Bep van Houten. Die doet al veel, onder
meer rollator-wandelingen. In dat groepje ontbreken nog heel
veel natuurgidsen!
Voorbeeld 2. De Duingroep. Er vindt namens de Duingroep nog
steeds een aantal publieksexcursies plaats. Maar voor de rest
liggen de activiteiten stil en ontbreekt er een coördinator. Best
pijnlijk, want niet alleen kan onze Duingroep trots zijn op een
groots en meeslepend verleden, er zijn ook nog spannende

ontwikkelingen gaande, waaronder de oprichting van het Nationaal Park Hollands Duinen. Ik sprak onlangs met de nieuwe
IVN-voorzitter Den Haag, Chrit van Ewijk. Zij zouden graag
samen met ons een Duingroep gaan opzetten. Goed idee! Maar
de besluitvorming hierover ligt natuurlijk wel bij de mensen die
de kar willen gaan trekken. Ik ben eigenlijk wel optimistisch
hierover.
Daar wil ik mee afsluiten. Iemand zei: Het moet wel leuk blijven.
Anders gezegd: je doet dingen voor het IVN, maar je krijgt er
energie voor terug. Zo wil ik graag dat mijn oproep om (meer)
inzet te plegen ook wordt verstaan.
Het wordt herfst. Naar buiten dus!
Floris de Boer

Save the date: zondag 14 januari 2018
geserveerd worden en zullen de beide voorzitters hun traditionele nieuwsjaarspeeches houden. Dit vindt plaats in het Wakilhuis, een bijgebouw op het terrein.

De Soefitempel in Katwijk trekt de aandacht van elke wandelaar
in Katwijk. Altijd al een kijkje willen nemen?
Dat kan, het bestuur van IVN regio Leiden ontvangt u graag op
zondag 14 januari 2018 in de middag op deze bijzondere plek.
U bent dan welkom voor de afsluiting van ons jubileumjaar en
tevens onze nieuwjaarsbijeenkomst 2018. Fijn als u op de fiets
komt. Parkeren is overigens gratis.

We verwachten een grote toeloop en gezien het beperkt aantal
plaatsen zou ik u willen uitnodigen zich vast aan te melden bij
onze secretaris, mailadres: ivnleiden@hotmail.com. N.B. Het
bestuur zou het enorm waarderen als naast alle actieve leden
ook onze oudere IVN’ers / KNNV’ers komen. Omdat niet iedereen
over vervoer beschikt, gaan we proberen dit voor iedereen te
regelen. Daarom nodig ik u uit om mee te werken aan een autopool. Degenen die daar gebruik van willen maken, melden zich
voor eind november bij Maddy van Holland (maddyvanholland@
ziggo.nl) of telefonisch 06.33386511.
Kent u iemand persoonlijk die niet zo snel uit zich zelf zou
meekomen, vraag hem of haar dan!
Maddy van Holland

Natuurlijk vieren we dit moment weer met onze vrienden van de
KNNV Leiden e.o. en we hopen op een grote opkomst; ook als u
inmiddels minder actief bent (zie de laatste alinea).
De 14e januari is nog ver weg, dus een aantal plannen moet nog
uitgewerkt worden. Maar het staat vast dat u getrakteerd wordt
op muziek en poëzie met het thema natuur. Dit alles in de
sfeervolle zaal van de Soefitempel. Ook worden de winnaars van
de fotowedstrijd bekend gemaakt. Tegen 16.30 uur is er tijd om
elkaar te ontmoeten, zal er soep, een hapje en een drankje

Opvallend
appel, tussen het blonde, blote zand.

Vorig jaar was in de duinen het duinkruiskruid wel erg dominant:
het hele duin zag er geel van.

Ik zag tussen deze forse planten ook nog een kleine nachtschade: zegekruid. Ook deze schijnt zich uit te breiden van tuinen
naar de vrije natuur.
Peter van den Berg

Dit jaar was de beurt aan het bezemkruiskruid, ook geel. Deze
plant is heeft in de afgelopen jaren veel terrein gewonnen. Het
is een nieuwkomer uit Zuid-Afrika. Tot vlak bij zee staat hij, en
zelfs in november kan hij opvallend bloeien. Hoe gaat dat verder
in de komende jaren? Krijgt hij last van ziekten? Pakken insecten
hem aan?
Enkele andere opvallende aanwezige planten in de duinen dit
jaar: het stekend loogkruid en het smal vlieszaad. Ze zijn verwant
aan elkaar en groeien beide in enigszins stuivend zand. Als ze
uitgebloeid zijn, sterven de wortels af en waait de gehele plant
de duinen door. Intussen verliezen ze hun zaad, dat aldus mooi
verspreid wordt. Zulke planten worden stepperollers genoemd.
In de Coepelduynen, vooral aan de Noordwijkse kant, liggen
sommige valleitjes met dat die ingewaaide loogkruidplanten
bezaaid. Niemand haalt ze weg, want zonder handschoenen zijn
ze nauwelijks te pakken.
Ook zeewolfsmelk is dit jaar opvallend aanwezig. Het is een
overblijvende plant, en zal volgend jaar ook wel hier en daar
domineren. Niet lang geleden was het een zeldzaamheid. Van
Zandvoort tot onze provinciegrens staat hij te pronken langs het
duinfietspad. Ook nabij Hoek van Holland staat hij volop langs
het duinfietspad, te midden van loogkruid, vlieszaad en doorn-

Loogkruid (foto: Peter van der Aart)
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Programma werkgroepen KNNV
Donderdag 14 december, 19:30–22 uur: studieavond
Schijngrassen
Na het opwarmertje van Sieneke brainstormen we eerst over het
programma voor het jaar 2018: wat zijn de wensen en mogelijkheden? Hoe kunnen we dat realiseren? Kom maar met je
ideeën.
Deze avond is verder gewijd aan Schijngrassen, verzorgd door
Koen van Zoest. We kunnen niet meer in zijn oude school terecht
en zullen nu in het IJsclubgebouw de workshop-achtige werkwijze voortzetten. Vanwege onze vondst van Zeerus in de Kikkervalleien/Meijendel besteden we vanavond vooral aandacht aan
de Russenfamilie, maar als de tijd het toelaat ook nog aan het
geslacht Waterbies (Eleocharis).
Neem indien mogelijk je binoculair mee, en ook een verlengsnoer
en contactdoos.

Algemene activiteit voor KNNV- en IVN-leden
Donderdag 9 november, 19:30–22 uur: Ledencontactavond
met bijdragen van iedereen en in het bijzonder van Vincent
Kalkman (van Naturalis).
Locatie: IJsclubgebouw Oegstgeest, Oegstgeesterweg 41, 2341
NZ Oegstgeest. N.B. Tegenover het gebouw liggen sportterreinen
met volop parkeergelegenheid.
Op deze avond kunnen alle leden van KNNV-afdeling Leiden
‘flitsjes’ laten zien over het afgelopen jaar, bijvoorbeeld foto’s
van bijzondere planten of dieren, vakanties en voorwerpen die
gevonden zijn. 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 Vincent Kalkman een beeldpresentatie houden over
plannen om in 2018 een 5000-soortenjaar te organiseren in het
nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen (zie artikel op blz.8).
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 28 december, 13–16:30 uur: Eindejaarsplantenjacht
Ook dit jaar doet onze werkgroep weer mee aan de jaarlijkse
door Floron vormgegeven Plantenjacht: welke bloeiende planten
komen we in deze winterweek tussen kerst en oud en nieuw
tegen? Hoeveel soorten zien we in een uur?
We lopen globaal bezien de route die we op 5 september bij de
Stadsplantenexcursie in de Leidse binnenstad volgden. Na het
eerste uur zoeken we een lokaliteit waar we ons kunnen warmen
(met een warm drankje); daarna staat de teller weer op nul en
speuren we een tweede uur naar bloeiende wilde planten.
Verzamelen op de Doelengracht bij de achteringang van de
Hortus Botanicus.

Plantenwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Plantenwerkgroep staan open voor alle
KNNV-leden, maar ook anderen kunnen ter kennismaking een
keer aan een activiteit deelnemen. Voor de buitenactiviteiten is
opgave vooraf verplicht, zodat mogelijke wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege het weer, tijdig kunnen worden doorgegeven aan,
tenzij anders vermeld, de coördinator van de Plantenwerkgroep
Koen van Zoest: vanzoest@planet.nl.
De studieavonden worden gehouden, tenzij anders vermeld, in
het IJsclubgebouw, Oegstgeesterweg 41, 2341 NZ Oegstgeest.
In het winterseizoen 2017/18 zorgt Sieneke Langelaan aan het
begin van elke studieavond voor een ‘opwarmertje’. Zij zal kort
iets over een plant vertellen: gebruik, naamgeving, legende of
nog iets anders.

Donderdag 11 januari, 19:30–22 uur: studieavond
Grassen
We kijken onder leiding van Koen van Zoest naar grassen. Hoe
heten ook al weer al die onderdelen? Wat is een lemma, wat een
oortje? Aan de hand van (gedroogd) materiaal proberen we
enkele grassen op naam te brengen. Neem indien mogelijk je
binoculair mee, en ook een verlengsnoer of contactdoos.
Donderdag 25 januari, 13–16 uur: winterwandeling
Plantsoen
De winter vordert al flink en het is hoog tijd om ook in dit seizoen
eens naar bomen te gaan kijken: kunnen we ze een naam geven?
Op welke kenmerken letten we daarbij? Verzamelen bij de brug
over de Zoeterwoudsesingel bij de Kraaierstraat.

Activiteiten
Donderdag 19 oktober, 19:30–22 uur: studieavond over
plantengallen
Corrie van Kralingen-Kroon heeft al eerder gallen laten zien en
ons ingewijd in hun wonderbaarlijke wereld. Deze avond gaat zij
daarmee verder en zal ons erbij betrekken om enkele gallen op
naam te brengen. Neem een gallenboek mee, als je dat hebt, en
je loep.

Het verdere programma van onze werkgroep volgt in Bladgroen
van januari 2018. Leg in ieder geval al de studieavonden
vast: 8 februari, 8 maart en 19 april. Op een van deze
avonden komt Gerrit van Ommering van Werkgroep Berkheide
een verhaal houden over de planten van Berkheide; dit naar
aanleiding van het recente boek Bijzonder Berkheide (zie elders
in dit nummer). Zeer de moeite waard. Op een andere avond
laten we elkaar de bijzondere vondsten/waarnemingen van 2017
zien. Bedenk alvast welke foto’s, PowerPoint-presentatie of echt
materiaal jij kunt meenemen. Je hebt nog alle tijd om er iets
moois van te maken; nadere informatie volgt.

Woensdag 8 november, 13 uur: herfstwandeling in De
Houtkamp Leiderdorp
We maken een rondje door De Houtkamp om naar bomen te
kijken, gewone en bijzondere. Sommige hebben nog mooi verkleurende bladeren, andere zijn al kaal en moeten we aan andere kenmerken proberen te herkennen.
Verzamelen op de parkeerplaats aan het eind van de Van
Diepingenlaan, vlak bij de Persant Snoepweg.

Vogelwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Vogelwerkgroep staan open voor alle
KNNV-leden, dus niet alleen voor leden van de werkgroep. Ter
kennismaking kunnen ook niet-leden van de werkgroep zich
aanmelden, maar bij limitering van het aantal deelnemers (bij
excursies maximaal zestien, tenzij anders vermeld) krijgen

Donderdag 9 november is er de Ledencontactavond,
zie onder Algemene Activiteit. Verder is er in november geen
studieavond van de Plantenwerkgroep.
Zaterdag 9 december: Floron-dag in Nijmegen Voor meer
informatie: http://www.floron.nl/actueel/activiteitenagenda.
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werkgroepsleden voorrang bij de plaatsing.
Opgave voor de excursies uiterlijk vóór donderdag 20 uur
voorafgaande aan de excursie per mail bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83, of bij degene die bij de emailberichtgeving in zijn plaats genoemd staat. Ieder wordt
verzocht om de avond vóór de excursie zijn e-mail te raadplegen.
Eventuele belangrijke mededelingen worden 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.

Koos Dansen was hoofd voorlichting en hoofdredacteur van het
beschermersblad van het Geldersch Landschap. Hij is nu met
pensioen en actief lid van de Vogelwerkgroep Arnhem, medewerker van het tijdschrift Natuurfotomagazine en medeauteur
van het Praktijkboek voor Vogelfotografie.
Plaats: MEC Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 110 (ook goed
bereikbaar met openbaar vervoer).
Aanmelden uiterlijk zo 19 nov bij Anke Burgers, amm.burgers
@gmail.com, tel. 071–57.67.870.
Zaterdag 2 dec: Landelijke SOVON-dag.
Organisatie SOVON. Zie www.sovon.nl
Zondag 17 dec: excursie Eendragtspolder en Rottemeren,
Rotterdam
Vertrek 8 uur, Zwembad De Vliet.
Als het water in de Rotte door overvloedige regenval te hoog
dreigt te worden, dan wordt het teveel aan water tijdelijk opgeslagen in de Eendragtspolder. In deze polder bevinden zich plas-/
drasgebiedjes en eilandjes, en langs de oever van de Zevenhuizerplas ligt een moerasbosje. De natuurwaarde van de waterberging stijgt met de jaren. Het is inmiddels een paradijs voor
watervogels zoals de nijlgans, Canadese en grauwe gans, lepelaar, blauwe en zilverreiger, watersnip, kievit, bergeend, krakeend, kuifeend, waterhoen en ga zo nog maar even door.
Aanmelden uiterlijk do. 14 dec. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83.

Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst voor de leden. Deze
bijeenkomst kan een studieavond over een interessant onderwerp zijn, verzorgd door een van de leden zelf of door iemand
die uitgenodigd is. De bijeenkomst kan ook een ander doel
hebben, namelijk om het programma voor het nieuwe jaar te
bepalen. Ideeën voor het programma zijn uiteraard altijd van
harte welkom.
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 7 jan: excursie Starrevaart
Vertrek 8 uur, Zwembad De Vliet.
In deze klassieke winterexcursie staan de wintergasten centraal;
we hebben goede kansen op brilduiker, nonnetje, smient, rosse
stekelstaart en misschien kleine zwaan. We maken de rondwandeling om het water op zoek naar kramsvogels en koperwieken
en gaan daarna al telescopenderwijs de plas afzoeken naar
eenden en steltlopers. En natuurlijk proberen we ook de ijsvogel
weer te vinden. Kortom, een excursie met een breed scala aan
vogels.
Aanmelden uiterlijk do. 4 jan. 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, tel. 06–51.19.09.83.

Activiteiten
Zaterdag 18 nov: excursie Doove Gat (voorheen Hooge
Boezem) en Bilwijk bij Haastrecht
Vertrek 8 uur, Zwembad De Vliet.
Onder Haastrecht ligt een vrij nieuw natuurgebied dat zeer populair is onder weidevogels, watervogels, zangvogels en tal van
doortrekkers. Plassen worden afgewisseld door weilanden en in
de plassen bevinden zich eilandjes. Het gebied is in totaal ongeveer vijftig hectare groot. Soms zijn er wel duizenden vogels
aanwezig, waaronder men tot grote verrassing de poelruiter,
porseleinhoen, steltkluut en Cetti’s zanger kan aantreffen.
Aanmelden uiterlijk do. 16 nov. 20 uur, bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl, 06–51.19.09.83).

Zaterdag 27 jan: fietstocht Lagenwaardse polder, Alphen
aan den Rijn
Deze keer een sportieve fietsexcursie van ongeveer 18 km door
de Lagenwaardse polder (Alphen a/d Rijn) en de Munnikkenpolder (Leiderdorp). In de Lagenwaardse polder verblijven ’s winters
diverse soorten ganzen, zwanen en eenden. Laat je dus onder
leiding van Marco Witte en Ron Mes dicht bij huis verrassen.
Verzamelen met fiets om 10 uur bij Ron Mes thuis: Hoofdstraat
98, 2351 AM Leiderdorp.
Aanmelden uiterlijk 25 febr, 20 uur, bij Anke Burgers, amm.
burgers@gmail.com, tel. 071–57.67.870.

Woensdag 22 nov: presentatie ‘Verrassend vogels kijken
dicht bij huis’ door Koos Dansen
Aanvang 20 uur
Natuurbeschermer, fotograaf en verteller Koos Dansen neemt
ons mee op een denkbeeldige fietstocht van ongeveer vijftig km
langs en door zijn favoriete plekjes en stekjes in en om zijn
woonplaats Arnhem, waar hij in de afgelopen jaren 150 soorten
vogels fotografeerde. Volgens hem kun je vrijwel overal in ons
land binnen wandel- en fietsafstand van huis geweldig van vogels
en natuur genieten. Des te meer natuurlijk naarmate de verscheidenheid aan biotopen en landschappen groter is, zoals op
de overgang van de Veluwe naar het laagland langs Nederrijn en
Linge. Arnhem is wat dit betreft rijkelijk bedeeld met bos, heide,
landgoederen, rivier met uiterwaarden, de stad met hier en daar
nog natuurrijke braakliggende veldjes en een nieuw nat landschapspark in ontwikkeling tussen Arnhem en Nijmegen. Zo
komen soorten aan bod en in beeld als klapekster, grauwe
klauwier, zwarte en groene specht, appel- en goudvink, gekraagde en zwarte roodstaart, koekoek, blauwborst, oeverzwaluw,
visarend, smelleken, boomvalk en tal van soorten steltlopers en
eenden. Ook is er oog voor het geheel van landschappen, flora
en andere fauna.

En om alvast in de nieuwe agenda te reserveren:
Zaterdag 17 febr: excursie Ganzenhoek, Berkheide
Meer informatie in de volgende editie van Bladgroen.

Paddenstoelenwerkgroep
Zaterdag 18 november, excursie in de Coepelduynen te
Katwijk
Vertrek: 10 uur
We gaan toch maar weer een poging wagen op zoek naar wasplaten en aardtongen. Drie maal moet scheepsrecht zijn.
Verzamelen bij de Uitwatering Katwijk, noordzijde, om 10 uur.
Leiding: Hans Adema.

6

Heel soms wordt de datum kort tevoren gewijzigd. Bel of mail
dus naar Jeannette voor de zekerheid of kijk kort tevoren op de
website (www.knnv.nl/leiden).

Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep houdt op elke eerste dinsdag van de maand
tot en met april 2018 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,
tel. 071–88.86.585, KNNVLeiden5@gmail.com.

Eerstkomende data van de mossenavonden:
Dinsdag 7 november, 20 uur;
Dinsdag 12 december (!) i.p.v. 5 december, 20 uur;
Dinsdag 9 januari (!) i.p.v. 2 januari, 20 uur;
Dinsdag 6 februari, 20 uur.

Verslag ALV IVN regio Leiden
Algemene Ledenvergadering gehouden op 29 maart 2017 in het gebouw MEC Oegstgeest
8. Samenstelling bestuur:
Onze penningmeester Leo van den Ouden gaat verhuizen naar
Zeeland. Joop Vlieg gaat het werk overnemen. Ria doet nu de
ledenadministratie. Floris vraagt de ALV het zittende bestuur
(inclusief Joop Vlieg, die volgens het rooster aan de beurt was
om af te treden) te herkiezen. Dat gebeurt bij acclamatie. Floris
meldt, dat als Joop inderdaad de nieuwe penningmeester gaat
worden, de taken van ‘vicevoorzitter extern’ vacant zijn. We
zullen dat dan zo goed of zo kwaad als het gaat verdelen over
de andere bestuursleden. Mocht zich een aspirant nieuw bestuurslid aandienen, dan zou dat prachtig zijn. Hij of zij zou dan
op de eerstvolgende ALV voorgedragen worden voor verkiezing.
9. Er worden met aller instemming van de aanwezigen drie
mensen tot erelid benoemd: Els Löhr, Gerard van der Klugt en
Leo van den Ouden. De tekst die zij op de bijbehorende oorkonde meekregen, luidt:
- ‘IVN’ster van het eerste uur, van alle markten thuis, permanent
educatief’ (Els);
- ‘Weet harten te winnen voor torren en spinnen’ (Gerard);
- ‘Bijna twee decennia een fantastische penningmeester: betrouwbaar, punctueel en flexibel’ (Leo).
Wat zij nog te goed houden is een cadeaubon van 25 euro. Deze
zal binnenkort aan hen worden overhandigd.
10. Er zijn negen jubilarissen die 25 jaar IVN-lid zijn. Zij krijgen
een speldje. Het zijn: Peter van den Berg, Jack Boogmans, Mariëtte Elshoud, Ina Galavasi, Wouter Gerstel, Corina de Jong, Nel
Nooijen, Cobie van Rijn en Els Witte. Degenen die niet aanwezig
zijn krijgen hem thuisbezorgd.
11. Rondvraag en afsluiting
• Gerard v.d. Klugt: 2018 is een vijfduizendsoortenjaar in Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit komt in de nieuwsbrief van april.
• Leids Nieuwsblad, vroeger werd alles geplaatst, nu moet je
maar afwachten. Maddy heeft contact. Het blad heeft plaatsgebrek en laat beurtelings dingen vallen. In november is een perswandeling geweest. Eigenlijk kwam alleen het Leidsch Dagblad
opdagen.
• Lex vindt de website mooi. Er ontbreken een paar werkgroepen.
Vacature Nanko, een coördinator wandelingen en een voorzitter
externe contacten zouden er op kunnen.
• Peter meldt dat oud-lid Stans Eikelenboom op 95-jarige leeftijd
is overleden.
12. Floris sluit de ALV rond 21 uur en het is pauze.

1. Opening en mededelingen:
Opening om 20:03 uur door Floris de Boer. Welkom aan alle
aanwezigen. Er zijn circa 22 mensen aanwezig.
Na de pauze een presentatie over parken door Hein van Bohemen.
2. Er zijn dertien afmeldingen, waaronder die van Joop Vlieg.
3. Op de notulen van de ALV van 23 maart 2016 zijn enkele
aanmerkingen:
- blz.1 de coördinator van werkgroep Basiscursus Natuur is Hans
ter Mors;
- blz.1 Joop, Maddy en Floris trekken de viering van het jubileum;
- blz.2 de juiste term is ANBI-status. Floris meldt dat het bestuur
bij gebrek aan noodzaak niet gekozen heeft om een aanvraag te
doen voor de ANBI-status. Op verzoek van Lex Burgel zegt hij
toe dat dit punt nog een keer expliciet in het bestuur aan de orde
komt.
4. Jaarverslagen van de werkgroepen over 2016: deze zijn per
e-mail verspreid en reeds in de coördinatorenvergadering besproken. Hier zijn geen verdere opmerkingen over.
5. Jaarverslag bestuur: er zijn geen opmerkingen over dit verslag.
Op blz. 2 (onder a.) staat dat er 1q5 docenten meewerken aan
de NGO. Dat moet zijn: 15.
6. Jaarplan bestuur: het jubileumplan staat in het magazine.
- blz. 2: Marijkes achternaam is Hollander (zonder voorvoegsel).
- Naar aanleiding van het jaarplan meldt Dineke Kistemaker
desgevraagd, dat afgelopen zaterdag de maart-jubileumexcursie
in de Noordduinen van Noordwijk werd gehouden. Er waren
dertig mensen, onder wie elf kinderen. De P.R. voor de jubileumexcursies doet de gids zelf. Floris zal de betreffende gidsen
mailen en een P.R.-lijst sturen.
- De februari-jubileumexcursie in Leiderdorp was ook goed bezocht. Er waren zes kinderen. In januari, in Hillegom, waren er
achttien aanwezigen. Het was toen slecht weer.
- Op zondag 18 juni is ons jubileumfeest gepland. Het is goed
om deze datum nog eens in de nieuwsbrief te zetten.
7. Financieel verslag 2016.
a. Leo licht toe dat hij de laatste jaren eigenlijk geen begroting
meer maakt, omdat hij dat als zinloos ervaart. In feite geldt de
rekening over het afgelopen jaar toch als begroting. We gaan
dus al een tijdje uit van een jaarlijks continuüm in het uitgavenpatroon.
b. De uitgaven voor de NGO zijn in 2017 en 2018. Geen opmerkingen.
c. Verslag financiële commissie 2016: de leden Kees Verweij en
Lex Burgel hebben de stukken bestudeerd en goed bevonden.
d. Voor de financiële commissie van het jaar 2017 wordt een lid
gevraagd. Lex stelt zich nog een jaar beschikbaar. Peter van den
Berg stelt zich beschikbaar als opvolger van Kees. Dank aan Kees!
e. 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.

Na de pauze met drankjes en hapjes vertelt Hein van Bohemen
over natuurlijke parken en tuinen in Nederland. De ontwikkeling
van tuin- en parkontwerpen door de eeuwen heen komt ter
sprake. Na dit interessante gedeelte zijn er nog drankjes en
hapjes. Daarna gaat iedereen weer zijns/haars weegs.
Ria Fijn van Draat, secretaris
N.B. Voor foto nieuwe ereleden: zie vorige Bladgroen blz. 4.
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Hollandse Duinen rijkste natuurgebied van NL?
Medewerking gevraagd in 5000-soortenjaar!
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de realisatie van het
nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen. Dit park, dat loopt van
Hoek van Holland tot voorbij Noordwijk, bevat strand, duin,
binnenduinbos en enkele poldergebieden. Behalve als natuurgebied wordt het terrein elk jaar ook door meer dan een miljoen
bezoekers gebruikt om te wandelen, sporten of om hun honden
of kinderen uit te laten. De beheerders van het gebied willen
graag de bekendheid van het nieuwe nationaal park vergroten
en aandacht richten op de unieke natuurwaarden. Om dat te
doen wordt in 2018 een 5000-soortenjaar georganiseerd. Gedurende dat jaar wordt er een groot aantal inventarisatieactiviteiten
georganiseerd, met als ludiek doel onze duinen bekendheid te
geven als het soortenrijkste natuurgebied van Nederland.
De werkelijke doelen van het project zijn om een jaar lang het
werk van vrijwilligers aan dieren en planten onder de aandacht
van een breed publiek te brengen, nieuwe vrijwilligers te werven
en het contact tussen duinvrijwilligers uit verschillende gebieden
te bevorderen. Een groot aantal landelijke en regionale organisaties hebben hun medewerking al toegezegd en zijn bezig met
de voorbereiding van activiteiten.
Deze activiteiten variëren van een regionale nachtvlindernacht
waarop we op 10 plekken willen tellen (i.s.m. De Vlinderstichting)
tot een stranddag waarop er op een aantal plekken langs de kust
gekord wordt (i.s.m. met Anemoon). Iedereen kan activiteiten
voor dit project aandragen. De gegevens worden ingezameld via
www.waarneming.nl maar mensen die gebruik maken van andere portals kunnen dat natuurlijk gewoon (blijven) doen. In
december komt er een speciale website beschikbaar waarop de
voortgang te volgen is.
Op www.hollandsduin.waarneming.nl is de afgrenzing van het
gebied te zien.
Eind 2017 worden het jaarprogramma openbaar gemaakt maar
twee belangrijke data zijn al bekend:
• 6 januari 2018: Aftrap, o.a. excursies gericht op stranddieren,

planten, mossen, vogels en waterdieren. We gaan kijken hoeveel
dieren en planten er in hartje winter gevonden kunnen worden.
Op het einde van de dag is er bij het bezoekerscentrum van
Meijendel een soort nieuwjaarsborrel voor vrijwilligers uit de hele
duinstreek.
• 25-27 mei 2018: Inventarisatieweekend. Tijdens dit weekend
vindt een groot aantal excursies plaats. Het weekend is niet
gericht op een breed publiek maar echt bedoeld voor de groene
vrijwilligers.
Het project wordt getrokken door Dunea, Staatsbosbeheer, EIS
Kenniscentrum insecten en Waarneming.nl, maar naar verwachting zullen er op het eind meer dan 20 organisaties bij betrokken
zijn waaronder regionale verenigingen zoals KNNV Den Haag en
Delfland. Daarnaast zullen tientallen specialisten helpen bij determinaties en zal een tiental studenten en vrijwilligers van
Naturalis worden ingezet bij het veldwerk en het sorteren van
materiaal. Om 5000 soorten te halen is de inzet van heel veel
mensen nodig. Met vogels en planten redden we het niet en dus
moeten we ook heel actief aan de gang met groepen als paddenstoelen, kevers, waterdieren en bodemleven.
Bij Staatsbosbeheer komt een speciaal loket voor het aanvragen
van vergunningen.
We gaan proberen om het project een jaar lang veel in het regionale en landelijke nieuws te houden. De verzamelde gegevens
worden uitgewerkt voor een rapportage die eind 2019 zal worden
gepresenteerd op een groot provinciaal symposium voor de
duinvrijwilligers.
Heb je vragen over het 5000-soortenjaar of ideeën of verzoeken
om ondersteuning bij het opzetten van bijzondere activiteiten,
neem dan contact op met Vincent Kalkman (vincent.kalkman@
naturalis.nl) of kom naar de ledencontactavond KNNV/IVN
Leiden op 9 november a.s. (zie ook blz. 5 bovenaan).
Vincent Kalkman

Verslag insectenexcursie Park Cronesteyn
Van de meest rustige diertjes zijn foto’s genomen en een aantal
van deze is ongetwijfeld op waarneming.nl verschenen.
De uurtjes vlogen al even snel om als de vliegende diertjes zelf.
Een uiterst geslaagde middag, beslist voor herhaling vatbaar!
Met dank aan de excursieleider en alle mede-belangstellenden!
Jan Westgeest

Onder leiding van KNNV- én IVN-lid Gerard van der Klugt is op
9 juli voor leden van IVN en KNNV en voor andere belangstellenden een excursie gehouden in Park Cronesteyn. Deze activiteit
was vooral gericht op vliegende insecten. Stralend weer en geen
wind, idealer weer kun je je voor dit type excursie niet voorstellen. Met sleep- en vlindernetten, loep- en zuigpotjes, zuigbuisjes,
insectengidsen en andere zoekhulpmiddelen gewapend trok een
gezelschap van twaalf personen een deel van het, gelukkig nog
niet gemaaide, park door om insecten te vangen in de ruige
grondbegroeiing tot in laaghangende boomtakken. Dat leverde
een bonte variatie aan fraaie kriebelbeestjes op, van bijen- tot
bijvliegsoorten, wantsen en cicaden, dag- en nachtvlindertjes,
juffers en libellen, sprinkhanen, kevers, rupsjes en ook spinnen.
Gerard legde uit hoe de verschillende hulpmiddelen om de diertjes te vangen, konden
worden gebruikt en liet de ‘excursisten’ er zelf
mee oefenen. Het aardige daarbij was dat
men ook veel aandacht voor elkaars vangsten
vertoonde en iedereen de rijke, uiteenlopende vondsten uitgebreid kon bewonderen en
bestuderen. Daarna konden de diertjes weer
vrij verder gaan met waar ze mee bezig waren. Vuurmot
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Een kostganger

Boerhaave in Voorhout
Verslag KNNV-excursie in de voetsporen van Boerhaave.

Tijdens het inventariseren in de Zeereep op 16 juni 2017 kwam
de vraag naar voren hoe
de Walstrobremraap nu
eigenlijk parasiteert. De
KNNV waardig hebben we
dat grondig onderzocht
door een bremraap uit te
graven (de KNNV heeft
hiervoor een speciale vergunning) en vervolgens te
bekijken hoe de plant ondergronds verbonden is
met zijn gastheer, vrijwel
altijd een walstro. In dit
geval: Glad walstro. Met
zuigorganen verschaft de
plant zich voedingsstoffen
en water; deze is dus een
uitvreter. De gastheer
gaat er niet aan dood,
maar heeft er waarschijnlijk geen voordeel bij. Het
paar is onafscheidelijk, al
komt de liefde maar van één kant! De één kan prima zonder de
ander, maar andersom kan de ander absoluut niet zonder de
één. Na ons onderzoek is het paar gedroogd en onder dankzegging opgenomen in de collectie van het Herbarium/Naturalis.

Maar eerst naar de Klimopbremraap (zie foto) dicht bij zijn geboortehuis, ontelbaar veel exemplaren!
Op 1 juli leidt onze
gids Arie Dwarswaard, bestuurslid
van Stichting Het
Boerhaavehuis, ons
naar Boerhaaves
lijfspreuk Simplex
veri sigillum (eenvoud is het kenmerk van het ware). Deze stichting heeft de spreuk
een prominente plaats gegeven in het pad naar het geboortehuis.
In het huis woont een predikant. Het is niet toegankelijk. Hermannus Boerhaave was zelf ook bijna predikant geworden, net
als zijn vader. Maar hij meende dat zijn kansen op succes nihil
waren, toen het gerucht ging dat hij een aanhanger van Spinoza
zou zijn. Hij zag af van de theologische richting en ontwikkelde
zich tot de Boerhaave zoals we hem nu kennen: wetenschapper
van internationaal niveau.
De tuin is dagelijks toegankelijk tussen 10 en 16 uur. Deze renaissancetuin is een groen paradijsje in onze randstad. Rond het
borstbeeld van Boerhaave is een stilteplek met bankjes waar je
heerlijk kunt zitten.
De kruidentuin herinnert
aan Boerhaave als arts.
Een bezoek aan dit plekje
Voorhout is een aanrader.
Hermannus
Boerhaave
1668 – 1738
Boerhaavehuis en -tuin:
Kerkweg 11, 2215 KM
Voorhout
www.boerhaavehuis.nl
restaurant: aan de overkant van de weg.
Jeannette Teunissen

Koen van Zoest, Plantenwerkgroep KNNV Leiden

Tien voor Leidse stadsplantenjacht, 5-9-2017
Een geslaagde actie mag het heten: de stadsplantenjacht georganiseerd door de plantenwerkgroep van de KNNV in Leiden. Tien
deelnemers trokken op 5 september door de oude binnenstad
rond de Pieterskerk om wilde straat- en steegplantjes te bekijken.
En er werden vele maar vooral ook enkele heel bijzondere
planten gevonden; gewoon zo maar op straat.
Koen van Zoest had de route goed uitgezet. Hij trakteerde z’n
gehoor op subtiele verschilletjes tussen planten die op het eerste
gezicht nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Hans Adema
voegde daar enkele bladzijden aan toe en Corrie van Kralingen
scoorde eveneens de nodige bloempunten. Het werd een levendig geheel.
Maar het alleraardigst was misschien wel dat er twee plantjes
die echt uitzonderlijk zijn, op ‘telmee’ konden worden geplaatst:
Zwartsteel (Asplenium adiantum-nigrum; foto onder) en Stijf
hardgras (Desmazeria rigida; foto rechts).
Jan Westgeest

+++++++++++++++++++++++++++

boven: Stijf hardgras (de licht gekleurde vertakte sprieten)
links: Zwartsteel
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Charlotte Matthijsse in Nepal

Inleiding
Charlotte Matthijsse is secretaris van Vogelwerkgroep Teylingen.
Zij en haar partner Cor Matser komen al heel lang in Nepal. Cor
al vanaf 1979, Charlotte vanaf 1989. Dat was haar eerste reis
naar India en Nepal. Ze had toen vijf maanden onbetaald verlof
van haar werk als lerares biologie aan het Haags Montessorilyceum, waar ze 31 jaar lang les heeft gegeven. Omdat ze niet
alleen als toerist naar Nepal gaat maar daar ook allerlei mensen
ondersteunt, heb ik haar gevraagd om mij daar eens iets over
te vertellen.
Het land en de reisdoelen
Zowel Cor als Charlotte hadden al veel ervaring met bergwandelingen in Europa. De eerste keer, in 1989, trok ze, gefascineerd
door het Hindoeïsme, naar India en ook naar Nepal. In 1995
kwam ze er weer, en daarna pas weer in 2007, gevolgd door
reizen in 2009, 2011, 2012, 2013 en 2016. Een aardbeving,
gevolgd door een negatief reisadvies, zette een streep door een
voorgenomen reis in 2015.
Bij deze reizen ging het in eerste instantie om trektochten in de
vorm van bergwandelingen. Daar bleek al gauw dat wandelen in
de bergen van Nepal voor Europeanen vooral betekent dat je
moet kijken waar je loopt en dat er weinig gelegenheid is voor
directe natuurbeleving. Met andere woorden: voettochten en
vogelen zijn onverenigbaar en dat heeft ook te maken met de
noodzaak om op tijd op de bestemming te geraken.
Nepal is een langgerekt land. De lengteas loopt van westnoordwest naar oostzuidoost. Het land is ongeveer 200 km breed en
800 km lang. In het zuiden ligt laagland. Dat maakt deel uit van
de Gangesvlakte. Langs de noordgrens met Tibet ligt onder
andere de Mount Everest, een van de acht bergen in Nepal van
meer dan 8000 m hoogte. Er zijn in Nepal zelfs 19 toppen boven
de 7000 m. Het land heeft weinig eigen hulpbronnen en is in
sterke mate afhankelijk van India.

de jaar, toen hij drager bij een van hun trektochten was.
Nayandra is inmiddels 23 en Charlotte en Cor beschouwen hem
als hun Nepalese zoon. Zij ondersteunen hem bij het bekostigen
van zijn studie civiele techniek. Na de aardbeving van 2015 was
hij een poosje zoek, maar via facebook is het contact weer
hersteld. Het huis van zijn ouders is tijdens de aardbeving ingestort en is nu met steun van C & C weer opgebouwd. In het dorp
zijn nu ook elektriciteit, telefoon, mobiele telefonie en zelfs een
cybercafé. Veel Nepalezen hebben tegenwoordig een smartphone, maken daarmee foto’s en zitten op facebook.
Geleidelijk aan is het accent verschoven van (zware) trektochten
naar de meer op de natuur en beleving gerichte bergwandelingen.
In 2009 ontmoette Charlotte in een lodge een vrouwelijke gids.
Zij heet Sunita Gurung, werkte toen voor een Nepalees reisbureau voor en door vrouwen (3 Sisters) en toonde zich zeer
geïnteresseerd in de activiteiten van C & C. In 2011 boeken ze
bij Sunita. C & C trekken dan met jonge Nepalese vrouwen als
gidsen en dragers. Zij vinden vogelen net zo leuk als C & C.
Sunita heeft inmiddels de Himalayan Daughters Bird Club opgericht, een vogelkijkclubje voor vrouwen.
Buiten de twee trekking-seizoenen, die bij
elkaar maar vier maanden duren, gaan ze
samen vogelen. Sunita gidst inmiddels ook
voor Ker & Downey, een Amerikaanse touroperator.
De vogels
Nepal heeft een rijke avifauna. Dat komt onder andere door de
grote variatie in hoogte en klimaat: van tropisch warm tot arctisch
koud in de bergen.
Er is een goede veldgids voor de vogels van Nepal, zowel in het
Engels als het Nepalees. De gids, Birds of Nepal, is geschreven
door de Engelsen Richard Grimmett, Carol Inskipp en Tim Inskipp.
Nepal ligt op een migratieroute van onder andere steppearenden
en gieren, maar ook alle soorten eenden en veel steltlopers die
wij hier zien, komen er overwinteren, evenals fuut en meerkoet.
Nepal telt 782 soorten vogels en Charlotte heeft er daarvan inmiddels al 435 gezien, maar ze vindt zichzelf geen soortenjager.
Vanuit haar onderwijsachtergrond gaat het eerder over coaching
en kennisoverdracht. De verwondering is nooit ver te zoeken:
een torenvalk schrikt een groep grandala’s (Grandala coeilicolor)
op. De mannetjes van deze lijstersoort zijn van een ongelofelijk
korenbloemblauw. Dit leidt wel tot de conclusie dat de telescoop
voortaan mee moet. En als ze dan anderen erdoor laat kijken,
zijn dat al snel vogelaars in de dop. Ze pikt op een gegeven
moment een haar onbekend geluid op, dat haar doet denken aan
het geluid van zilvermeeuwen op de voedsel- of slaaptrek. Dat
blijkt de grote baardvogel (Psilopogon virens) te zijn, een vogel
ter grootte van een kauw, maar veel kleuriger. Tijdens een van
de trektochten richten ze de scoop erop en vragen zich af

De mensen
Het land is een etnische lappendeken, elk met een eigen moedertaal en daarbinnen vaak ook nog opgesplitst. In de berggebieden zijn het vooral mongoloïde rassen en in het laagland meer
Arisch (verwant aan de Indiërs). Charlotte beschrijft de Nepalezen als ontzettend aardig, gastvrij, prettig in de omgang, dit alles
onder het motto: ‘Come as a guest, go as a friend’.
C & C zijn door een aantal ontmoetingen zeer betrokken geraakt
bij Nepal en meer bepaald bij een aantal Nepalezen. In de eerste
plaats is dat Nayandra Kulung, die zij kennen vanaf zijn zestien-
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waarom de vogel een vrucht in zijn bek heeft en die niet opeet.
Het antwoord dient zich aan als er een vrouwtje landt en de
vrucht door het mannetje wordt aangeboden. Dit is het soort
kennis dat ze graag overdraagt: de combinatie van verwondering
en feitelijke kennis. Bij deze trektochten wordt snel duidelijk dat
er bij de gidsen een groot gebrek aan goede veldkijkers is. C &
C spannen zich dan ook in om daar wat aan te doen, hetzij door
het meenemen van gebruikte kijkers, hetzij door aanschaf van
nieuwe.
De reizen naar en in Nepal
In 2007 bereiken C & C een hoogte van 5600 m en in 2009 doen
ze het rondje Annapurna met een pas van 5400 m. Daarna doen
ze het – wat trektochten betreft – wat rustiger aan.
In 2016 begint de reis met vliegen naar Abu Dhabi en dan naar
de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Daar doen zij een Nepalese
simkaart in een van hun telefoons. Na een overnachting in een
hotel vliegen ze door naar Pokhara, ongeveer 280 N en 840 O,
150 km ten noordnoordwesten van Kathmandu. Daar begint de
eigenlijke reis. Het grote verschil met bergwandelingen in Europa is dat de wandelwegen in Nepal in feite de hoofdwegen zijn.
In Europa loop je in de bergen veelal door verlaten gebieden, in

Nepal gaat het meestal dwars door de bewoonde wereld, van
klimaatzone naar klimaatzone. Heel veel transport gaat te voet
en de lasten die door Nepalese mannen en vrouwen gedragen
worden, zijn naar westerse begrippen onvoorstelbaar. Lingua
franca is het Nepalees, een dialect van het Hindi. Toeristen
kunnen zich goed redden met Engels. Het is zaak om bewust om
te gaan met de voedselhygiëne, want een voedselvergiftiging ligt
altijd op de loer. Dus: niet je vingers aflikken, vaak je handen
wassen en altijd flessenwater drinken. Veilig lopen vraagt veel
aandacht, maar ook het aanpassen van de dag-afstanden aan
de conditie, zeker in de hooggelegen gebieden. Verder botten en
gewrichten ontzien, niet alleen op pad gaan en op elkaar passen.
Bij de zorg voor de eigen gezondheid hoort ook een serie vaccinaties, voedingssupplementen, een EHBO-set en een medicijnvoorraadje. Het is verstandig om Buitenlandse Zaken over het
reisplan te informeren. Last but not least: een goede reisverzekering. Helikopterevacuaties zijn kostbaar!
Terug in Nederland
Bruinbrood met kaas, het eigen bed. En nog eens filosoferen over
de zingeving van het eigen bestaan.
Lex Burgel

Bijzonder Berkheide
een boek over het duingebied tussen Katwijk en Wassenaar
In de loop van 2017 is een bijzonder jubileumboek over Berkheide verschenen. De titel is meteen toepasselijk:
‘Bijzonder Berkheide’.
Het past bij het veertig jarig bestaan van Werkgroep Berkheide
die – samen met Stichting Berk-heide Coepelduijnen – zich inspanningen getroost ter bescherming van dit fraaie natuurgebied
tussen Katwijk en Wassenaar.
De rijkdom aan illustraties valt meteen al op. Dit tekent ook de
gevarieerde biodiversiteit van Berkheide onmiddellijk en uitvoerig. De veelheid aan hoofdstukken en het uiteenlopende karakter
daarvan op ruim driehonderd pagina’s vormen de aankondiging
van een waaier van invalshoeken van waaruit Berkheide en
aanliggende plaatsen kan worden verkend: biologisch, historisch,
recreatief, economisch (drinkwaterwinning!) en beheersmatig.
Een niet gering aantal specialisten op zeer uiteenlopende terreinen heeft ertoe bijgedragen dat de lezer zonder twijfel vele
nieuwe wetenswaardigheden zal tegenkomen; soms ook wel
herhalingen, maar die zijn als geheugensteuntje prima te pruimen. Het boek laat zich dan ook gerust even wegleggen zonder
dat de lezer bang hoeft te zijn de draad kwijt te raken, als de
stroom van informatie even tot duizelingen leidt.
Het boekwerk nodigt onweerstaanbaar uit om in Berkheide op
ontdekkingstocht(en!) te gaan voor wie deze omgeving nog
helemaal niet kent. Het straalt aan alle kanten uit dat in dit
overzienbare natuurgebied onvoorstelbaar veel te vinden en
beleven valt.
Maar het is zeker ook een aanrader voor wie Berkheide al goed
kent, of misschien beter gezegd: denkt te kennen. Achteraf
zullen de vele deskundige auteurs ongetwijfeld in staat gebleken
te zijn zelfs elkaar vele malen te hebben verbaasd…
Kortom, een boek vol boeiende weetjes en feiten; een schitterende diversiteit spreekt eruit. Het lijkt de natuur zelf wel. Maar
tevens een krachtig pleidooi voor blijvende bescherming van dit
soort waardevolle gebieden. Beslist iets om zuinig op te zijn!
Meer verklap ik er niet van (dat zou trouwens onbegonnen werk
zijn). Ontdek het zelf maar.
Jan Westgeest

Gerrit van Ommering, Gijsbert van der Bent & René van Rossum
(redactie) 2017, Bijzonder Berkheide. Uitgevers: Werkgroep
Berkheide / Stichting Berkheide Coepelduijnen, Katwijk.
Prijs: € 24,95. Te bestellen via boekhandels in de ‘ruime’ regio
en via internet bij Stichting Duinbehoud (www.duinbehoud.nl/
shop/) of bij Van Stockum te Den Haag
(http://www.vanstockum.nl/search?q%5Bnur%5D=&search).
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Vanuit de IVN Gidsenopleiding 2017-2018
Dag allemaal,
Wij zijn Roberta Segaar en Caroline Grimbergen én natuurgidsen
in opleiding. In het afgelopen jaar, in januari, zijn we begonnen
met de opleiding. Echt een hartstikke leuke opleiding, hebben
we gemerkt! We laten u graag ervan meegenieten, daarom hier
een stukje in Bladgroen.
In januari 2017 zijn we dus begonnen en het eerste halfjaar zit
erop. De zomervakantie is voorbij en inmiddels is deel 2 alweer
begonnen! De eerste lessen waren meteen weer inspirerend!
Het jaar begon met oriëntatie, een oriëntatie op de natuur, zowel
in de eigen woonomgeving als breder, maar vooral ook kennismaking met elkaar. We zijn begonnen met een groep van 35
mensen van verschillende pluimage. Van jong tot oud, gepensioneerd, werkzaam in diverse banen, met gezin of zonder. Heel
divers, maar allemaal met een zelfde interesse voor de natuur
en gemotiveerd om natuurgids te worden. Helaas zijn er (om
heel legitieme redenen) drie mensen afgehaakt.
Het programma van de opleiding is zo, dat we om de week op
maandagavond naar ‘school’ gaan en dat er in dezelfde week op
zaterdag¬morgen een excursie is. De excursies in het eerste deel
van de opleiding waren meestal in de buurt van Leiden. We zijn
bijvoorbeeld naar de Boterhuispolder geweest, maar ook in
Poelgeest en de Heemtuin. Wat ontzettend leuk was, was het
bodemonderzoek in de Leidse Hout. Daar hebben we heuse
grondboringen gedaan, soms wel drie meter diep! Op die manier
hebben we studie gemaakt van de verschillende grondlagen,
maar ook gezien hoe hoog het grondwater stond.
Een andere ontzettend leuke excursie was ‘natuurbeleving in het
Panbos’. Het was nog donker, vroeg in de ochtend. We zagen de
zonsopkomst tijdens een stiltewandeling en maakten mee hoe
het bos wakker werd. Werkelijk uniek! Daarna hebben we de
morgen gevuld met meditatie, verhalen vertellen én horen, natuurschatten zoeken en zintuigenbeleving. Heerlijke dag!
Een aspect dat eigenlijk door de hele opleiding heen loopt is het
volgen van een natuurgebiedje dat het jaar rond openbaar
toegankelijk is. Dit wordt het adoptieterrein genoemd. De terreinen die gevolgd worden door onze groep zijn De Strengen (bij
de Merenwijk), het Wijkpark in de Merenwijk, de Munnikkenpolder in Leiderdorp, Polderpark Cronesteyn, Meijendel, De Hertenkamp in Wassenaar, Lentevreugd, Huys te Warmont, Duijvenvoorde in Voorschoten, Polders Poelgeest, Plantsoen in Leiden,
Noordduinen in Noordwijk en het Keukenhofbos in Lisse. In zo’n
adoptieterrein onderzoeken we verschillende zaken die met flora
en fauna te maken hebben, bekijken we de geschiedenis, maar
ook de toekomst, onderzoeken we mogelijkheden, maken we

praktijkopdrachten en oefenen we de vakbekwaamheden van
een natuurgids.
Dat oefenen is al begonnen tijdens het praktijkweekend in
Oostvoorne. Op vrijdagavond 9 juni begon dit weekend. Na de
soep met broodjes volgde het avondprogramma. Je kon kiezen
voor een zintuigentocht of geocaching (‘schatkistjes’ zoeken met
een gps-apparaat). Hierna was er tijd voor twee vijfminutenpraatjes, ook een vast onderdeel van de opleiding. Het doel is
om spreekvaardigheid te oefenen voor een groep. Het leuke is
dat de keuze van het onderwerp vrij is, waardoor je meer hoort
over de belangstelling van je medecursisten.
Op zaterdag hebben we op de fiets Oostvoorne verkend. In
groepjes hebben we door de verschillende natuurgebieden van
Oostvoorne gestruind. Onder andere het waterwingebied Kaapduin, het landgoed Mildenburg, het Oostvoornsemeer, de
heemtuin de Tenellaplas en de Heveringseduinen. Wist u dat
Oostvoorne zo mooi en zo dichtbij is?
Na de lunch gingen we aan het werk. De groepjes werkten in
verschillende excursieterreinen aan hun opdrachten. Die bestonden uit het maken van excursies voor verschillende doelgroepen,
het maken van een natuurpad, en natuuronderzoek in het duin
voor kinderen.
’s Avonds was er tijd om de opdrachten uit te werken en voor
wie dat wilde een vleermuizenwandeling. Dankzij het mooie weer
zaten we tot in de kleine uurtjes rond het kampvuur en leerden
we elkaar nog beter kennen. Op zondag volgde het ‘echte’ werk:
de verschillende groepjes presenteerden de uitwerking van de
opdrachten in hun excursieterrein. Heel leuk en leerzaam.
Kortom, een topweekend!
In mei 2018 gaan we nog een keer een weekend weg, deze keer
mogen we het zelf organiseren. De locatie en exacte invulling
blijft nog even een verrassing.
Hiermee kom ik aan het einde van deze ‘impressie’ vanuit de
natuurgidsenopleiding. Ik hoop dat wij u een beetje een indruk
hebben kunnen geven van de inhoud en activiteiten waarmee
wij bezig zijn. Wat misschien nog wel leuk is om te vermelden,
is dat u ons ook ‘in het wild’ tegen kunt komen. ‘Verplicht’ door
de opleiding heen zijn namelijk ook zogenaamde snuffelstages.
Een manier om kennis te maken met IVN, maar vooral met de
verschillende werkgroepen, om daar later bijvoorbeeld bij aan te
haken of je voor in te zetten. Wanneer u binnenkort zelf mee
doet aan een excursie, een lezing volgt of als u zelf actief bent
voor IVN, kan het dus heel goed zijn dat u een van ons tegen
komt. Tot dan!
Roberta Segaar en Caroline Grimberg

Excursievorm
Dat moet toch beter kunnen: Een excursie waarbij beginpunt
noodgedwongen eindpunt is, vaak niet ideaal.
Dat kan anders, met fietsen! Fietsen gaat vier maal zo snel als
lopen. Dus:
Kom samen op de fiets op punt A. Verdeel de groep in twee
gelijke groepen, elk met een gids. De ene groep fietst naar B, de
andere naar C, maar eerst ruilen alle fietsers hun rijwiel met
iemand van de andere groep. De wandelexcursie gaat van B naar
C of omgekeerd. Ergens ontmoeten de groepen elkaar. Daar
worden de fietssleutels geruild voor het eigen exemplaar. Na de
excursie kan ieder op z’n eigen fiets terug naar A of naar huis.

Eventueel valt A samen met B. Dagen vooraf kan al afgesproken
worden wie met wie ruilt.
De praktijk: het blijkt mogelijk tussen B en C te lopen via een
andere route. De sleuteltjes kunnen dan niet gewisseld worden.
Sommigen komen met elektrische fietsen of met een of ander
versnellingssysteem waar de ander geen raad mee weet. De
groep is oneven, zodat iemand bij een ander achterop moet.
Het systeem lijkt mij leuk, vooral als het mis gaat.
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Peter van den Berg

Bijzonder IVN-weekend in mei
Landschapsfietstocht ...
Een Landschapsfietstocht, jawel, de Natuurgidsenopleiding
(NGO) voorziet erin: op 20 mei reden vijfentwintig van de vijfendertig cursisten mee aan de tocht, vergezeld van acht docenten. Op 17 juni volgt nog een inhaalslag. Een volledige beschrijving van de fietstocht kan bij mij worden opgevraagd.
De tocht begon bij Allemansgeest in Voorschoten en ging via de
dorpskern van Voorschoten richting Duivenvoorde en van daar
naar het Achterbos, waar twee van de vier groepen dit voormalig adoptieterrein (tegenwoordig excursieterrein genoemd) van
Joke Romijn verkenden. Dit bos grenst aan of ligt in de Veenzijdse Polder, die in een van de strandvlaktes ligt.
Daarna ging de tocht langs De Horsten richting Wassenaar.
Onderweg zagen we de raven die in De Horsten broeden. De
tocht ging afwisselend door de strandvlaktes en strandwallen die
zich tussen Voorschoten en de zee uitstrekken. Het was uitstekend fietsweer, bij een temperatuur van 16–18 graden en een
matige zuidwestenwind. In Wassenaar reden we langs de voormalige dierentuin en vandaar via de landgoederenroute naar de
volgende strandvlakte. Die wordt doorsneden door de Kaswetering. Net als alle weteringen in de voorgaande strandvlaktes komt
deze uiteindelijk in de Oude Rijn. Langs de Konijnenlaan in
Wassenaar zijn niet alleen de fraaie landhuizen van de wat rijkere landgenoten te zien, maar ook vele robinia’s. Er zijn hier
naast tuinen met gazons ook tuinen met mosvelden. Bij nr. 39
bevindt zich een fietspaadje waarover we richting Meijendel
gingen. Het was flink druk bij de boerderij, maar op het terras
was nog plaats voor ons om koffie te drinken. Toevallig kwamen
we de NGO-deelnemers van Den Haag tegen, die al vanaf september 2016 met de opleiding bezig zijn.
Na de koffie gingen we langs de Libellenvallei door naar het
strand, voor een blik over de zee en de nieuwste duinen. Vanaf
dit verste punt van de fietstocht hadden we nu alleen nog maar
wind mee. Begeleid door de zang van nachtegaal, fitis, grasmus
en gekraagde roodstaart stopten we nog even bij een hoog uitkijkpunt. Dat punt bood een goed overzicht over enkele van de
infiltratieplassen van de waterwinning van Dunea. Onder dit
duinlandschap ligt een complete ‘bloedsomloop’ van het duinwaterbedrijf, dat water uit de Afgedamde Maas bij Brakel uiteindelijk omtovert tot 70 miljoen m3 drinkwater per jaar voor 1,2
miljoen huishoudens. Heineken Zoeterwoude heeft een eigen
leiding hiervan af. In een van de plassen waren kroon-, kuif- en
tafeleend te zien.
De volgende etappe ging naar De Ganzenhoek bij Hotel Duinoord.
Daar is Staatbosbeheer de beheerder, maar in Berkheide is Dunea
ook nog actief met waterwinning. Langs De Klip ging het vervolgens via Rijksdorp naar Lentevreugd, dat bij deze NGO ook weer
adoptieterrein is en zelfs ook van enkele deelnemers van de
Haagse NGO. Langs de golfbaan en de noordrand van Wassenaar
ging het ten slotte naar het Haagsche Schouw, waar ieder zijns
weegs ging. We kunnen terugzien op een geslaagde fietstocht.
Lex Burgel

... en jubileumexcursie
Lentevreugd
De jubileumexcursie Lentevreugd van 21 mei was een van de
twaalf geplande excursies in het kader van veertig jaar IVN
Leiden. Het was wat onduidelijk of de persberichten geplaatst

waren. Het was dus even spannend of er wel mensen zouden
komen. Dat viel reuze mee: inclusief de gidsen waren het er een
kleine zestig, onder wie drie deelnemers aan de Haagse NGO,
die hier hun (ook) adoptieterrein hebben en enkele van de vrijwilligers van Staatsbosbeheer (SBB) die zich met het beheer van
Lentevreugd bezighouden.
De opzet was een postenexcursie. Anke Burgers had tevoren al
routekaartjes gemaakt voor de deelnemers, zodat ze de vier
posten – waarover hieronder meer – gemakkelijk zouden kunnen
vinden. Op het parkeerterrein zorgden Anja Schmal en Annemieke Jansen (voorzitter Stichting Leeuwerikfonds) voor opvang van
de deelnemers. Ook gaven ze uitleg. Omdat de excursie ook was
geplaatst in het kader van het Fête de la Nature, stond er
daarvan ook een spandoek, naast de banner van IVN. Tafels en
stoelen stonden klaar voor foldermateriaal, eten en drinken.
Anja werd verrast door de komst van twee toezichthouders van
SBB die zelf enigszins verrast, want niet op de hoogte, waren
van deze excursie. Anja kon uitleggen dat deze excursie wel al
in de planning was opgenomen, maar dat misschien niet duidelijk was dat het hier om een excursie ter gelegenheid van het
veertigjarig jubileum van IVN Leiden ging.
Het was ideaal excursieweer en op vier posten stonden gidsen
klaar: op post 1 aan het eind van het dijkje stond Lex Burgel
klaar met drie telescopen en enkele vogelverhalen, onder andere over de koekoek. Het tijdstip van twee uur ’s middags bracht
met zich mee dat veel vogels middagpauze hielden. Dat nam niet
weg dat de rietgors zich goed liet bekijken en dat de graspieper
regelmatig zijn karakteristieke stijg en parachute-achtige daalvlucht liet zien. Vanuit de rand van Berkheide meldde de koekoek
continu zijn aanwezigheid. Op deze post kwamen later de toezichthouders ook langs. Ze toonden zich zeer geïnteresseerd en
Lex nam de gelegenheid te baat om op de noodzaak van meer
toezicht te wijzen (drones, honden, mensen buiten de paden).
Lex was dan ook blij te horen dat het de bedoeling is om meer
tijd aan toezicht te besteden. Een van de beide heren (een BOA)
is ook speciaal daartoe gedetacheerd bij SBB Hollands Duin.
Op post 2 had Anke Burgers twee ‘praatpoten’ bedacht:
1. Stukje grond met touw afgezet. Ze liet de mensen eerst kijken
naar de variatie aan planten in het afgezette stuk. Zij mochten
er een aanwijzen. Anke ging dan in op het plantje dat aangewezen werd.
2. Daarna kwam de duindoorn aan de beurt. Over de duindoorn
is heel veel te vertellen, genoeg dus om uit te kiezen. Meestal
liet Anke het eerste onderwerp aansluiten bij het plantje dat net
ervoor besproken was, en voegde er nog wat aan toe. Soms
vroeg ze welk aspect van de duindoorn men het liefst besproken
wilde hebben. Anke had foto's bij zich van de sterharen (zelfs
met loep slecht te doen, maar dat liet ze wel proberen) en de
duindoornbloemetjes.
Op post 3 stond Hans Guldemond
Daar is de toch wel bijzondere kwelplek van Lentevreugd, waar
een stok zo maar een meter en meer wegzakt in het drijfzand.
Op deze plek vertelde Hans over de waterwinning in de duinen
en over de grazers in Lentevreugd. Helaas waren de grazers niet
ter plekke aanwezig, maar gelukkig hadden we de foto's nog. Er
was ook veel belangstelling voor de restanten van de Atlantikwall.
Op post 4 stond Marijke Hollander verhalen te vertellen, onder
andere hoe de kleuren op aarde zijn gekomen. Vlak erbij was
een grote bonte specht zijn jongen aan het voeren. Marijke
deelde ook plakkaartjes uit waarmee de deelnemers hun eigen
natuurschilderrijtjes konden maken.
Na terugkeer op het parkeerterrein was er niet alleen iets te eten
en te drinken voor de deelnemers, maar werd ook muziek ge-
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maakt door het trio Woudenberg, bestaande uit Margreet (cello),
Leonneke (viool) en Hugo Woudenberg (keyboard). De zigeunermuziek die door het trio gespeeld werd, is van de Russische
componist Svoekotov. Het is muziek die juist in de open lucht op
haar plaats is, wat ook bleek uit de reacties van het publiek. Deze
muziek vraagt er wel om dat er ook gedanst wordt.

Veel deelnemers bleven nog even hangen. Zo kon het gebeuren
dat pas ver na vijven alles weer ingepakt en opgeruimd was. We
(Annemieke, Anke, Anja, Marijke, Hugo, Hans en ik) zien terug
op een zeer geslaagde excursie, waarbij we ook weer wat
nieuwe mensen hebben bereikt.
Lex Burgel

Eerste Zee-evenement Katwijk geslaagd
Het bezoekersaantal op het Zee-evenement in Katwijk op 29 juli
overtrof de stoutste verwachtingen van de organisatoren: de
Strandgroep van IVN regio Leiden. Het evenement trok in drie
uur tijd naar schatting 500 tot 800 bezoekers, zowel mensen uit
de regio als toeristen.
Er was dan ook genoeg te doen, voor zowel kinderen als volwassenen: er werden drie excursies gegeven, waaronder een excursie met een sleepnet. Degenen die meededen met het Rozerspel
vergeten vast nooit meer hoe een rozer eruit ziet, en wat de
Nederlandse naam voor deze schelp is [venusschelp, red]. Tijdens de kinderexcursie werden er enthousiast ‘strandtuintjes’
gemaakt. Kinderen konden naar hartenlust met een garnalennetje in zee vissen. Tijdens de puzzeltocht langs de kramen
ontdekten de kinderen dat schelpen, net als bomen, jaarringen
hebben, en waarom een platvis zulke scheve ogen heeft.
Bij een kraam met aquaria konden mensen levende jonkie-platvisjes en levende weekdieren bekijken, zoals de Amerikaanse
zwaardschede die zich probeerde in te graven in het zand, alsook
de alikruikjes die het aquarium uit probeerden te kruipen. Voor
de kraam met vissen was veel belangstelling. Zo vaak krijg je
niet de kans om te voelen waarom de huid van een haai vroeger
als schuurpapier werd gebruikt, of te zien en waar de stekelrog
zijn naam aan te danken heeft. Ook de eikapsels van stekelrog
en hondshaai die je op het strand kunt vinden, konden bekeken
worden. Bij de kraam van Naturalis vertelden twee enthousiaste
medewerkers over alle bijzondere vondsten uit zee, van mammoetkies tot walvisbalein. Het Natuurcentrum was deze dag te
klein voor alle volwassenen en kinderen die de naam van een
schelp wilden opzoeken, de interessante vaste tentoonstelling
wilden bekijken of graag knutselden met schelpen. Velen verlieten met een zelf gemaakt schelpenschilderij, schelpenkoord of
schelpenarmband het Natuurcentrum!
Zo’n bijzondere dag heb ik zelden meegemaakt. Alles zat dan
ook mee: het weer (de wind ging liggen, de zon scheen en het
was droog tot een paar minuten voor het eind van het evenement), de locatie (achter paviljoen Het Strand, waardoor we in
de luwte stonden, volop ruimte hadden en de verbinding met het

Natuurcentrum konden leggen), de dertig vrijwilligers (afkomstig
van de Strandwacht Katwijk-Noordwijk, collega-natuurgidsen en
leerling-gidsen van IVN Leiden, oud-cursisten die bij ons eerder
de Strandcursus volgden, het Natuurcentrum Katwijk, Moedertje
Groen, natuurfotograaf Piet Broekhof en twee medewerkers van
Naturalis).
De Strandgroep van IVN-Leiden bestaat uit vier leden, en we
hebben een klein budget. Zo’n groot gratis evenement neerzetten lukt alleen als je samenwerking zoekt. Het idee voor het
evenement kreeg ik negen maanden geleden en het aantal organisaties dat mee wilde doen, groeide in die tijd. De kosten van
het Zee-evenement konden gedeeld worden met het Natuurcentrum. Zij deelden flyers uit op straat en dankzij de sponsoring
van paviljoen Het Strand hadden we een prachtige tafel met
vissen om te laten zien.
Of we volgend jaar weer een Zee-evenement organiseren? Dat
lijkt me geweldig, we hebben alweer ideeën genoeg voor volgend
jaar.
Ellen van der Niet, coördinator IVN-Strandgroep regio Leiden

Strand beleven met kinderen
Vanochtend, vrijdag 15 september, was ik bij een van de
strandexcursies voor groep 6. De kinderen hadden al een les op
school gehad. Nu gingen ze met de juf op de hoogwaterlijn 45
minuten afval verzamelen (drie vuilniszakken vol plastic en glas)
en 45 minuten met Inge Roest van Talentum Wassenaar met
schepnetjes aan de gang bij de laagwaterlijn.
De vondsten werden verdeeld over een aquarium met levende
beesten, een aquarium met wieren, en een plastic bak. De
schelpen mochten de kinderen zelf in het juiste vakje van een
vakkendoos stoppen.
Na de storm waren er fantastische strandvondsten, zoals zeeduizendpoten, vlokreeftjes en veterwier, vondsten die je normaal

niet ziet. Er viel dus genoeg uit te leggen.
Na afloop (helemaal gelukt: alle kinderen netjes nat zoals het
hoort, inclusief hun sokken en laarzen) hebben we een gesprek
gehad over de factoren die bepalen wat er wanneer aanspoelt,
welke hulpmiddelen handig zijn bij kinderen met schepnetjes,
welke informatiematerialen wij gebruiken, inclusief websites en
apps, en wat leuke achtergrondverhalen.
Bij elkaar anderhalf uur op het strand en anderhalf uur nabespreking (ik kreeg cappuccino). Ik had een leuke ochtend. Missie
volbracht.
Ellen van der Niet
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Verslagen excursies Vogelwerkgroep KNNV
Een woord vooraf
Het zal u niet ontgaan zijn dat de activiteiten van de Vogelwerkgroep van de KNNV in de afgelopen jaren een hoge vlucht hebben
genomen. (Hetzelfde geldt trouwens voor het ledental van de
werkgroep.) Met gepaste trots mogen we dan ook (in deze vogeltrektijd) vaststellen dat het de werkgroep stevig voor de wind
gaat: met name de steeds verrassende excursies zijn tot grote
hoogte gekomen. Zelfs een buitje regen houdt de VWG-excursisten echt niet tegen: slechts bij hoge uitzondering blazen de
coördinatoren van de werkgroep een voorgenomen excursie af.
Dit heeft ertoe geleid dat ook het aantal excursieverslagen navenant is gestegen. Van elke excursie stelt één van de deelnemers
een verslag op, geïllustreerd met steeds fraaiere actuele foto’s.
Deze verslagen worden steevast naar de werkgroepleden rondgemaild. Een slimme actie, want de afwezigen bij een excursie
nemen zich na kennisname direct voor om de volgende excursie
toch zeker niet opnieuw te missen….
De verslagen verschenen tot dusverre ook allemaal in Bladgroen,
om alle KNNV’ers en IVN’ers mee te laten genieten van deze
uitjes. En zo worden sommigen tegelijk verleid om eens te komen
kennismaken met de vogelwerkgroep.
Maar inmiddels zijn meer werkgroepen actief geworden met
verslagen. Daarom is besloten om, indien nodig, een selectie uit
de verslagen van de VWG in Bladgroen op te nemen.
Zie de huidige selectie hieronder.
Jan Westgeest
Nieuwkoopse plassen, een vaarexcursie, 20 mei 2017
Van heinde en ver (twee mensen kwamen helemaal uit Tiel!)
kwamen we op 20 mei met zijn dertienen samen in Nieuwkoop
voor een vogelexcursie.
Om 7 uur ’s ochtends scheen de zon en dat bleef zo gedurende
het grootste deel van de dag. Af en toe kwam er een donkere
wolk voor de zon. Dan was het een tikje te fris. Maar als de zon
weer scheen, was het heerlijk, ideaal excursieweer.

(foto: Anke Burgers)
Voor dertien mensen waren twee boten voldoende. Mijn boot
werd met bekwame hand bestuurd door kapitein Rob (jazeker,
de ouderen onder ons kennen hem natuurlijk nog uit hun jeugd)
en de ander door kapitein Ad. Deze laatste stuurde ons later op
die dag trefzeker het riet door en een doodlopende kreek in. Maar
wat was dat een mooie kreek! Om ons heen rietkragen, gele
dotters naast ons in het water en gele lissen langs de kant.
Heerlijk om zo te verdwalen!

Al bij ons vertrek met de twee boten was het genieten. Aangezien
ze elektrisch waren, maakten ze geen geluid en we werden
meteen begroet door een oorverdovend vogelconcert vanuit de
oever. Voor mij als beginner kon ik genieten van het totale
concert, maar om me heen zaten allemaal ervaren vogelaars die
meteen de individuele muzikanten opsomden en noteerden:
winterkoning, tuinfluiter, rietzanger, fitis, tjiftjaf, fazant (zeker,
die drie laatste kon ik ook nog wel onderscheiden), zwartkop,
vink, merel.
Na een uurtje legden we aan op een eiland. Daar wandelden we
een uurtje langs een fraai pad onder berke-, elze- en eikeboompjes. Veel omgezaagde berken met berkenzwam en af en toe
echte tonderzwammen. Langs de bosrand bij het begin was een
moerassig stuk waar Anke ons meteen naar een leuk stukje
leidde met onder meer moeraskartelblad, zonnedauw en een zee
van haarmos met sporendoosjes. Daar vlogen ook waterjuffers
en vlinders zoals klein geaderd witje, landkaartje en bont
zandoogje rond. In het bos weer veel gezang van vogels die zich
niet wilden laten zien, zoals een wielewaal (welles / nietes) en
een ijsvogel die zich eerder voor Anke had vertoond. We keken
of we deze ook zagen maar na een kwartier turen zijn we toch
maar onverrichter zake doorgelopen (eerste wet van Ad: na één
kwartier is langer wachten zinloos). Andere vogels toonden zich
wel, zoals een kuifeendje, een uitbundig zingende zanglijster en
een buizerd (tweede wet van Ad: deze vertoont zich pas vanaf
tien uur, als de thermiek een beetje op gang komt).
Tegen de middag een zware dobber voor onze fluisterbootjes om
over open water met behoorlijke tegenwind het restaurant
Tijsterman te bereiken, waar we onszelf konden verwennen met
koffie en taart.
Daarna weer in de boten. Deze keer dachten wij het beter te
weten dan de andere boot. Wij moesten evenwel in kapitein Ad
onze meerdere erkennen toen wij een doodlopende kreek in
gingen. Alhoewel wij hem daarna braaf probeerden te volgen,
raakten wij hem toch kwijt. Maar dat stelde ons tenminste in de
gelegenheid om zonder tegenspraak te discussiëren of wij nu een
gewone of een ruigpootbuizerd hadden gezien
(zie foto). Andere genoegens waren minder betwistbaar, zoals twee koekoeken die mooi over
kwamen vliegen en een
grote, statige purperreiger.
Om vier uur kwamen we
even na elkaar weer bij
ons vertrekpunt aan.
Onder het genot van koffie en thee werd onze
(foto: Eke)
ruigpootbuizerd meteen de grond in gestampt.
De werkgroepsleden kregen van Anke een mooi boek over onderzoek bij Berkheide en daarna beloonde de voorzienigheid ons
met een enorme regen- en hagelbui die ze had bewaard voor als
we in het café beland waren. Een mooi besluit van een mooie
excursie.
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Eke van Batenburg

Fochteloërveen en Weerribben, tweedaagse excursie, 17
en 18 juni 2017
Vederlicht is onze ziel
Van dons en zijdezacht
Wij zijn een stipje in het zwerk
Een knipoog naar de zwaartekracht
(Heleen Bosma)
Zaterdag 17 juni
We gingen zaterdag 17 juni om zeven uur met tien mensen op
weg naar Drenthe en kwamen er aan om kwart over negen. Mimi
sloot zich hier bij ons aan. De eerste stop was aan de rand van
het Fochteloërveen, bij een gemengd bos. We maakten een
wandeling door het bos en kwamen uit bij een hoog kunstwerk
in de vorm van een zeven.
Blauwborst (foto: Stan v.d. Laan)

Het bleek de uitkijktoren te zijn (foto: Anke Burgers). We beklommen de steile trappen om op een vloer te komen met één
open zijde, die een wijde blik gaf op het veen. Links zagen we
een veenplas, met de kenmerkende rechte zijden. En rechts en
midden een vergezicht over het open veen.

We reden naar de werkschuur van Natuurmonumenten, waar we
een ringmus zagen die een nest had in de dakrand, en wandelden
het veen in over verharde paden. Het gelukzalige geluid van de
veldleeuwerik hing boven ons als een koepel van goud. Lepelaars
vlogen over en in het veld liepen kraanvogels. We ontdekten een
blauwborst. En toen wederom die geweldige roep van een mens:
‘ik heb hem’. Het was de grauwe klauwier die ontdekt werd,
zittend in een kale boom. O, wat een mooie vogel. Deze schitterende vogel, met zijn kenmerkende boevenmasker, die we eigenlijk alleen maar uit Zuid-Europa kennen, broedt gewoon hier
in ons eigen landje! Doelsoort nummer twee was in de tas.
Het was al de gehele dag zwaar bewolkt en alhoewel er een droge
dag was voorspeld, werden we toch overvallen door een buitje.
We liepen terug naar de auto’s en brachten onze spullen naar
het Natuurvriendenhuis, namen een drankje en gingen vervolgens eten in Appelscha. Om zeven uur ’s avonds hadden we een
afspraak met een boswachter van Natuurmonumenten, bij de
werkschuur. Na het bekijken van een tamelijk nietszeggend
filmpje maakten we onder zijn leiding een wandeling door het
veen. Eerlijk gezegd kon hij maar erg weinig toevoegen. Hij liet
ons nog wel zonnedauw (foto onder: Anke Burgers) zien, een
vleesetende plant die daar gewoon in het wild voorkomt. Toen
hij diep het veen inliep om een paapje te gaan zoeken, haakten
een aantal van ons af, mede door de overvloed aan muggen (of
waren het knutjes?).
We reden naar huis met een gevoel van lichte teleurstelling.
Onderweg zagen de werkgroeps-leden van de derde auto nog
een overvliegende nachtzwaluw. Deze vogel werd later op de
avond ook nog door Jan en Stan rondom het huis gezien. We
gingen laat naar bed en sliepen snel in.

We waren naar het Fochteloërveen gekomen om de kraanvogel
te zien die hier, als praktisch enige plek in Nederland, broedt.
Maar de kraanvogel is niet gemakkelijk te zien. Menigeen heeft
op de toren gestaan en de vogel niet gezien. Wij waren fortuinlijk: al binnen een half uur werd deze geweldige vogel gevonden,
door Anke. Het duurde even voordat iedereen hem tussen de
geelbruine vegetatie had gevonden. Yes! De eerste van onze
doelsoorten was binnen. We mochten lang genieten van deze
majestueuze vogel. Ook een koekoek vloog door ons blikveld. In
de verte zweefde een bruine kiekendief boven het riet. Toen we
weer beneden stonden, hoorden we die kenmerkende zang van
de geelgors, vooral de laatste strofe, die zo lekker doordringend
is. We moesten maar weer eens verder.
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Zondag 18 juni
Ik werd de volgende ochtend om zes uur gewekt door een wielewaal. Een heerlijk geluid. Tijdens het ontbijt bleek dat meer
mensen deze gehoord hadden. We genoten van een goed ontbijt
buiten in het zonnetje. Omstreeks negen uur vertrokken we naar
De Auken, dat op korte afstand is gelegen van ons huis in Darp.
We maakten een wandeling door rietland naar een uitkijktoren.
Hier zagen we purperreigers die heen en weer vlogen van nest
naar foerageergebied. Een bruine kiekendief droeg zijn prooi
over. We zagen baardmannetjes, of eigenlijk baardjongen, want
het waren nog maar juvenielen zonder baarden. Daarna maakten
we een stop bij een kijkpunt in de buurt van Paasloo, dat uitkeek
over een plas. Weinig nieuwe soorten konden we hier toevoegen.
Marlies zag nog een ijsvogel bij het aanpalende kanaal, maar
deze waarneming konden wij helaas niet herhalen. Geen ijsvogel,
dan maar ijsjes voor iedereen. Het was inmiddels een hele hete
dag geworden en hoewel het eten van ijs niet afkoelt, namen we
er toch een. Lekker.
Daarna weer vlug verder naar een nieuw stuk van De Weerribben
bij Scheerwolde, dat pas enkele jaren aan de natuur is overgelaten. We klommen op een uitkijktoren die een overzicht bood
over open water met uitgestrekte rietvelden aan de rand. Het
eerste wat we zagen, was een hypermoderne wand met gaten.
Rondom de gaten was een gedicht van Heleen Bosma geschilderd.
De wand leek even ongebruikt, maar al gauw vlogen de oeverzwaluwen af en aan. Een van ons zag een geoorde fuut met jong.
Een schitterende vogel, met gouden flanken. Die zie je toch niet
elke dag. De opwinding steeg tot grote hoogte toen iemand een
roerdomp zag, ver weg in het riet. Het duurde even voordat iedereen hem gevonden had en toen konden we allemaal genieten
van deze vogel die bijna altijd een verborgen bestaan leidt. Het
was een langgekoesterde wens van Mimi om deze vogel eens te
zien. Vandaag ging haar wens in vervulling. We raakten allemaal
erg opgewonden van de aanblik van de roerdomp, zozeer zelfs
dat de lokale vogelaar, die hier voor zijn rust kwam, geïrriteerd
raakte van ons luid geschreeuw. Jammer, maar dat moest even.
Het feest was compleet toen er een overvliegende boomvalk
gespot werd. Het duurde lang voordat we weer enigszins bijgekomen waren van deze schitterende waarnemingen. Hierna
probeerden we nog op andere locaties ons geluk uit, maar daar
werden we ernstig verstoord door hordes halfnaakte, roodgeblakerde mensen in bootjes en sloepen. Nou ja, we hadden een
schitterende dag beleefd. We vertrokken naar restaurant Hajé in
Lelystad waar we het weekend afsloten met een heerlijke
avondmaaltijd.
Ad den Toom

Baardman (foto: Reinier de Man)

Winderig Noord-Holland, 29 juli 2017
Om één uur vertrokken we vanaf het zwembad aan de Vliet met
vijf deelnemers: Ad, Marlies, Marco, Stan en Els. Ook vijf verrekijkers, drie telescopen en vijf rugzakken vonden een plaatsje in
de auto van Marco. Het weerbericht beloofde 14 tot 15 graden,
met bewolking en af en toe zon. Niet slecht dus. Jammer alleen
van de stevige wind.
Bij de buitenhaven van Den Oever gingen we los. Het was hoog
water en op een dijkje stonden tientallen lepelaars te overtijen.
Naast visdiefjes zwierven ook aardig wat zwarte sterns boven
het water of zaten gezellig bij elkaar op een droge plek. We
liepen de strekdam op tot een observatiepunt. Heel artistiek
gebouwd van de zelfde basaltblokken als waarmee het pad was
geplaveid. Aardig om door de ‘ramen’ te kijken en door de
sterke wind eruit te worden geblazen.
De telescopen werden opgezet en een eenzame foeragerende
regenwulp gespot. Vanwege de harde wind zochten we een laag
plekje tegen de dijk om de witgatten, oeverlopers en andere
steltlopers te zien. Mede door de plantenrijkdom was de wandeling een feest: geurende zeealsem, grijsbladige zeekool en grote
pollen reukloze kamille, pastinaken, bezemkruiskruid en peen.
Zaken die in een vogelverslag helemaal niet thuishoren, maar ik
vind dat je niet doorlopend naar de lucht hoeft te staren, want
ook de grond biedt veel moois.

Volgende stop bij Vatrop. Op het eerste gezicht leek het leeg.
Maar toen ontdekten we dat in het hoge gras op het eilandje een
heleboel tureluurjongen lagen te pitten. In het water een grote
groep grutto's, met aardig wat rosse ertussen, en natuurlijk de
volwassen tureluurs.
Marco koerste naar het Robbenoordbos want daar was een
kraanvogel gesignaleerd. Een vlinderrijke wandeling leidde naar
de uitkijktoren. Het koninginnenkruid was bedolven onder atalanta's, dagpauwogen, landkaartjes en nog veel meer. Vanaf de
toren hadden we zicht op grauwe ganzen en wat steltlopers. Maar
geen kraanvogel die zich vertoonde. Toch werd het leuk, toen
een stel kluten heel agressief een buizerd aanvielen en verjoegen.
Weer op het pad genoten de manlijke deelnemers, door een hoog
opgestelde telescoop, van een bosruiter. Voor mij helaas onzichtbaar, want niemand had aan een keukentrapje gedacht. Marlies
kon nog net iets zien, door een naar beneden gedraaid oculair.
Terug in de auto stopte Marco bij een graanveld en na driftig
speuren vonden we de kraanvogel.
Rustig stond deze zich wat te poetsen en hij/zij mocht bij iedereen op de foto. Tevreden reden we richting Wieringerwerf. Aan
de Robbenoordweg stopten we ook bij twee onder water gezette veldjes. In het eerste stonden 140 kemphanen en met de
tweede plas erbij kwamen we in totaal tot 260 exemplaren en
95 grutto's.
Het plan was nu ergens te gaan eten en daarna bij Bergen de
nachtzwaluw te zoeken. Maar het weer betrok en de beloofde
stortbuien waren in aantocht. Geen nachtzwaluwweer. Toen
Marlies een hevige migraineaanval kreeg, besloten we huiswaarts
te gaan. Het was mooi geweest.
Els Löhr
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De vruchten van Cronesteyn
Elk jaar organiseert de werkgroep Cronesteyn in polderpark
Cronesteyn een vruchten- en zadenexcursie voor kinderen en
volwassenen. Bij de aanleg van het park zijn veel bessenstruiken
aangeplant, zoals meidoorn, sleedoorn en wegedoorn. Walnoten
en hazelnoten zijn ook ruim aanwezig, naast allerlei kruiden die
zaden verspreiden. Dit jaar is een fantastisch bessen- en eikeljaar, dus genoeg om van te gaan genieten.
Twee jaar geleden werd in het kader van ‘Bewegen in het Groen’
een excursie met blinden en slechtzienden gehouden die erg goed
beviel, zowel bij de gids als bij de deelnemers - en hulphonden.
Dit jaar hebben we het initiatief genomen om blinden en slechtzienden mee te laten gaan met een ‘gewone’ excursie op 17
september. Twee mensen inclusief geleidehond hadden zich
aangemeld. We verwachtten eigenlijk niet zoveel mensen,
maximaal 12; het weerbericht voorspelde een stevige bui om 15
uur - middenin de excursie.
Een tweetal gidsen, Ankie Hoogendoorn voor de kids en ik voor
de volwassenen, leek ruim voldoende. Een dag tevoren hadden
we het terrein nog even verkend (in de regen) en geconstateerd
dat het leuke achterafpaadje wel erg overgroeid was met sleedoorn (met van die gemene stekels) en voorzien van teveel afval
op de plek waar de prullenbak ooit bij een bankje stond (in de
plomp verdwenen met betonnen voet en al, dankzij vandalen).
Dus hebben we van tevoren toch maar even de snoeischaar over
het pad gehaald en alle zooi in een afvalzak gestopt. Van het
voorlopen hadden we een fikse bos takken met vruchten overgehouden, lesmateriaal voor binnen als het zou gaan gieten. Die
werden - voorzien van naambordjes - vast in een grote vaas
gezet. Zoekkaarten en zakjes met huis-, tuin en keukenvruchten
uit een oude tentoonstelling (blijft járen goed) werden vast
klaargezet.
Op de dag zelf heb ik één van de blinde deelnemers opgehaald
bij de onoverzichtelijke spoor-overgang naast het park. De andere slechtziende deelnemer kwam met de regiotaxi-bus.
Tot onze verrassing scheen de zon lekker en was de 15-uur bui
van de buienradar verdwenen; ideaal wandelweer. Er verschenen
ineens 10 kinderen en 32 ziende volwassenen bij de IVN-vlag
bij de hooischuur van restaurant ‘de Tuin van de Smid’. Dan zijn
twee gidsen toch wel wat weinig. Maar ok, zoals ik geleerd heb
van een medegids in mijn gidsencursus: ‘Als het niet kan zoals
het moet, dan moet het maar zoals het kan’. We vertrokken met
22 personen per gids. Ankie had eierdozen mee en haar kinderen
hebben driftig vruchten verzameld: walnoten, eikels, rozenbot-

tels, megagrote sleedoornbessen, zaden van de gele lis, weegbree en vruchtpluis van de akkerdistels. Samen verzon men hoe
zich dat allemaal verspreidde. En zo tussen de bedrijven door
was er nog een leuke eikengal en een wespennest in een knotwilg
te vinden. Diezelfde wilgen bleken ook een tehuis zijn voor hele
tere bundelmycenes en dikke tonderzwammen.
Voor mij was zo’n grote groep, inclusief de blinde deelnemers
met hun hulphonden, best een uitdaging. Niet alleen moet je de
groep bijeen houden maar ook moet je alles - inclusief alle
richtingaanwijzingen - zo beschrijven dat de blinde deelnemers
zich het kunnen voorstellen. En zoveel mogelijk alles laten
voelen, ruiken, betasten en horen. En zorgen dat juist zij vlak
bij je blijven, zodat ze het hele verhaal over vruchten, zaden en
verspreiding kunnen volgen.
Een ander probleem zijn de vele loslopende honden in het park.
Die vinden het best wel leuk om even lekker met de hulphonden
te spelen, maar deze zijn ‘in functie’. Na een kwartiertje kreeg
de rest van de groep dit door en begon mee te helpen met
‘hondenscheiding’. Ze hielden netjes kleine juffershondjes maar
ook grote buldoggen op afstand. En men begon actief dingen
door te geven, zodat ik niet altijd in de grote kudde op zoek
hoefde naar de blinde deelnemers. De paden waren goed te
traceren voor de honden. Alleen het achterom graspaadje was
zo smal dat ik met één van de blinde deelnemers hand in hand
moest lopen. Maar ook dat was spannend en leuk. En na zo’n
anderhalf uur waren we weer terug op honk, waar er wat
kookboeken, vruchten en die vaas nog te bekijken waren voor
wie er nog geen genoeg van had. En zo te horen: iedereen tevreden.
Wat leer je van zo’n experiment? Dat je nooit voor alles kunt
plannen. We hadden nooit meer dan 25 deelnemers gehad voor
deze excursie. Verder dat het héél handig is als blinde deelnemers
een ziend maatje meenemen, zodat ze aan alles mee kunnen
doen zonder dat de gids zich extra voor hen moet inspannen. Zo
niet, dan ben je als gids dubbelop bezig, en dat is best zwaar.
Wat die gids wél moet doen is zorgen voor een duidelijk voor
iedereen verstaanbaar en voorstelbaar verhaal, en voor genoeg
leuke dingen voor alle andere zintuigen behalve de ogen. Dat
moet dan ook in het persbericht expliciet vermeld staan: ‘Ook
geschikt voor slechtzienden’. Een vogelaar mee is heel slim. Dan
kan zo’n gemengde excursie een hele dankbare ervaring zijn en
kun je dit concept uitbreiden naar andere deelnemers met een
beperking. Want groen doet goed – en als het even kan voor
iedereen!
Bep van Houten

Mutaties ledenadministratie KNNV
nieuwe leden:
lidno. 26984, dhr. E.S. Sodderland (Edward)
lidno. 27048, mevr. B. van den Heuvel
lidno. 27039, mevr. M. Diepeveen (Marlies) en huisgenoot lidno. 27040 dhr. J. van Weele (Jaco)
lidno. 11634, dhr. B. van der Wal (Bas), (afkomstig van afd. Gouda en opgezegd per eind van het jaar)
lidno. 27141, mevr. R. Segaar (Roberta)
uitgeschreven:
lidno. 1850, dhr. J.P.C. Wichers (wegens overlijden)
lidno. 25954 mevr. J. Slijkhuis (Joske) (ombereikbaar)

18

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 2018 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@leiden.knnv.nl (postadres zie hieronder).
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Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, T 06-26.84.94.91,
ineke.laroo@gmail.com
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Jan Westgeest, Burg De Kempenaerstraat 33, 2252 VK Voorschoten,
T 071-56.12.894, secretaris@leiden.knnv.nl

Penningmeester:

Joop Vlieg, Nassaulaan 8, 2341 ED, Oegstgeest, T 071-51.90.439,
j.vlieg@gmx.net

Ledenadministratie:

Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
T 071-57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl

Algemeen bestuursleden:

• Jeannette Teunissen, Betje Wolffstraat 9, 2331 DR Leiden, T 071-87.86.585,
knnvleiden5@gmail.com
• Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp, T 071-54.17.207,
ron.mes@xs4all.nl
• Wim Vlasveld, Vierheemskinderenweg 9, 2391 MX, Hazerswoude,
T 071-34.15.552, vlasveld477@kpnmail.nl

KNNV-werkgroepen
Plantenwerkgroep:

Koen van Zoest, Onafhankelijkheidsweg 84, 2332 ZT Leiden,
T 071-57.68.943, vanzoest@planet.nl

Mossenwerkgroep:

Jeannette Teunissen (adres zie boven)

Vogelwerkgroep:

Ad den Toom, Buys Ballotstraat 61, 2313 TW Leiden, T 06-51.19.09.83,
ad.den.toom@live.nl en Anke Burgers, Ravelstraat 3, 2324 XX Leiden,
T 071-57.67.870, amm.burgers@gmail.com

Paddenstoelenwerkgroep

Hans Adema, Rijndijkstraat 63, 2313 NH Leiden, T 06-13.54.67.44,
hnsadem@gmail.com
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