Gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden

Mei 2019

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 2019 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).

KNNV-bestuur
Voorzitter:

Ineke Laroo, Paulus Potterstraat 9, 2215 AP Voorhout, T 06-26.84.94.91,
ineke.laroo@gmail.com

Secretaris:

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 071-88.86.585,
knnvleiden5@gmail.com
• Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp, T 071-54.17.207,
ron.mes@xs4all.nl
• vacature

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

vacature

Natuurbeschermingscommissie

vacature

Bladgroen

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

Daucallium+

Redactie: Jan Westgeest (adres: zie boven)

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 19’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 20’1:
Sluitingsdatum Bladgroen 20’2:
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1 mei 2020
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Van de voorzitter en de secretaris
Van de IVN-voorzitter
Wat doet een voorzitter van de IVN afdeling Leidse regio de
eerste maand dat hij in functie is? Genieten van de natuur. De
temperaturen in het voorjaar 2019 gingen op en neer. Ik begrijp
dat dit heel gunstig was voor de Keukenhof. Eerst een warme
periode waar de bloemen snel tot bloei kunnen komen en vervolgens lagere temperaturen die er voor zorgen dat ze goed in
bloei blijven staan. Het gevolg, lange files gedurende Pasen.
Gewoon bij mij om de hoek geniet ik van de bloei van de kievitsbloem. Het kost deze bloem acht jaar om te kunnen bloeien. Het
kenmerkende schaakbord (of kievitseipatroon) op de kelk en de
paarse of witte kleuren (de albino) zijn prachtig. Het is een in
het wild in Nederland zeldzaam voorkomend bolgewas, maar is
vanaf 1 januari 2017 niet meer wettelijk beschermd. Dat lijkt
goed nieuws.
Lopend door mijn oude adoptiegebied De Hertenkamp zie ik
steeds meer bloemen en planten die door de langere dagen en
de warme lentezon gedreven de groei inzetten. Bijvoorbeeld het
fluitenkruid en het madeliefje. In het geruimde bloembollenveld
herkennen we de trompetnarcis en hyacint. Kleurige stippen in
een voornamelijk groen landschap. Verder maken het zilverschoon, de witte akkerhoornbloem, de gele mahonia, boterbloem
en paardenbloem, het blauwe ereprijs en de paarse dagkoekoeksbloem het kleurenpalet compleet. En als je vroeg opstaat, hoor
je de vogels hun territorium afbakenen en voorbereidingen
maken voor het broedseizoen. De gele kwikstaart, kleine plevier
en de tapuit zijn al waargenomen door mijn IVN-vrienden.
Wandelend door dit gebied denk ik weer terug aan mijn opleiding
tot IVN gids in 2017. Het volgen van de natuur in een zelfgekozen adoptieterrein tijdens de opleiding tot IVN-gids, is een
leerzaam onderdeel van het programma. Voor mij en mijn twee
collega’s werd De Hertenkamp, een binnenduinrand van Meijendel naast het recreatiegebied Duinrell in Wassenaar, bijna een
tweede huis. Het is een klein, maar door zijn grote diversiteit
aan flora en fauna een verrassend mooi en uniek natuurparadijsje.
In 2011 vierde de KNNV afdeling Den Haag haar 110 jarige jubileum en ter gelegenheid hiervan werd besloten om De Hertenkamp gedurende dat jaar te inventariseren. Het prachtige rapport
door Ruud Wielinga, De Hertenkamp onder de loep, heeft ons
doen beseffen hoe snel dit gebied is veranderd sinds 2002.
Daarom, en bijzonder welkom, werd de telling vorig jaar herhaald. Komende maanden zullen wij als IVN-gidsen en met
toestemming van Dunea, enkele keren met geïnteresseerden
door het gebied gaan lopen, gebruikmakend van geweldig werk
door KNNV-experts.

Als afdeling IVN Leidse regio werken wij op meer terreinen al
langer samen met de KNNV Leiden. Het geleidelijk openstellen
van ledenactiviteiten voor elkaars achterban lijkt een belangrijke
volgende stap te zijn. De samenwerking tussen IVN, KNNV en
Naturalis in de Leidse werkgroep Citizen Science (Ontdek de
natuur in jouw buurt) is een nieuw initiatief om relaties verder
uit te bouwen. Juist omdat wij kleine stapjes willen zetten op het
gebied van monitoring is de kennis van de KNNV van groot belang.
Verwondering en inzicht gaan goed samen.
Wietse Roodenburg
Van de KNNV-secretaris
Omdat de voorzitter van de KNNV-afdeling, Ineke Laroo, ten tijde
van de voorbereiding van Bladgroen geniet van een welverdiende vakantie, is deze keer het voorwoord vanuit de KNNV afkomstig van de secretaris.
Dit biedt de laatstgenoemde de gelegenheid om in dit blad een
dankwoordje te wijden aan Wim Vlasveld, die besloten heeft –
na jarenlang in het afdelingsbestuur actief te zijn geweest – af
te treden als bestuurslid. En dan komt het misschien wel beter
uit dat ik een stukje mag maken omdat de samenwerking tussen
Wim en mij een aanzienlijk hoger aantal jaren heeft geduurd dan
die tussen Wim en Ineke.

Wim Vlasveld (foto: Jan Westgeest)
Voorzitter Ineke maakte op de Algemene Ledenvergadering van
21 maart jl. al bekend dat Wim stopt met zijn bestuurstaken.
Wim heeft sinds 1996 vele activiteiten voor zijn rekening genomen en zich met name ook ingezet op het – niet altijd even
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dankbare – terrein van de natuurbescherming. In dezen kennen
wij Wim als een bevlogen en volhardend voorvechter. Lang
voordat duidelijk werd hoe groot de natuurschade van een decennia lang te laag aangehouden grondwaterpeil zou worden,
heeft Wim gewaarschuwd voor de negatieve effecten van die
peilverlaging (bodeminklinking, zoute kwel enz. enz.), een proces
dat desondanks is doorgezet en volgehouden ten behoeve van
de toegankelijkheid van het poldergebied met grote landbouwmachinerieën (waarmee overigens ook weer andere problemen
zijn geïntroduceerd zoals meer en andere bemesting, biodiversiteitsverlies e.d.). Pas sinds betrekkelijk korte tijd lijken de inzichten van de waterbeheerinstanties enigszins te kantelen.
KNNV-voorzitter Ineke prijsde hem eveneens voor zijn deelname
aan de activiteiten van de planten-, mossen- en paddenstoelenwerkgroepen.
Onder groot applaus van de leden ontving Wim uit handen van
Ineke symbolische aardigheidjes om naar te kijken en van te
genieten als dank voor zijn overigens onbetaalbare inbreng in de
vele voorgaande jaren.
Wij hopen en wensen Wim toe dat hij nog lange tijd in goede

gezondheid van de natuur om hem heen (hij woont er werkelijk
middenin!) mag genieten.
En deze gelegenheid biedt tevens de kans om met nadruk een
krachtige oproep te plaatsen. Er zijn open plekken in het bestuur
(aan het) ontstaan en wij hebben dringend behoefte aan versterking. Het bestuur verzoekt daarom leden die het belang van de
continuïteit van de afdeling willen helpen waarborgen, zich aan
te melden om te gaan bijdragen in de taken die nodig zijn om
de afdeling goed draaiende te houden! Onze alom gewaardeerde
activiteiten vergen nu eenmaal ook enige organisatie. En ook
daarin schuilt een stukje aantrekkelijkheid. Aarzel dus niet en
woon eens een bestuursvergadering bij! Dat kan een begin zijn
van een mooie en zinvolle zaak!
Een mooi voorbeeld mag misschien zijn dat er - zoals u hiervóór
hebt gezien - ook bij de IVN-afdeling Leidse regio een bestuurswisseling heeft plaatsgevonden. Graag verwelkomt ook onze
KNNV-afdeling Wietse Roodenburg als nieuwe voorzitter van de
IVN-afdeling Leidse regio en we rekenen op een prettige voortzetting van de samenwerking tussen de beide Leidse afdelingen.
Jan Westgeest

Nieuwe ereleden IVN

Bep van Houten:
Bejaarden, gehandicapten, doven en blinden,
op je gezondheid, Bep weet je te vinden!
Wouter Gerstel:
NGO’ers krijgen een prima start
\Wouter sluit alle IVN’ers in zijn hart!
Lex Burgel:
Bestuur, de duinen, vogels en andere dieren,
Lex blijft vernieuwer in hart en nieren!
Marijke Burgel-Hollander:
De polders, Meijendel, Lentevreugd,
Marijke brengt de natuur bij de jeugd!
Johan Kieft:
Agrarisch Natuurbeheer al dertig jaar,
krijgt Johan het tussen burger en boer voor elkaar!
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Lintje Peter van Helsdingen, KNNV Leiden
Tijdens het tweede landelijke ‘Spinnensymposium’ in Nederland,
dat op 13 april 2019 plaatsvond in Wassenaar, werd het Leidse
KNNV-lid Peter van Helsdingen, die gerust de ‘Aartsvader van de
Arachnologie’ in en ook buiten Nederland genoemd mag worden,
direct na afloop van diens presentatie over ‘de stand van de
spinnen in ons land’ - en tot diens grote verrassing - benoemd
tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau.
Burgemeester E. Jaensch van de gemeente Oegstgeest liet er
geen enkele twijfel over bestaan dat Peter deze lauwerende
onderscheiding meer dan waard is en speldde hem de versierselen op die hierbij horen. Peter heeft niet alleen een groot deel
van zijn leven gewijd aan de bestudering van spinnen en wat
daarbij komt kijken, maar hij heeft ook kans gezien om de
mensheid om hem heen te betrekken bij de acceptatie van deze
dieren, om maar niet te spreken van waardering ervoor.
Tijdens de vrolijke plechtigheid is nadrukkelijk stilgestaan bij de
zorgvuldigheid die Peter altijd betracht heeft in zijn wetenschappelijk werk en tegelijk bij de bijzonder aardige wijze waarop Peter
omgaat met z’n medemens binnen en buiten Naturalis, zijn
grootste werkterrein.
Hopelijk gaat in de nabije toekomst ook de hartenwens die Peter
uitsprak in zijn presentatie, in vervulling: dat er een waardig

foto: Oscar Franken, NEV
opvolger gevonden wordt voor de overname van de werkzaamheden die hij ook na zijn pensioen nu al decennialang heeft
volgehouden, en nog wel even blijft volhouden.
Jan Westgeest

Programma werkgroepen KNNV
Plantenwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Plantenwerkgroep (PWG) staan open voor
alle KNNV-leden, maar ook anderen kunnen ter kennismaking
aan een activiteit deelnemen.
• Voor de buitenactiviteiten is aanmelding vooraf raadzaam:
bij de coördinator van de PWG Koen van Zoest: vanzoest@planet.
nl. Mogelijke wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege het weer of
vanwege verandering van begintijd of van activiteit, kunnen dan
namelijk nog tijdig worden doorgegeven. Check daarom ook
altijd vlak voor de start nog even je mail.
• De studieavonden worden gehouden in het IJsclubgebouw,
Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest. Tegenover het gebouw aan de overzijde van de Oegstgeesterweg liggen sportterreinen met voldoende parkeergelegenheid. Maak daar gebruik
van als je goed ter been bent.

c)
Inventariseren Ruigekade bij Leiderdorp (km-hok
98/99-463)
Deze eeuwenoude kade is een langgerekt floristisch pareltje
in het polderlandschap. Direct daarnaast is recent een fietspad
aangelegd, het Gravenpad. We herhalen de planteninventarisatie van eind jaren negentig en oefenen met de digitale invoerportals, besproken op de studieavond van 14 februari.
d)

Inventariseren Ommedijkse Bos te Wassenaar
Al ruim dertig jaar wordt het oude geriefhoutbos nabij Maaldrift
door IVN Leiden onderhouden. De PWG bekijkt dit jaar met een
beperkte vaste ploeg welke planten daar voorkomen. Wil je
alsnog een keer deelnemen? Neem dan contact op met Maya de
Veer: mayadeveer@gmail.com.

Herhaalde activiteiten gedurende het veldseizoen
Naast de eenmalige programmaonderdelen zijn enkele weerkerende activiteiten gepland: in duin, polder en stad:

Overzicht activiteiten
Dinsdag 28 mei: 10-16 uur: inventariseren Ruigekade
Zie boven: herhaalde activiteit c.
Op het hoogtepunt van het bloeiseizoen en voordat er gemaaid
wordt, inventariseren we de Ruigekade te Leiderdorp en de
bermen en oevers van fietspad Gravenpad.
Verzamelen bij Ron Mes, Hoofdstraat 98, 2351 AM Leiderdorp.
De fiets is het handigst; eventueel kunnen enkele auto’s aan het
begin van de kade gestald worden.

a) Monitoren van de Ganzenhoek bij Wassenaarseslag
(km-hok 84-463)
Dit hok ligt net ten zuiden van de weg naar De Slag. De route
is vrij kort en loopt door een boomrijk dalletje met talloze veepaadjes en droog open duin. Vinden we de twaalf aandachtssoorten van 2015 terug? Aanmelding vooraf is verplicht in verband
met een maximum aantal deelnemers.

Zaterdag 1 juni: 10-13 uur: inventariseren Ommedijkse
Bos
Zie boven: herhaalde activiteit d.
Verzamelen op het erf van boerderij Nellestein, Maaldrift 6,
Wassenaar.

b) Inventariseren stads(rand)hok Stevenshofjespolder
(km-hok 90-462)
Floron heeft gevraagd in dit hok jaarrond alle soorten te
strepen. Het gaat om het zuidwestelijk deel van de Stevenshof:
deze Leidse wijk is al weer dertig jaar oud. Vlak daarlangs wordt
momenteel de Rijnlandroute aangelegd. We speuren met de
groep vooral in de straten, de ecologische bermen en het Stevenspark.

Dinsdag 11 juni: 13-17 uur: Monitoren Ganzenhoek
Zie boven: herhaalde activiteit a.
Aanmelden vooraf verplicht. Verzamelen op de parkeerplaats van
hotel Duinoord.
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Zondag 16 juni: 13-15.30 uur: inventariseren Wassenaarseweg Leiden
De kleiige brede noordberm van de weg wordt beschaduwd door
populieren en jongere eiken. Wat groeit hier? We bekijken ook
de oever en de sloot. We genieten intussen van het zicht op
kasteel Endegeest.
Verzamelen op de parkeerplaats bij PI-school De Brug, Wassenaarseweg 499.

Aanbevolen voor ieder met gevoel voor de natuur, zeker ook voor
beginnende floristen.
Verzamelen op de parkeerplaats bij de ingang van het gebied,
aan de Katwijkseweg tegenover de Kokshornlaan te Wassenaar.
Dinsdag 6 augustus: 9:30–11:30 uur: Zomerwandeling op
Rhijnhof, met speciale aandacht voor bomen
Op deze begraafplaats staan veel mooie en bijzondere bomen.
Er worden ook regelmatig nieuwe soorten bijgeplant met het oog
op het opbouwen van een arboretum. We kijken onder andere
naar de Bijenboom, de Dadelpruim, de Honingboom en de Perzische slaapboom.
Verzamelen bij de parkeerplaats, direct achter de ingang aan de
Haagsche Schouwweg.

Vrijdag 21 juni: dagexcursie: excursie Arboretum Trompenburg Rotterdam
We hebben al diverse bomenwandelingen gemaakt en zelfs ook
winterkenmerken bestudeerd. Als volgende stap in onze scholing
brengen we een bezoek aan een bomenmuseum, te weten Arboretum Trompenburg in Rotterdam (Honingerdijk 86 beneden,
3062 NX). Vrije toegang met museumkaart. Om 10:30 uur is er
voor ons een rondleiding gereserveerd. Na de rondleiding eten
we onze boterhammen ergens in de tuin (in de succulentenkas?)
en daarna is er nog voldoende tijd om verder rond te kijken.
We verzamelen uiterlijk om 9:10 uur op perron 8b van Leiden
Centraal, nemen de intercity van 9:15 uur en bereiken na ook
nog een kort tramritje rond 10:15 uur het arboretum.
Tevoren aanmelden verplicht in verband met een maximum
aantal deelnemers; geef ook aan of je inderdaad met de trein
gaat.

Dinsdag 20 augustus: 11–15 uur: Klassiek strepen in
Stevenshof
Zie: herhaalde activiteit b.
Verzamelen op de hoek van Dobbedreef en Joke Smitstraat.
Vrijdag 23 augustus: middagexcursie Natuurtuin De
Veenmol in Boskoop
Vlak bij het station van Boskoop is in nauwe samenwerking met
de Tuinbouwschool een natuurtuin aangelegd met veel invalshoeken. Het zal deel gaan uitmaken van een groter Natuurpark.
Zie verder http://www.natuurtuindeveenmol.nl.
We gaan er rondkijken en zullen rondgeleid worden. Vooral de
verscheidenheid aan wilde planten is voor ons interessant, natuurlijk met extra aandacht voor de veenbiotoop. Daarnaast iets
over opzet en ontwikkelingen van de natuurtuin, en de plaats
ervan in de Boskoopse cultuur.
Verzamelen in de Leidse stationshal om 13:10 uur. We nemen
de trein naar Utrecht van 13:22 uur, spoor 2 (overstappen in
Alphen). De rondleiding begint om 14 uur en na afloop doen we
nog een bakkie. Wil je mee, meld je aan via vanzoest@planet.nl.

Maandag 1 juli: 9:30–12 uur: verkenning volkstuincomplex Ons Buiten te Leiden
(met het oog op het inventariseren van dit volkstuincomplex)
Na een succesvolle pilot in 2017 op complex Zonneveld aan de
Nachtegaallaan te Leiden willen meer besturen van volkstuincomplexen de natuurwaarde van hun terrein beter kennen, onder
andere met het oog op het aanvragen van een kwaliteitskeurmerk. We verkennen alvast Ons Buiten in Leiden-Noord waar we
in 2020 aan te slag zullen gaan om de plantengroei te inventariseren. Welk deel van het grote complex wordt dan ons onderzoeksgebied?
Verzamelen: Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.

Zaterdag 31 augustus: 10-13 uur: inventariseren Ommedijkse Bos
Zie: herhaalde activiteit d.
Verzamelen op het erf van boerderij Nellestein, Maaldrift 6,
Wassenaar.

Zaterdag 6 juli: 10-13 uur: inventariseren Ommedijkse
Bos
Zie boven: herhaalde activiteit d.
Verzamelen op het erf van boerderij Nellestein, Maaldrift 6,
Wassenaar.

Donderdag 5 september: 9.30-12 uur: inventarisatiewandeling Leidse stadsplanten: Professorenwijk
Welke (stads)planten treffen we aan in deze dicht bebouwde
woonwijk en zijn groen? Groeien er varens op de vele tuinmuurtjes? Verzamelen voor de Petruskerk aan de Lammenschansweg.

Vrijdag 12 juli: 13-16 uur: inventariseren Ruigekade
Zie: herhaalde activiteit c.
De laatste ronde, vooral gericht op de waterplanten.
Verzamelen: Hoofdstraat 98 te Leiderdorp. De fiets heeft de
voorkeur.

Vrijdag 13 september: 13-17 uur: reservedag Monitoren
Ganzenhoek
Zie: herhaalde activiteit a.
Het is onzeker of deze dag doorgaat: mogelijk is bij de vorige
zoektochten al voldoende informatie verzameld.
Opgave vooraf verplicht. Verzamelen op de parkeerplaats van
hotel Duinoord.

Zaterdag 20 juli: 8:45-13 uur: Monitoren Ganzenhoek
Zie: herhaalde activiteit a.
Aanmelden vooraf verplicht. Verzamelen op de parkeerplaats van
hotel Duinoord.
Woensdag 24 juli: 9:30-12 uur: Met Thijsse op pad door
Lentevreugd
Hugo Woudenberg is verknocht aan dit nieuwe stuk van Berkheide en maakt met ons een wandeling, waarop hij vertelt over
het gebied en de daar voorkomende planten. Enkele planten,
waaronder Geel walstro, bekijkt hij nader en wel door de ogen
van Thijsse. In Blonde Duinen schrijft hij: ”…heeft mij gebracht
tot de overtuiging, dat ieder mensch gelukkiger en gezonder
moet worden, naarmate hij meer belang stelt in het leven van
planten en dieren om zich heen.” … “Het komt er slechts op aan,
ze te leeren kennen.“

Donderdag 19 september: 19.30-22 uur: studieavond
Workshop Grassen
We pakken de traditie weer op en gaan onder leiding van Koen
naar grassen kijken. Welke termen, samenhang en veldkenmerken helpen ons bij het op naam brengen? Verzamel zelf alvast
een paar laatbloeiende grassen als studiemateriaal. Neem je
flora, loep en zo mogelijk je binoc (met verlengsnoer) mee.
Donderdag 17 oktober: 19.30-22 uur: studieavond Planten
divers
Verschillende leden van de PWG hebben een korte presentatie
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(advertentie)

gemaakt, waarin zij foto’s laten zien van planten van de Waddeneilanden, van planten binnen één bepaalde familie en van
planten die we tijdens excursies/inventarisaties hebben aangetroffen. Neem je flora mee.

Plaats van samenkomst is meestal de parkeerplaats van Zwembad De Vliet/Bastion Hotel, Voorschoterweg 6/8, 2324 NE Leiden,
en soms het parkeerterrein aan de Stevenshofzijde bij station
De Vink. Afhankelijk van de tijd van het jaar, het type en de
bestemming van de excursie vertrekken wij om 7 uur, 8 uur of
om 9 uur.
Enkele keren per jaar is er een bijeenkomst voor de leden. Deze
bijeenkomst kan een studieavond over een interessant onderwerp zijn, verzorgd door een van de leden zelf of door iemand
die uitgenodigd is. De bijeenkomst kan ook een ander doel
hebben, 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 eenieder
die deze instelling kan delen.

Zaterdag 26 oktober: 13-15 uur: Herfstwandeling in de
Hortus
(met speciale aandacht voor bomen)
Een overbekende tuin, die nooit verveelt. Vandaag bekijken we
de verscheidenheid aan bomen. Welke zijn nog in hun herfsttooi
te bewonderen? En bij welke moeten we al naar winterkenmerken kijken?
Verzamelen aan de achterzijde, bij de brug over de Doelengracht
bij het Paterstraatje. Met de Hortus-Vriendenkaart of de Museumkaart gratis toegang.
Daarna hebben we als studieavonden vastgesteld 21 november
en 19 december 2019, en 23 januari, 20 februari, 19 maart en
23 april 2020.
Zet ze alvast in je agenda(‘s).
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
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.

Activiteiten
Zondag 26 mei: Eendragtspolder
Met Stan van der Laan gaan we naar de Eendragtspolder, boven
Rotterdam. We zullen er het natuurgebied langs de Willem
Alexander roeibaan afspeuren en we gaan er struinen door het
plas-/drasgebied van de Eendragtspolder en over de eilandjes
langs de oever van de Zevenhuizerplas. We proberen de woudaap
te spotten, die hier al een aantal jaren komt om te broeden. En
we zullen in ieder geval rietvogels als rietzanger, bosrietzanger,
cetti’s zanger kunnen treffen. Ook de ijsvogel is hier vaak te
bewonderen.
Aanmelden uiterlijk do. 23 mei 20 uur bij Stan van der Laan,
stanvanderlaan@casema.nl of tel. 06–10.72.01.30.
Vertrek 7 uur zwembad De Vliet

7

leden van onze Vogelwerkgroep.
Aanmelden uiterlijk do. 5 sept. 20 uur, bij Ad den Toom, ad.
den.toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83.
Vertrek 8 uur zwembad De Vliet.

Zaterdag 8 juni: Vliegbasis Soesterberg
Dit gebied tussen Zeist en Amersfoort, dat ooit werd gebruikt
door de luchtmacht en waar naar verluidt kruisraketten met
kernkoppen waren gestationeerd, is teruggegeven aan de natuur
en is nu broedgebied van tapuit en grauwe klauwier. We gaan
deze schaarse broedvogels proberen te vinden. Misschien heeft
u over deze excursie eerder het bericht bereikt dat we waarschijnlijk een boswachter en fietsen zouden gaan (in)huren, maar
we gaan gewoon zelfstandig en met onze eigen auto’s op pad.
Aanmelden uiterlijk do. 6 juni 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83.
Vertrek 7 uur zwembad De Vliet.

Zaterdag 12 oktober: Pier van IJmuiden
In dit jaargetijde is de Pier van IJmuiden de plaats om de vogeltrek over zee en duinen te ervaren. Over zee kunnen langstrekkende jan-van-genten gezien worden, op de keien van de pier
loopt de oeverpieper en langs het duin in het helmgras foerageren sneeuwgorzen. Vaak zwemt er een zeekoet of alk die aan
het bijkomen is van een lange reis. Als er nog voldoende tijd over
is, wandelen we ook nog langs het Kennemermeer.
Aanmelden uiterlijk do. 10 okt. 20 uur bij Ad den Toom. ad.
den.toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83. Vertrek 9 uur zwembad
De Vliet.

Zaterdag 22 juni: Bergen
Tijdens deze excursie heeft Marco Witte, die de omgeving van
Alkmaar als zijn broekzak kent, voor ons in de middag wat leuke
vogelplekken in petto. ‘s Avonds neemt hij ons mee op zoek naar
de nachtzwaluw, die in de bossen bij Bergen een brede verspreiding heeft. Omdat deze vogel pas aan het begin van de schemering gaat vliegen, gaan we eerst gezamenlijk eten. Daarna
trekken we naar de bossen. Uiteraard zijn we pas laat in de avond
weer terug in Leiden.
Aanmelden do. 20 juni 20 uur, bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel 06–51.19.09.83.
Vertrek 14 uur zwembad De Vliet.

Vooraankondigingen:
Zondag 10 november: Zeevang
Woensdag 27 november: presentatie Roofvogels in je omgeving
/ de Hoeksche Waard
Zaterdag 30 november: Amsterdamse Waterleidingduinen
Zaterdag 21 december: Midden-Delfland
Mossenwerkgroep
De Mossenwerkgroep Hollands Duin gaat een nieuwe aanpak
volgen. Met ingang van dit najaar trekt de werkgroep in de periode september tot april een keer of drie het veld in om naar
mossen te kijken en de ecologische verbanden ervan te bezien.
Drie weken later houdt de groep dan telkens een gezamenlijke
behandeling van de vondsten en bevindingen in het Jan Verwey
Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk.

Zondag 14 juli: Korendijkse Slikken e.o.
Bob Wiggers, al vijftig jaar wonend in de Hoeksche Waard, en
Gert Huijzers, een echte kenner van de Slikken, nemen ons mee
in dit mooie stukje natuur van Natuurmonumenten. De wandelroute van de Korendijkse Slikken voert je door ruigten en langs
soms natte zoetwatergetijdenatuur. Laarzen kunnen dus heel
nuttig zijn. Het gebied is een ideale plek om vogels te spotten,
met als kroonjuweel de zeearend. Afhankelijk van de tijd bezoeken wij nog andere natuurgebiedjes, zoals de Tiendgors.
Aanmelden do. 11 juli 20 uur, bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83.
Vertrek 7 uur zwembad De Vliet.

Zaterdag 14 september 2019: AWD
Veldwerk mossen in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
10:30–13 uur
Vertrek bij ingang De Zilk
Informatie en aanmelden bij Jeannette Teunissen, knnvleiden5@gmail.com, tel. 071–88.86.585
.
Dinsdag 8 oktober 2019: studieavond
Bestudering mossen, verzameld op 14 september.
20–22 uur, Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201
SX Noordwijk.

Zondag 8 september: Crezée- en Sophiapolder
Tussen Ridderkerk en Dordrecht liggen twee mooie stukjes ‘nieuwe’ natuur. In deze voormalige polders zijn openingen in de
dijken gemaakt waardoor het water van de rivier De Noord
vrijelijk in en uit kan stromen op de bewegingen van eb en vloed.
Daardoor is een fraai stuk zoetwatergetijdennatuur ontstaan, wat
een grote aantrekkingskracht heeft voor trekvogels. Voor deze
is dit een oase in de asfaltwoestijn van de Randstad. De excursie
staat onder leiding van Esther de Lange en Leo van Pelt, twee

De data komen steeds ook tijdig op de website www.knnv.nl/
leiden te staan.

Minicursus Tuinvogeltellingen
Vogelwerkgroep KNNV, een evaluatie
In januari 2019 heeft de KNNV-Vogelwerkgroep een minicursus
Tuinvogeltellingen gehouden. Deze bestond uit een cursusavond
in het IJsclubgebouw te Oegstgeest, met als extraatje een excursie, weliswaar bij regen, maar toch in opgewekte stemming.

vóór, tijdens en na afloop heel enthousiast. Reinier en Stan
willen de cursus volgend jaar zeker herhalen.
Marijke en Lex Burgel waren er ook bij. Die zijn eveneens goed
te spreken over het verloop van de cursusavond. Anke Burgers
heeft het geheel op afstand begeleid.

De cursus die gericht was op de jaarlijkse tuinvogeltellingen van
de Vogelbescherming, is zeer goed en tot volle tevredenheid van
iedereen verlopen. Aan deelnemers was er bepaald geen gebrek:
het IJsclubgebouw werd volledig benut. Zowel die deelnemers
als de cursusleiders, Reinier de Man en Stan van der Laan, waren

Het Leidse KNNV-bestuur dankt allen die hebben bijgedragen tot
dit aantrekkelijke resultaat, hartelijk voor hun positieve inzet en
hun bijdragen.
Jan Westgeest
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Verslag ALV IVN Leidse regio
1 april 2019 in MEC Oegstgeest (IJsclubgebouw)
9. Samenstelling bestuur.
Floris de Boer treedt af als voorzitter en bestuurslid.
Wietse Roodenburg wordt gekozen als nieuwe voorzitter en
neemt meteen de hamer en het voorzitterschap van de vergadering over van Floris.
Floris krijgt een fles wijn en Maddy bedankt hem namens de leden.
Maddy van Holland en Wouter Gerstel zijn herkiesbaar en worden
in principe voor 4 jaar herkozen.

1. Opening om 20.00 uur door Floris de Boer.
Welkom aan alle aanwezigen, er zijn ongeveer 24 mensen. Er is
een PowerPoint presentatie met steeds de inhoud van het agendapunt.
Na de pauze “Klimaatverandering, je ziet het nu al!”
2. Mededelingen: Er zijn 5 afmeldingen. Marian Kathmann heeft
een stapeltje “Verwonder Singelpark” meegegeven voor de aanwezigen.

10 Bestemming spaargeld. In het najaar komt er een speciale
ALV op de avond dat Dick de Vos een presentatie geeft. Ieder
mag een idee indienen voor een deel van het spaargeld van onze
afdeling, liefst een idee voor een eenmalig doel.

3. Op de verslag van de ALV van 28 maart 2018 zijn geen opof aanmerkingen.
4. Jaarverslagen van de werkgroepen over 2018. Deze zijn per
e-mail verspreid en reeds in de coördinatorenvergadering besproken. Hier zijn geen verdere opmerkingen over.
Met de aangeleverde cijfers is een overzicht gemaakt van de
aantallen deelnemers aan onze activiteiten. Het overzicht hangt
aan de muur.

11. Nieuwe Huishoudelijk reglement.
Wouter legt uit: na de nieuwe statuten is ook het HH reglement
aan een update toe.
Hiervoor is het concept van landelijk IVN gebruikt. Het met de
vergaderstukken meegestuurde exemplaar is de 4e versie.
Enkele punten hieruit: ereleden zijn vrijgesteld van contributie,
de benoeming van bestuursleden is voor 4 jaar, het beleid “In
Veilige Handen” en de VOG.

5. Jaarverslag bestuur over 2018. Het ledental wordt groter, het
aantal donateurs wordt kleiner.

12. Rondvraag.

6. Jaarplan bestuur. We hebben een gezonde afdeling. We hebben 2 nieuwe werkgroepen: Merenwijk en de vernieuwde Duingroep. Verder is er met Naturalis en KNNV-afdeling Leiden en
omstreken de werkgroep Citizen Science opgericht. De Groene
Winkel gaat per 1 januari 2020 gerund worden door andere
personen dan Mariette en Cisca: Fanne Doeven, Wendy Opstal
en Olga Lotten. Olga gaat de kleine Groene Winkel doen.
We gaan de sociale veiligheid transparanter maken. Voor 1 juli
dienen de werkgroepen die dit aangaan, de VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag) in orde te hebben. Daarvoor is een DigiD nodig.

13. Wietse sluit de ALV rond 20.55 uur en het is pauze.
Na de pauze met drankjes en hapjes vertelt Hans de Jong (geoloog) aan de hand van zijn presentatie over de geologische
geschiedenis van onze aarde. Er zijn in het verleden veel en lange
ijstijden geweest. Veel korter waren de warmere perioden. Rode
aarde (met bepaalde ijzeroxiden) wijst op tropische temperaturen in het verleden (Limburg, Suriname). We leven nu eigenlijk
in een ijstijd.
De verschijnselen die nu spelen, moeten we los zien van de grote
lijnen en zij wijzen van alle kanten op verandering van het klimaat.

7. Financieel verslag 2018.
De uitgaven fluctueren nogal per jaar. Dit komt met name door
inkomsten en uitgaven voor de NGO.
Er is een vrij grote afschrijving van de Groene Winkel door winkeldochters die gratis of met korting weg gaan.
Verslag financiële commissie 2018. De leden Peter van den Berg
en Herman Breepoel hebben de stukken bestudeerd en in orde
bevonden.
Voor de financiële commissie 2019 wordt een lid gevraagd.
Herman stelt zich nog een jaar beschikbaar. Menno Bakker stelt
zich beschikbaar als opvolger van Peter. Dank aan Peter!
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.
De contributieverzoeken komen in april.

Na dit zeer interessante gedeelte (Hans moet om 22 uur weg om
zijn trein te halen) zijn er nog drankjes en hapjes.
Daarna gaat iedereen weer zijns/haars weegs.
Ria Fijn van Draat, secretaris

8. Een ”gouden” speld, voor 40 jaar lidmaatschap van IVN wordt
uitgereikt aan Corrie van Kralingen-Kroon. Er is ook zo’n speldje
voor Marian Kathmann, die afwezig is.
Er worden 5 nieuwe ereleden benoemd, Lex Burgel, Marijke
Hollander, Bep van Houten, Johan Kieft en Wouter Gerstel.
Zij krijgen allen een oorkonde met een persoonlijke spreuk, een
boekenbon en een bosje bloemen.

Voor meer informatie over de hiernaast genoemde
nieuwe ereleden: zie bladzijde 4.
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IVN op het strand, in de krant
De activiteiten van onze Strandgroep gaan niet onopgemerkt
voorbij. Begin februari liepen verslaggeefster Eva van Lenteren
van De Telegraaf en fotograaf Amaury Miller mee met een excursie op het strand van Katwijk en in de zaterdagbijlage VRIJ
van 16 februari werd een artikel over dit evenement geplaatst.
De krant en de fotograaf gaven de redactie van Bladgroen toestemming het stuk in ons blad over te nemen. De tekst is nu
alleen leesbaar voor wie met een loepje van de Groene Winkel
over de regels gaat. Daarom citeer ik hieronder een deel ervan.
De leidster van de excursie, Ellen van der Niet, wordt aan het
woord gelaten:

“Het verwondert me elke keer hoe groot de opkomst is, zeker bij
koud en winderig weer.” De journaliste noteert dat Ellen een
slakkenhuisje uit het zand vist en in een emmer met zeewater
legt. Ellen: “Vanwege het stormachtige weer spoelt er van alles
aan: barnsteen, zeesterren, anemonen… Laatst zelfs een noordhorenschelp.”
Het artikel sluit af met deze alinea:
Voorzichtig steekt het slakje zijn tasters uit. Iedereen staat om
de emmer heen om het beter te kunnen zien. “Net of hij naar
ons zwaait!”
Hans ter Mors

Hoog bezoek bij IVN-Duincursus
Nieuwsgierig naar het resultaat van alle voorbereidingen,
woonde ik op 25 april een avond van de gloednieuwe Duincursus
bij. Twee weken eerder was het thema 'Ontstaan van de duinen'
behandeld en deze tweede avond stond in het teken van Fauna
in de duinen.
In zijn inleiding maakte Herman Breepoel duidelijk hoe moeilijk
het is om als dier in het duingebied te overleven, onder het motto
"Je doet het niet effe als dier." De keuzes die dieren voortdurend
moeten maken, worden bepaald door de drie V's: voedsel,
voortplanting en veiligheid. Na deze overweging vervolgde
Herman zijn verhaal met aandacht voor verschillende dieren in
het duin, waaronder het konijn, de vos, grote grazers, maar ook
de grasmus en de mierenleeuw. Bij dit alles kritisch gadegeslagen
door een ree!
Na de pauze volgden twee practica: over de koppeling die je kunt
maken tussen landschap en het voorkomen van bepaalde dieren,
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begeleid door Lex Burgel, en over diersporen, begeleid door
Roberta Segaar.
Het was een inspirerende avond, gewaardeerd door alle aanwezigen. Voor mij, als oud-coördinator van de Duingroep en nog
steeds zeer betrokken bij ons duingebied, was het fijn om te zien
hoe nieuwe krachten zich nu inzetten voor het voortbestaan van
een Duingroep bij IVN Leidse Regio, met een Duincursus als mooi
resultaat.
Aan het eind van de avond ontdekten we nog nét op tijd een
verstekeling bij Wim van der Ham in de auto…
Els van Venetië

Appelbloesem
Zonder appel waren we nog in het paradijs en zonder appel was
er geen Trojaanse oorlog, geen wrok van Achilles en geen
Odysseia. En zonder appelbloesem zijn er geen appels. De appel
behoort tot de familie van de rozen. Je kan dit zien wanneer er
zich na de bloei, uit de uitgebloeide bloem, heel kleine appeltjes
vormen. Dit zijn net rozenbottels. Dan begrijp je ook waarom de
blaadjes van de egelantier, een rozensoort, naar appel ruiken als
je ze in je handen wrijft. Allemaal familie! De geschiedenis van
de appel gaat terug naar 10.000 voor Christus, toen hij al in het
wild werd verzameld. In het Nabije Oosten werd hij al geteeld in
4000 voor Christus. Wanneer is hij naar ons land gekomen? Hij
was hier al in de Romeinse tijd, getuige de kleine huisaltaren die
bij werkzaamheden in de Zeeuwse wateren gevonden zijn.
Hierop zien we een zittende vrouw met aan weerszijden een hond
en een mand met appels. In het Museum van Oudheden in Leiden
zijn deze te bewonderen.
De wetenschappelijke naam van de appel is Malus domestica.
Malus betekent appel, maar ook slecht. Die verschillende betekenissen zijn door theologen met elkaar in verband gebracht.
Het was slecht van Eva van de appel te eten.
De appel groeit in gematigde streken. In de negentiende eeuw

hadden veel steden in Europa en ook in Nederland hun eigen
rassen. Enkele namen: Brabantse Bellefleur, Groninger Kroon en
Eijsdener Klumpke. De appel komt in sprookjes voor, zoals in
Sneeuwwitje, en ook in veel uitdrukkingen en gezegden: iets is
immers te krijgen voor een appel en een ei!
Bij het schilderen van de appelbloesem doet het probleem van
het wit op wit schilderen zich niet voor, zoals bij de kerstroos.
De bloesem heeft een roze weerschijn die vermindert naar gelang
de bloem bloeit en zich verder opent. De bloemen die ik schilderde zijn van onze sierappel, geplant voor de bestuiving van
onze goudrenet. Deze is voor de bestuiving afhankelijk van een
andere appelboom. Er zijn ook zelfbestuivende rassen, zoals de
elstar, maar wij kozen voor de goudrenet, want wat is er lekkerder dan een appeltaart van goudrenetten?
Met het verdwijnen van de hoogstamboomgaarden in de vorige
eeuw zijn veel rassen verloren gegaan. Maar gelukkig zijn er nog
kwekers die hoogstamappelen kweken en er is een vereniging
van telers die proberen de oude rassen in ere te herstellen.
Gelukkig maar, ook voor de schilders, want wat is mooier dan
een bloeiende appelboom met volle kroon, ja, wat is er schilderachtiger?
Anneli ter Mors
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Naturalis zoekt hulp onderzoek
oeverplanten
Welke planten groeien langs de slootkanten in de Leidse regio? Is de vegetatiekwaliteit van de oevers redelijk? Zou het beter
kunnen zijn? Voor de tweede jaar zoeken Naturalis en het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden hulp van
het publiek, maar ook van IVN- en KNNV-leden, om deze vragen te beantwoorden.
In 2018 hebben buurtbewoners en onderzoekers de vegetatiekwaliteit van 246 locaties in kaart gebracht. Vanaf 15 mei en tot

15 september kan iedereen die het leuk vindt opnieuw ‘oeverexpert’ worden en stukjes waterkant onderzoeken. Door aan het
onderzoek mee te doen zal men ook de oevers in de buurt op
een hele andere manier ervaren.
Waarom vragen onderzoekers hulp?
In een polderlandschap en in de bebouwde kom bieden de oevers
vaak goede kansen voor ‘wilde natuur’ en belangrijke schuilplaatsen voor diverse planten- en diersoorten. De inrichting en het
beheer van de oevers bepalen de soortenrijkdom. Leiden en de
omliggende gemeenten proberen door aangepast beheer en
plaatselijke herinrichting de biodiversiteit van de oevers te verbeteren. Ze willen in kaart brengen met welke oevers het goed
gaat en welke oevers van een beter beheer zouden kunnen
profiteren. Omdat het enkele jaren duurt voordat de resultaten
van een aangepast beheer zichtbaar worden, zijn gegevens over
plantensoorten van de oevers voor de komende vijf tot tien jaar
nodig. Er zijn veel gegevens te verzamelen, en het is mooi als
dat met hulp van veel mensen gedaan kan worden.
Hoe kunt u helpen?
De methodiek is eenvoudig: de aanwezigheid van 24 indicatorsoorten wordt langs een veertig meter oeverdeel genoteerd, op
een veldformulier of in een app. De indicatorplanten zijn snel te
herkennen. Om te oefenen zijn er workshops. De eerste workshops vinden plaats op 29 mei om 10, 14 en 19 uur in de Merenwijk.
Voor informatie, bezoek de website ‘mijnoeverplanten.nl’ (nu nog
tijdelijk https://sites.google.com/site/leidenbiodiversity/). Om
je voor een workshop of het onderzoek aan te melden stuur een
bericht naar oeverplanten@gmail.com.
Hoofdonderzoeker & contact:
Jacqueline Henrot, j.henrot@gmail.com

Beheerswerkzaamheden
Ganzenhoek
Op 1 en 2 februari was er gelegenheid om de lopende beheerswerkzaamheden in de Ganzenhoek te bekijken. Op een gebied
van 32 hectare wordt het naaldhout flink uitgedund. Met een
zogenaamde harvester worden gemarkeerde bomen beetgepakt
en een stukje boven de grond afgezaagd. De boom wordt gegrepen, onderaan afgezaagd, en als een simpel lucifershoutje horizontaal gedraaid, gestript en in gelijke stukken gezaagd.
De lengte van die stukken is afhankelijk van de dikte van de
stammen en is afgestemd op de beoogde productie, bijvoorbeeld
voor meubelen of spaanplaat. Een en ander gebeurt computer-

gestuurd. In een paar minuten is de boom tot stammetjes van
gelijke lengte gereduceerd. Die worden tijdelijk opgeslagen op
het parkeerterrein tegenover hotel Duinoord (in april zag ik dat
de enorme stapel stammen een voor een versnipperd werden,
red.).
Op genoemde dagen waren mensen van Staatbosbeheer en
Dunea aanwezig om uitleg en rondleidingen te geven . Bij de
waterkraan stond een tentje waar chocolademelk op een houtvuurtje werd opgewarmd. Op vrijdag waren er ook koeken bij.
Die waren zaterdag al op (denk ik).
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Bij de rondleidingen legden Mark Kras (Staatsbosbeheer Hollands
Duin) en zijn collega’s uit dat met deze operatie meer biodiversiteit in de Ganzenhoek wordt nagestreefd: het bos wordt meer
open gemaakt, zodat er meer licht op de grond valt. Meer dan
165 nesten van de rode bosmier waren gemarkeerd om te
voorkomen dat de machines ze kapotrijden en ook een flink
aantal dode bomen blijft (voorlopig, zo lang ze niet uit zichzelf
omvallen) overeind. Veel planten, schimmels en dieren profiteren
daarvan.
Twee Zeeuwse paarden werden op zaterdag ingezet om gezaagde stammetjes uit het bos te slepen. Dit diende vooral om te
laten zien hoe dat gedaan wordt. Machinaal gaat het vele malen
vlugger, maar het moet gezegd dat de machines toch wel heel
wat schade op hun pad aanrichten. Die machines staan wel op
heel grote en brede banden om dat soort schade toch zoveel
mogelijk te beperken.
Over de keuzes die de beheerders maken, kan je verschillend
denken. Vaak gaan er flink wat jaren overheen voordat duidelijk
is of de gestelde doelen ook zijn gehaald. En vaak blijkt de natuur
sterker en eigenzinniger dan de plannenmakers. In eerdere
plannen was overigens veel radicaler sprake van het uitroeien
van dennen, die niet in de duinen zouden thuishoren. Dat is nu
niet meer zo, er blijven dennen in de duinen.
Natuurherstel gaat vaak verrassend snel en de rijsporen van deze
operatie zullen in de loop van dit jaar naar verwachting al niet
meer zichtbaar zijn. De grotere biodiversiteit zal wat langer op
zich laten wachten. Het zal interessant zijn om dit in de komende jaren te blijven volgen.
Met dank aan Ant Brandenburg, Anke Burgers en Aad de Vette
voor hun commentaar
Lex Burgel
Foto’s: Aad de Vette
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Op vogelsafari in de Boterhuispolder
Op 20 april stond de tweede excursie van de IVN-voorjaarscursus
Vogels en hun zang op het programma. Onderdeel van de cursus
is een excursie naar een weidevogelgebied om daar de Big Five
van de weidevogels te scoren: grutto, tureluur, scholekster,
kievit en slobeend. Waar kan je dat beter doen dan in de Boterhuispolder?

Ten noorden van Leiderdorp en ten oosten van Leiden ligt de
Boterhuispolder. De polder ligt op het grondgebied van de gemeenten Leiderdorp en Teylingen met de Verlaatsloot als grens.
De Boterhuispolder is een veenweidegebied dat overwegend
agrarisch wordt gebruikt. Om meer mensen van dit bijzondere
landschap te laten genieten, lieten Leiderdorp en Teylingen in
2012–2013 wandelpaden, fietspaden, kanoroutes, picknickplekken en visstekken aanleggen. Ook werd in het zuidelijk deel grond
afgegraven, zodat nieuwe, 'natte' natuur kon ontstaan. Door de
natuurvriendelijke oevers kregen nieuwe dier- en plantensoorten
gelegenheid zich te ontwikkelen. Dat is mijns inziens goed gelukt.
Sinds vorig najaar ligt er ook een fietspad dwars door het gebied,

van de Lakenvelderboerderij aan de Zijlzijde naar de boerderij
van Bert van Leeuwen aan de Langebrug. Het fietspad is het hele
jaar door toegankelijk en je fietst letterlijk tussen de koeien en
schapen door, want die lopen daar gewoon ‘los’. Er zijn geen
hekken, wel veeroosters.
De zonsopgang was prachtig en de excursie begon vroeg bij de
boerderij van boer Bert van Leeuwen. Hij heeft geen agrarisch
bedrijf meer, maar wel hart voor de weidevogels en is dan ook
hartstikke actief in de bescherming ervan. Zo heeft hij in het van
15 maart tot 15 juni afgesloten gedeelte een plasdrasgebiedje
gemaakt, waar het vanaf het begin dat het nat is al een drukte
van jewelste is.
Bert is enthousiast en vertelde aan het begin van de excursie
kort iets over het boerenbedrijf dat niet meer helemaal rendabel
was en hoe hij de switch heeft gemaakt naar ‘recreatie’ om op
een andere manier zijn brood te kunnen verdienen. Na een kop
koffie, toen de ochtendmist opgetrokken was, gingen we op pad
en Bert liep mee.
We vertrokken op het boerenerf, waar we meteen al een aantal
erfvogels hoorden en zagen. Daarna gingen we door naar het
plas-drasgebiedje, waar we direct de Big Five konden afstrepen,
maar er zaten ook kluten (waarschijnlijk zelfs op een beginnend
nest), meerkoet, krakeend en bergeend. Na een tijdje turen door
de scopen en scoren van grauwe ganzen, knobbelzwanen, nijlganzen en een aantal hazen, zijn we via het fietspad een heel
eind de polder in gelopen in de richting van de Lakenvelderboerderij. Onderweg stonden we regelmatig stil om rond te kijken en
vogels te spotten. In de verte zagen we de eerste beschermers
over de nesten van scholeksters. Deze worden geplaatst tegen
de koeien, zodat die het nest niet vertrappen.
Na zo’n anderhalf uur in de polder kwamen we op bijna veertig
soorten vogels! Een mooie score, die je wellicht niet zo snel zou
verwachten zo dicht bij de stad. De Boterhuispolder is echt een
aanrader om eens te bezoeken, het hele jaar door!
Caroline Grimbergen
Foto’s: Herman Berkhoudt

De Zomertaling
is tegenwoordig
in Nederland 'n
bijzonderheid.
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Gluren bij de buren in het donker
Verslag IVN-excursie
Op een prachtige avond net voor het ingaan van de wintertijd heb ik een wandeling door de weilanden gemaakt tussen Voorschoten en Wassenaar. Johan Kieft leidde deze wandeling. Johan is een enthousiaste gids van IVN-Leidse regio. Met een kleine groep
gingen we over hekken, slootjes en natte weilanden, omringd door de koninklijke landgoederen De Horsten. De Horsten bestaan
uit drie landgoederen: Raephorst, Eikenhorst en Ter Horst, ter grootte van 415 hectare. Bijzonder zijn de oude, hoger gelegen
strandwallen en oude strandvlakten, met klei en veen opgevuld.
De maan komt op. We gaan verder langs de randen van sloten.
Een oversteek via een brede plank met leuning. We lopen richting
landgoed Eikenhorst. Eenden schrikken van onze komst en
vliegen luid snaterend op uit het water. Weer hekken over
klimmen, we worden er steeds handiger in. Nu volgt een plank
zonder leuning over een slootje. Voetje voor voetje komt iedereen droog aan de overkant.
Gastvrije boerderij
Freek en Gerda van Vliet van boerderij Catharinahoeve waren zo
gastvrij hun land van 85 hectare beschikbaar te stellen voor deze
wandeling. Na afloop kregen we van hen warme chocolademelk
met een koekje in het gezelschap van koeien. De vijfde generatie Van Vliet staat al in de startblokken om het bedrijf van 150
melk- en kalfkoeien over te nemen.
Een wandeling in het donker is zeker de moeite waard. De natuurbeleving is anders. Je ruikt meer, je bent je meer bewust
van geluiden en in het donker zien dingen er echt anders uit.
Tekst en foto's: Femke van den Berg

Weerspiegeling van maan in veenwetering
De wandeling was in het kader van Nacht van de Nacht. Hoe
donker is het nu eigenlijk als de zon onder is? En wat hoor je
allemaal tijdens het wandelen? In de maand oktober trekken
vogels naar warmere oorden. Dit doen ze vooral ’s nachts als het
weer rustig is en bij heldere hemel. Ze kunnen navigeren op de
sterren en de maan. Ook hebben ze ‘s nachts minder te duchten
van jagers in Mediterrane landen. Overtrekkende vogels hebben
we niet gehoord, maar wel smienten die in Nederland als wintergast verblijven. Reeën, die regelmatig tussen de koeien
worden gesignaleerd tijdens de nacht, hebben we helaas niet
gezien.
Verlichting
In het begin zie je niets in het donker. De groep was daardoor
wat lacherig. Eerst over betonnen paden. Dat liep wel makkelijk.
Daarna een groot hek over en in het natte gras verder. Geleidelijk wennen je ogen aan het donker. Maar rondom is veel licht te
zien: lichtjes van het centrum van Voorschoten, verlichting langs
de spoorlijn en als je omhoog kijkt, veel sterren aan de heldere
hemel. Eenmaal wat verder van Voorschoten is het nog altijd niet
donker op de nevelige weilanden. Dit komt door Den Haag, waar
veel verlichting is.
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Herkauwende koe, Catharinahoeve

Verslagen excursies VWG-KNNV
Een dagje Zeeland (of vooral Zuid-Holland)
Dat belooft wat! Het is winter, 20 januari, het vriest en we
krijgen een onbewolkte dag, zonder wind en met een stralende
zon. Heerlijk. Maar oh, wat kan de schijn bedriegen.
Bij het zwembad staat Ad natuurlijk - in zijn uppie - ruimschoots
van tevoren klaar. Wij zijn nummer twee en drie, de rest van de
dertien deelnemers volgt spoedig en we gaan op stap naar het
begin van de Brouwersdam; geheel conform de instructies. Daar
wacht ons de Zwarte zeekoet, wordt ons gezegd. Nee dus. Hoe
kan dat nou? Wel allerlei Middelste zaagbekken voor en achter
de strekdam van het haventje, Futen natuurlijk, één Zilverplevier
en zowaar twee Kuifduikers. Dat blijven lastige beestjes. Niet
alleen omdat ze steeds neerduiken en op een andere plaats weer
opduiken, maar je weet nooit zeker of het toch geen Geoorde
fuut is. Gelukkig zijn daar de boekjes voor én de routiniers. Een
plat petje, weet je nog? En toch wel erg koud zo ’s morgens vroeg
om negen uur.
Op naar de top-plek bij de spuisluis. Daar ontspint zich een
discussie met een omstander (Vlaming? of in ieder geval een rare
tongval) die van mening verschilt met ons over de forse duiker
die op zee zit. Wíj vinden het een IJsduiker, híj een Roodkeelduiker. Hij blijft fors in mijn ogen, dus is het een IJsduiker (toch?).
En we zien wat Zwarte zee-eenden. Daar maken we een misser,
want achteraf bedenken we: “die snavel van dat mannetje was
wel erg opvallend oranje”. Dat roept de vraag op: was het geen
Grote zee-eend? Geen wit gezien, maar… ook niet goed gekeken!
Stom, volgende keer beter. IJseenden worden niet gezien;
jammer, wel een Gewone zeekoet, diverse Duikers, Futen,
Middelste zaagbekken, Steenlopers, een Paarse strandloper én

Middelste zaagbek
een Grijze zeehond met zijn grote snuit. Overigens stonden we
hier weliswaar heerlijk in het zonnetje, maar dat viel toch bar
tegen met dat smerige windje in de rug.
Op naar Zeeland dan maar, want Zuid-Holland was tot zo verre
wat gewoontjes. Op Schouwen zwerven we door de polders rond
Serooskerke en De Schelphoek, maar zonder veel spectaculairs
te zien. Zo komen we uiteindelijk uit bij de inlagen aan de
zuidrand van Schouwen. Dat is toch weer prachtig om te zien,

(advertentie)
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de zon schijnt uitbundig van achteren op de vele eenden en we
genieten van de Pijlstaarten, Lepelaars, Goudplevieren, druk
foeragerende Kemphanen en een forse wolk Kluten. Een jonge
Slechtvalk zit in de vegetatie en verontrust af en toe de eenden,
maar het is allemaal ver weg. Terug dan maar en aan de erwtensoep en cappuccino achter glas in de zon. Iedereen is er toch
wel aan toe.
Dan krijgen we nog een rondrit door Duiveland aangeboden op
zoek naar Wilde en Kleine zwanen, maar zonder resultaat. Wel
ontdekken we dat Zonnemaire toch wel een heel mooi dorpje is.
Het aantal ganzen is niet opvallend hoog. Waarschijnlijk omdat

er in Friesland nog geen sneeuw ligt, maar we zien her en der
uiteraard Grauwe en Brandganzen. Toch een klein beetje teleurgesteld keren we terug naar de Brouwersdam want www.waarneming.nl geeft aan dat de Zwarte zeekoet toch echt wel op onze
eerste stop aanwezig moet zijn. En jawel hoor, hij zit er, maar
zwart is-ie niet! Dat is hij ’s-zomers in Schotland; hier en nu blijkt
hij vooral grijs te zijn en ook al veel te duiken, net als de Kuifduikers. Dat is toch weer een heel leuke waarneming. We keren
voldaan en rozig terug naar huis.
Ron Mes
Foto's: Stan van der Laan

Steenloper, Brouwersdam

's-Gravelandse Buitenplaatsen
Ons land kent zo veel mooie natuurgebieden. Soms kleine
postzegeltjes in het landschap, dan weer uitgestrekte gebieden,
waar je heerlijk in kunt (ver)dwalen. Een van die prachtige natuurgebieden vind je op de grens van Noord-Holland en Utrecht:
de 's-Gravelandse Buitenplaatsen.
Op zaterdag 23 maart zijn we met tien man (en vrouw) naar
deze prachtige buitenplaatsen geweest. We maakten onder leiding van Theo en van mij een prachtige wandeling in HilverbeekSpanderswoud. Ondanks het grijze weer hebben we genoten van
de vele grote bonte spechten, de almaar tetterende boomklevers,
de omhoog kruipende boomkruipers (met het liedje "zit achter
de boom"), de roepende koolmezen en nog heel veel meer.
Als we bij de parkeerplaats onze auto's parkeren, weet Marlies
al direct twee appelvinken te spotten. Helaas niet voor ieder op
het netvlies geplakt, maar een weg fladderend silhouetje heeft
bijna iedereen wel gezien. Op hetzelfde moment horen we al
direct de roep van de boomklever, een vrolijk zingende zanglijster en een hamerende grote bonte specht.
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Holenduif (foto: Anke Burgers)

En ja hoor, de tjiftjaf - voor velen van ons de eerste dit jaar laat zich horen. Nog heel vaak zullen we dit almaar herhalende
geluid gaan horen de aankomende tijd. Als je dit geluid hoort,
weet je zeker dat het voorjaar is begonnen. We lopen een
prachtige, door Natuurmonumenten aanbevolen wandelroute af
en regelmatig staan we even stil om te luisteren naar de vele
geluiden van de bosvogeltjes: roodborst, koolmees, pimpelmees.
Maar het meest worden we getrakteerd op de roffels van de grote
bonte specht en de telkens roepende boomklever. We hopen
natuurlijk tussen al die geluiden ook het signaal op te vangen
van een zwarte specht. Ja, die moet hier ergens zitten. Maar
waar? Het schuwe beest laat zich vandaag helaas niet zien. Wel
horen we een heel bijzonder roepje. Ik neemt het geluid op en
verspreid het via de WhatsApp naar een aantal erkende vogelspecialisten. Later krijgen we van René van Rossum uitsluitsel:
het is het geluid van… een gaai! Wat kunnen deze vogels knettergekke geluidjes produceren. Menig vogelaar wordt door hun
geluiden op het verkeerde been gezet. Dus, helaas, niet het
geluid van een zwarte specht.
Een van de mooiste waarnemingen is toch wel een koppel
mandarijneendjes. Die verwacht je toch niet? Een paar bewijsfoto's zijn gemaakt. Prachtige eendjes, mogelijk escapes? Ad
weet nog een grote zilverreiger te spotten op een van de vele
mooie uitzichtpunten. Na ruim twee uur gaan we even een stop
maken in het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. We
verorberen in het aangrenzende restaurant de royaal aangeboden appeltaart (met slagroom?) en drinken een heerlijke warme
bak koffie. Nog even snel een sanitaire stop, want de organisatoren houden een strak tijdschema aan: hup, hup, op weg naar
Gooilust.
Nijlganzen (foto: Anke Burgers)
We hebben enorm genoten van deze excursie. Leukste waarnemingen zijn toch wel de mandarijneendjes, de jagende sperwer,
de appelvinken en de glanskopjes. En de gaai heeft ons heerlijk
op het verkeerde been gezet, nee nee, het geluid was niet van
de zwarte specht, gewoon een nummer van het uitgebreide repertoire van de gaai. Weer een geluidje geleerd.
Arthur Staal

Koolmees (foto: Arthur Staal)
Gooilust is ook een prachtig gebiedje, een soort pijpenla in het
landschap, met prachtige doorkijkjes, knoestige oude beuken en
berken, slingerende paden en aan het eind een prachtig kijkpunt
op een opgeworpen hoogte. Wat vogels betreft, overheerst het
geluid van de duidelijk aanwezige zwarte kraaien. Ze lijken het
bosgebied te regeren. Verder fladderen er overal houtduiven op.
Onderweg komen we ook nog een aantal glanskopmeesjes tegen.
En in de verte weet een koppel ooievaars op het nest in een paar
seconden een liefdesritueel te tonen. Schaamteloos onder het
toeziend oog van de nodige bosvogels en… vogelaars.

Mandarijneend (archieffoto J.W.)

Mutaties ledenadministratie KNNV
nieuwe leden:
lidno. 27998, dhr. K. Quint
lidno. 28120, mevr. J. Hanisch

lidno. 28148, mevr. R.E. Bello
lidno. 28168, dhr. P.R. Hoffmans
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IVN, Instituut voor natuureducatie & duurzaamheid, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer
natuur en een betere kwaliteit van het milieu. Verspreid over Nederland heeft IVN 174 plaatselijke afdelingen. Circa 25.000 leden
en donateurs zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve activiteiten voor
jong en oud, zoals excursies, cursussen, tentoonstellingen en lezingen.

IVN op Internet:
www.ivn.nl/leiden
Kopij via e-mail:
hanstermors@xs4all.nl

Mutaties IVN
Adreswijziging of opzegging aan
ivnleiden@hotmail.com,
secretaris IVN, Afdeling Leiden,
Satijnvlinder 15, 2317 KJ Leiden,
IBAN-nr. NL88 TRIO 0197 9101 73.

Bestuur, werkgroepen en contactpersonen IVN-afdeling regio Leiden

Bestuur
• Wietse Roodenburg (voorzitter)
Prinsenweg 74
2242 EK Wassenaar
T 070-51.41.805
wietseroodenburg@gmail.com
• Maddy van Holland (vicevoorz. intern)
Heelblaadjespad 4
2353 PA Leiderdorp
071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl
• Wietse Roodenburg (vicevoorz. extern)
Prinsenweg 74
2242 EK Wassenaar
T 070-51.41.805
wietseroodenburg@gmail.com
• Ria Fijn van Draat
(secretaris en ledenadministratie)
Satijnvlinder 15
2317 KJ Leiden
T 071-52.10.887
ivnleiden@hotmail.com
• Joop Vlieg
(penningmeester)
Nassaulaan 8
2341 ED Oegstgeest
T 071-51.90.439
penningmeester.ivn.leiden@gmail.com
• Wouter Gerstel
Van Poelgeestlaan 49
2352 TA Leiderdorp
T 071-58.96.392
woutergerstel@gmail.com
Werkgroep TOP
(Toeristisch Overstap Punt)
Marlieke Spijker
T 06-46.99.86.61
marliekespijker@hotmail.com
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Excursies op verzoek
Maya de Veer
T 06-42.81.56.78
mayadeveer@gmail.com
Groene winkel
Mariëtte Elshoud
T 071-58.91.560
jetelshoud@hotmail.com
Werkgroep van Beeld en Geluid
Sjaan van Agtmaal
T 071-52.22.997
svanagtmaal@ziggo.nl
Agrarisch Natuurbeheer (WAN)
Johan Kieft
T 071-88.77.694
jjkieft@ziggo.nl
Actieve Natuurtochten (WANT)
Sonja Meijer
T 06-37.00.50.24
scmeijer@gmail.com
Tuinen Natuurlijk!
Jolanda de Vries
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jolanda.59@hotmail.com
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Dorine Meijer
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T 071-51.46.869
bepvanhouten@xs4all.nl
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