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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.
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Duingroep
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Excursies op verzoek
Maya de Veer
T 06-42.81.56.78
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Strandwerkgroep
Maya de Veer
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ivnstrand@outlook.com
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Mariëtte Elshoud
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Vogelwerkgroep
Floris de Boer
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florisdeboer@hotmail.com
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T 071-52.24.339
mizu@casema.nl
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sjoerdluiten@hotmail.com
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Van de voorzitters

nen we 71 soorten vogels, 37 insectensoorten en 192 planten/
bloemen/bomen. En dan in 2018 verschijnt een verrassend bericht in de krant. “Wassenaar kent de grootste biodiversiteit van
Nederland”. Uit de cijfers die op 24 oktober 2018 op waarneming.
nl staan, blijkt dat er 4997 soorten zijn aangetroffen in Wassenaar, van nachtvlinder tot zeehond, door 929 waarnemers. Je
kunt je afvragen: analyseren we niet te veel? Ik zou zeggen:
gewoon doorgaan met waarnemen en tellen. Al was het alleen
maar ter verhoging van onze verwondering. Geef uw kind of
kleinkind het IVN-lidmaatschap cadeau. Laat ze de apps installeren op hun mobiel en op stap gaan in de natuur om persoonlijke waarnemingen vast te leggen. Misschien is dit een manier
om een jonge generatie te enthousiasmeren voor het buitenleven. Rest mij niets anders dan iedereen succes te wensen bij het
tellen en een heel gezond en gelukkig 2020.
Wietse Roodenburg

Van de IVN-voorzitter
Posidonia oceanica. Daar sta ik met een 3 centimeter, bruin,
harig balletje in mijn hand. Gevonden aan de kust van OostSpanje tijdens een mooie wandeling in oktober. Je pakt je mobieltje, opent de app Plantnet, maakt een foto, en daar komt het
antwoord: een plantensoort die veel voorkomt langs de rotskusten van de Middellandse Zee. De lange planten vormen dichte
bossen. Die bossen zijn kweekplaats voor zee-egels, zeeslakken
en plantetende vissen en dus belangrijke ecosystemen. De afgestorven bladen vormen een fijn soort gruis dat zich door wind
en stroming verzamelt op het strand als bruine, harige balletjes.
Weer iets geleerd, en bovendien indruk gemaakt op mijn medewandelaars. Ook tijdens het gidsen krijgen we vragen die we niet
meteen kunnen beantwoorden. Dan kan je natuurlijk toegeven
dat je het niet weet of toch maar even de Plantnet app gebruiken.
Er zijn meer nuttige apps voor de natuurliefhebber. De tuinvogelapp, de bomendeterminatie-app, een app met vogelgeluiden. Ga
zo maar door. De werkgroep ‘Ontdek natuur in jouw buurt’ van
IVN, KNNV en Naturalis heeft ook de mogelijkheden van de app
ontdekt. Deze groep vindt het belangrijk dat onze waarnemingen
bijdragen aan de bescherming van de natuur én aan wetenschappelijk onderzoek. En daarom organiseren zij informatieavonden
over apps die hiervoor geschikt zijn. Naast een korte toelichting
over doel en gebruik, wordt met de apps geoefend. Een groot
succes en heel veel interesse. De verkregen informatie kan je
altijd kwijt op waarneming.nl. Deze groep streeft ernaar observaties te delen en de natuurlijke rijkdom te documenteren. Meer
dan 100.000 gebruikers, bijna 14 miljoen foto’s en meer dan
50.000 geluiden. Het is belangrijk om te weten dat de interpretaties worden overgelaten aan andere organisaties en dat de
gegevens over kwetsbare soorten en locaties kunnen worden
versluierd of verborgen. Dit om misbruik te voorkomen. De resultaten zijn voor mij vaak verbluffend. Ze vergroten mijn bewondering voor de kracht van de natuur, maar wijzen ook op de
kwetsbaarheid ervan.
Neem nu mijn eigen adoptiegebied de Hertenkamp in Wassenaar.
In 1991 heeft men de vogelstand geïnventariseerd en 42 soorten
geteld. In 2003 wordt de renovatie van bollenveld naar natuurgebied afgerond. Een kale vlakte, slechts zand en water. De stand
staat bijna op nul. De natuur wordt nu haar gang gelaten. Acht
jaar later, in 2011, viert de KNNV Den Haag haar jubileum en
gedurende dat jaar wordt het gebied geïnventariseerd. Door de
bomenwerkgroep worden 40 bomen en struiken waargenomen.
Een verdubbeling vergeleken met de inventarisatie van 1997.
Een totaal van 1269 soorten wordt herkend. In 2017 is de Hertenkamp mijn adoptiegebied. Met twee cursusgenoten herken-

Van de KNNV-voorzitter
Laatst las ik in de krant de kop CO2-stofzuiger. Zonder verder
te lezen zie ik dit al helemaal voor me. Rond de CO2-afvoerpijpen
op het dak vliegt een knalrode stofzuiger om deze CO2 op te
zuigen. Is de zak vol, waar moet deze geleegd worden? Hangt
er een stofzuiger aan een vliegtuig om die CO2 op te vangen?
Of gaan er rode stofzuigertjes bij de boeren langs voor stikstof
en methaan? Helaas, dit soort beelden zijn er niet te zien, want
het is toch wat ingewikkelder dan een gewone stofzuiger. Misschien is er een aantal van jullie die het ook gelezen hebben, het
stond in de Volkskrantrubriek Ten Eerste van 7 december. Het
lijkt wel of dagelijks de noodklok luidt voor de aarde. Flora en
fauna worden bedreigd en we worden geplaagd met extreme
regenval, hoge temperaturen en droogte. Te veel om op te
noemen. Ondanks al het negatieve nieuws moeten we wel blijven
genieten van het positieve dat we tegenkomen als we buiten zijn.
Dit schrijvende zitten we in de donkere dagen voor kerst maar
de sneeuwklokjes staan al te bloeien. Geen vorst, en de IJsvogel
scheert nog steeds snel over het water op zoek naar eten. De
trekkers van de verschillende werkgroepen organiseren veel,
mooie en leerzame excursies, maar dit is niet genoeg. Het bestuur
is nog steeds op zoek naar extra leden, zoals een voortrekker
voor de natuurbeschermingscommissie. Met alle negatieve berichten over stikstof, CO2 en opwarming is er vast wel iemand
die ook een extra steentje wil bijdragen voor de natuur. Laten
we met elkaar proberen om iets van onze natuur te redden, maar
geniet eerst van het mooie blad dat weer voor u ligt. Elke keer
weer wordt Bladgroen door de redactie zorgvuldig in elkaar gezet.
Ineke Laroo
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Algemene Ledenvergadering KNNV

Agenda Algemene Ledenvergadering KNNV afd. Leiden en omgeving
op donderdag 26 maart 2020 in het IJsclub-/MEC-gebouw te Oegstgeest

adres: Oegstgeesterweg 43 (parkeren op parkeerplaats sportterrein aan de overkant van de Oegstgeesterweg)
Aanvang: 19.30 uur!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening;
Vaststellen van de agenda;
Ingekomen stukken en mededelingen;
Verslag ALV van 21 maart 2019 (zie website https://www.knnv.nl/afdeling-leiden/bestuur; bijlage onderaan de webpagina);
Verslag over 2019 van het bestuur en natuurhistorisch secretaris (zie hieronder);
Jaarverslagen van de werkgroepen (zie bladzijde 5 en volgende van dit blad);
Financieel verslag over 2019;
Verslag van de kascommissie over afgelopen jaar;
Contributie voor 2021 (Het bestuur stelt geen verhoging voor van de contributie voor 2020);
Begroting 2020;
Samenstelling bestuur;
Benoeming nieuwe kascommissie;
Benoeming afgevaardigden voor Gewest, Beleidsraad
en Vertegenwoordiger Vergadering;
14. Samenwerking met IVN-afdeling regio Leiden (kort
overzicht van de stand van zaken);
15. Rondvraag;
16. Sluiting.

Na afloop van het formele gedeelte zal Jeannette Teunissen
een presentatie over Vuursteen verzorgen (zie ook onder
Programma werkgroepen KNNV bij Algemene activiteiten op
bladzijde 8 van dit blad).
Deze presentatie staat tevens open voor leden van IVN regio
Leiden; vanaf 20:30 uur kunnen zij soepel aanschuiven!

Een vuursteen (foto: Jeannette Teunissen)

Jaarverslagen KNNV 2019
t.b.v. Algemene Ledenvergadering 26 maart 2020

Jaarverslag 2019 secretariaat, inclusief natuurhistorische
aspecten
(door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen)

tiviteiten’ (dat wil zeggen voor KNNV- én IVN-leden) georganiseerd:
•
Herman de Swart hield een spectaculaire presentatie over
natuurhistorische aspecten van grotten en karstgebieden, na
afloop van de ALV van de KNNV-afdeling op 21 maart;
• enkele ronden van planteninventarisaties in het Ommedijkse
Bos, een bos dat IVN regio Leiden al ruim dertig jaar onderhoudt;
• Max Caspers van Naturalis gaf tijdens de Ledencontactavond
van de KNNV-Leiden een interessante beeldpresentatie over
insecten en de collectie daarvan in Naturalis, op 19 november;
•
overigens zijn ook tijdens een aantal activiteiten van de
KNNV-werkgroepen af en toe IVN-leden uit de regio verwelkomd.
Een vermeldenswaardige bijzondere activiteit vanuit de Vogelwerkgroep van de KNNV-afdeling was de Minicursus Tuinvogeltellingen. Die werd verzorgd door een tweetal werkgroepsleden
in januari 2019.
Bestuur KNNV-afdeling Leiden en omgeving
Op 21 maart is Wim Vlasveld, die meer dan twee decennia lang
bestuurslid is geweest binnen de afdeling en die zich bovendien
bijzonder heeft ingezet op het terrein van natuurbescherming,
afgetreden. De afdeling is Wim zeer dankbaar voor zijn vele inspanningen in al die jaren.
Het bestuur bestaat sindsdien uit zes personen. Het heeft in 2019
vijf vergaderingen (11 feb, 8 apr, 9 sept, 14 okt en 9 dec) gehouden, naast de ALV en de LCA.

De gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst van de Leidse afdeling
van de KNNV en IVN regio Leiden is op 19 januari 2019 gehouden
in het Wellant-college te Oegstgeest en is onder meer opgeluisterd met een zeer boeiende presentatie door Machiel Noordeloos
onder de titel “Paddenstoelen, op de grens van twee werelden”.
De viering luidde wederom een goed samenwerkingsjaar in.
Een groot, nieuw en bijzonder samenwerkingsverband zag in
2019 het licht: de Citizen Science-werkgroep Ontdek Natuur in
jouw Buurt. Aan de oprichting en de activiteiten hiervan hebben
Naturalis, IVN regio Leiden en de KNNV-afdeling Leiden en omgeving hun medewerking toegezegd en tot uitvoering gebracht.
De werkgroep is in 2019 meteen al voortvarend aan de slag
gegaan met het zo veel mogelijk betrekken van burgers bij het
wel en wee in de natuur en bij de bewustwording daarvan.
Het gezamenlijke periodiek Bladgroen kwam drie maal uit, naast
de editie van het KNNV-afdelingsblad Daucallium+, waarin artikelen over onderzoek en andere meer inhoudelijke zaken over
de natuur in en om Leiden staan. Deze bladen worden ook
elektronisch verzonden naar alle KNNV-afdelingen in de provincie Zuid-Holland en naar het landelijk bureau.
In 2019 werden er voorts opnieuw zogenaamde ‘Algemene Ac-
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De vijf werkgroepen zijn gericht op vogels, planten, mossen,
paddenstoelen en natuurbescherming. De werkgroepen op het
terrein van mossen en paddenstoelen hebben onafhankelijk van
elkaar een nieuwe werkwijze ingezet. De Paddenstoelenwerkgroep kreeg ook een nieuwe coördinator: dhr. Leo Jalink. Hij is
Hans Adema opgevolgd. Het bestuur dankt namens de afdeling
Hans voor zijn jarenlange inzet voor deze werkgroep. Tijdens
door Hans geleide excursies zijn af en toe paddenstoelen ontdekt
die zelfs voor heel Nederland volstrekt nieuw waren.
Jaarverslag 2019 Plantenwerkgroep
(door Koen van Zoest)
In 2019 hebben we als plantenwerkgroep veel ondernomen. Met
de in totaal 36 activiteiten zijn we gemiddeld drie keer per maand
bijeen geweest. Per activiteit waren er gemiddeld 10 deelnemers.
In totaal hebben 62 verschillende personen aan de verschillende
PWG-activiteiten meegedaan. Het gemiddeld aantal keer deelname per persoon komt op 5,8 met een spreiding van één keer
(door 28 personen) tot 34 keer meedoen (door 1 persoon).
De studieavonden zijn met gemiddeld 16 deelnemers goed bezocht; de veldactiviteiten, trokken gemiddeld 8 personen. In
2018 waren die gemiddelden 16, resp. 9,5. De buitenactiviteiten
zijn dus iets minder bezocht, mogelijk omdat er in 2019 meer
waren georganiseerd, nl. 28 tegen 21 in 2018. Een groep met 8
á 10 personen heeft trouwens voor een veldactiviteit een prettige omvang.
Tot zover het cijfermateriaal (zie verder tabel 1).
Dan nu kort iets over de inhoud.
Binnen
De acht studieavonden vonden plaats in het IJsclubgebouw aan
de Oegstgeesterweg, een prettige ruimte waar de KNNV-apparatuur goed kan worden ingezet, met dank aan Jan Westgeest.
In de loop van het jaar is - met dank aan Ron Mes - ook een
schakeling tussen binoc en beamer in gebruik genomen.
Als onderwerpen kwamen op de studieavonden aan de orde:
zuring, digitaal waarnemen en invoeren, terug- en vooruitblik
(evaluatie en planning [met vertegenwoordigers van Ons Buiten
en IVN-hakhoutbeheer]), invasieve exoten, schijngrassen,
waddenplanten, stadsplanten, wilgen en bomen met hun wintertakken.
Buiten
De 28 buitenactiviteiten zijn in enkele thema’s te verdelen.
Het jaarlijks monitoren in de duinen deden we ditmaal in de
Ganzenhoek bij het Wassenaarseslag (km-hok 84-463). In
Daucallium volgt hiervan uitvoerig verslag. Dichter bij huis inventariseerden we het Ommedijksebos (Maaldrift-Wassenaar),
dat door een IVN-werkgroep al 30 jaar wordt onderhouden; zie
voor meer info elders in dit nummer van Bladgroen. Ook van
onze inventarisatie van de Ruigekade volgt later rapportage;
deze bijna 1000 jarige kade bij Leiderdorp blijkt een bijzondere
plek in de regio. Verder hebben we in de stad naar planten gezocht, o.a. bij de Gooimeerlaan, de Wassenaarseweg en de Lorentzkade. Tweemaal ondersteunde de PWG Koen bij het klassiek
strepen in de Stevenshofjepolder (km-hok 90-462); zie verder
de komende Daucallium.
Een traditie vormen inmiddels de seizoenswandelingen met
speciale aandacht voor bomen; dit jaar in het bos van Huys te
Warmond en van Oud-Poelgeest, in arboretum Trompenburg
(Rotterdam) en in de Hortus Botanicus. Een extra uitstapje
maakten we naar Boskoop waar we op natuurtuin De Veenmol
werden rondgeleid. Tot slot deden we voor het vijfde jaar mee
aan de FLORON-eindejaarsplantenjacht, ditmaal in het sciencepark bij Corpus en in de binnenstad rondom de Kaiserstraat. Dit
leverde 43 resp. 45 bloeiende plantensoorten op en eindigde
beide keren met een warme afsluiting.

Eindejaarsplantenjacht op 29 december 2019: welk plantje is dit
nou toch op de 5e Binnenvestgracht? (foto: Ineke Laroo)
Duidelijk is dat de Plantenwerkgroep sterk lijkt op een Madeliefje: het hele jaar actief en volop bloeiend. Is je interesse gewekt:
je bent van harte welkom een keertje mee te doen.

Jaarverslag 2019 Vogelwerkgroep
(door Anke Burgers en Ad den Toom)
De eerste activiteit van dit jaar was een fotopresentatie op 16
januari door Elke van Batenburg over vogels, natuur en cultuur
van Madagaskar.
De eerste veldexcursie vond plaats op 20 januari naar de
Brouwersdam en de polders van Schouwen-Duiveland. Het leverde mooie waarnemingen van onder andere zeekoet, kuifduiker en (heel bijzonder) zwarte zeekoet. In maart deden we in
twee groepen het niet vrij toegankelijke deel van de Ganzenhoek
aan onder leiding van Ron Ousen en met toestemming van Dunea.
Dit was goed voor boomleeuwerik en klapekster. Eind maart
hielden we, onder leiding van Theo Bijvoet en Arthur Staal, een
excursie door de ’s-Gravelandse Buitenplaatsen, waar we konden
genieten van appelvink, holenduif en mandarijneend. Begin april
trokken we naar het Oostvaardersveld en het Praambos, ten
zuiden van de Oostvaardersplassen. Dit stukje Flevoland is nog
niet zo goed bekend, maar is zeer zeker de moeite waard. Medio
mei deden we een dagexcursie naar Texel. De meest bijzondere
waarnemingen van deze dag waren: spotvogel, de kolonie grote
sterns, dwergstern, morinelplevier en visarend. Maar de ‘gewone’ vogels van Texel zoals tapuit, roodborsttapuit, grutto, wulp,
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tureluur, kluut, veldleeuwerik en scholekster ontbraken natuurlijk niet. Eind mei werd een excursie naar de Eendrachtspolder
gehouden, onder leiding van Stan van der Laan. Het hoogtepunt
van deze dag was zondermeer de woudaap. Begin juni zijn we
naar de Vliegbasis Soesterberg geweest, waar we mochten genieten van de veldleeuweriken. Onder leiding van Marco Witte
trokken we in juli naar de Noord-Hollandse duinen voor de
nachtzwaluw. Maar voordat we die mochten horen en zien, deden
we als extraatje een uitstapje naar de Uitlandse Polder bij Zijpe.
Hier kregen we het mysterieuze ‘krex, krex’ te horen, het geluid
van de kwartelkoning, dat menigeen nog nooit in Nederland te
horen had gekregen. Half juli maakten we een mooie wandeling
door de Korendijkse Slikken, met Gert Huijzers en Bob Wiggers.
Meer dan zeventig vogelsoorten en een koninginnenpage leverde deze excursie op.
In september werd de Crezée- en Sophiapolder, bij Dordrecht,
aangedaan. Deze excursie werd geleid door Leo van Pelt, samen
met Esther de Lange. Het hoogtepunt van deze excursie leverde
een schitterende waarneming van de ijsvogel op. Medio oktober
maakten we de reis naar de pier van IJmuiden en zagen onder
andere kleine jager, paarse strandloper, oeverpieper, jan-vangent en sneeuwgors. In november werd een excursie gedaan in
polder Zeevang, boven Monninckendam. Smienten, goudplevieren en allerlei soorten ganzen kleurden deze dag.
Op 27 november hielden we onze jaarlijkse lezing, waarvoor
roofvogelspecialist Martin Mollet was uitgenodigd. De belangstelling was overweldigend groot. Eind november werden onder
leiding van Stan van der Laan de Amsterdamse Waterleidingduinen bezocht (met als hoogtepunt de klapekster) en medio december zijn we onder leiding van Marco Witte op zoek naar de
kleine rietgans naar het Midden-Delfland geweest.
Het was een zeer rijk vogeljaar. En de belangstelling voor de
activiteiten van de Vogelwerkgroep is nog steeds groeiende; we
hebben nu 64 leden.

zand van de oude strandwal met daarin ook wat klei. Die klei die
het gebied zo bijzonder maakt, is daar neergelegd door de Rijn
die tot de Middeleeuwen af en toe buiten zijn oevers trad en
daarbij ook Endegeest overstroomde.
Op 21 september bezochten we het gebied met twaalf deelnemers. Vermeldenswaard zijn zeker de zeer grote exemplaren van
houtzwammen. We vonden een Dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum) van wel 120 cm breed op de stobbe van een
afgezaagde beuk, Essenzwammen (Perenniporia fraxinea) van
wel 90 cm op twee populieren en ook nog enkele Harslakzwammen (Ganoderma resinaceum) op eik. De Essenzwam groeit wel
vaker op populier. Bijzonder was de vondst van Essenzwam op
de voet van een eik. Hij werd herkend door Hans Adema, die ook
mee was.
Het seizoen van de grote boleten was helaas al weer over. We
vonden alleen een heel oud exemplaar van Eekhoorntjesbrood
(Boletus edulis), absoluut niet “edulis” (eetbaar) meer. Wel
stonden er twee soorten van de kleinere boleten, de Blozende
fluweelboleet (Xerocomus declivitatum) en de Wijnrode boleet
(Xerocomus ripariellus). Voor de mycologische fijnproevers
stonden er vijf soorten vezelkoppen: Sterspoorvezelkop (Inocybe asterospora), Witte satijnvezelkop (I. geophylla), Stinkvezelkop (I. grammata), Lila satijnvezelkop (I. lilacina) en Geelbruine
spleetvezelkop (I. rimosa). Dat fijnproeven moet je niet letterlijk
nemen, want sommige vezelkoppen zijn dodelijk giftig.
We vonden in totaal 39 soorten en dankzij het goede weer was
het een geslaagde excursie.
In 2020 willen we de paddenstoeleninventarisatie van Endegeest
voortzetten en in ieder geval weer vaker op excursie gaan.
Jaarverslag 2019 Mossenwerkgroep Hollands Duin
(door Jeannette Teunissen)
In de eerste helft van het jaar hielden we de mossenavonden
zonder veldwerk. Dit gingen we als te eenzijdig ervaren, hoewel
Jelle van Dijk steeds zorgde voor een goede hoeveelheid interessante mossen.

Jaarverslag 2019 Paddenstoelenwerkgroep
(door Leo Jalink)
Het jaar 2019 is voor de Paddenstoelenwerkgroep een overgangsjaar. Begin van de herfst heeft Hans Adema het stokje
doorgegeven aan Leo Jalink. Maar omdat Leo’s agenda al behoorlijk gevuld was met andere te leiden excursies, zijn we in
deze herfst maar één keer op pad gegaan. Dit was in Endegeest,
maar daarover straks meer.
Allereerst wil ik namens iedereen die de afgelopen jaren met de
excursies van de Paddenstoelenwerkgroep is meegegaan Hans
heel erg bedanken voor zijn leuke excursies. Bij vrijwel elke
gevonden paddenstoel worden de excursiedeelnemers getrakteerd op een leuke anekdote of interessant weetje. Met Hans op
excursie is nooit saai.
Hans is iemand die vooruit denkt, want precies 45 jaar geleden
is hij al begonnen om zijn opvolger in te werken. Dat begon
tijdens een paddenstoelenexcursie van Leidse biologiestudenten
naar Vogelenzang, in oktober 1974. In één middag liet Hans ons
bijna 250 soorten paddenstoelen zien, ook toen al ruimschoots
aangevuld met anekdotes. Tot die tijd was ik een vrij fanaat
vogelaar, maar sindsdien ben ik verslingerd aan de paddenstoelen.
Zoals gezegd zijn we in deze herfst één maal op excursie gegaan
naar landgoed Endegeest in Oegstgeest. Dit gebied staat bekend
om zijn rijke mycoflora. In augustus staat het landgoed vaak al
vol met spectaculaire, grote boleten en ook wel andere mycorrhiza-paddenstoelen. Wat later in het seizoen verdwijnen de boleten, maar dan blijven er nog genoeg andere soorten over. Dat
het gebied zo rijk is aan bijzondere paddenstoelen, komt door
de bijzondere bodem in combinatie met heel oude eiken en
beuken en het tot nu toe goede beheer. Die bodem bestaat uit

Jelle van Dijk zoekt studieobject
(foto: Jeannette Teunissen)
Daarom besloten we gezamenlijk, net voor het zomerreces, om
na de zomer een aantal keren per seizoen veldwerk te gaan doen
of een excursie te houden, waarbij we mossen die we nader
wilden bekijken, meenamen. Vervolgens werden ze een week of
drie erna bestudeerd in het Jan Verwey Natuurcentrum in
Noordwijk.
Zo bezochten we in september de Amsterdamse Waterleidingduinen bij De Zilk en in november het landgoed Huys te Warmont,
met de zeer gewaardeerde actieve participatie van Joop Kortselius.
In oktober en december hielden we de studieavonden, gerelateerd aan de excursies.
Dit gaan we ook in 2020 zo doen. Nieuwe data worden tijdens
de studieavonden gepland. Deze data verschijnen op de website.
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Jaarverslag 2019 (en jaarplan 2020) van ‘Ontdek
Natuur in jouw Buurt’, de Citizen Science Werkgroep van IVN-KNNV-Naturalis Leidse regio
Samenstelling van de werkgroep
Trekkers: Jacqueline Henrot (Naturalis Gastonderzoeker), Ron
Mes (KNNV afdeling Leiden Bestuurslid), Maddy van Holland (IVN
Leidse regio Vicevoorzitter) en Douwe Sikkema.
Adviespanel: Wietse Roodenburg (IVN Leidse regio Voorzitter),
Marco Roos (Naturalis Hoger Onderwijs Coördinator en Onderzoeker Urban Biodiversity), Joop Vlieg (KNNV afdeling Leiden
Bestuurslid en IVN Leidse regio Bestuurslid).

Planten- en insectenherkenningsapps, 16 oktober 2019;
Citizen Science Bijeenkomst, 19 oktober 2019.
Financiën 2019 en 2020
De uitgaven in 2019 beperken zich tot 25 euro voor het registreren van de domeinnaam ontdeknatuurleiden.nl voor drie jaren.
Deze kunnen bij IVN gedeclareerd worden. Geen overige inkomsten.
De verwachte uitgaven voor 2020 zijn rondom 75 euro.

Activiteiten van 2019
Op de website https://sites.google.com/view/ontdeknatuur/
home zijn alle activiteiten terug te vinden:
Digitaal waarnemen en herkenningsapps / flora, 14 februari
2019;
Workshop bijen leren tellen, 12 april 2019;
Oefenen met digitale invoerportalen, 24 april 2019;
Veldworkshops Oeverplanten, 27 mei 2019;
Veldworkshop Oeverplanten, 30 juni 2019;
Oefenen met digitale invoerportalen, 12 juli 2019;
Planten- en insectenherkenningsapps en digitaal waarnemen, 2
september 2019;

Jaarplan voor 2020
Maart
Training van Obsidentify begeleiders;
18 maart
Workshop Obsidentify (MEC Leiderdorp);
Maart/april
Practicum Obsidentify (Volkstuin-Vereniging Ons
Buiten);
April
Workshop Nationale bijentelling;
Mei
Bijeenkomst en workshops project Oeverplanten;
Juli/aug
Workshop vleermuizen waarnemen;
September
Workshop tuinspinnentelling.
Ron Mes

(advertentie)
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Programma werkgroepen KNNV
Algemene activiteiten voor KNNV- én IVN-leden
Deze activiteiten staan open voor zowel KNNV- als IVN-leden van de afdelingen regio Leiden.

Donderdag 26 maart, 20:30–22 uur: presentatie over
Vuursteen, door Jeannette Teunissen
Zoals alle andere kindjes heb ook ik vroeger vuursteentjes opgepakt en er vonkjes mee gemaakt. Maar toen ik een paar jaar
geleden in Limburg in een prehistorische vuursteenmijn mocht
kijken, begon er een nieuw avontuur. Want toen opende zich een
caleidoscopische wereld van chemie, klimaatschommelingen,
geologie, paleontologie, werktuigen, oorlogstuig, prehistorische
handelsroutes tot in Polen toe, microscopisch zeeleven en zeestekelhuidigen, wegenbouw, kerkgebouwen, oude Romeinse
muren in België vol korstmossen, en zelfs schuurpapier.
Ik verzamelde vuurstenen op Texel, op Wieringen, in Drenthe,
in Limburg, en uit de falaisekusten van noordelijk Normandië. Ik
kreeg informatie van de werkgroep geologie van de KNNV
(Werkgroep Geoland), van Bernard Hoyez van de universiteit van
Le Havre (Université du Havre) en uit vele andere bronnen.
Met plezier zal ik u via de presentatie deelgenoot maken van het
avontuur ‘vuursteen’.

Zaterdag 16 mei, van 10:30–13 uur: cultuurhistorische
natuurwandeling langs de Hanepoel en door de Leendert
den Boerspolder
Op 1 januari 2021 ben ik 45 jaar lid van de KNNV-afdeling Leiden.
Dat heuglijke feit wil ik nu alvast met jullie vieren tijdens een
bijzondere excursie. Ik nodig je uit om met mij op pad te gaan
langs de Hanepoel en door de Leendert den Boerspolder. We
lopen door weilanden en klimmen over een paar hekjes. Met een
klein vlotje varen we over. Onderweg zal ik wat vertellen over
de geschiedenis van dit gebied. Natuurlijk komen flora en fauna
ook aan bod. Neem je verrekijker mee, je weet tenslotte maar
nooit!
Voor een drankje, koek of een boterham voor onderweg mag je
zelf zorgdragen.
Startplaats: Parkeerterrein volkstuinen, Bovenweg 12, 2376 BE
Nieuwe Wetering.
Stuur even een mailtje naar javanderwillik@gmail.com
als je mee wilt gaan.
Tot dan!
John van der Willik

Belangstellende IVN’ers kunnen om 20:30 uur, direct na afloop
van de Algemene Ledenvergadering KNNV, soepel aansluiten in
het IJsclubgebouw, Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest.

Plantenwerkgroep
Algemeen
De activiteiten van de Plantenwerkgroep (PWG) staan open voor de hellingen; het gebied wordt jaarlijks gemaaid en ontwikkelt
alle KNNV-leden, maar ook anderen kunnen ter kennismaking zich nog steeds als natte duinvallei.
Bij de vorige ronde, in 2016, vonden we 28 aandachtssoorten;
aan een activiteit deelnemen.
• Voor de buitenactiviteiten is aanmelding vooraf raadzaam. de eerste keer in 2000 ‘slechts’ 10! Zet de stijgende trend zich
Mogelijke wijzigingen, bijvoorbeeld vanwege het weer of vanwe- in 2020 voort? Aanmelding verplicht.
ge verandering van begintijd of van activiteit, kunnen dan namelijk nog tijdig worden doorgegeven. Check daarom voor de b) Inventariseren van Volkstuincomplex Ons Buiten in
zekerheid vlak voor de activiteit nog even je mail. Aanmelden bij Leiden Noord
de coördinator van de PWG: Koen van Zoest: vanzoest@planet. De KNNV Leiden doet mee aan Biodiversiteit in Beeld, een project
nl. Voor de veldactiviteiten in de duinen is aanmelding verplicht dat in de periode 2019–2021 alle flora en fauna op het terrein
van Tuinvereniging Ons Buiten en de Tuin van Noord in Leiden
in verband met een maximum aantal deelnemers van tien.
• De studieavonden worden gehouden in het IJsclubgebouw, inventariseert. Ons Buiten wil daarmee bewustzijn creëren voor
Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest. Aanmelding vooraf de natuur in de eigen omgeving en aantonen dat deze natuur de
is niet nodig. We lopen bij vriezend weer het risico dat we het moeite waard is om te versterken en beschermen.
gebouw niet kunnen gebruiken: de schaatsers gaan dan voor. In 2020 brengt onze PWG samen met de Commissie Natuurlijk
Controleer bij vorst even de afdelingssite over het wel of niet Tuinieren in kaart welke wilde en verwilderde planten in dit gebied
doorgaan van de avond: https://www.knnv.nl/leiden. Gebruik voorkomen. Tevens besteden we aandacht aan voorlichting en
zoveel mogelijk de parkeerplaats van de sportvelden aan de educatie. Zo houden we tijdens de maandelijkse plantenruilochtenden spreekuur aan een eigen KNNV-tafel. De zeven inventaoverzijde van de weg.
risaties doen we op wisselende weekdagen zodat ieder wel een
Herhaalde activiteiten gedurende het veldseizoen (dus ook keer mee kan doen. We beginnen om 10 uur en gaan door tot in
de middag, uiterlijk 16 uur. Neem je lunch mee. We zullen van
na de maand mei)
In 2020 zijn er naast de eenmalige programmaonderdelen twee de fiets gebruik maken om alle stukken van het onderzoeksgebied
weerkerende activiteiten gepland: monitoren in de duinen en snel te kunnen bereiken.
inventariseren in de stad:
Een eventuele derde herhaalde activiteit is het inventarisea) Monitoren van Winning 3 en de Zwarte Pan (km-hok ren van het terrein rond de Klinkenbergerplas in Oegstgeest. In
2016 heeft de PWG onder leiding van Corrie van Kralingen dit
85-464).
Dit jaar loopt de route door een prachtig kilometerhok net ten gebied al in kaart gebracht. Maar na die tijd is het flink op de
noorden van de weg naar het Wassenaarse Slag. We gaan hier schop gegaan en de Denktank Biodiversiteit Leidse Ommelanden
in Berkheide weer zoeken naar de bijzonderheden van natte heeft gevraagd of onze PWG de inventarisatie wil herhalen. Of
duinvalleien en van het droge duin. De Zwarte Pan is het droge dit haalbaar is hangt af van hoeveel mensen mee willen doen.
deel, met een aantal hoge toppen en mooie noordhellingen; het Heb je belangstelling laat dat dan weten aan Corrie van Kralingen:
gebied wordt begraasd. Winning 3 is een voormalig onttrekkings- ckroon@live.nl. Bij voldoende draagvlak geeft zij de data en
kanaal, eind jaren negentig omgevormd tot plasjes met glooien- andere bijzonderheden door. Die verschijnen ook op website.
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Aanmelden verplicht, zodat we vanuit Leiden zoveel mogelijk
kunnen carpoolen (vanzoest@planet.nl).
Verzamelen om 9 uur op de parkeerplaats van de Drie Oktoberhal, Smaragdlaan 99, 2332 JP Leiden. Aankomst in Lisse uiterlijk
9:30 uur: Spekkelaan 18, 2161 GH.

Nieuwe activiteiten Plantenwerkgroep
Donderdag 23 januari, 19:30–22 uur: studieavond Waterplanten, met name Kranswieren in de duinen
Hoewel we de kranswieren bij onze inventarisaties niet ‘meestrepen’, kijken we er wel vluchtig naar, maar staan dan snel met
de mond vol tanden. Vanavond gaat dat veranderen dankzij Ron
Mes. Hij is medeauteur van de hernieuwde uitgave ‘Determinatietabel van Kranswieren van de Benelux’ van de Jeugdbondsuitgeverij.
Ron vertelt enkele basiszaken over deze groep en zet ons dan
met materiaal aan het werk. Welke soorten kunnen we in de
duinen tegenkomen? Mogelijk is er tijd voor ook nog andere
waterplanten. Neem je binoc, verlichting en loep mee.

Donderdag 19 maart, 19:30–22 uur: studieavond Heukels
24e druk.
In februari is hij dan eindelijk verschenen, de nieuwe flora van
Heukels. Na de vorige druk in 2005 is er veel veranderd in
taxonomisch en demografisch opzicht. Voordat het veldseizoen
losbarst, bekijken we ter voorbereiding vanavond de belangrijkste zaken waar we op moeten letten bij het werken met deze
nieuwe Heukels. Als je hem al hebt aangeschaft: neem deze
frisse wegwijzer dan mee. Zo niet, dan hoor je voldoende informatie om te kunnen beslissen of je dat alsnog gaat doen.

Zondag 2 februari, 13–15 uur: winterwandeling Plantsoen
De seizoenwandeling met speciale aandacht voor bomen. We
gaan voor de derde maal naar het Plantsoen. De vorige keren
hebben we maar een klein deel van dit stadspark kunnen bekijken. Om die reden vertrekken we dit keer vanaf een andere kant.
We komen dan gelijk al enkele monumentale bomen tegen, maar
ook recenter aangeplante bijzondere soorten.
Verzamelen op de hoek van Plantsoen en Plantagelaan.

Maandag 23 maart, 9:30–11:30 uur: voorjaarswandeling
Rhijnhof langs bomen en geelsterren
In augustus 2019 maakten we een bomenwandeling over deze
mooie, deels oude begraafplaats. Nu de meeste bomen nog kaal
zijn, bekijken we ze met andere ogen. Maar onze aandacht gaat
ook uit naar de bodem, want eind maart bloeit op Rhijnhof de
zeldzame Weidegeelster, voor Leiden de enige groeiplaats. Staan
er verder nog andere stinsenplanten?
Verzamelen bij de parkeerplaats, direct achter de ingang aan de
Haagsche Schouwweg.

Donderdag 20 februari, 19:30–22 uur: studieavond
Zoutplanten
Zoutplanten, bestaan die wel? Corrie van Kralingen woont in
Valkenburg (nu: Katwijk!) en verblijft regelmatig aan de kust,
ook in Zeeland. Ze weet welke planten in die zilte omgeving
gedijen en laat ons zien welke dat zijn en hoe ze het daar redden.
Neem je flora mee.

Donderdag 9 april, 10 uur: inventarisatie Ons Buiten/Tuin
van Noord
Zie boven: herhaalde activiteit b. Verzamelen bij het Ons Buiten-gebouw, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.

Dinsdag 25 februari, 13–17 uur: voorbereiding monitoren
Winning 3/Zwarte Pan
Zie boven: herhaalde activiteit a. Vandaag lopen we met Harrie
van der Hagen (ecoloog Dunea) de monitorroute om ons geheugen op te frissen en om te bepalen of er mogelijk na 2016
knelpunten zijn ontstaan.
Aanmelden vooraf verplicht. Verzamelen op de hoek van Vleysmanlaan en Wassenaarseslag, 2242 PM Wassenaar.

Donderdag 23 april, 19–22 uur: studieavond Stinsenplanten
Het is al weer langer licht en we beginnen deze laatste winterstudieavond met de traditionele wandeling door Oud-Poelgeest,
met speciale aandacht voor de stinsenplanten.
Let op: we beginnen een half uur eerder dan de afgelopen jaren,
zodat we iets meer tijd hebben voordat het gaat schemeren.
Na de pauze gaan we dieper in op de stinsenplanten, mede aan
de hand van de recent verschenen Basisgids stinzenplanten.

Zondag 1 maart, 10 uur: inventarisatie Ons Buiten/Tuin
van Noord
Zie boven: herhaalde activiteit b. Verzamelen bij het Ons Buiten-gebouw, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.

zondag 3 mei, 9–14 uur: monitoren Winning 3/Zwarte Pan
Zie boven: herhaalde activiteit a. Aanmelden vooraf verplicht.
Verzamelen op de hoek van Vleysmanlaan en Wassenaarseslag,
2242 PM Wassenaar.

Zaterdag 14 maart, 9–12 uur: vroege lentewandeling
begraafplaats Duinhof en Keukenhofbos, Lisse
Half maart kan het met het weer nog alle kanten op, maar er
zijn al volop voorjaarstekenen aan bomen en planten te ontdekken. En welke stinsenplanten zijn er in dit prille voorjaar te
vinden? We bezoeken twee biotopen die vast iets te bieden
hebben (zie ook het boek van Jelle van Dijk en Hans van Stijn:
Van Aardaker tot Zwanenbloem, blz. 72-73).

Donderdag 14 mei, 12–15:30 uur: workshop Kroos
Kroos is een opvallend waterplantje, bij voedselrijke omstandigheden massaal aanwezig. Er zijn nogal wat geslachten en
soorten die onder ‘kroos’ vallen. In het veld zijn ze niet altijd
makkelijk op naam te brengen (zie foto hiernaast). Deze studiedag zal onze kennis vergroten en vooral toepasbaar maken. Wim
van der Ven gaat ons daarbij helpen. Hij is een specialist; zie de
prachtige site: https://wimvdven.home.xs4all.nl/Lemna_Nieuw/
Het wordt een echt practicum: aan de hand van door Wim
meegebracht materiaal gaan we zelf de plantjes op naam
brengen. We werken in twee blokken met tussendoor een pauze.
Omdat we gelijk zelf aan de slag gaan is het noodzakelijk dat je
tevoren de site van Wim goed bekijkt; er gaat dan weinig tijd
verloren aan introductie van de basiskennis. Neem je flora, loep
en zo mogelijk ook je binoc mee. Plaats: IJsclubgebouw,
Oegstgeesterweg 43, 2341 NZ Oegstgeest.
Aan de maximaal 20 deelnemers wordt een bijdrage van 2 euro
gevraagd. Aanmelden bij Ron: ron.mes@xs4all.nl.

Kroos (zie hiernaast); foto Wim van der Ven

wordt vervolgd op blz. 12
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De tulpenboom vastgelegd

Dit zijn de bladeren van de tulpenboom. Het zijn herfstbladeren.
Het groen heeft plaatsgemaakt voor geel, deze kleur verandert
langzaam in roodbruin en daarna worden de bladeren zwart. Maar
die gele kleur is onvergetelijk. Er zijn niet veel tulpenbomen in
onze omgeving. Ik weet de volgende te vinden: in de ingang van
de Hortus in Leiden, bij de ingang van De Horsten in Wassenaar
en in de landgoederen Oud Poelgeest in Oegstgeest en het bos
van Huys te Warmont. Beroemde namen zijn aan deze boom
verbonden: Boerhaave en Wolkers. In het aardige geschenkboekje van de bibliotheek, Winterbloei van Jan Wolkers, schrijft hij in
het hoofdstukje De glimlach van een poes het volgende: "De
bladeren zijn liervormig. Net of ze met een gewiekst schaartje
stuk voor stuk bijgeknipt zijn. En dan vertel ik nog niet eens het
mooiste. In de herfst krijgen de bladeren een kleur die onvergetelijk is. Als je dat eenmaal gezien hebt, dat diepe goudgeel, dan
vergeet je het nooit meer. Als jongen, toen ik buiten ging
schilderen, werd die boom altijd door mij uitverkoren om vereeuwigd te worden." Het laatste schilderij van Wolkers toont dit
diepe geel in een groot vlak. Zijn laatste rustplaats is onder de
tulpenboom in zijn tuin in Texel.
De gele bladeren kleuren zwart. Ze vergaan. Maar wat is dat,
vergaan? Er zijn ontelbare organismen, van wat groter tot heel
klein, die de bladeren verteren. Er zijn miljoenen kleine kaakjes
aan het smakken en kauwen in een herfst- en winterbos, daar,
op de grond, onder de bladeren. En die kleine diertjes zorgen
voor de mooie zwarte aarde van de lente en de zomer. Als we

heel goede oren hadden, zouden we het gesmak van al die
diertjes horen. Maar we horen niets, wij lopen in een stil bos met
maar heel af en toe het geluid van een vogel. Het is met de
bladeren als met de hemellichamen die hun baan om de aarde
beschrijven. Ook zij doen dat in stilte. Al in de Oudheid verwonderde men zich hierover. Zo'n ingewikkelde machinerie als het
sterrenstelsel dat altijd in beweging is, behalve de poolster dan,
maakt geen enkel geluid.
Ook de wereld van de sterren en planeten is voor ons een stille
wereld.
Er werd vroeger wel gedacht dat zij een hemelse muziek speelden, die voor de mens onhoorbaar is.
Maar wat we wel kunnen waarnemen in de wintertijd, is de
nieuwe vorm van de bomen zonder bladeren. Een teer silhouet
vormen hun kronen en het is verbazend te zien hoe zorgvuldig
de boom zijn takken laat groeien tot een symmetrisch geheel dat
lijkt of het door een goudsmid van filigrain is gemaakt. Een van
de vogels die we in de wintertijd horen, is het vuurgoudhaantje
uit het Noorden, dat ons in de winter bezoekt. Op een morgen
deed ik de gordijnen open en zag hoe een vuurgoudhaantje zijn
kopje uit de dichte takken van de taxus stak, ook zo'n moment
is onvergetelijk. In de grauwe wintertijd geven meerdere vogels
kleur en muziek aan de dag, zoals het roodborstje, de groenlingen, mezen, vinken, spechten en vele watervogels. Zo bezien is
de dag nooit grauw.
Anneli ter Mors
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Verslag Najaarscursus Vogelwerkgroep IVN

Excursieverslagen worden nog al eens aangeboden in Bladgroen.
Zo gunnen wij als leden van de Vogelwerkgroep (VWG) IVN
Leidse regio onszelf jaarlijks een dagje uit en daar komt soms
ook een verslag van. Maar het valt mij op dat we eigenlijk nooit
een verslag maken van de excursies die wij onze cursisten
aanbieden. Althans, niet in Bladgroen. Wel maakt Corrie van Os
na afloop altijd een fraai geïllustreerde lijst van waarnemingen.
Nog even in het kort: we bieden zowel in het voorjaar als in het
najaar een vogelcursus aan. Voorwaarde voor deelneming is dat
je de cursus nog niet eerder hebt gevolgd. Daar komen gemiddeld
veertig personen op af en het aanbod bevat dan drie theoretische
avonden en vier excursies in de buitenlucht.
Met dit verslagje wil ik de lezer graag wat sfeer laten proeven
over hoe het er aan toe gaat bij die excursies.
Zaterdag 12 oktober was dit jaar de eerste gelegenheid. Ondanks
de niet al te beste weerberichten ontbraken weinig cursisten op
het appèl, iets wat mij steeds opnieuw opvalt. In de twee à
tweeëneenhalf uur dat we daar in vier groepen in de Ganzenhoek
in Meijendel rondstruinden, bleef het een beetje miezeren. De
stemming leed er absoluut niet onder. Nog nooit eerder in de
geschiedenis van de VWG waren we namelijk getuige van zulke
enorme aantallen doortrekkende sijzen.

Twee weken later was er gelukkig weer gerechtigheid. Bestemming: de Starrevaart (Leidschendam). Het werd een prachtige
ochtend, waarin wij onze cursisten zo’n 60 soorten konden laten
zien, met als uitschieters 10 soorten eenden en een haviksvrouw,
die met haar rug naar ons toe op een tak zat en zich een tijdje
door iedereen mooi liet observeren.
Intermezzo: ook leuk als er dan een racefietser langs sjeest, toch
in de rem knijpt, vraagt; “Wat zien jullie? Een havik? Ja, ik wil
graag even kijken! Wauw, wat dichtbij! Dat ga ik aan mijn vader
vertellen!” en weer doorjakkert.
Zelf kom ik elke week wel een paar keer in de Vlietlanden/
Starrevaart. Als ik gezelschap heb, beloof ik altijd de voornoemde tien soorten eenden. Dat lukt vaak, maar niet altijd. Nu wel:
wilde eend, kuifeend, smient, bergeend, pijlstaart, wintertaling,
slobeend, tafeleend, brilduiker en krakeend. De exotische rosse
stekelstaart reken ik dan nog niet eens mee.
Op de laatste dag van november waren de Amsterdamse Waterleidingduinen aan de beurt. Prachtig weer, maar ook dat zegt
niet altijd alles. Het aantal soorten bleef wat onder de verwachting, maar dat werd gecompenseerd door mooie observaties van
onder meer goudvink, grote gele kwikstaart en groene specht.
Als nou iets is dat ons leden van de VWG motiveert, is het wel
het enthousiasme van onze cursisten. Natuurlijk gaat het erom
dat ze leren om de kennis die ze op de theoretische avonden
hebben opgedaan nu in de praktijk brengen. We wijzen dus op
silhouetten, op vliegbeelden, op koptekeningen, op geluiden,
bewegingen, enzovoort. En dan maken we heel vaak dit mee:
“Waar, waar?”
“Ik zie niks!”
“O daar in het midden van die groene tak….”
“Yes! Yes! O, wat prachtig!
“Zo mooi heb ik het nog nooit gezien.”
Kijk, daar doe je het voor.
Floris de Boer, coördinator VWG IVN Leidse regio

'n Sijs (foto: Floris de Boer)
Bij duizenden kwamen ze door, laag vliegend aan de binnenkant
van het duin, op sommige plaatsen zó laag dat je het idee kreeg
dat je ze uit de lucht kon plukken. Het geluid van doortrekkende
sijzen laat zich het best vergelijken met een zacht voetzoekertje,
vóórdat de echte knal afgaat. Die ochtend waren er natuurlijk
ook de nodige doortrekkende spreeuwen, mezen, koperwieken
en vinken, maar het was de sijzentrek die echt voor euforie
zorgde. Overigens zagen en hoorden de cursisten ook de grote
bonte specht prachtig dichtbij. Ze waren daar verguld over.
Op zaterdagochtend 2 november gingen we voor de tweede keer
op stap. Dit keer hadden we twee gebiedjes op het oog, allebei
net iets te klein om met vier groepen er doorheen te wandelen.
De ene helft ging daarom naar de Munnikenpolder in Leiderdorp,
de andere naar de Polders Poelgeest te Oegstgeest. Ik had de
hoop dat we met wat geluk tussen de buien door de avifauna
zouden kunnen begluren, maar halverwege en midden in het
open gebied kwam het ineens toch met bakken naar beneden.
Iedereen werd kletsnat, maar zelfs nu zag ik geen chagrijnige
gezichten. De oogst bleef beperkt tot putters, watersnippen,
dodaarzen en een overvliegende houtsnip.
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Pijlstaart (foto: Floris de Boer)

vervolg programma werkgroepen KNNV (van blz. 9)
(vervolg Plantenwerkgroep)

Overzicht activiteiten van de Vogelwerkgroep

Woensdag 20 mei, 10 uur: inventarisatie Ons Buiten/Tuin
van Noord
Zie boven: herhaalde activiteit b. Verzamelen bij het Ons Buiten-gebouw, Joop Vervoornpad 16, 2316 EP Leiden.
Maandag 25 mei, 9–14 uur: monitoren Winning 3/Zwarte
Pan
Zie boven: herhaalde activiteit a. Aanmelden vooraf verplicht.
Verzamelen op de hoek van Vleysmanlaan en Wassenaarseslag,
2242 PM Wassenaar.
En verdere data om alvast in de agenda te zetten:
• Inventarisatie Ons Buiten/Tuin van Noord: 13 juni, 6 juli, 7
augustus, 15 september;
• Monitoren Winning 3/Zwarte Pan: 22 juni, 12 juli, 17 augustus;
•
Eerste studieavond, opening van het winterseizoen: 19
september.
Tot slot een oproep: willen jullie nadenken over mogelijke
onderwerpen voor de studieavonden in het winterseizoen 20/21?
Zijn er bijvoorbeeld plantenfamilies of -geslachten die aandacht
verdienen? In dat geval kunnen in het veldseizoen al foto’s gemaakt en materiaal verzameld worden. Graag jullie reactie naar
Koen van Zoest.
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.
Aanmelding 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 e-mailberichtgeving 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.
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 22 februari: Leersumse Veld
Vertrek 8 uur Zwembad De Vliet.
Dit deel van de Utrechtse Heuvelrug is zeer afwisselend, met
naaldbomen, oude loofbomen, heide en vennen. In deze tijd van
het jaar is er een zeer goede kans op het zien van bijzondere
soorten, zoals zwarte specht, klapekster, goudvink, kruisbek,
raaf, keep, kuifmees en zwarte mees. Onder leiding van Andrien
en Ad gaan we op zoek naar deze grote namen.
Aanmelden uiterlijk do. 20 febr. 20 uur bij Anke Burgers, amm.
burgers@gmail.com of tel. 071–57.67.870.
Woensdag 26 februari: studieavond jaarprogramma eind
2020 en begin 2021
(aanvang 20 uur)
In gezamenlijk overleg wordt het programma voor het komende
jaar vastgesteld. Neem agenda en ideeën mee!
Mocht je niet in staat zijn te komen en heb je wel ideeën, geef
die dan s.v.p. uiterlijk zondag 23 februari door.
De vergadering wordt gehouden bij Marco Witte (Lebeauhof 38,
Leiden)
Aanmelden (maximaal 8 leden) uiterlijk zo. 23 febr. bij Anke
Burgers, amm.burgers@gmail.com of tel. 071–57.67.870.
Zaterdag 14 maart: Landje van Geijsel en Waverhoek
Vertrek 8 uur Zwembad De Vliet.
Landje van Geijsel: hier kan je genieten van het vogelleven op
een ondergelopen weiland. Vogels die in het voorjaar terugkomen
uit Zuid-Europa en Afrika kunnen hier neerstrijken om bij te
tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto, kemphaan, scholekster en kievit zijn enkele van de soorten die het
gebied regelmatig bezoeken.
Waverhoek: een wandeling van 2,5 km voert door Waverhoek,
een ongeveer 60 hectare groot natuurpareltje in de Randstad,
een waar eldorado voor watervogels.
Aanmelden uiterlijk do. 12 mrt 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83.
Woensdag 8 t/m vrijdag 10 april 2020: midweek “Vogels
van het Geuldal”
In dit mooie gebied in het uiterste zuiden van ons land gaan we
op zoek naar onder andere de Appelvink, de Grote gele kwikstaart, de Middelste bonte specht, de Waterspreeuw en de IJsvogel.
Deze midweek wordt georganiseerd door Stichting Vogelreizen.
Via voorinschrijving heeft een aantal van ons zich in 2019 al
opgegeven.
Informatie: Anke Burgers (amm.burgers@gmail.com).
Zondag 26 april: Broekpolder & Vlietlanden
Vertrek 7 uur Zwembad De Vliet.
Onder de rook van Rotterdam, bij Vlaardingen, ligt een verrassend leuk gebied, dat door een burgerinitiatief gered is uit de
klauwen van de projectontwikkelaars. De Broekpolder heeft een
gevarieerd landschap van polder, jong bos en grote plassen. Het
is tevens een van de laatste plaatsen in het westen waar zomertortel en wielewaal worden gezien. Waarschijnlijk is het nog te
vroeg in het jaar om deze soorten tijdens deze excursie te zien.
De Vlietlanden is een veengebied dat door Natuurmonumenten
wordt beheerd. Hier zullen we onder leiding van Andrien en Stan
een wandeling maken langs het water, op zoek naar weide- en
rietvogels.
Aanmelden uiterlijk do. 23 apr 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83.
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Zaterdag 16 mei: Biesbosch
Vertrek 7 uur Zwembad De Vliet.
De Biesbosch is een parel van de Nederlandse natuur geworden,
met visarend en zeearend als boegbeeld van het succes. We gaan
beginnen op het Dordtse deel met een wandeling door de natte
polders langs kreken en de rivier. Daarna steken we over naar
de Brabantse Biesbosch. Op het verlanglijstje van deze dag staan
zeearend, visarend en steenuil. Maar natuurlijk zullen vele
steltlopers en rietvogels van de partij zijn.
Aanmelden uiterlijk do. 14 mei 20 uur bij Ad den Toom, ad.den.
toom@live.nl of tel. 06–51.19.09.83.
en reserveer alvast:
Zondag 14 juni: Amerongse Bovenpolder & Plantage
Willem III
Vertrek 7 uur Zwembad De Vliet.
Mossenwerkgroep

maximum aantal deelnemers is tien.
Aanmelden bij Jeannette Teunissen, KNNVLeiden5@gmail.com,
tel 071–88.86.585. Bij aanmelding krijgt u informatie over het
vertrekpunt.
Mossenstudieavond, 11 februari 20–22 uur.
We bestuderen de mossen van 25 januari.
Jan Verwey Natuurcentrum, Zilverschoon 20, 2201 SX Noordwijk
Paddenstoelenwerkgroep
De Paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventariseert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving.
De excursies kunnen nog niet lang van te voren gepland worden.
We kondigen ze, eenmaal gepland, aan via de website https://
www.knnv.nl/leiden en via de mailtjes. Houd als belangstellende
dus ook de website in de gaten.
Coördinator: Leo Jalink, leo.jalink@naturalis.nl.

De Mossenwerkgroep Hollands Duin volgt de eerder aangekondigde nieuwe aanpak. De werkgroep trekt jaarlijks 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.
De data staan steeds tijdig op de website www.knnv.nl/leiden.
Bij het samenstellen van Bladgroen zijn de volgende data reeds
bekend:
Mossenexcursie, 25 januari 10:30–12 uur: Japanse tuin
Den Haag
De Japanse tuin in Clingendael kent door een specifiek beheer
een grote soortenrijkdom aan mossen. Joop Kortselius leidt ons
er rond. De tuin is dan exclusief voor ons toegankelijk. Het
(rechts) Muisjesmos (foto: Jeannette Teunissen)

Een surprise
Op 5 december zaten er zowaar twee Grote bonte spechten in
onze tuin. Wat een verrassing. Ze hadden het gemunt op het
bijenhotel, waarvan in de zomer de buisjes aardig bezet raakten
dankzij eindeloze inspanningen van bijtjes, vooral de Rosse
metselbij. De vogels haalden het ‘marsepein’ er behendig uit tot
ze niets meer konden vinden.
Gelukkig is hun snavel niet al te lang, zodat het grootste deel
van cellen met bijen onbereikbaar bleef. Die bijen hebben dus
nog alle kans om straks in het voorjaar tevoorschijn te komen.
De natuur is ingenieus: in de voorste cellen huist namelijk een
mannetje, in alle daarachter een vrouwtje. De spechten eten dus
voornamelijk mannetjes. Maar er blijft altijd wel voldoende man
over om de uitvliegende vrouwtjes te bedienen; nageslacht is
gewaarborgd.
Deze en nog veel interessante informatie is te vinden in het
geweldige boek Gasten van bijenhotels van Pieter van Breugel.
Ook gratis te downloaden: https://www.bestuivers.nl/publicaties/gasten-van-bijenhotels.
Echt een surprise, een aanrader!
Koen van Zoest
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Planteninventarisatie 2019 Ommedijkse Bos
Een kort verslag

Op verzoek van Johan Kieft, de coördinator van de IVN Werkgroep
Agrarisch Natuurbeheer, hebben we met de Plantenwerkgroep
van de KNNV Leiden in 2019 het Ommedijkse Bos bij Maaldrift
te Wassenaar op planten geïnventariseerd.
Johan was benieuwd naar de biodiversiteit van dit geriefhoutbos
na dertig jaar beheer. We zijn viermaal ter plekke geweest en
doorkruisten het sfeervolle bos, dat gezien de weelderige en ruige
begroeiing op voedselrijke grond staat. Gelukkig kapten enkele
hakhoutwerkers tevoren de paden vrij, zodat we er goed terecht
konden. We keken ook in de omringende slootjes naar planten,
die we met een rijf (houten hark) van boer Nell opvisten.
We hebben 117 soorten gevonden. Dat is heel wat meer dan de
55 soorten die Hans van Daalen in 2006 noteerde. Maar hij nam
de waterplanten niet mee en was minder op volledigheid gericht.
Waarschijnlijk is in die ruim tien jaar niet heel veel veranderd.
We hebben de gevonden soorten nader geanalyseerd op samen-

hang en specificiteit. De waterplanten wijzen op een voedselrijke sloot en zijn weinig bijzonder. De planten in het bos zijn ook
nogal algemeen voorkomend, maar zij wijzen op een zeer goed
ontwikkelde plantengemeenschap die voldoet aan de beschrijving van het type Essen-Iepenbos.
De hakhoutploeg kan tevreden zijn: zij houden blijkbaar met hun
inspanning een mooie en vrij volledige gemeenschap in stand.
Die gemeenschap vormt ongetwijfeld een goed thuis voor andere organismen.
Een uitgebreider en gedetailleerder inhoudelijk verslag volgt in
Daucallium+ van 2020. Is het lastig om daarop te wachten, kijk
dan op de site van de WAN: https://groepwan.blogspot.com.
Daar staat ook veel meer informatie over het Ommedijkse Bos:
een pareltje in een polderlandschap dat intensief gebruikt wordt
door landbouw en recreatie.
Koen van Zoest

Spreekt de combinatie van kamperen, samen je verdiepen in de
natuur, gezellig en goedkoop je aan? Ga dan eens mee met een
kampeervakantie van de KNNV. Want waar anders kun je dagelijks kiezen uit twee of drie excursies. In gezelschap van mensen,
die net als jij heel erg kunnen genieten van de natuur. Je vindt
uitgebreide informatie op www.knnv.nl/kampeervakanties.

den, uitgezocht door enthousiaste KNNV’ers. Ze liggen dan ook
in een schitterend natuurgebied. De vakanties variëren in tijd
van een paar dagen tot twee weken. Dit jaar bijvoorbeeld rond
Hemelvaartsdag vier dagen naar de Weerribben. Ideaal om de
(klein)kinderen mee te nemen. Of een week naar Steenwijkerwold of naar Viroinval in België of aan de Elbe in Duitsland. Of
veertien dagen naar Glaskogen in Zweden of naar de bergen in
Oostenrijk.
Het is misschien wel de goedkoopste manier om vakantie te
vieren: je betaalt zelf je campingkosten, eten, vervoer en een
klein bedrag aan inschrijfkosten. Je kampeert in je eigen tent,
caravan of camper. Vaak zijn er op de camping of in de directe
omgeving ook wel huisjes of appartementen te huur, maar dat
moet je dan wel zelf regelen.
Voor vragen: Volkert Bakker: kampeervakanties@knnv.nl

Kampeervakanties KNNV 2020

Sommige mensen hebben geen zin om met een groepsreis mee
te gaan en telkens weer de hele dag met elkaar optrekken. Maar
dit is hier toch anders: je zorg zelf voor je heen- en terugreis,
en voor je eten. Er is alleen een plek op de camping gereserveerd,
je kunt met een van de excursies meegaan en er is ’s avonds
een korte bijeenkomst om de plannen voor de volgende dag te
bespreken.
Ieder jaar worden er ongeveer vijftien bestemmingen aangebo-
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Verslag IVN-herfstwandeling De Strengen

foto: Caroline Grimbergen
Ergens halverwege september bedachten Herman Breepoel en
ik dat het wellicht een leuk idee was om toch nog een (excursieachtige) wandeling te organiseren op De Strengen. 5 Oktober
werd er geprikt. Het weer zou nog best eens mee kunnen vallen
en dan zou het een mooie nazomer-wandeling worden; misschien
zouden we dan nog vlinders of libellen zien, wie weet. We
maakten een korte aankondiging op de site en wachtten af.
In de voorbereiding hadden we ook bedacht dat het leuk zou zijn
om ons op een specifieke plantengroep te richten. Herman bedacht de distels, want welke distels zijn er eigenlijk te vinden op
De Strengen? Wat zijn echte distels? Welke behoren tot de distelfamilie en wat zijn schijndistels? (Wel distel in de naam, maar
het niet zijn). Herman maakte een soort zoekkaart waarmee we
op pad konden en de distels op naam konden (proberen te)
brengen.
5 Oktober naderde… Het weer was omgeslagen, het werd kouder
en steeds regenachtiger. Niks geen nazomer. Dit gaat een
herfstwandeling worden. Ook niet erg natuurlijk. We hielden de
weersvoorspelling in de gaten; het beloofde niet veel goeds …
maar op 5 oktober bleek het prachtig weer! De zon scheen en
het was rond de 12 graden, een prachtige ochtend. De opkomst
met veertien deelnemers was prima voor zo’n relatief ‘late’ organisatie en de gidsen hadden er zin in! Wachtend op de brug
schoot de blauwe flits voorbij, het feest kon beginnen!
We splitsen op in twee groepjes: de ene groep linksom het eiland,
de andere groep rechtsom. De wandeling zou ongeveer anderhalf
uur duren en dat kwam ruimschoots goed.
Onderweg kwamen we verschillende distels tegen: akkerdistel,
kruldistel, moerasmelkdistel, aarddistel en de gewone klis. We
bekeken ze in detail: wat zijn ze eigenlijk mooi, en sommigen
prikken helemaal niet zo erg. Andere hebben zelfs zachte
haartjes aan de onderzijde van hun bladeren. Prachtig! Nog nooit

bekeken we de distels zo goed. De deelnemers waren enthousiast!
De brede wespenorchis was ook nog goed te zien vanonder het
groot hoefblad: veel plantjes met volop zaad, maar nog niet rijp
of gedroogd.
Naast al die distels keken we natuurlijk ook naar andere natuuren herfstverschijnselen. Bijvoorbeeld de zaaddoosjes van het
Harig Wilgenroosje en de voedselvoorraad die er daarmee is voor
alle vogels die hierop foerageren. En wat dacht je van de misvormde eikels door de Knoppergalwesp of de eikels met gaatjes
waaruit de larven van de eikelboorder zijn gekropen. Fantastisch!
Ook de vogels lieten zich horen. We konden verschillende
soorten ganzen zien, de ijsvogel zoals al gezegd, waterral,
kramsvogel, meerkoeten en fuut. En we zullen er nog wel een
paar gemist hebben.
Waar we ook bij stil hebben gestaan is de verlanding/verdroging
van het eiland. Als je goed kijkt zijn de (verdroogde) rietstengels
van 2018 nog te zien. De groene stengels van 2019 zijn nauwelijks hoger (en grotendeels zelfs lager gebleven). Ook het waterpeil in het moerasbos is laag, de grond is droog en nauwelijks
modderig, terwijl begin 2018 het waterpeil een stuk hoger was.
Het eiland droogt op, helaas. Iets anders waar wij ons zorgen
over maken is de invasie van exoten, zoals de Reuzespringbalsemien (de groenstrook links richting Tengnagel). We bekijken
het oprukken van deze plant, die het hier erg naar zijn zin heeft,
maar het riet behoorlijk is de weg zit. Spontaan vormt zich onder
de deelnemers een actiegroep om volgend voorjaar een opruimsessie te houden. De kleine (nieuwe) plantjes worden dan verwijderd voordat het zaad zich vormt
Al met al weer een interessante en inspirerende wandeling. Fijne
herfst en lekker naar buiten!
Caroline Grimbergen
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Verslagen excursies VWG-KNNV
Zuidpier IJmuiden en stukje Kennemermeer

Zeehond (foto: Reinier de Man)

IJmuiden, 13 oktober 2019

Op 13 oktober, een dag later dan gepland. Dat bleek gezien het
weer een bijzonder goede beslissing. Even na negen uur vertrekken we met dertien personen in drie auto’s naar de parkeerplaats
bij het Kennemermeer. Van daar loop je zo het strand op, waar
we op de sneeuwgors hopen, maar die niet zien. Eenmaal op de
pier waait binnen tien minuten een pet af. De eigenaar geeft ’m
al op maar een van de deelnemers (red.: de schrijfster van dit
verslag) weet ’m toch van de steen af te halen. De rest van de
excursie verdwijnt de pet in de rugzak.
Al keuvelend bedenk ik dat het onvoorstelbaar is dat er vogelaars
onder ons zijn (die al meer dan dertig jaar vogels kijken) die nog
nooit op de pier zijn geweest. Het is wel een beetje winderig maar
absoluut niet koud. Met jas en das is het prima uit te houden. Af
en toe schijnt het zonnetje en af en toe niet. In elk geval is het
droog.
We slenteren op ons dooie akkertje richting eind van de pier.
Kijken eens links, kijken eens rechts en na 2,5 kilometer ligt er
zowaar een zeehond onder aan de dijk. Hij (of zij?) is wel wat

gehavend, kijkt eens op wat al dat rumoer te betekenen heeft,
maar blijft rustig liggen. Een ons tegemoet komende dame weet
te vertellen dat hij daar al een half uur ligt!
Opeens een kreet: Daar! Zwarte vogel! Jager! En ja hoor, diverse mensen zien hem maar welke jager het is op dat moment niet
voor iedereen duidelijk. Op de lijst komt ten slotte een ‘kleine
jager’ te staan. Al keuvelend lopen we verder totdat er zomaar
opeens een strandlopertje op de steen naast ons staat. Een
hardloopster is bereid aan de andere kant van de pier verder te
rennen, maar anderen lopen of fietsen gewoon door. Toch blijft
het beest zitten. Hij zit zó dichtbij dat niemand met zekerheid
durft te zeggen wat het is. Het vogelboek biedt uitkomst: bonte
strandloper.
Dan zijn we aan het eind en komt de koffie uit de tassen. Heel
ver op zee vliegt er af en toe een Jan van Gent voorbij maar vlak
bij de voeten van een groepje vogelaars strijkt zomaar een
goudhaantje neer. Het is grappig om te zien dat de steenlopers
ook last hebben van de gladde algen; ze glijden zo van de
schuine stenen af. Op de terugweg ligt de zeehond er nog steeds.

(advertentie)
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Steenloper (foto: Anke Burgers)

Een deel van ons loopt via het strand terug en zij zien nu toch
de langverwachte sneeuwgors. Dan is het tijd voor koffie/thee
en soep, die wel erg lang op zich laat wachten. Maar als we dan
weer buiten komen, is het opeens een stuk warmer. Jas en das
kunnen in de tas.

Nog een korte wandeling met af en toe een blik op het Kennemermeer, waar weinig is te beleven. Rond half drie vertrekken
we weer richting Leiden.

10 november 2019

meerdere soorten ganzen en een grote zilverreiger. Plots een
grote groep wulpen, helaas wel ver weg. Daarna een stop op de
Oosterweg. Daar ziet Anke met tegenlicht een groep plevieren
(goudplevieren?). Zou kunnen, denkt Hans. Maar niet met zekerheid te zeggen. Waren er bijvoorbeeld grijze schaduwen?
Daarom weer in de auto en een qua zonlicht betere plek opgezocht. En net als we uit de auto’s stappen, gaan de plevieren op
de vleugel. Waarom is niet duidelijk. Grote wolken vliegende
vogels, allereerst heel veel kieviten, maar daarnaast, mooi belicht
door de zon, een wolk van meer dan duizend goudplevieren.
Schitterend.
Verder rijdend passeren we een groepje Canadese ganzen, maar
Hans meent in die korte passeertijd te zien dat het kleine Canadese ganzen zijn. Stoppen en teruglopen om ze te bewonderen.
(Uiteindelijk blijkt uit foto’s dat het om hybriden van brandganzen en kleine Canadese ganzen gaat.)
Even later, in een ledikant in het weiland een… eh… eh… groenpootruiter(?).
We rijden naar de Etersheimerbraakweg waar Anke ons naar een
sfeervolle en ondanks de naam van de weg, smaakvolle plek
leidt, met lekkere appeltaart bij de koffie. Opnieuw in de auto
(het voortdurende in en uitstappen is voor iemand van mijn
leeftijd een pittige gymnastiek) naar een nieuwe plek aan de
IJsselmeerdijk waar uitgebreid wordt gediscussieerd of tussen
de verre eenden een toppereend zwemt. Ja, dus. En vlak bij enige
kuifeendjes en een dodaarsje die zich wel… niet… wel… niet laat
zien… Het landschap is mooi, koude lucht maar warm licht
waarin molens mooi uitkomen in het groene gras omzoomd met
bruine rietkragen.
We lopen terug naar de auto’s, die bij een heel oud kerkje staan.
Een bijna even oud mannetje is bezig het heel oude hekje
rondom het oude kerkje te repareren. Veel succes, mijnheer.
Onze laatste stop is in een haventje even ten noorden van Edam,
waar we twee wilde zwanen, nee kleine zwanen, nee toch wilde
zwanen zien. Misschien dat een app met het geluid uitsluitsel kan
geven. Helaas niet, het verschil in geluid tussen deze twee is niet
erg duidelijk. Totdat Anke een knobbelzwaan bij de zwanen ziet
die duidelijk groter is. Kleine zwaan is dus de conclusie en dat
overtuigt de rest ook.
Een brutaal roodborstje kijkt ons na als we ten slotte bij zonsondergang naar huis vertrekken.
Eke van Batenburg

Zeevang

Het was een mooie heldere dag; helder en koud. Op sommige
plekken hadden de herfstbladen een wit bevroren rijplaagje en
ook de spinnenwebben vielen op met hun witte rijp. We kwamen
om 9 uur samen, Anke, Arthur, Edward, Eke, Hans, Jan, Joop,
Marian & Roellien. Helaas waren drie mensen verhinderd, twee
vanwege ziekte.
Op naar polder Zeevang, ten noorden van Edam. Ons eerste punt
was op een ventweg naast een boerderij waar een woedende
hond ons allen vasthoudend bleef afblaffen. Gelukkig zat hij aan
een stevig touw vast.
Ook wij hielden vol: in een eerst nog laag zonnetje met mooi
licht bewonderden wij grote aantallen smientjes, grauwe ganzen,
kolganzen, enkele torenvalkjes en een aantal buizerds. Tot mijn
grote verwondering was er zelfs een merendeels witte (!) buizerd.
Volgens Joop geen verrassing als je de Franse naam weet: buse
variable.
We rijden weer verder, weg van de blaffende hond, door een
mooie poort van bomen naar volgende uitzichtpunten. Via een
op-en-neertje door de omgeving van Middelie rijden we terug en
over de Klemweg naar het einde van Zeevang waar de weg op
houdt. Het is behoorlijk koud, maar het licht is echt heel mooi.
We zien het geel van de wintertaling, weer veel smienten,

Veel smienten (foto: Anke Burgers)

Jennie Schouten

Naar de Amsterdamse Waterleidingduinen

AWD, 30 november 2019

Met vijftien personen reizen we op 30 november af naar de
Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) om onder bezielende
en voortvarende leiding van Stan een stuk van het gebied te
doorkruisen. Staande voor de kaart bij de ingang wijst Stan aan,
wat we gaan doen: door het binnenduin rond het bos en een
rondje door het infiltratiegebied. We gaan vooral op zoek naar
de klapekster…
Ons wordt het als bezoekers niet meteen makkelijk gemaakt,
want een van de kaartjesautomaten doet het niet. Sommigen
van ons wagen het er maar op zonder ticket naar binnen te gaan.

Op de parkeerplaats is er al meteen een holenduif door Jan
waargenomen en meteen bij binnenkomst kwetteren boomklevers ons tegemoet.
Stan geeft, zoals gezegd, bij de kaart even uitleg hoe we gaan
lopen. Dan gaan we op pad. We krijgen, omdat we met veel zijn,
nog wel het consigne zoveel mogelijk stil te zijn. Dan horen we
het meest. Dat zal ons redelijk afgaan op een paar “sssts!” na,
tijdens de trip. Stan noteert zelf welke vogels wij tegenkomen.
Onderweg wordt een glanskop gespot en bij een meertje een
tafeleend. We zoeken met elkaar nog even het ritme tussen
stevig doorlopen en stilstaan om te luisteren. We naderen het
klapekstergebied. We horen een goudhaantje maar zien hem
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niet. Een grote zaagbek
vliegt voorbij, een voorbode van meer.
Lopend langs een irrigatiekanaal zien we kuifeenden, krakeenden en
een dodaars.
We blijven zoeken naar
de klapekster; dan opeens Stan: “daar vliegt
hij”, en weg.
Maar Sander bevestigt.
Helaas heeft de rest
voorlopig het nakijken…
We lopen door geaccidenteerd terrein met
struiken, mos (dat nat
en zeer glibberig is;
Reinier weet er alles
van!), zand en naaldboombos. Vliegt in het
bos een sperwer? In
een meertje foerageert
een grote zaagbek en
er zitten er meer! Ze
zwemmen rustig in de
zon, maar wel wat verder weg. Hadden we nu
AWD-landschap (foto: Reinier de Man)
toch maar die telescoop .....
Dan zien enkelen van ons een goudhaantje door de boom In een boom beweegt wat: goudhaantjes? In ieder geval kooldwarrelen. Her en der tijdens de tocht duiken de damherten op. mezen. Ineens ziet Andrien de klapekster zitten. Het geeft een
Groepen paren kuifeenden drijven rustig op het water met de groot aantal van ons de mogelijkheid hem in beeld te krijgen,
want het dier blijft rustig zitten. Reinier geeft aan dat hij bij de
kop in de veren. Een rietgors in de rietresten.
We stoppen: een onbeduidend vogeltje wipt wat heen en weer “applausvogels” hoort (copyright R de Man). Ik denk dat dat
op het gras naast het pad tegen de kale rietkraag aan. Klein, betekent dat degene die zulke vogels spot, applaus verdient.
bruin, met lichte borst en oogstreepje: een pieper? Een leeuwe- Maar als Reinier mij een klaproos laat zien en zegt dat deze tot
rikje? Voorlopig wordt er gekozen voor een grauwe gors. Waar de applausbloemen behoort, valt ook bij mij het kwartje (duh!).
is nou toch even die telescoop? Stan fotografeert hem en gaat In het riet zijn vaag wat dodaarzen zichtbaar. We zien doornaphet thuis uitzoeken. Na contact met een fellowvogelaar wordt pels. De zaden zijn hallucinerend. “Voor als je van je vrouw af
wilt…”, wordt er gesuggereerd. Een vlucht grauwe ganzen gaat
het: een vrouwtje rietgors.
Terwijl we weglopen roept Reinier: een brilduiker! Tegen de zon licht krijsend langs de zonovergoten hemel. Een grote gele
in is het moeilijk te zien maar toch onmiskenbaar. Het is 12:30. kwikstaart komt voorbij en verdwijnt op de oeverrand. Dan vliegt
hij over het water en verdwijnt in een boom, maar nu
Na enig overleg lopen we nog
heeft hij wat blauwe tinten! Hoe gaat een gele kwik
een klein groot rondje (snap
over in een boomklever? Een nog onopgelost raadsel.
je?). We komen een groepje
We zien nog een eenzaam duikende brilduiker en aan
staartmezen tegen met hun
de andere kant een eenzaam duikende tafeleend. Het
hoog aflopend kort trillertje.
weer is de hele ochtend al prachtig: zonnetje en helder.
In haar eentje is een vrouwGrijswitte wolken worden schitterend aangelicht. Tertje grote zaagbek aan het
wijl nog een vlucht luidruchtige grauwe ganzen overduiken en …. er is een ijsvovliegt, lopen we terug naar Panneland. We rusten uit
gel gezien! Ook vliegt er nog
en laven ons aan koffie en appeltaart. Het was een
een grote bonte specht voormooie tocht met mooie vogels en mooi weer!
bij. We passeren een roedel
herten dat rustig staat te graGrote zaagbek vrouw
Stan, dank voor je begeleiding!
zen, twee mannetjes en drie
(foto: Reinier de Man)
Peet Hoffmanns
vrouwtjes.

Mutaties ledenadministratie KNNV

nieuwe leden:
lidno. 26769, dhr. E. Vink (afkomstig van afd. Bollenstreek),
e-mail e.g.vink@kpnmail.nl
lidno. 25256, mevr. S. Langelaan (voorheen donateur)
opzeggingen per 31 dec. 2019:
mevr. E.G.M. Schlatmann

mevr. J.S. van Kralingen
mevr. A. Rosingh
dhr. G.J.Tijhuis
mevr. C.M.A. Uljee
mevr. E.E.M. Baars
dhr. J. Blaauw
mevr. P. Mullink
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De KNNV-afdeling Leiden e.o. is opgericht op 27 december 1901 en heeft tot doel om
natuurbeleving, -onderzoek en -bescherming in verenigingsverband te bevorderen. Dit
gebeurt in hoofdzaak door middel van excursies, lezingen en werkgroepen.
Het lidmaatschap van de afdeling houdt automatisch in dat men ook lid is van de landelijke KNNV, wat de mogelijkheid biedt deel te nemen aan kampen en reizen. De
kosten voor het lidmaatschap voor 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:
Secretaris:
Penningmeester:
Ledenadministratie:
Algemeen bestuursleden:

KNNV-werkgroepen
Plantenwerkgroep:
Mossenwerkgroep:
Vogelwerkgroep:

Paddenstoelenwerkgroep

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

Joop Vlieg, Adriaan van Royenlaan 100, 2341 PZ Oegstgeest, T 071-51.90.439,
j.vlieg@gmx.net
Yvonne van Nierop, Gebr. De Wittplantsoen 14, 2253 WZ, Voorschoten,
T 071-57.27.761, ledenadministratie@leiden.knnv.nl

• 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
Koen van Zoest, Onafhankelijkheidsweg 84, 2332 ZT Leiden,
T 071-57.68.943, vanzoest@planet.nl
Jeannette Teunissen (adres zie boven)

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
Leo Jalink, leo.jalink@naturalis.nl

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 20’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 20’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 21’1:

1 mei 2020
1 oktober 2020
24 december 2020
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Indien onbestelbaar:
Burg De Kempenaerstraat 33
2252 VK, Voorschoten

Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen

DRUKKER:
Editoo B.V. te Arnhem

