Gezamenlijk periodiek van IVN en KNNV regio Leiden

januari 2021

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 2020 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 (wordt per 15 februari 2021: www.leiden.knnv.nl)
Hebt u een mooie foto, een verhaaltje of waarneming voor de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving, stuur het naar
de webmaster: knnvleidenwebmaster@gmail.com
Kopij voor Bladgroen via e-mail: secretaris@leiden.knnv.nl
Sluitingsdatum Bladgroen 21’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 21’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’1:

1 mei 2021
1 oktober 2021
24 december 2021
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Voorblad: Roesje in winterslaap
Wij zijn niet de enigen die ‘op slot’ kunnen raken, zoals we in
deze tijden van corona meemaken. In de natuur kennen we al
heel lang het verschijnsel winterslaap. En hier is misschien
meteen een nieuw weetje: onder andere het Roesje (Scoliopteryx
libatrix) doet daaraan.
De foto op het voorblad is gemaakt in een bijna geheel onder-

gronds verdwenen bunker in Meijendel. Het diertje sliep naast
een Dagpauwoog (Aglais io), zoals te zien is.
In dezelfde ruimte sliep overigens ook een Baardvleermuis
(Myotis mystacinus). Zie foto op achterblad.
Die lust trouwens wel vlinders.
Jan Westgeest

Van de KNNV-voorzitter
We raakten al gewend aan de jaarlijks nieuwjaarsreceptie die we
samen met IVN houden, maar dit jaar kan een fysieke receptie
niet plaatsvinden. Daarom wenst het bestuur van de KNNV bij
dezen iedereen een heel goed nieuwjaar met veel gezamenlijke
excursies.
Altijd word je eind-winter en begin-voorjaar blij van het eerste
gezoem van weer uitvliegende bijen en zweefvliegen. Het is een
geluid dat bij het voorjaar hoort zodra de eerste bloemen gaan
bloeien en er voor deze insecten weer nectar te halen valt. Nu
zoomen wij echter zelf het gehele jaar door, zonder de bijbehorende bijen. Dan gaat het om vergaderingen en overleggen, niet
meer fysiek bij elkaar, maar digitaal. In de zomer van 2020
konden een paar mensen buiten nog bijeen komen, maar nu
zoomen we er weer op los. Het is geen ideale situatie, maar erger
is het, dat de studieavonden niet meer doorgaan. Ook de excursies staan op een laag pitje of gaan helemaal niet door.
We kunnen altijd individueel de natuur ingaan en genieten van
wat er te zien en te horen is. Heb je iets moois gezien of gehoord
en is het de moeite waard om dit te delen, doe dat dan. Maar
het zou fijn zijn als we zo snel mogelijk weer bij elkaar kunnen
komen en al onze ervaringen kunnen delen.
Ondanks de corona zijn er gelukkig wel bewegingen in de vereniging. Er is genoeg kopij aangebracht om samen met de regionale IVN-afdeling drie volle nummers van Bladgroen uit te
brengen. En voorzichtig de overheidsmaatregelen volgend,
hebben we in kleine groepjes of individueel er toch nog het beste
van weten te maken. Ook hervatten we, zodra het weer kan,
onze bijeenkomsten en excursies. Verder werken we aan een
geheel vernieuwde KNNV-website. Dat wordt per 15 februari:
www.leiden.knnv.nl (zie ook blz. 22). En het ziet er zelfs naar
uit dat er in 2021 toch ook weer een volle editie van Daucallium+
verschijnt, ondanks het stilvallen in 2020 van het veldonderzoek

en het feit dat hierover weinig te melden is.
Waar ik graag nog aandacht voor vraag: we hebben in 2021 echt
behoefte aan versterking in de coördinerende sfeer van onze
afdeling. We zoeken al geruime tijd een nieuw lid in ons bestuur,
met name iemand met extra belangstelling voor natuurbescherming. Verder kijken we uit naar een redactielid van Bladgroen
en Daucallium+, en nu ook naar iemand die straks meewerkt
aan het onderhouden van de nieuwe website. Wie aan een van
deze werkzaamheden wil bijdragen, kan zich aanmelden bij onze
secretaris, Jan Westgeest: secretaris@leiden.knnv.nl
Heel veel leesplezier.
Ineke Laroo
Van de IVN-voorzitter
Herinnert u zich nog de Nieuwjaarsbijeenkomst in het Wellant
op 18 januari 2020, een jaar geleden? Samen met de KNNV
Leiden toostten we die middag op een mooi en groen jaar. Leden
van de Fotoclub Daguerre uit Leiderdorp verzorgden een lezing
over natuurfotografie. De opkomst was met tachtig bezoekers
zeer hoog. Maar wie had toen kunnen bevroeden hoe het jaar
zou lopen? Op 15 maart besloten we alle activiteiten tot nader
order te stoppen. Geen binnen- en buitenactiviteiten, geen
cursus Vogels en hun Zang, geen cursus Natuur in de lente. De
Algemene Leden Vergadering werd opgeschort, net zoals de
wandeling met vogelgidsen in combinatie met het vogelconcert
door Sinfoniëtta Voorschoten. Een moeilijke tijd, met enorme
druk op onze gezondheidszorg.
Onze ontmoetingen werden vervangen door online contacten en
we communiceerden virtueel; de afdeling werd een online gezelschap. Interessant was het advies: “Beleef de natuur achter uw
scherm!” Maar dat bleek niet eenvoudig. En helaas alles wat
online gebeurt, gaat ten koste van ons offline leven. Om echt te
floreren zal je in de offline wereld moeten zijn. In een wereld van
elkaar ontmoeten, aanraken en verwonderen gaat het contact

Van de voorzitters
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immers veel dieper. Nu gingen we op in smartphones en computers. Toch voelden we ons verbonden. Nieuwsbrieven en
Bladgroen gaven ons het gevoel dat het ooit wel weer goed zou
komen. Het werd inderdaad beter. Vanaf 1 juli kwamen er weer
georganiseerde activiteiten. We hadden de hoop dat het bij
slechts één golf zou blijven. We zochten in die tijd naar rechtstreekse fysieke interacties. De uitgestelde Algemene Ledenvergadering werd gehouden en het was fijn om elkaar weer te
ontmoeten. Op gepaste afstand, handen gewassen en ramen
open. De bestuurswissel en de beslissing om een deel van ons
vermogen door te schuiven naar een aantal enthousiaste groepen
verliep uitstekend. Voor alle zekerheid besloten we echter toch
de Nieuwjaarsbijeenkomst online te organiseren. Glazen gevuld
en op afstand om iedereen goede gezondheid te wensen en een
gelukkig Nieuwjaar.
Laten we ook vooruit kijken. De basis van onze 2021-plannen
werd gelegd door het bestuur, dat een lange dag bij elkaar was
om te praten over sterke en zwakke punten van onze afdeling.
Over uitdagingen en kansen. Er is veel betrokkenheid en enthousiasme en grote deskundigheid van de natuurgidsen. De Natuurgidsenopleiding is een fantastische bron van energie en de
structuur van de zelfsturende werkgroepen werkt uitstekend. We
zijn een kleine en flexibele organisatie, die prima samenwerkt
met KNNV, Naturalis, gemeenten en Naar Buiten en ik ben trots
op een groot en divers aanbod van natuuractiviteiten. Maar toch.
Potentieel laten we wel wat liggen. We weten te weinig van elkaars
mogelijkheden, kennis en kunde. Er bestaat een ongelijkmatige
leeftijdsopbouw van gidsen en er is misschien te weinig vernieuwingsdrang. Is er wel genoeg samenwerking en communicatie

tussen werkgroepen? Bereiken we wel alle leeftijdsgroepen?
De kansen liggen voor het grijpen! Samenwerkingen kunnen
worden uitgediept en financiële steun wordt gegeven om groepen
te stimuleren. Niet onbelangrijk is de overname van de Natuurschool met zijn schoolreisjes door de IVN. Dat zal ons zeker
raken. In de huidige maatschappij zien we een toenemende zorg,
maar ook belangstelling en aandacht voor klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit en groen in het algemeen. Een interessante
trend is waar te nemen bij natuurbeheerorganisaties. Doelstellingen schuiven van 'beheren’ naar ’laten leren’. Wij kunnen hier
een rol spelen. Het Nationaal Park Hollandse Duinen levert fantastische mogelijkheden. Gemeenten hebben van de overheid
een forse taakstelling opgelegd gekregen: verduurzamen, vergroenen en natuureducatie. Nieuwe technologieën zijn beschikbaar en kunnen de jeugd met hun honger naar ICT en sociale
media aanspreken. Zodra het kan gaan we aan de slag. En ik ga
ervan uit dat iedereen meedoet. Het is een uitdaging voor ons
allemaal!
Namens de bestuursleden Ria, Joop, Maddy en Herman wens ik
onze leden en hun familie een heel gelukkig en gezond nieuwjaar.
Dezelfde wensen zijn voor Ineke, haar team en leden. De KNNV
blijft onze belangrijkste partner en een ZOOM-nieuwjaarsreceptie willen we toch niet herhalen. Let goed op elkaar en schenk
aandacht aan hen die het moeilijk hebben. Tot slot, dank wederom aan de redactie van Bladgroen. Een prachtige uitgave, zo
belangrijk voor een dynamische afdeling, die in de startblokken
staat om weer aan de slag te gaan.
Wietse Roodenburg

Algemene ledenvergadering KNNV-afdeling Leiden
en omgeving

Op het moment van het samenstellen van deze editie van Bladgroen is het nog zeer onwaarschijnlijk dat vóór het einde van de
maand maart 2021 met voldoende veiligheid tegen Covid-19-gevaren een Algemene ledenvergadering binnen onze afdeling georganiseerd kan worden. Daarom is besloten hier nog geen aankondiging op te nemen.
Zodra de mogelijkheid zich lijkt aan te dienen, ontvangen de leden via e-mail een aankondiging vergezeld van de uitnodiging en
de bijbehorende vergaderstukken voor de Algemene ledenvergadering. De uitnodiging verschijnt dan tevens op de (dan nieuwe)
website van de afdeling.
Wij hopen dat de vergadering nog in het voorjaar van 2021 zal kunnen worden gehouden. Zo niet dan wordt het zo vroeg mogelijk
daarna.
(Onderstaande jaarverslagen vormen een agendapunt.)
Het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving

Jaarverslagen 2020 KNNV

t.b.v. Algemene Ledenvergadering in maart 2021 of z.s.m. daarna

aan en maakte groepsactiviteiten onmogelijk. Nagenoeg alle
geplande activiteiten, van excursies tot studieavonden, moesten
worden afgelast. Ook de Algemene Ledenvergadering in maart
en de Ledencontactavond in november konden niet doorgaan.
Over de formele afsluiting van het jaar 2019 en het bestuursbeleid, inclusief de begroting voor het jaar 2020, is gepubliceerd in
de mei-editie van Bladgroen en op de website van de afdeling.
Er zijn e-mails naar de leden verzonden waarin gevraagd is om
eventueel commentaar en/of bezwaren vóór 1 september 2020
bij het bestuur kenbaar te maken. Aangekondigd is voorts dat in
de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering die weer doorgang kan vinden, de stukken met terugwerkende kracht zullen
worden vastgesteld. Hierop ontving de secretaris uitsluitend
positieve, dat wil zeggen instemmende, reacties. Het bestuur
hoopt dat er in maart 2021 wederom een Algemene Ledenvergadering gehouden kan worden. Zo niet, dan zal er een soortgelijke procedure worden gevolgd als vermeld en zal zo spoedig

Jaarverslag 2020 secretariaat KNNV-afdeling Leiden e.o,
inclusief natuurhistorische aspecten!
door Jan Westgeest en Jeannette Teunissen

Het jaar 2020 begon op 18 januari gewoon (en) goed met de
(intussen gebruikelijke) gezamenlijke Nieuwjaarsbijeenkomst
van de Leidse afdeling van de KNNV en IVN regio Leiden. Deze
werd gehouden in het Wellant-college te Oegstgeest.
Het gezamenlijke periodiek Bladgroen kwam ook weer drie maal
uit en daarnaast de editie van het KNNV-afdelingsblad Daucallium+. Daarin wordt onderzoek belicht en staan andere meer
inhoudelijke artikelen over de natuur in en om Leiden. De bladen
worden elektronisch ook verzonden naar alle KNNV-afdelingen
in Zuid-Holland en naar het landelijk bureau.
Maar al vroeg, in februari/maart, kwam wereldwijd het Covid-19-virus op. In maart beperkte dit ook in Nederland sociaalmaatschappelijke activiteiten enorm. Het corona-tijdperk brak
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In 2020 ging slechts één Algemene Activiteit (dat wil zeggen een
activiteit voor KNNV- én IVN-leden) door: een Cultuurhistorische
natuurwandeling op 13 juni langs de Hanepoel en door de
Leendert den Boerspolder. John van der Willik leidde deze
wandeling voor een gezelschap dat beperkt was vanwege de
vigerende corona-reglementen.

mogelijk na maart 2021 een nieuwe Algemene Ledenvergadering
worden uitgeschreven.
Vier bijzondere gebeurtenissen zijn hier een hoogst eervolle
vermelding waard:
• Onder de paraplu van de Natuurbeschermingscommissie is
in het begin van 2020 een Paddenpatrouille in het leven geroepen
door en onder de bezielende leiding van Corinna Vermeulen. De
deelnemers hebben zich al duidelijk en met succes gemanifesteerd: in het voorjaar hebben zij de levens van zo’n 700 amfibieën
gered en ook aan het eind van het najaar zijn zij al volop actief
geweest.
• Vanuit de Vogelwerkgroep is eveneens een nieuw initiatief
gelanceerd: een gezelschap dat nestkasten maakt, ophangt,
onderhoudt en monitort. Vanaf het najaar is de groep actief, met
meteen al zeven leden.
• Op vrijdag 11 december hebben meerdere leden van onze
afdeling zich van de eigen beste kant getoond in een tv-uitzending
van Vroege Vogels. Niet alleen de nieuwe Paddenpatrouille kwam
aan bod. Bijvoorbeeld ook deskundige leden op het terrein van
entomologie, paddenstoelen en het eerdere Vissenmonitoringsproject richtten de aandacht op allerlei kantjes van de biodiversiteit in Leiden. Dit leidde tot een zeer informatieve en leerzame
uitzending!
• En vlak vóór het einde van het jaar is een Ger van Zanenvoucher toegekend aan Aaf Verkade voor haar nieuwste project
Blauw-groene zoutkistenroute in Leiden, kisten die de aandacht
van het publiek (uit alle lagen van de bevolking en bezoekers)
richten op de kennis en aantrekkelijkheid van de natuur in onze
directe leefomgeving, verspreid over de stad.

Bestuur en organisatie KNNV-afdeling Leiden en omgeving
Het zeskoppige bestuur heeft in 2020 onderling veel e-mails
uitgewisseld. Er waren slechts twee vergaderingen, op 27 januari en 20 juli. Maar er werd op 10 februari ook een brainstormsessie gehouden. Hiervoor waren ook de coördinatoren van de
werkgroepen uitgenodigd.
Verder is er de nodige energie gestoken in de voorbereiding van
een volledig vernieuwde website. Die verschijnt in februari 2021.
Onze vijf werkgroepen zijn gericht op vogels, planten, mossen,
paddenstoelen en natuurbescherming. Verder participeert de
afdeling in de Citizen Science-werkgroep Ontdek Natuur in jouw
Buurt, in samenwerking met IVN en Naturalis.
links:
Logo Ger van Zanenvoucher

onder:
Voorbeeld van een aandacht
trekkende zoutkist
(foto: Vildaphoto.net)

Jaarverslag 2020 Plantenwerkgroep
door Koen van Zoest

Ons Buiten. Gemiddeld waren er zeven deelnemers.
Half maart vielen de gezamenlijke activiteiten voor de rest van
het jaar stil. Over de langer lopende projecten (Ons Buiten,
Klinkenbergerplas en Winning 3) is dan ook verder niets te
melden.
Gelukkig kon nog één activiteit wel corona-veilig opgezet en
uitgevoerd worden: het verzamelen van zaden van oeverplanten.
Vijf leden van de Plantenwerkgroep deden hieraan mee. De zaden
zijn in november uitgezaaid in Kweeklust. Zie ook het artikel
Metamorfoses in Park Kweeklust van Jan Westgeest, op bladzijde 13.
Onze werkgroep blijft net als een Madeliefje jaarrond bloeien: in
2021 wordt dat hopelijk weer beter zichtbaar!

Wat een verschil met vorig jaar: toen ondernamen we met onze
werkgroep 36 verschillende activiteiten. Voor 2020 blijft de teller
op vijf staan.
We hadden twee studieavonden met als onderwerp Kranswieren
(verzorgd door Ron Mes) en Zoutplanten (verzorgd door Corrie
van Kralingen). Gemiddeld met veertien deelnemers.
Verder zijn we met de groep driemaal op pad geweest. Begin
februari een bomenwandeling in het Plantsoen, eind februari de
jaarlijkse verkenronde van de monitorroute in Berkheide (Winning 3 ditmaal) en begin maart de eerste inventarisatieronde op
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(advertentie)

kunnen ook onderlinge excursieafspraken gemaakt worden.
De stand van het aantal leden van de Vogelwerkgroep aan het
einde van dit jaar is 67; dat zijn drie leden meer dan vorig jaar.
Al met al hebben we in dit bijzonder vreemde jaar mooie waarnemingen gedaan en zo goed en zo kwaad als kon contact met
elkaar gehouden.

Jaarverslag 2020 Vogelwerkgroep
door Anke Burgers en Ad den Toom
Laten we maar niet meer over corona en de vele afgelastingen
beginnen, maar vertellen over de excursies en activiteiten die
wel doorgang konden vinden.
Begin januari hield ons werkgroepslid Marco Witte een mooie
fotopresentatie over zijn reis naar Ethiopië, waarbij niet alleen
de vogels, maar ook geologie en cultuur ruim aan bod kwamen.
Eind januari deden we het Oudeland van Strijen en de Brouwersdam aan. Tijdens deze excursie mochten we pijlstaart, wilde
zwaan, baardman, kuifduiker, ijseend, brilduiker, middelste
zaagbek, geoorde fuut en zwarte zee-eend bewonderen. Op 14
maart, één dag voor de eerste lockdown, bezochten we het
Landje van Geijsel en de Waverhoek. Hier hadden we een ontmoeting met koning grutto en koning Arjan Dwarshuis (de wereldrecordhouder vogels spotten in één jaar). En natuurlijk zagen
we ook kievit, scholekster, slobeend, pijlstaart, smient, rietgors
en lepelaar.
Op zaterdag 11 juli mochten we weer het veld in. We maakten
een mooie excursie door de Berkenwoudse Driehoek en konden
spotvogel, tuinfluiter, zwarte stern, purperreiger, bosrietzanger,
visdiefje, lepelaar, bruine kiekendief en havik aanschouwen.
Op 13 september konden we nog een bezoek brengen aan het
eiland Tiengemeten, voor heerlijke waarnemingen van zeearend,
visarend, grote zilverreiger, lepelaar, kleine zilverreiger en ijsvogel. Ook kon eind september, voor dertien enthousiastelingen,
nog vlak voor nieuwe beperkingen, het weekeinde Vlieland
doorgaan. Een greep uit de vele waarnemingen: kleine rietgans,
zwarte zee-eend, krombekstrandloper, goud- en zilverplevier.
Behalve via deze excursies is een flink aantal werkgroepsleden
het hele jaar door via twee Whatsappgroepen in contact met
elkaar gebleven. De Whatsapp-natuur biedt ieder de mogelijkheid om foto’s en allerlei natuurervaringen met elkaar uit te
wisselen. De Whatsapp-bird richt zich heel specifiek op het
doorgeven van vogelinformatie en -foto’s. Via beide appgroepen

Jaarverslag 2020 Mossenwerkgroep Hollands Duin
door Jeannette Teunissen
In januari openden we het jaar met een mooie mossenexcursie
in de Japanse tuin op Clingendael, gefaciliteerd en geleid door
Joop Kortselius. In deze tijd is de tuin niet toegankelijk voor
publiek. We konden dan ook in alle rust de mossenrijkdom bewonderen, onder andere een overvloed aan Boompjesmos, Varentjesmos, enzovoort. Het Rimpelig mosoortje (foto Jeannette
Teunissen), een paddenstoeltje dat op diverse bladmossen parasiteert, was verrassend alomtegenwoordig.
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De bijbehorende studieavond in Noordwijk, nog in februari, kon
gewoon doorgaan.
In de periode januari tot en met maart werkten we op verzoek
mee aan een inventarisatie op het landgoed Endegeest. We
namen de mossen en korstmossen voor onze rekening. Het
verslag ervan staat in Daucallium+ van mei 2020. De inventarisatie van korstmossen van tuinvereniging Ons Buiten kwam te
vervallen (SARS-covi-19 ofwel Covid-19).
De excursie van september konden we houden op het terrein van
de Matthiaskerk in Warmond, maar was qua deelnemers beperkt
tot leden van de Mossenwerkgroep. De bijbehorende studieavond
moesten we afgelasten.

Na een oproep op Nextdoor en een paar persberichten meldden
er zich zo’n dertig vrijwilligers uit heel Leiden en omstreken. In
de loop van het voorjaar werden het er nog wat meer, van
mensen die zich meldden na een item op Unity-tv tot voorbijgangers die ons bezig zagen, een praatje begonnen en daarna
mee kwamen helpen. Er vielen natuurlijk ook weer mensen af,
om allerlei redenen.
Na een paar instructieavonden, waarvoor ik zelf mijn licht bij de
collega’s in Den Haag had opgestoken, ging de Paddenpatrouille
op pad, elke avond van 21 februari tot half april, gewapend met
fluorescerende hesjes van padden.nu, zoekkaarten en sterke
zaklampen. Gaandeweg zijn we er drie locaties bij gaan doen –
het fietspad langs de Oude Spoorbaan in Leiderdorp, de kruising
Zweilandlaan-Boerhaavelaan en de Slaaghsloot –, al waren we
niet met genoeg mensen om elke avond op alle locaties te patrouilleren.

Twee ex-leden van de werkgroep doneerden ons hun microscopen en instrumentarium. We zijn er blij mee, maar vinden het
tegelijk erg jammer dat de reden dat we dit kregen, moest zijn
dat ‘leeftijd’ de ex-leden te veel parten speelt. We wensen hun
nog vele goede jaren toe!
Jaarverslag 2020 Paddenstoelenwerkgroep
door Leo Jalink
Vanwege corona heeft de Paddenstoelenwerkgroep in 2020 geen
excursies gehouden. Dat is heel jammer, want de herfst van 2020
was bijzonder rijk aan paddenstoelen, zowel in de landgoederen
en parken als in de duinen.
Maar om de kenmerken van een paddenstoel goed te bekijken,
moet er vaak eentje geplukt worden en die gaat dan van hand
tot hand. Dat is onder deze omstandigheden niet verantwoord.
En ieder zijn eigen paddenstoel plukken is vanuit het oogpunt
van zorgvuldig omgaan met natuur niet gewenst.
Het is nu nog onduidelijk wanneer de excursies hervat kunnen
worden. Hopelijk begin mei 2021. Dan kunnen we naar voorjaarspaddenstoelen speuren.
Houd de informatie op de nieuwe website in de gaten.

Over alle locaties hebben we in totaal 788 amfibieën (514 gewone padden, 163 kleine watersalamanders, 104 bruine kikkers en
7 groene kikkers) aangetroffen. Daarvan zijn er 696 veilig
overgezet. De amfibieën die ik tijdens deze periode in de trottoirkolken rond de Zweilandlaan aantrof, zijn meegeteld. Alle
resultaten zijn via telmee.nl aan padden.nu en de NDFF doorgegeven. Nu nog goed naar onze resultaten kijken: welke beestjes
zitten waar en wat kan er aan hun leefomstandigheden worden
verbeterd? Gaan we het komend jaar weer op dezelfde manier
doen?
De afgelopen maanden ben ik druk geweest met de straat- en
trottoirkolken: zowel het fysieke werk als overleg met de gemeente over preventieve maatregelen bij de herinrichting van
de riolering in een aantal wijken. De uitzending van Vroege
Vogels-tv vanuit Leiden heeft al een paar nieuwe leden opgeleverd en veel enthousiaste reacties.

Jaarverslag 2020 Paddenpatrouille
door Corinna Vermeulen
Dit was het eerste jaar van de Paddenpatrouille. We kunnen
tevreden terugkijken. We begonnen met een heel beperkte opzet:
het handmatig overzetten van de padden van de Broekweg en
het Stadspolderpad, het drukke fietspad van het centrum van
Leiden naar de Merenwijk. De populatie is daar de laatste jaren
heel sterk afgenomen.

Ontdek Natuur in jouw Buurt
Citizen Science Werkgroep, IVN-KNNV-Naturalis Leidse regio

Jaarverslag 2020 en jaarplan 2021

Actuele samenstelling van de werkgroep
Trekkers: Jacqueline Henrot (Naturalis gastonderzoeker), Ron Mes (KNNV Leiden bestuurslid), Maddy van Holland (IVN Leidse
regio vice-voorzitter) en Douwe Sikkema

nemen en te identificeren. Dit met hulp van de korte handleiding
en presentatie op de website: https://sites.google.com/view/
ontdeknatuur/downloadsquizzen?authuser=0#h.p_U3k5bhildC4W
•
verzorging workshop Bijen leren tellen, 17 maart. Ter
voorbereiding van de bijentelling werden quizzen op de website
aangeboden. Quizzen Hommels (drie niveaus) en quizzen
Bestuivers (twee niveaus): https://sites.google.com/view/ontdeknatuur/downloads-quizzen?authuser=0#h.p_yI8kO2o-7XZ2.
• de quizzen Hommels zijn 143 malen uitgevoerd en de quizzen
Bestuivers: 45 malen.
• workshops Oeverplanten, 9, 11 en 13 mei. Er werden ook
quizzen aangeboden om kennis van de indicatorsoorten op te
bouwen en oeverchecks te simuleren: https://sites.google.
com/view/ontdeknatuur/downloads-quizzen?authuser=0#h.p_G-

Activiteiten van 2020
Alle geplande activiteiten met het publiek voor 2020 waren
vanwege de COVID-19-omstandigheden afgelast. Ter vervanging
van de geplande activiteiten zijn de volgende acties uitgevoerd:
• training in het gebruik van Obsidentify, 12 en 18 maart.
• publiciteit gemaakt om Obsidentify te verkennen en daarmee
in de eigen tuin of directe omgeving planten en dieren waar te
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w61AYnA-fEn. De quizzen zijn in totaal 82 malen uitgevoerd.
Er is geen vervanging aangeboden voor de afgelaste workshops
Vleermuizen waarnemen en Tuinspinnentelling, gepland in augustus en september.
Ron Mes heeft een concept-verslag geschreven van de uitgebreide inventarisatie van de planten van de Ruigekade. De inventarisatie was in 2019 uitgevoerd in samenwerking met de KNNVPlantenwerkgroep. Het eindrapport wordt in Daucallium+, voorjaar 2021, gepubliceerd.
Jacqueline Henrot gaf een 75-minutengastcollege over Citizen
Science aan studenten van AERES (Almere) in een lessenserie
over Future Monitoring.

Jaarplan voor 2021
Zodra de omstandigheden het toestaan:
• in maart of april: workshop Obsidentify (in kleine groepjes,
buiten, bijvoorbeeld in de Vlinder-idylle in Leiderdorp)
• april: workshop Nationale bijentelling. Die telling is op 18-19
april. In februari bekijken we of we begin april een workshop
kunnen houden. Lukt dit niet, dan gaan we de aandacht vestigen
op de website met quizzen.
• in maart tot november: Nachtvlinders tellen, eens per maand
in kleine groepjes met een LedEmmer. Als vaste meetlocatie van
het nachtvlindermeetnet op Tuinvereniging Zonneveld (Leiden &
Oegstgeest) en onregelmatig om te oefenen op het Land van Ons
in Oud Ade, het Voedselbos Okkerheide en eventueel vlak bij een
Tiny Forest van Leiden.
• project Oeverplanten, mei-september. Inhoud van de activiteiten moet nog worden bepaald.
Website: www.ontdeknatuurleiden.nl

Financiën
In 2020 waren er geen uitgaven. Voor 2021 zoeken we 80 euro
voor de financiering van een ledEmmer voor de nachtvlindertellingen. Zie hiernaast.

foto sept 2017

Natuurgidsenopleiding IVN Leidse regio 2022-2023
in de steigers!

Leden en donateurs die deze cursus nog niet gevolgd
hebben, worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken.

We willen vijf jaar na de vorige Natuurgidsenopleiding (NGO)
graag weer beginnen, en wel op 11 januari 2022. We moeten
enig voorbehoud maken, want we weten niet of er toch nog
beperkende maatregelen nodig zijn. De voorbereiding kost
echter een hoop tijd en het is beter om niet af te wachten, want
dan ben je laat met werven, subsidies aanvragen, enzovoort.
Op 14 december 2020 hebben we de eerste online vergadering
gehouden met het opleidingsteam van zestien personen. Wat
een rijkdom om dit met zoveel enthousiaste mensen te doen. Er
zijn vijf nieuwe docenten. Vier hiervan hebben de opleiding in
2018 afgerond. Wouter Gerstel doet een stapje terug: hij is niet
meer de coördinator, maar wil zijn ervaring gelukkig nog wel
doorgeven.
Het team bestaat uit Aad de Vette, Alies Herweyer, Annemarie
Pijpers, Ant Brandenburg, Caroline Grimbergen, Dorine Meijer,
Els van Venetië, Els Witte, Esther Nix, Jan Hendrik Labots, Joop
Vlieg, Marian Kathmann, Maya de Veer, Rudi van Venetië,
Wietse Rodenburg en Wouter Gerstel.

De NGO binnen het IVN is een opleiding (kadercursus) die bedoeld
is om actieve leden van een afdeling te vormen. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich na de opleiding actief zullen
inzetten voor natuur-en milieueducatie binnen IVN Leidse regio.
Dat kan op vele manieren. Naast gidsen voor verschillende natuurgebieden in en rond Leiden is er ook behoefte aan mensen
die meewerken aan kinderactiviteiten, cursussen, de website,
PR, bestuurswerk, enzovoort.
De NGO wordt gehouden van januari 2022 tot eind juni 2023 op
de maandagavond om de week in het Wellantcollege in Oegstgeest, met verder ook om de week op de zaterdagochtend excursies op diverse locaties in de buitenlucht in onze regio. De
cursus bestaat dus uit ongeveer dertig avonden en ongeveer
dertig excursies. Bovendien zijn er twee hele weekenden,
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waarvan een in de cursusprijs is opgenomen. Deze cursusprijs
bedraagt, afhankelijk van de te ontvangen subsidies, ongeveer
250 euro.
We hopen in de loop van 2021 weer cursussen en excursies te
kunnen geven. We bevelen aan om, voordat je met de NGO
begint, wat wandelingen of een of meer van onze cursussen te
volgen voor het opdoen van enige natuur- en educatieve kennis.
Als je belangstelling hebt, geef dan je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door aan Annemarie Pijpers, anneab
@hotmail.com. Ook voor vragen kunt u bij haar terecht, tel. 071–
52.30.650, en bij Marian Kathmann, tel. 06–40.45.96.17.
In mei 2021 ontvangt iedere geïnteresseerde een inschrijfformu-

lier, om zijn of haar belangstelling weer te geven en achtergrond
en motivatie kenbaar te maken. Op 11 oktober houden we een
informatieavond, met details van de opleiding. Spreekt dat alles
u aan, geeft u zich dan op. Er komt eventueel nog een intakegesprek. Daarna krijgt u uitsluitsel of u mee kan doen aan de
opleiding.
Oproep aan alle leden: ken je misschien mensen die onze NGO
zouden willen volgen? Praat er met hen over en laat ze zich
opgeven als belangstellenden. Op de website is ook informatie
te vinden: https://www.ivn.nl/afdeling/leidse-regio/cursussen
Namens het opleidingsteam,
Marian Kathmann

Programma werkgroepen KNNV

Vooraf
Vanwege de beperkende richtlijnen van overheidswege in verband met de huidige Covid-19-pandemie (in de volksmond: de gevolgen van de uitbraak van het corona-virus) is nog niet duidelijk in hoeverre geplande activiteiten die
hieronder zijn weergegeven, doorgang kunnen vinden. Op de website van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving:
www.leiden.knnv.nl (nieuw per 15-2-2021!) wordt kenbaar gemaakt welke activiteiten doorgang kunnen vinden.
Plantenwerkgroep

Vogelwerkgroep

Net als in oktober 2020 is het programma teleurstellend: er wordt
namelijk voor de periode januari - juni opnieuw geen enkele
studieavond of gezamenlijke buitenactiviteit gemeld. Of we in de
(voor)zomer weer iets met elkaar gaan ondernemen? Zo’n
heuglijk feit kan hopelijk in Bladgroen van mei 2021 aangekondigd worden.
De enige activiteit in de late winter tot voorzomer betreft het
stinsenplantenproject, waaraan zowel KNNV- als IVN-leden
deelnemen. Het gaat om een individuele activiteit en ook nog
eens in de directe eigen omgeving. Dus volledig coronaproof. In
Bladgroen van oktober 2020 staat al toegelicht dat we de Leidse
bosplantsoenen op stinsenplanten gaan inventariseren. Leiden
is daartoe in 24 stukken verdeeld, waarop je je kunt inschrijven.
Op het moment waarop dit geschreven is (half december), zijn
zes daarvan nog niet ‘vergeven’, hoofdzakelijk in Leiden-Zuidwest. Wil je nog meedoen? Informeer dan welke nog beschikbaar
zijn: vanzoest@planet.nl. De deelnemers krijgen per e-mail
nadere informatie over de aanpak en om welke planten het gaat.
Er komt ook een helpdesk.
Jammer dat het nog een zeer mager programma blijft. Maar laat
je niet ontmoedigen. Er blijven tenslotte veel individuele plantenactiviteiten mogelijk. Waarnemingen doen en doorgeven
vooral. Velen zijn daarop al gericht: 2020 was een topjaar bij
waarneming.nl.
Ook kan je alle presentaties op de Florondag van 12 december
via de Floron-site terugkijken: zeer de moeite waard. Toen werd
ook een cursus aangekondigd waarmee je kunt doorgroeien tot
een gevorderde gebruiker van de (nieuwe) Heukels. Misschien
iets voor jou?
Heb je nog ideeën? Laat ze weten: vanzoest@planet.nl
Koen van Zoest

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.
Aanmelden voor de excursies uiterlijk vóór de 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.
De volgende excursies waren oorspronkelijk gepland. Maar helaas zal op dit moment in verband met corona nog geen enkele
excursie door kunnen gaan! Zodra wij weer wel met elkaar op
pad kunnen gaan, zal dat zo spoedig mogelijk via de website
www.leiden.knnv.nl (nieuw!) en per email (incl. opgavemogelijkheid) bekend gemaakt worden. Wij proberen in betere tijden
zoveel mogelijk gecancelde excursies opnieuw in te plannen.
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Geplande activiteiten
Februari: overleg jaarprogramma eind 2021 en begin 2022
Aangezien de situatie met corona nog geen vergadering met een
groep toestaat, zullen Ad en Anke samen een mooi nieuw programma samenstellen. Wij zullen zoveel mogelijk de excursies
die niet door konden gaan, opschuiven naar een vergelijkbare
datum. Wij zien wel wanneer we weer als Vogelwerkgroep aan
excursies toe kunnen komen.
Heb je nog specifieke wensen ten aanzien van nieuwe locaties,
geef dat dan uiterlijk 1 februari. door aan Anke Burgers, amm.
burgers@gmail.com, tel. 071-57.67.870.

Zondag 21 februari: excursie Starrevaart
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Op fietsafstand van Leiden ligt ‘onze’ Starrevaartplas. Deze ondiepe plas pal naast de A4 is de rustplaats voor steltlopers en
eenden, voordat ze op weg gaan naar hun broedgebieden verder
in het noorden. Bijzondere soorten die hier in deze tijd van het
jaar gezien worden zijn: kleine zwaan, grutto, wulp, smient,
pijlstaart, brilduiker, rosse stekelstaart. We doen een telescoopsessie in de kijkhut en maken daarna een wandeling om de plas.
Zaterdag 6 maart: excursie 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.
Zondag 28 maart: excursie Eempolder
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
De Eempolder is een veenweidegebied langs de rivier de Eem,
ruwweg tussen Amersfoort, ’t Gooi en de randmeren. Wij gaan
wandelen bij Eemnes, waar we in de polder de eerste grutto’s
mogen verwachten. Langs het Eemmeer gaan we op zoek naar
de laatste wintergasten.
Zaterdag 17 april: excursie Staelduinse Bos en De Banken
Vertrek 8 uur, zwembad De Vliet.
Onder leiding van Stan van der Laan maken wij in de ochtend
een wandeling van ongeveer 3,5 km door het Staelduinse Bos.
In dit bos is de lange historie van oerduin en negentiende-eeuws
landgoed nog terug te vinden. We gaan op zoek naar typische
bosvogels als boomklever, boomkruiper, spechten en mezen.
In de middag bezoeken we het natuurreservaat De Banken in
’s-Gravenzande. De Banken bestaat uit twee laaggelegen natte
duinvalleien en maakt deel uit van het Natura 2000-gebied
Solleveld en Kapittelduinen. Op deze plek gaan we op zoek naar
watervogels als eenden en steltlopers en, wie weet, baardmannetjes en een roerdomp.
Zondag 9 mei: excursie Veluwe
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
Het hoofddoel van deze excursie is het spotten van de zwarte
specht. Daarnaast is er goede kans op het zien van mooie
soorten, zoals appelvink, bonte vliegenvanger, fluiter, zwarte
mees en kuifmees. Leiding: Andrien en Ad.

Pinksterweekeinde Groningen 2021, vrijdag 21 mei maandag 24 mei
Zuidlaardermeer, Kropswolderbuitenpolder en Eems/Dollard.
Overnachting in (of naast = kamperen) Natuurvriendenhuis De
Hondsrug, in Noord-Laren.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar! Vol is vol!
Organisatie en informatie:
Jennie Schouten (familievanas@casema.nl)
Zaterdag 12 juni: excursie Groene Jonker, Woerdense
Verlaat en De Haeck
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
Deze keer combineren wij onder leiding van Marco Witte de
Groene Jonker met Lusthof De Haeck.
De Groene Jonker, een waterrijk natuurgebied met een grote
plas, rietkragen en natte graslanden, is een paradijs voor veel
weide- en moerasvogels, zoals waterral, geoorde fuut, kluut,
bosrietzanger, lepelaar, blauwborst en witgat.
Ook maken wij vanaf Woerdense Verlaat een wandeling met
uitzicht over de rietvelden van de Nieuwkoopse Plassen naar en
tot in Lusthof De Haeck, een mooi, klein bosgebied met smalle
wandelpaden. Tijdens deze wandeling hebben we kans de purperreiger, zwarte stern, boompieper, bruine kiekendief, snor,
tuinfluiter en zwartkop te zien.
Zaterdag 3 juli: excursie Kwade Hoek
Vertrek 7 uur, zwembad De Vliet.
We gaan op expeditie voor een van de meest zeldzame broedvogels van Nederland, namelijk de strandplevier. Hier in de
Kwade Hoek zou deze vogel nog broeden. Het wordt heel
spannend of we deze vogel te zien krijgen.
Anke Burgers
Mossenwerkgroep
De mossenwerkgroep Hollands Duin volgt de eerder aangekondigde nieuwe aanpak.
De werkgroep trekt jaarlijks drie of vier keer in de periode september tot april 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.
In het voorjaar (t/m april) streven we naar twee mossenexcursies
en twee studieavonden, een en ander voor zo ver de coronapandemie en het vaccinatiebeleid er ruimte voor geven.
De data komen steeds tijdig op de website www.leiden.knnv.nl
(nieuw!) te staan.
Bij het samenstellen van Bladgroen zijn nog geen data gepland.
Houd de website www.leiden.knnv.nl (nieuw!) in de gaten als er
weer zicht komt op activiteiten.
Jeannatte Teunissen
Paddenstoelenwerkgroep
De Paddenstoelenwerkgroep organiseert excursies en inventariseert natuurgebieden en parken in Leiden en omgeving. Het is
nu nog onduidelijk wanneer de excursies hervat kunnen worden,
hopelijk begin mei 2021, om naar voorjaarspaddenstoelen te
speuren.
De excursies worden - zodra ze gepland zijn - aangekondigd via
de website www.leiden.knnv.nl (nieuw!) en via de aankondigingsmailtjes. Houd als belangstellende dus ook de website in
de gaten.
Coördinator: Leo Jalink (e-mail: leo.jalink@naturalis.nl)
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Buitenlessen in de buurt

In de (IVN-)Nieuwsbrief van november 2020 hebben jullie kunnen
lezen dat Stichting Naar buiten! subsidie van IVN Leidse Regio
heeft toegewezen gekregen om een natuureducatie-project voor
basisschoolkinderen te ontwikkelen.
Voorheen verzorgde de gemeente Leiden een enorm rijk aanbod
aan natuureducatie gericht op basisscholen. Door beleidsveranderingen in de afgelopen 8 jaar is er nog een klein NDE-team
werkzaam die geen uitvoerende rol meer heeft maar wel een
adviserende. (NDE staat voor natuur- en duurzaamheidseducatie;
zie verder het hierna opgenomen artikel over het NDE-team van
de gemeente Leiden)
Daarnaast werd de druk in het onderwijs zo hoog dat er ook veel
minder werd ingetekend op activiteiten en kinderen dus veel
minder praktisch natuuronderwijs buiten kregen.
En daar wil Stichting Naar buiten!, samen met IVN Leidse regio,
verandering in brengen!
Het doel van het project Lekker buiten leren! of de Groen-doetGoed-versie Buitenlessen in de buurt is dat buitenles een vast
onderdeel wordt van het onderwijsprogramma.
Onderzoek toont al jaren aan dat buitenlessen een positief effect
hebben op de leer- en beweegprestaties van kinderen. Kinderen
kunnen zich na een les in de buitenlucht in de klas weer beter
concentreren en de lesstof, die ze buiten spelenderwijs meekrijgen, blijft beter hangen. Daarnaast dragen activiteiten/avonturen in de natuur in je jeugd bij aan het zorgdragen voor de natuur
op latere leeftijd.
Tekst artikel in de IVN-Nieuwsbrief november 2020:

Buitenlessen inbedden in het onderwijsprogramma gaat niet
vanzelf en vraagt om begeleiding en ondersteuning van de
leerkracht en expertise van het IVN Leidse Regio.
Mij is gevraagd hieraan mee te werken en ik zou graag zo veel
mogelijk IVN'ers betrekken en begeleiden die aan dit leuke
project willen meewerken. Mijn oproep aan jullie zo vlak na de
feestdagen is nu dan ook om je aan te melden bij mij voor meer
informatie en een uitnodiging voor een eerste (online) brainstorm
in januari.
Aanmelden kan via moor.handels@gmail.com
Rest mij nog jullie allen een natuurlijk en gezond 2021 te wensen.
Moor Handels

Van een Jaarprogramma NME voor het onderwijs naar een project Verwonder om de hoek met vele partners
Niet stilstaan bij wat niet meer is, maar bevorderen en uitdragen wat er nu wel kan en in de komende jaren door een sterke samenwerking nog veel beter wordt; met advies aan leerkrachten en een duidelijk overzicht van doelen. Neem eens een kijkje op het
Verwonderpaspoort.nl. Hier kunnen scholen uit de hele regio op één plek het aanbod vinden van educatie over natuur, wetenschap,
technologie en duurzaamheid. Een prachtige samenwerking, gestart vanuit Naturalis, Technolab, de Hortus en de Musea, maar
inmiddels met vele partners. Met ingang van schooljaar 2021-22 wordt het: Verwonder om de hoek en dan is ook het culturele
aanbod aangesloten. Bovendien hoort er een aanbod bij voor naschoolse activiteiten, met als doel dat elk kind zijn talenten kan
ontdekken. Het gaat om natuurclubs zoals Natuur om de hoek en wellicht krijgt de natuurclub bij de schooltuinen Zuid-west ook
een vervolg en komen er nog meer lokale natuurclubs vanuit IVN.
Met weemoed denk ik nog wel eens aan de tijd dat we 80 schoolklassen van groep 3 en 4 konden ontvangen in het Heempark, in
5 weken tijd in de herfst en het voorjaar en aan dat er in dezelfde weken ook ongeveer 60 klassen het natuurpad liepen vanuit het
Koetshuis in de Leidse Hout. Ze startten dan een half uur na elkaar en kregen allemaal een korte introductie en nabespreking. Er
was toen op veel scholen ook een kweekpakket champignons aanwezig of een bos met verschillende vruchten en zaden. En het
effect van de lessen over wormen en slakken en het regelmatig meedoen aan de natuurpaden was echt merkbaar bij leerkrachten
en de NME-medewerkers. Maar de tijd is veranderd en het onderwijs ook. Sinds juli 2017 heeft de Stichting Naar buiten! een
aantal projecten overgenomen. Verder kunnen de groepen 1-4 nog steeds een project aanvragen op Kinderboerderij Merenwijk.
Het is voor natuureducatie in de Leidse regio heel belangrijk dat Stichting Naar buiten! eind 2017 is opgericht.
Meer informatie staat op www.naarbuitenleiden.nl
Wie vormen het NDE-team van de gemeente Leiden en wat doen ze?
Het team NDE (natuur- en duurzaamheidseducatie) bestaat uit Nanda van Beest, senior adviseur NDE (24-32 uur), Marian Kathmann,
educator NDE (22,7 uur) en Annika van Veel (tot 1 juli 2021 maar hopelijk ook langer) adviseur NDE (16 uur).
Team NDE van de gemeente Leiden heeft een verbindende rol in natuur- en duurzaamheidseducatie in Leiden en omgeving voor
0-24 jarigen. Ze ondersteunt partners, enkele met subsidie. Zo krijgen de Vereniging Leidse schooltuinen, Vereniging Het Bewaarde Land, Technolab, Stichting Naar buiten! en het Verwonderpaspoort subsidie vanuit de begroting van NDE. Team NDE draagt bij
aan natuur- en duurzaamheidseducatie door de samenwerking tussen partners te bevorderen, koppelt hen aan scholen en begeleidt
hen in het uitdragen van de gemeentelijke visie op natuur- en duurzaamheidseducatie. Zo wordt gebouwd aan een infrastructuur
die natuur- en duurzaamheidsonderwijs blijvend faciliteert. Het NDE-team neemt ook voortouw in de regionale samenwerking, zoals
het NME-netwerk waarin MEC-Leiderdorp, MEC-Oegstgeest, De Groene Bol Lisse en vele anderen samenwerken.
Aanspreekpunt en doorgeefluik voor het onderwijs
Verder is Team NDE het aanspreekpunt voor (advies)vragen vanuit scholen die handvatten zoeken voor duurzaamheidseducatie of
zoeken naar passend aanbod voor hun leerlingen. De Kinderboerderij in de Merenwijk ontvangt in het voorjaar groepen voor de
projecten dieren op stal en in de wei (en ook voor weken op de boerderij). In het bezoekerscentrum Weidezicht op het erf zijn
kantoorruimte, een educatieve ruimte en informatie aanwezig. Voor contact: nde@leiden.nl en 071-5167711.
Marian Kathmann
NDE gemeente Leiden, maar natuurlijk ook IVN-docent en natuurgids
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Druiven

“De druiven zijn zuur”, zei de vos. Kent u dit gezegde? Het is
ontleend aan een van de fabels van Aesopus, een Griekse
schrijver die waarschijnlijk leefde in de zesde eeuw voor Christus.
In fabels spelen dieren de rol van mensen, zij hebben menselijke eigenschappen. De vos is bij Aesopus een slim dier en die
traditie is voortgezet in de verhalen van Reintje de Vos en latere fabels van La Fontaine tot vandaag de dag. Maar in de fabel
van de vos en de druiven is de vos niet slim genoeg. Hij wil bij
de druiven komen die zo aanlokkelijk zijn, maar hij kan er niet
bij. Dan zegt hij: “De druiven zijn nog niet rijp.” Zo staat het bij
Aesopus. Dat de druiven zuur zijn, wordt nu van mensen gezegd
die graag iets willen hebben, maar er niet bij kunnen. Dan doen
ze of datgene wat zij begeren eigenlijk niets waard is.

Maar hoe kan het… dat de vos niet bij de druiven kan? Kijk naar
een wijngaard van nu: tot de druiventrossen moet een vos toch
makkelijk kunnen reiken? Dit komt omdat de druiven in de tijd
waarin de fabel ontstond, nog in bomen groeiden. Voordat de
mensen de druivenranken langs lage stokken leidden, lieten zij
de druiven in bomen groeien en er werd geoogst in het bos. De
oudste sporen van deze wijnbouw zijn in Georgië gevonden, zo’n
7000 voor Christus, er werden wijnvaten gevonden, maar geen
wijngaarden. De druiven, waarvan de ranken zich makkelijk
lieten leiden, kwamen uit de bomen. Dat verklaart waarom de
vos er niet bij kon. Ze hingen gewoon te hoog.
Lucretius, een Romeins schrijver die in de eerste eeuw voor
Christus het encyclopedische werk De natuur der Dingen schreef,
vertelt over de wijnbouw in het hoofdstuk Ontdekking van de
landbouw, boek vijf. Hoe de mensen de landbouw ontdekten.
“Zij dwongen hoe langer hoe meer de bossen naar de bergen
Terug te klimmen, beneden voor bouwland plaats te maken.
En zo verwierven zij op heuvels en op velden
Weilanden, meren, beekjes en een welige wijngaard…”
(vertaling Piet Schrijvers, verschenen in 2008, Historische Uitgeverij Groningen.)
De wijnbouw, die oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa kwam, heeft
zich over heel Europa verbreid, tot in Nederland aan toe. En nu,
met de klimaatsverandering, wordt er zelfs wijn verbouwd op
IJsland!
De beste wijnen komen misschien wel uit Frankrijk. Uit de
Champagnestreek, wordt vaak gedacht. Als er iets te vieren valt,
komt de champagne op tafel. Dit is niet altijd zo geweest. De
monniken die in Noord-Frankrijk wijn verbouwden, in de Champagne, vonden de wijn “vilain”, zuur en voegden suiker toe om
die te zoeten. Daardoor ging de wijn bruisen. Nog steeds stond
deze wijn niet in hoog aanzien, totdat zij in het eind van de
negentiende eeuw in de Moulin Rouge, een nachtclub in Parijs,
werd geschonken. Het werd een wijn voor feesten en partijen.
De champagne veroverde de hele wereld. En deze druiven waren
niet zuur!
Anneli

Paardenbloemen, wat een variatie!

Een paar weken voor de volgende editie van Bladgroen uitkomt,
kleuren bermen en weilanden weer geel met tientallen soorten
paardenbloemen (foto volgende bladzijde), naar verluidt zo’n
zestig soorten per weiland.
Soorten paardenbloemen?
In de taxonomische literatuur vinden we vooral de termen secties
en microsoorten. Perkte de Heukels 23ste druk ons blikveld tot
één soort in, in de 24ste druk krijgen we meer te zien: acht
secties, samen goed voor bijna 280 microsoorten. De variaties
blijken veel groter te zijn dan ik dacht, en morfologisch goed

zichtbaar! Ook bevruchting blijkt voor te komen…
Meer weten? Kijk eens op taraxacumnederland.nl, dé paardenbloemvereniging, met meerdere studiekringen.
Mee op excursie?
• 3 en 4 april: Vlaamse Ardennen
• 24 april: gebied Drentse AA
• 1 mei: Texel
• 8 mei Schiermonnikoog
• 15 mei: Ameland
Aanmelden voor deelname via ‘contact’ op genoemde website.
Jeannette Teunissen
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foto (bij
tekst op
vorige
pagina):
Jeannette
Teunissen

Metamorfoses in Park Kweeklust
de naam verraadt het al

Een terrein als Park Kweeklust kun je wellicht nauwelijks meer
eer aandoen dan er nieuwe planten op te kweken. Deze plek in
de Lage Mors is uitgekozen voor een vernieuwend natuurproject:
de oevers krijgen de kans om ter plaatse verloren gegane biodiversiteit terug te brengen. De stadsecoloog van de gemeente
Leiden heeft de Plantenwerkgroep (Pwg) van onze KNNV-afdeling
gevraagd om hieraan een bijdrage te leveren. Daar is gretig
gebruik van gemaakt.
Coördinator Koen van Zoest van onze Plantenwerkgroep en
coördinatrice Jacqueline Henrot van het Oeverplantenproject
waarin de KNNV participeert, hebben zaden van ruim dertig inheemse oeverplantensoorten gemengd. Vervolgens hebben ze
deze op een zaaiklaar gemaakte oever in het park in de grond
gewerkt (zie foto; het is nu nog allemaal zwart, ook
een metamorfose dus). Vijf vrijwilligers in Leiden en
omstreken hadden die zaden daartoe verzameld. Het
is de bedoeling dat zo een natuurvriendelijke oever
tevoorschijn komt. Die lokt ook weer inheemse insecten aan, insecten die soms uit het boerenland al
jarenlang nagenoeg zijn verdwenen.
Het samenstellen van het zadenmengsel was volgens
Koen van Zoest een arbeidsintensieve klus. De zaden
moesten worden verzameld, gedroogd en gezuiverd.
En het moesten zaden zijn van inheemse plantensoorten, soorten die als vanouds thuishoren op een
plek als waar ze nu zijn ingezaaid. Er zijn bijzondere
bij zoals van de Aardaker. Deze plant groeide meer
dan 30 jaar geleden bij het spoor aan de Vlietweg.
Koen heeft daar nog steeds nakomelingen van in
eigen tuin.
foto: Buro JP

Het is dus spannend wat er komend voorjaar allemaal wel en
niet opkomt, of zelfs pas in de daarna komende jaren. Dat betekent wellicht dat onze Pwg ook in de komende jaren nog geregeld het terrein gaat bezoeken om een volledig beeld te krijgen
van de effecten van deze aanpak. Misschien wordt het zo ook
een fraaie inspiratiebron voor andere plaatsen in ons land. Een
overzicht van de ingezaaide soorten kan daarbij behulpzaam zijn.
Daarom is dexe soortenlijst op de volgende pagina en ook als
downloadbare bijlage op de website van de KNNV-afdeling Leiden
en omgeving aan te treffen:
www.knnv.nl/leiden.
Jan Westgeest
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Tabel: Oeverplanten waarvan zaden verzameld zijn

Achillea ptarmica
Alisma plantago-aquatica
Althaea officinalis
Angelica sylvestris
Berula erecta
Bidens frondosa
Butomus umbellatus
Caltha palustris
ssp. palustris
Eupatorium cannabinum
Filipendula ulmaria
Hypericum tetrapterum
Iris pseudacorus
Juncus subnodulosus
Lathyrus tuberosus
Lycopus europaeus
Lysimachia vulgaris

Wilde bertram
Grote waterweegbree
Heemst
Gewone engelwortel
Kleine watereppe
Zwart tandzaad
Zwanenbloem
Gewone dotterbloem
Koninginnenkruid
Moerasspirea
Gevleugeld hertshooi
Gele lis
Paddenrus
Aardaker
Wolfspoot
Grote wederik

Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Myosotis scorpioides
ssp. scorpioides
Nasturtium microphyllum
Peucedanum palustre
Prunella vulgaris
Pulicaria dysenterica
Rhinanthus angustifolius
Sagittaria sagittifolia
Scutellaria galericulata
Stachys palustris
Succisa pratensis
Thalictrum flavum
Valeriana officinalis
Veronica beccabunga
Veronica catenata

Grote kattenstaart
Watermunt

Moerasvergeet-mij-nietje
Slanke waterkers
Melkeppe
Gewone brunel
Heelblaadjes
Grote ratelaar
Pijlkruid
Blauw glidkruid
Moerasandoorn
Blauwe knoop
Poelruit
Echte valeriaan
Beekpunge
Rode waterereprijs

In Leiden en directe omgeving verzameld op verzoek van Gemeente Leiden door Jacqueline Henrot, Joop Kortselius, Cees Los,
Stephan van der Raad en Koen van Zoest, leden van de Pwg KNNV Leiden.
Bestemd voor natuurvriendelijke oevers in park Kweeklust, Lage Mors, Leiden, en uitgezaaid op dinsdag 17 november 2020 met
het oog op vergroten van biodiversiteit.
N.B. Het aantal zaden verschilt sterk per soort
Koen van Zoest, coördinator PWG KNNV Leiden (vanzoest@planet.nl)

Nieuwe Nestkastenwerkgroep

De KNNV-Vogelwerkgroep Leiden heeft haar activiteiten uitgebreid met een Nestkastenwerkgroep. De eerste oproep daartoe
resulteerde direct al in zeven enthousiaste leden. De eerste
projecten hebben zich ook al aangediend.
De werkgroep wil nestkasten vervaardigen, ophangen, onderhouden en monitoren. Daarnaast wil zij advies en informatie
verlenen over nestkasten in het algemeen. De groep wil daarmee,
waar gewenst, de natuurlijke nestgelegenheid in stedelijk gebied
aanvullen en daarmee de vogels een snaveltje helpen.
Het eerste project waar we mee aan de slag zijn gegaan, is het
ophangen van dertig koolmeeskasten nabij eiken. Daar kunnen
immers eikenprocessierupsen voorkomen. We slaan dan twee
vliegen in één klap: vermindering van overlast door de brandharen en aanbod van voldoende voedsel voor de jonge koolmezen. Deze kasten zijn betaald uit de opbrengst van een pitch die
de meiden Julie en Julia bij Awesome Leiden hielden. Duizend
euro voor veertig nestenkasten, dertig hiervan voor onze
werkgroep. De kasten werden gekocht bij een bedrijfje dat per
kast 20 euro doneerde aan KiKa. Eigenlijk dus drie vliegen in één
klap. Onze werkgroep is al druk bezig de kasten op te hangen
bij eikengroepen. We gaan ze de komende jaren schoonhouden
en monitoren.
Een tweede project is al voltooid: het ophangen van een torenvalkenkast. Deze kast wachtte al een tijdje op een mooie plek.
We hebben deze nu op aanraden van de stadsecoloog opgehangen in het Hoogkamerpark langs het Korte Vlietkanaal. Ook deze
nestkast gaan we de komende jaren goed volgen. We duimen
voor broedsucces.
De komende tijd gaan we nog aan de slag met mussenkasten bij
Leiden Centraal. Begraafplaats Rhijnhof heeft ons advies gevraagd of er aldaar extra nestgelegenheid wenselijk is. Er volgen
vast en zeker nog veel meer nestkastprojectjes.
Heb je een tip voor een nieuw nestkastenprojectje voor ons of
wil je graag eens mee doen aan een klusje?
Laat het weten aan Stan, stanvanderlaan@casema.nl.
Stan, Andrien, Anke, Jan, Arthur, Roelien en Sander
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Vruchtbare samenwerking
met bijen-ambassadeurs Voorschoten

Voorschoten voor de Bijen (VvdB), opgericht in de eerste lastige
corona-maanden van 2020, begon met de aanplant met bloeiende kruiden op de boomspiegels van de Karel Doormanlaan.
Daarna volgde de
plaatsing van een
groot bijenhotel aan
de Mulderlaan dat
in november wordt
beplant met bloeiende planten die van het vroege voorjaar tot ver in de herfst
voedsel gaan leveren. Deze groenperken worden in het kader
van adoptiegroen door de gemeente gesponsord. Eind oktober
volgde een actie om stinzenbollen te poten langs de hele oprijlaan
van kasteel Duivenvoorde, 400 meter lang. Met een donatie van
Fonds1818 van 1500 euro en sponsoring van de bollenleverancier
JUB Holland van 500 euro konden meer dan 7500 bollen de grond
in. Vrijwilligers van VvdB, stichting Duivenvoorde en IVN hielpen
tijdens een redelijk zachte dag met het poten. De stinzenbollen
zijn biologisch en zelf vermeerderend zodat de bollen in de
toekomst uitgroeien tot een tapijt van bloemen. In november
volgt de aanplant van een boerenhaag langs de Papeweg, met
behulp van een voucher van 1000 euro van het Landschapsfonds;
Sleedoorn, Gelderse Roos, Vlier, Wilde aalbes, Boswilg, Sporkehout en Meidoorn zijn een greep uit de ingrediënten. Ook wordt
het bloemperk aan de Mulderlaan rijkelijk aangeplant.
Door het bevorderen van meer biodiversiteit in de gemeente wil
VvdB betere kansen creëren voor het voortbestaan en de uitbreiding van wilde bijen. Wij creëren kleinschalige bijen-Bed-andbreakfasts: nestgelegenheid met voedsel in de directe omgeving.
Daarnaast werken we aan het bewustzijn over de noodzaak om
de bijen te beschermen.
Inmiddels is het positieve contact met de gemeente uitgegroeid
tot regulier overleg. Het bijenactieplan Meer doen voor de Bijen
dat in 2019 werd opgesteld, bevat een ontwerp met kansrijke
gebieden en aanbevelingen hoe de biodiversiteit in de gemeente Voorschoten kan worden bevorderd. Dit om met name de wilde
bijenstand, waar ook honingbijen, hommels en zweefvliegen deel
van uitmaken, te stimuleren.
In de zomer van 2020 formeerde de gemeente een groep ‘bijenambassadeurs’ waarmee tweemaandelijks wordt overlegd. Deze
groep bestaat naast ervaren groenmedewerkers van de gemeente uit een bioloog, een imker, een ecoloog en afgevaardigden
van VvdB. Eenvoudig gezegd zijn dit allemaal mensen met bovengemiddelde kennis en interesse van wilde en gecultiveerde
planten, dieren en leefomgeving. Het is een prachtige vorm van
kruisbestuiving.
Een grote wens was het aanpassen van het maaibeleid. Door
zorgvuldig te kiezen voor bepaalde maaiperioden worden er meer

bloeiende bloemen gespaard. Ze krijgen de gelegenheid hun zaad
tijdig uit te zaaien. Hiervoor worden de bestaande contracten
met aannemers die het maaiwerk uitvoeren opnieuw bekeken en
gewijzigd. Die wijzigingen in deze soms langlopende contracten
worden op de korte én de lange termijn doorgevoerd.
Verder kijken we naar meer soortenrijkdom in het bestaande
groen. Onderzoek voor het Bijenactieplan toonde bijvoorbeeld
aan dat er 65 soorten wilde bijen in Voorschoten voor zouden
kunnen komen. Dit op basis van de biotopen. Hiervan werden er
17 soorten aangetroffen. Hoewel er in de gemeente veel groen
aanwezig is, is er dus echt nog wel verbetering mogelijk. We
werken aan verbindingszones waar in alle seizoenen voldoende
voedsel is te vinden, in linten en kleinere groenperken met bijennestgelegenheid en -voedsel.
Zo’n bijenhotel zelf maken blijkt nog geen sinecure; het eerste
exemplaar was een tikje te groot uitgevallen, met gevolg dat het
opsparen van ingeboorde houten (loof)stammetjes (van 18 cm.),
kort gezaagd bamboe en riet erg lang duurde. De volgende
modellen worden dan ook meer zoals het bijenlint in Zoetermeer
vanaf het Hof van Segwaert, 50x50 of 70x70 cm. voor grotere
perken.
We krijgen steeds meer aanvragen voor bijenhotels en hebben
dus ook steeds meer behoefte aan handige timmermannen (wie
wil?) die zin hebben om uit sloophout een bijenhotel te maken.
Tegelijk zijn we op zoek naar locaties die zich lenen voor het
inzaaien met wilde planten, het planten van een boomgaard, het
aanplanten van meer, of gevarieerder groen. Wil je meehelpen
of heb je ideeën, laat het ons dan weten, we horen het graag.
Ingrid Kriens (lid IVN)
ingrid.kriens@tiscalimail.nl, tel. 06–10.66.35.37

Living Planet Report Nederland 2020

Het Wereld Natuur Fonds, Naturalis en elf Nederlandse PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties) hebben gezamenlijk het rapport ‘Het Living Planet Report Nederland – Natuur en Landbouw
Verbonden’ gepubliceerd.
Het rapport is in PDF-vorm te downloaden. Het is het gemakkelijkst te vinden via de zoekterm in google
‘Living Planet Report Nederland’.
In dat rapport van 114 pagina’s vind je:
• Voorwoord
• In vogelvlucht
• 1. Natuur en landbouw verbonden
• 2. Recente ontwikkelingen
dierpopulaties op het land
• 3. Kansen voor natuur en landbouw
• Bijlage en referenties.
Het rapport geeft veel degelijke informatie. En het is plezierig om te weten dat we hier in Leiden op
fietsafstand wonen van de schoonste strook van Nederland. Een aanrader!
Jeannette Teunissen
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Boekbespreking Berichten uit Berkheide
een appetizer van nu

De liefhebber van het duingebied tussen Katwijk en Wassenaarseslag kent uiteraard het onvolprezen boek Bijzonder Berkheide,
dat in 2017 het licht zag.
In 54 hoofdstukken belichten diverse auteurs wellicht alle denkbare invalshoeken. Na lezing van dit
lijvige werk waan je je een
ware Berkheidoloog.
In het najaar van 2020
verscheen een soort samenvatting: Berichten uit
Berkheide, ditmaal alleen
van Gerrit van Ommering
en Gijsbert van der Bent.
Het gaat om een bundeling
van 52 van hun columns,
die vanaf 2018 verschenen
in enkele lokale kranten,
waaronder de Katwijksche
Post. Die stukjes zijn geactualiseerd en aangevuld
met extra tekst en foto’s.
De ordening van de columns volgt de seizoenen:
van winterberichten tot
opnieuw winterberichten.
vogelaars deze geheimzinnige vogel weer hoorden. Leuk om te
De onderwerpen zijn divers, maar de achtergrond van de auteurs
weten. Er zijn trouwens veel prachtige vogelfoto’s van René van
verraadt hun voorkeur: negentien berichten gaan over vogels.
Rossum opgenomen. Hij verzorgde ook weer de opmaak, zodat
Daarnaast komen ook planten en landschap ruim aan bod in elk
langzamerhand gesproken kan worden van een Berkheidetien berichten. Het zijn vlot geschreven en prettig leesbare
huisstijl. Bij die stijl hoort ook taalkundige interesse en spielerei
teksten die voor een groot deel teruggrijpen op de inhoud van
waar de auteurs blijkbaar dol op zijn: dat is op zich al een deBijzonder Berkheide: een smakelijke amuse om daarna (opterminatiekenmerk.
nieuw) dat standaardwerk te willen lezen. Maar recente ontwikAl met al is het zeker de moeite waard om dit werk te bekijken
kelingen komen ook aan bod, en dat is zeker de meerwaarde van
of cadeau te doen. Ook voor niet-lezers bieden de korte en licht
deze publicatie. Een klein voorbeeld: sinds 1955 is de Nachtzwaverteerbare stukjes een plezierige entree tot Berkheide.
luw uit Berkheide verdwenen. Grote opwinding in 2019 dus, toen
Koen van Zoest
(advertentie)
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Vier maal oranje

Het was de kortste dag. De dag ervoor had het continu geregend
en gewaaid, nu was het droog en bijna windstil. De zon had rond
het middaguur zelfs even, half, geschenen. Het voelde opvallend
zacht aan; een beetje vreemd, want in deze maand heb je hoge
temperaturen alleen als het flink uit gunstige richting waait. Ik
fietste noordwaarts, even door de duinen, vervolgens langs een
stuk voormalig bollenland aan de duinvoet, dat door Staatsbosbeheer geleidelijk omgevormd wordt in een vochtig, voedselarm
biotoop. In de zomer verschijnen hier al enkele jaren orchideetjes. Juist op dat stuk renden er enkele jongens. Je hebt de
neiging dit af te keuren of zelfs op te treden, maar in december
kan dat gehol natuurlijk geen enkel kwaad. Integendeel, die
jongens raken een beetje in contact met de natuur, ze leren te
rennen over een hobbelig terrein met plantenresten. Zo waren
mijn gedachten, al fietsend.
Bij een rustige ingang van de Amsterdamse Waterleidingduinen
nabij het zweefvliegveld plaatste ik mijn fiets. Ik ging te voet
verder. Het was natuurlijk veel drukker dan normaal - corona - ,
maar na een kilometertje zou ik het toch vrij rustige pad verlaten.
Ik stoorde mij wel aan de, opvallend oranje, sinaasappelschillen
langs de kant. Erger dan plastic, zo lijkt mij, want die schillen
krijgen een antischimmelmiddel, zoals bijgaande etiketten altijd
vermelden. Ik verliet het pad. Eerst via een vochtig stukje waar
enkele jaren geleden voedselrijke grond verwijderd was. Nu was
er onder meer waternavel te zien. Hier moet je altijd oppassen,
want er zijn plekken waar onzichtbaar water staat, tussen de
mosjes en kruidjes, net voldoende om je sandalen te doen vollopen. Er bleek geen probleem. Ik liep verder door wat ze tegenwoordig grijze duinen noemen. Alles kleurde opvallend groen.
Mossen domineerden. Maar tussen de mossen was er een opvallende oranje plek. Het stond er vol met het Groot oranje mosschijfje, een parasiet op haarmos, ongeveer een centimeter
groot. Ze waren met vele. Later die middag zou ik nog een
aantal van die plekken zien. Toch zijn ze verre van algemeen. Ik
wilde ook bloeiende planten zien. Ik verwachtte bezemkruiskruid.
Die vond ik snel, eerst alleen planten met één bloem, later ook
een met vele bloemen, Ik lette ook op bloeiend vogelmuur, maar
vond die niet. Later, op 9 januari, zou ik in de Coepelduynen nog
wel een bloeiend exemplaar vinden. Ook zag ik nog enkele

aardsterren, niet de gekraagde, maar welke wel? …dat moet ik
altijd opzoeken.
Weer passeerde ik iets oranjes: bolletjes van amper een millimeter, met vele bijeen. Ongetwijfeld een slijmzwam. Ik liep door.
In het winterhalfjaar moet je buiten de paden altijd opletten op
glibberige plekken van vergane mossen. Het ziet er vaak zwart
uit. Dat is ook weer iets op het gebied van terreinkennis dat je
ooit geleerd hebt, zoals die jongetjes uit het begin van dit verhaal.
Je weet waar een zandhellinkje zo stijl is dat je terugglijdt, je
weet dat een twijgje terug kan zwiepen bij passeren, of juist kan
afknappen, je weet over paden vol kuiltjes en holletjes te lopen,
waar struiken er ondoordringbaar uitzien, en zo ken je nog wel
honderden dingen die nergens beschreven staan als te leren
vaardigheden.
Ik liep verder. Hoe de hellingen en schaarse bosjes precies liepen,
wist ik niet meer. Ik zag wel voetstappen in het zand van een
voorganger. Nee, mijn voetstappen waren dat niet, want ik liep
geen rondjes: links hoorde ik steeds geruis van de zee, en ik kon
mij oriënteren op de struiken, die altijd naar noordoost wijzen.
Op de wolken of wind kon ik mij vandaag niet richten.
Ik kwam weer op een pad. In de berm zag ik tussen het mos
een, ook weer oranje, zwammetje. Dat moet een rupsendoder
zijn, dacht ik: het schimmeltje, dat parasiteert op een overwinterende rups, en zich vervolgens bovengronds vertoont om
sporen te verspreiden. Even verder verliet ik hat pad, door de
bosjes, daarna weer omhoog, en door de grijze duinen weer
terug. Ik besefte nog geen peperbus gezien te hebben. Ik vond
deze aardster vervolgens gauw. In dit gebiedje staan er immers
veel, vooral onder de eenzame meidoorns. Je kan ze het hele
jaar vinden, later in gedroogde vorm, maar ook dan nog wel tot
stuiven in staat.
Ik hield de tijd in de gaten, want na zonsondergang moet je het
gebied uit. De lucht werd iets lichter. De zon stond al te laag,
maar een maantje vertoonde zich wel even door het wolkendek.
Om vijf voor half vijf was ik weer bij mijn fiets, zes minuten voor
zonsondergang. Bijna drie weken later had ik van dit middagje
dit verslagje gemaakt. Vergeef me, als een enkele soortennaam
niet klopt.
Peter van den Berg

Toen mijn vrouw op 11 november naar Zoeterwoude fietste om
onze kleinzoon uit school te halen, zag ze even ten noorden van
het fietstunneltje langs de spoorsloot een aantal merendeels al
wat oudere heren staan, gewapend met kijkers, telescopen en
fototoestellen met reusachtige telelenzen. Ze belde mij, maar
kon niet vertellen wat er gezien werd. Ik ging dus, met medeneming van mijn verrekijker naar de genoemde plek en trof daar
inderdaad een vijftiental heren aan. Een aantal daarvan herkende ik wel, want die kom ik wel eens tegen als er bijvoorbeeld in
de Polders Poelgeest iets bijzonders wordt gemeld. Op mijn
gefluisterde vraag wat er gezien werd kreeg ik ten antwoord:
“Bruine boszanger”. Dit “kbv’tje” was op dat moment niet te zien.
Vogelaars gebruiken nog al eens afkortingen en in dit geval staat
“kbv” voor “klein bruin vogeltje”. Andere vaak gehoorde afkortingen zijn robotap voor Roodborsttapuit, blako voor Bladkoning
en tuto voor Turkse tortel.
De Bruine boszanger is een dwaalgast, die in Siberië broedt en
in Zuidoost-Azië overwintert. Soms dwaalt zo’n vogel dus flink
van zijn trekroute af en komt dan in West-Europa terecht. Het
vogeltje liet zich een aantal keren zien en horen in de wilgen aan

de overkant van de sloot. Het is een soort, behorende tot de vrij
omvangrijke familie der zangers. Ter voorkoming van misverstanden: dat is een van de families die zelf weer behoren tot de
orde der zangvogels. Tot die orde behoren onder andere ook
kraaien, lijsters, spreeuwen, mussen en vinken. Dus: een zanger
is een zangvogel, maar niet alle zangvogels zijn zangers. De
meeste van de hier voorkomende zangers zijn trekvogels, zoals
de Rietzanger, de Kleine Karekiet , de Grasmus, de Fitis en de
Tjiftjaf. Deze insecteneters trekken na de broedtijd tot in het
najaar weg, sommige zelfs tot diep in Afrika. Deze soorten zijn
in het broedseizoen allemaal wel te zien en/of te horen in de
Polders Poelgeest. Een enkele Tjiftjaf waagt het af en toe om te
overwinteren. Van de grote familie der zangers zijn door het jaar
heen wel een stuk of vijftien soorten te zien en/of te horen, want
er zijn ook een paar soorten bij die hier toch ook in de winter
blijven, zoals de Cetti’s zanger en de beide soorten Goudhaantjes.
De Bruine boszanger lijkt wel wat op een Tjiftjaf, een vrij algemene soort die de meeste mensen wel bewust of onbewust
zullen kennen, al was het alleen maar vanwege de aanhoudende
zang vanaf maart: “tjiftjaf, tjiftjaf”, soms ” tjiftjiftjaf”. Het zijn

Bruine boszanger in de wijk Poelgeest
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allebei kleine vogeltjes met een lengte van puntje snavel tot
einde staart van zo’n 10-12 cm bij een spanwijdte van 15-22 cm.
Gewicht tot circa 12 g.
Degene die de vogel als Bruine boszanger heeft gedetermineerd
moet wel een ervaren vogelaar zijn, want het is een vrij bewegelijk vogeltje waarbij de wenkbrauwstreep maar een van de
kenmerken is. Een tjiftjaf heeft ook een wenkbrauwstreep, dus
het gaat om het geheel van kenmerken, waaronder ook de zang
en/of de roep. Ook vandaag, 13 november, bleek de vogel er
nog te zijn, volgens een der aanwezigen zelfs al meer dan drie
dagen. Wat het geluid betreft: af en toe was de roep te horen.

In de ANWB-vogelgids wordt dit geluid omschreven als een “hard
smakkend tsek”.
In de loop der jaren worden in en rond Oegstgeest regelmatig
bijzondere soorten gezien, een flink aantal daarvan in de wijk en
de polders Poelgeest. Recent nog een sneeuwgors en al wat
langer geleden porseleinhoen, kleinst waterhoen, paapje, steltkluut, purperreiger. Hans van Bostelen houdt het allemaal bij op
http://polderspoelgeest.blogspot.com/
Voor foto’s van de Bruine boszanger: zie ook de websites van
Dutch Birding en Waarneming.nl
13 november 2020
Lex Burgel (Lebu)

Bruine boszanger (foto: Herman Vermeulen, Oegstgeest)

Verslag vogelweekend Vlieland
KNNV 25–28 september 2020

Het gezelschap bestaat uit Ellen, Jenny, Maddy, Marian, Marijke, Hans, Jan, Jan, Leo, Lex, Ron, Stan en Theo. Het verslag daarvan
hebben we met z’n allen gemaakt. Reinier de Man heeft ons geholpen bij het samenstellen van de eindversie van dit verslag.
Vrijdag 25 september: reisdag en inhuizen
door Lex en Marijke Burgel
Marijke en ik vertrekken om tien over elf uit Oegstgeest. Het plan
was eigenlijk half twaalf, maar we waren toch al klaar. Het werd
een interessante reis. Een lange file voor het Coenplein leverde
ruim twintig minuten vertraging op en daarna ook bij Den Oever
en Kornwerd nog een file. Daar gaat de marge!

De wachtrij bij het parkeerterrein doet ons bijna de das om, maar
met een speedmars zag ik nog net kans om Marijke op te halen
die bij de veerbootterminal wachtte, zodat we om drie voor twee
aan boord gingen. De boot vertrok stipt om twee uur. Bijna iedereen heeft een mondkapje op. Het is erg druk aan boord, maar
we treffen toch meteen een groot deel van onze reisgenoten.
Even uitblazen! Ik had al rekening gehouden met het missen van
de boot. Dan had een latere boot of de sneldienst nog uitkomst
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kunnen bieden.
We worden streng toegesproken door de kapitein en bedreigd
met boetes en politie. Verder wenst hij ons een goede reis. Er
staat veel wind, zuidoost, 6 beaufort. Zonnig! We praten wat bij
onze mede-vogelaars, voor zover in onze nabijheid. Aan dek is
niet zo heel veel te zien, maar toch wordt er door Jenny en Stan
al een Drieteenmeeuw waargenomen.
De boot komt aan om half vier op Vlieland. We huren fietsen,
voor zover we ze niet zelf hebben meegenomen. Ron en Ellen
hadden hun e-bikes mee. Nu nog even flink tegen de wind in
fietsen om bij de Wierschuur te komen, tegenover de jachthaven.
De Wierschuur bestaat uit twee huizen onder één kap. Prima
accommodatie. De verhuurder komt na een telefoontje van Ron
nog wat nieuwe lampen brengen. Even later komen ook de
boodschappen. Jenny verdeelt ze over de beide huizen. In
huisje 1 verblijven Ellen, Maddy, Marijke, Leo, Lex en Ron. De
rest dus in huisje 2. Diverse kleine groepjes gaan al wat vogelen
en de eerste meldingen van Rosse grutto, Steenloper, Grote
stern, Sijs en Tapuit komen al binnen. Ook een zeehond is al
gezien.
Jenny kookt deze vrijdagavond een heerlijke hutspot in een grote
pan (dank je wel Jenny!), te verdelen over twee: in elk huisje
één. Er wordt gezellig geborreld en gepraat. De vaatwasser doet
zijn werk, na enige aandrang. Om half twaalf is het bedtijd.
Morgen wacht ons weer een intense vogeldag.
Zaterdagmorgen 26 september: Waddenzeekust en tellen
zeetrek
door Jan en Marianne van Kasteel
Na een rustige nacht met totale stilte hier op dit eiland, en een
prima ontbijt verzorgd door Jennie gaan we op de fiets naar
Oost-Vlieland. Daar halen we nog een paar fietsen op en gaan
dan langs de Waddendijk richting het Posthuys. Onderweg
stoppen we een aantal keren en zien de eerste wadvogels:
steenlopers, tureluurs, wulpen en nog veel meer. Bij een paar
weilanden langs de kust krijgen we de eerste verrassing te zien:
een kleine rietgans! Hij zit zielig alleen in het gras en lijkt niet
helemaal gezond. Hij vliegt ook niet weg en laat zich goed bekijken. Het duurde overigens tot de avond voor de determinatie
definitief was: aanvankelijk dachten we aan een toendrarietgans
maar een foto van Stan gaf de doorslag.

We hebben daar een mooi uitzicht over de zee en er wordt door
een enkeling een Jan van Gent gezien. Verder zwarte zee-eenden,
eidereend, natuurlijk vele soorten meeuwen, drieteentjes en
zowaar een grote stern. We pakken weer de fiets en vinden een
leuke lunchplek in de duinen waar we onze zelfgesmeerde boterhammen nuttigen.
Zaterdagmiddag 26 september: hoogwatervluchtplaats
Kroon´s Polders
door Ron Mes
Na een krap uurtje gaan we verder over het Pad van Zes naar
het Posthuys. Het Posthuys is naast de militaire basis de enige
nederzetting op de westkant van Vlieland.

We laten de koffie en de mensen voor wat ze zijn en fietsen door
naar de Kroon’ s Polders, samen met het wad onder het dorp dé
toplocatie om wadvogels te kijken. Er wacht ook een teleurstelling, want door corona is de nieuwe vogelkijkhut afgesloten. De
Kroon’s Polders zijn enkele jaren geleden heringericht met geld
uit de pot Rust voor vogels - Ruimte voor mensen. De inlaten
van het zoute zeewater zijn opnieuw ingericht, zodat er in de vier
Kroon’ s Polders een mooie overgang is ontstaan van zout via
brak naar min of meer zoet. Dat biedt kansen voor allerlei fijnproevers.
Enkele waarnemingen op deze bijzondere plek: een enkele lepelaar, eenden, overvliegende pijlstaarten en smienten (hoe zie je
dat toch zo snel?) en op een paaltje op de kwelder van het
Posthuiswad een slechtvalk (of buizerd?, nee toch weer die
slechtvalk).
Maar dan dreigt het weer te verslechteren. Donkere wolken
komen op ons af. Dat komt goed uit, want na een tijdje hebben
we het wel ongeveer gezien en is het tijd voor een onderbreking.
Het is ook nog te vroeg om naar de Hoogwatervluchtplaatsuitkijk
te gaan, want het water staat nog niet hoog genoeg. Dus naar
het Posthuys, aan de koffie met chocoladetaart en zo. Het is daar
behoorlijk vol, maar alle zitjes zijn keurig van elkaar afgeschermd
met plastic schermen en we mogen na desinfectie en registratie
allemaal naar binnen. Heerlijk is dat toch, even pauze, even
plassen.

In een naburig weiland denken enige lieden wat sneeuwgorzen
te zien, maar deze waarneming roept te veel twijfel op. We zien
wel veel kneutjes en graspiepers en langs de kust zien we in
verte de eerste eidereenden. Daarna wordt het snel droog en
gaan we eerst op weg naar een strandovergang aan de zeekant
van het eiland.

En dan… het klapstuk: de Eerste uitloper.
Komende vanaf het Posthuys nemen we overmoedig het fietspad
onder aan de dijk van de Kroon’s Polders. Dat lijkt heel aardig,
maar het wordt geleidelijk aan steeds modderiger en glibberiger.
Je mag niet met je huurfiets op het strand, maar of dit mag?
Door het zoute slik? De uiterste zuidoostpunt van de Kroon’s
Polders blijkt de Eerste uitloper te heten. Ik heb dit punt een
paar jaar geleden bij toeval ontdekt.
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Wij worden geacht hier een tijdje te gaan zitten kijken en genieten, ruimschoots voor het hoogwater opkomt.

En inderdaad, het uitzicht is prachtig vanaf dit hoge duin, met
wadvogels rondom en steeds dichter bij. Wulpen en Rosse
grutto’s, Zilverplevieren, Tureluurs en Bontjes, maar… ook hier
zien we geen overtuigende Kanoeten. Waar zitten die toch?
Het weer was vooral ’s ochtends schitterend met mooi licht, maar
ondanks dreigende luchten heeft het zich tot het einde van de
middag goed gehouden. Tijdens de fietstocht terug gaat het
evenwel mis. Het begint te regenen en dan komt het beslismoment: doe ik hem aan of niet, die regenbroek? Het was zeker de
moeite waard en heel vervelend als je je op zo’n moment afvraagt
“waar is nu toch in hemelsnaam die mooie golfbroek gebleven”!
Moe, maar voldaan komen we terug in ons huisje de Wierschuur.
Daar wacht ons al snel een heerlijke pompoensoep met broodjes,
die vrijdag al is voorbereid door onze regie-kok Jennie! Bravo!
Zondagmorgen 27 september: tellen zeetrek en bezoek
aan het vogelringstation
door Jan van der Veer
Voor de zondagmorgen stond een vroege fietstocht op het programma met een tweede bezoek aan het Noordzeestrand en om
elf uur een afspraak op het vogelringstation Vlieland.
Het opstaan en het ontbijt verliepen inmiddels als een geroutineerde machine. In gedisciplineerde slagordes werd het ritueel
van het ochtendbadderen afgewikkeld en de ontbijttafel ingeregeld. We zaten met het hele huisje strak acht uur aan tafel. Het
had ‘s nachts wel weer flink geregend, maar de ochtend begon
droog. Met in de morgen nog een enkele bui voor de boeg, zou
het lagedrukgebied op de Noordzee bij ons op Vlieland verder
die dag weinig nattigheid geven. Met Theo was afgesproken, hem
om negen uur bij het hotel op te pikken. Om goed negen uur
stonden we inderdaad bij elkaar onder het afdak van de afvaartplek van Rederij Doeksen. Na daar eerst nog even geschuild te
hebben voor een van de laatste regenbuitjes, vertrokken wij per
fiets eerst het dorp in, en vervolgens al snel omhoog naar het
bosgebied direct ten noorden en noordwesten van het dorp. We
hadden de dagen ervoor eigenlijk nog niet echt bos gezien en
wij hoopten daar nog ontbrekende soorten zoals mezen, spechten en goudhaantjes te kunnen zien. Anderen gaven aan zelfs
prima tevreden te zijn met een paar kruisbekken of een draaihals.
Met name door de laatste regen viel het bosgebied een klein
beetje tegen, alhoewel de sijzen met hun bekende klaagzang in
het open stukje onderaan de kleine vuurtoren zeker de moeite
waard waren. En natuurlijk de kranswier-pseudogoudhaantjes
van Ron. Want ook hier werd weer heel sluw een deel van de
groep, onder de belofte van goudhaantjes, een verborgen en steil
kommetje ingelokt, om vervolgens net nog niet met fiets en al
bijna kopje onder te gaan in de daar gelegen torenvijver.

We lieten vervolgens snel het bos achter ons en spoedden ons
al slalommend langs en door de plassen regen van die nacht,
over een lang en slingerend fietspad. We reden door een open
duinlandschap naar het westen, met rechts de hoge rij duinen in
de zeereep langs het Noordzeestrand, en links een uitgestrekt
laag heuvelend duinlandschap. Onderweg moest iedereen regelmatig in de ankers voor putters, fazanten en voor een hele verre
donkere roofvogelvlek, ergens ver op elf uur op het achterste
paaltje van een rij van drie, en met tegenlicht. Uiteindelijk werd
de vlek door Theo en Stan gedetermineerd als “95 procent buizerd
in potlood”. Na een mooi tijdje trappen arriveerden we opnieuw
op de strandovergang aan de Noordzeekant ter hoogte van het
Posthuys. We installeerden ons op dezelfde plek als die waar we
de dag ervoor ook hadden gezeten. Maar zo in de ochtend en
met het licht achter was het goed om opnieuw te kijken of we
nog wat meer van de zeetrek zouden kunnen observeren. Het
zonnetje was ook doorgekomen en er stond een klein briesje op
een zee met grote rollers en witte schuimende koppen. De telekanonnen hielden we in de aanslag. Al met al hadden we een
prachtig overzicht hoog boven het strand. Maar het was helaas
onder deze omstandigheden boven het water gewoon te dampig
om echt trek boven zee te kunnen zien, buiten op het strand en
direct vooraan in het water wat drieteentjes, meeuwen en aalscholvers. Maar om zó op een zondagmorgen uit te kunnen kijken
over een weidse en ruige Noordzeekust, dat was ook al heerlijk.
Bovendien hadden we ook niet heel veel langer de tijd om op
deze plek te blijven kijken, want Ron had voor ons voor elf uur
een afspraak gemaakt om op het vogelringstation te komen
kijken. Vanaf het strand dus snel langs het Posthuys en opnieuw
langs de inlagen van de Kroon’s Polders, waarna wij even voor
elfen het hek bereikten van het duingebied waarop het ringstation gelegen is.
Met dat wij aankwamen, liepen wij het duinpad op, samen met
Jeroen. Jeroen, een jonge twintiger, is zelf een gepassioneerd
vogelaar. Hij doet op de wal en op Vlieland veel wadtellingen. Nu
over twee weken zou hij zijn examen als ringvergunninghouder
doen. In het dagelijks leven is hij onderwijsassistent in Leeuwarden. Komend jaar was hij van plan om de biologiestudie op te
pakken. Bij aankomst bij de hut bleken de ringers op pad om de
mistnetten te legen. Zodoende vertelde Jeroen ons alvast iets
over het station zelf.

Het vogelringstation Vlieland is gesitueerd in de Derde Kroon´s
Polder. Het is een zogenaamde vinkenbaan met een slagnet en
een mistnetopstelling van 250 meter. Overdag worden hiermee
trekvogels gevangen en geringd. De ringgroep bestaat, sinds
2011, uit zeven vrijwilligers die allen ringvergunninghouder zijn.
Per toerbeurt bemensen ze het station. Doel van de ringgroep is
het uitvoeren van vogelringwerk in het kader van wetenschappelijk onderzoek en het in stand houden van de vinkenbaan op
Vlieland. http://vinkenbaanvlieland.nl/
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Na onze installatie, met onze koffies inclusief stroopkoeken van
Lex, doken uit het niets opeens Ad(?) en Bob(?) op, vol behangen
met kleine, gekleurde stoffen zakjes. In elk van die zakjes bevond
zich een zangvogel. Die hadden zij daarvoor zorgvuldig bevrijd
uit hun benarde positie in de mistnetten.
Na een korte toelichting, en met name de uitleg dat wij vanwege de corona niet in de kleine hut zelf konden meekijken, verdwenen beide mannen in het hok om daar per vogel snel de
diverse metingen te verrichten en de bijbehorende administratie
te doen. Gelukkig wel na de toezegging dat wij wel wat van de
‘leuke’ vangsten zouden mogen zien. En verder zouden wij natuurlijk ook alleen die vogels kunnen zien die door hun noodlottige vangst niet al te zeer gestrest waren geraakt. Verder ook
alleen die vogels die nog voldoende doorvoed bleken, want veel
van de gevangen vogels hebben er natuurlijk al een enorme tocht
vanuit Scandinavië opzitten, waarbij ze al heel veel van hun
vetreserves hebben opgebruikt. Veel van de gevangen vogels
daar op Vlieland zijn vertrokken vanaf het zuidpuntje van
Scandinavië en arriveren dan na een lange vlucht over open zee
op Vlieland. Zij doen dit eiland dan aan als een eerste tussenstop
om wat aan te sterken voor een verdere doorreis naar bijvoorbeeld Engeland of naar het zuiden van Europa en Afrika.
Vanuit het hok werd er regelmatig een zakje aan een paaltje net
buiten de hut gehangen. En elke keer verdrongen wij ons dan
als een opdringerige troep schoolkinderen rond Jeroen en waren
we steeds supernieuwsgierig om te zien wat hij elke keer opnieuw
uit zo’n magisch zakje tevoorschijn zou toveren. Achtereenvolgens hebben wij zo op paar tientallen centimeters afstand de
volgende juweeltjes kunnen bewonderen: roodborst, tuinfluiter,
tjiftjaf, heggemus, twee maal een goudhaantje, jong mannetje
zwartkop met zijn bruine toupetje, volwassen man of vrouw
zwartkop en, voor velen hun favoriet, een prachtige man gekraagde roodstaart.
Elke keer pakte Jeroen zo’n vogel uiterst voorzichtig vast. Hij
spreidde voor ons de vleugelpennen om de prachtige vleugeltekeningen te tonen, en blies de buikveren opzij om het geslacht
te tonen en met name ook de nog aanwezig vetreserve te demonstreren alsook de omvang van de vliegspieren. Velen van
ons mochten vervolgens de vogel voorzichtig overpakken om zo
elk diertje toch ook zo snel mogelijk weer haar of zijn vrijheid
terug te geven. Terwijl Jeroen ons zo vogel voor vogel demonstreerde, werd met een constante regelmaat uit de wand van de
hut steeds een andere gedetermineerde en geringde lotgenoot
los gelaten, de vrijheid weer tegemoet. Al met al was dit een heel
boeiend en leerzaam onderdeel van dit prachtige weekend. Terug
bij de fiets was het maar een klein stukje om buiten bij het
Posthuys neer te strijken en daar in groepjes onze lunch te
nuttigen.
Zondagmiddag 27 september: de Vliehorsgangers
door Ellen Pont
Na de lunchstop op de bankjes bij het Posthuys fietsten negen
deelnemers naar de Vliehors. Onderweg kwamen we nog bij een
duinmeertje waar we onder meer krakeenden en slobeenden
zagen. Een krombekstrandloper hipte er op één poot op zoek
naar voedsel.
Militair oefenterrein De Vliehors was gelukkig in het weekend niet
in gebruik. Op de enorme zandvlakte met veel jonge duintjes,
doelen om op te schieten en iets dat in de verte op een commandopost leek, waren nauwelijks vogels. De exemplaren die er
zaten, werden stelselmatig opgeschrikt door twee heren op
crossmotoren.
Na anderhalf uur op de Vliehors keerde een aantal van ons terug
naar ons logeeradres. Er dreigde immers een flinke bui. Enkele
volhouders zagen nog duizenden eenden en steltlopers op het
Posthuyswad vanuit de vogelhut daar.
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een zandkunstwerk

Zondagmiddag 27 september: terug naar huis via de
Waddenkust
door Leo van Pelt
Na een heerlijke buitenlunch bij het Posthuys heeft de groep zich
opgesplitst. Lex, Maddy, Theo en Leo besloten een iets andere
route te nemen om in de loop van de middag bij het huisje terug
te keren. Na een bezoekje aan een bosgebied oostelijk van het
Posthuys vervolgden wij onze weg in de richting van het wad.
Tijdens deze uitstap werden nog een grote bonte specht, een
dwerggors, een blauwe reiger, een gaai en een geelgors gezien.
Inmiddels had het firmament weer de kleur aangenomen van de
zaterdagmiddag ervoor. Dat voorspelde dus weer niet veel
goeds!
Die voorspelling kwam helaas uit. Wij fietsten dus met gezwinde
spoed naar het dorp en kwamen daar niet droog aan. We vonden
een schuilplaats op een overdekt terras. Er wachtte ons, ondanks
al die nattigheid, tóch nog een aangename verrassing… hier
konden we alsnog ons zo gewenste glaasje Beerenburg nuttigen.
En zo werd het nóg gezelliger! Na een paar glaasjes en goede
gesprekken vervolgden we, zonder regen, het laatste stukje van
onze reis huiswaarts waar we wederom van een door Jenny zeer
goed verzorgde maaltijd konden genieten.
's Middags hebben we dus niet veel “nieuwe” vogels gezien, maar
alles bij elkaar weer een prima dag gehad.
Maandag 28 september: opruimen, nog even vogelen en
dan klaar
door Stan van der Laan
De maandagmorgen staat in het teken van op tijd het huisje uit,
regelen dat de boodschappenkratten weer in de supermarkt
komen, verdelen wat nog over is en vooral de boel goed
schoonmaken voor de volgende gasten van de Wierschuur. Met
een klein clubje zijn we nog wat gaan vogelen aan de oostkant
van het eiland. Boven de zeereep nog mooi een smelleken gezien
en in de duinen best wat vogeltrek van koperwieken en vinken.
In het bos rond camping Stortemelk was het erg stil, nauwelijks
een vogel te bekennen eigenlijk, maar wel mooie paddenstoelen
als de roodbruine slanke amaniet.
Na een heerlijke lunch in het dorp hebben we de laatste bagage
opgehaald en om vier uur gingen we naar de boot. Aan alles komt
een keer een eind, hè. Op de Waddenzee zagen we nog mooi
een zeekoet en daarmee was de koek echt op.
Het was een superleuk weekend, veel vogels gezien en genoten
van het eiland en de Waddenzee. Het plan om op een namiddag
met opkomend tij op die plek bij de Kroon´s Polders te kijken
naar vogels die de hoogwatervluchtplaats opzoeken is meer dan
geslaagd.
Vlieland is echt een prachtig Waddeneiland, klein maar fijn en
niet te vergelijken met al die andere. Iedereen bedankt voor de
gezelligheid, de inzet en de mooie verhalen. Graag weer tot een
volgende keer ergens in ons mooie Nederland.

Nieuwe website KNNV Leiden

Met ingang van 15 februari 2021 wordt een geheel nieuwe
website voor de KNNV-afdeling Leiden en omgeving actief:
www.leiden.knnv.nl

Mutaties ledenadministratie KNNV

nieuwe leden:
mevr. A. van de Bilt, anissa.van.de.bilt@gmail.com
dhr. A.K.J. Koops, info@aukekoops.nl
mevr. J. Ruijgrok, jasmijnruijgrok@hotmail.com

(N.B. De oude website [knnv.nl/leiden] blijft nog wel geruime
tijd ‘online’ maar wordt niet langer onderhouden!)
Het bestuur van de KNNV-afdeling Leiden en omgeving

Rectificatie
In de vorige editie van Bladgroen (oktober 2020) staat op het
achterblad een foto van een Muskusrat (i.p.v. Woelrat, zoals
vermeld in de inhoudsopgave).
De redactie
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IVN (Instituut voor Natuureducatie) verbindt mens en natuur. We laten jong en oud beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur
is. Dat doen we met natuuractiviteiten, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. Er zijn 170
afdelingen en ca 25.000 leden. IVN Leidse regio telt ca 370 leden.

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

Mutaties IVN
Adreswijziging of opzegging aan
secretaris IVN, regio Leiden,
ivnleiden@hotmail.com,
IBAN-nr. NL88 TRIO 0197 9101 73.

Bestuur en werkgroepen (alfabetisch) met coördinator, IVN-afdeling regio Leiden
Bestuur:
Wietse Roodenburg
(voorzitter)
T 070-51.41.805
wietseroodenburg@gmail.com

Actieve Natuurtochten (WANT)
Sonja Meijer
T 06-37.00.50.24
want.ivnleiden@gmail.com

Lentevreugd
Hugo Woudenberg
T 06-49.87.48.22
hugowoudenberg@hotmail.com

Maddy van Holland
(vicevoorz. intern)
T 071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl

Agrarisch Natuurbeheer
Johan Kieft
T 071-88.77.694
jjkieft@ziggo.nl

Merenwijk
Ant Brandenburg
T 071-52.33.191
ivn.merenwijk@gmail.com

Ria Fijn van Draat
(secretaris, ledenadmin. en webmaster)
Satijnvlinder 15,
2317 KJ Leiden
T 071-52.10.887
ivnleiden@hotmail.com

Basiscursus Natuur
Hans ter Mors
T 071-36.17.521
hanstermors@xs4all.nl

Natuur in Dynamiek
Rudi van Venetië
rudi.vanvenetie@gmail.com

Joop Vlieg
(penningmeester)
T 071-51.90.439
penningmeester.ivn.leiden@gmail.com
Herman Breepoel
T 06-57.03.08.30
hermanbreepoel.ivn@kpnmail.nl

Redactie Bladgroen
Hans ter Mors
T 071-36.17.521
hanstermors@xs4all.nl
Peter van den Berg
T 06-18.21.03.79

Ontdek Natuur in jouw Buurt
(IVN, KNNV en Naturalis)
Maddy van Holland
T 071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl

Beeld en Geluid
Sjaan van Agtmaal
T 071-52.22.997
svanagtmaal@ziggo.nl
Cronesteyn
Sjoerd Luiten
T 06-11.88.89.34
sjoerdluiten@hotmail.com
Duincursusgroep
Wim van der Ham
T 06-20.02.53.37
ivnduin@gmail.com
Excursies op verzoek
Maya de Veer
T 06-42.81.56.78
mayadeveer@gmail.com
Groene Boekenwinkel
Wendy Opstal en Fanne Sophie Doeven
T 06-30.60.60.61
degroeneboekenwinkel.ivn@yandex.com
Landgoederen
Romke Viet
T 0252-21.68.92
romke.viet5@gmail.com
Leiderdorp
Wouter Gerstel
T 071-58.96.392
woutergerstel@gmail.com

Sluitingsdatum Bladgroen 21’2:
Sluitingsdatum Bladgroen 21’3:
Sluitingsdatum Bladgroen 22’1:

1 mei 2021
1 oktober 2021
24 december 2021
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Op je Gezondheid
Bep van Houten
T 071-51.46.869
bepvanhouten@xs4all.nl
Public Relations
Maddy van Holland
T 071-54.22.282
maddyvanholland@ziggo.nl
Strand (ook cursus)
Maya de Veer
T 06-42.81.56.78
ivnstrand@outlook.com
TOP
Marlieke Spijker
T 06-46.99.86.61
marliekespijker@hotmail.com
Tuinen Natuurlijk! cursus
Jolanda de Vries
T 06-23.12.93.44
tuinennatuurlijk.ivnleiden@gmail.com
Vogels (ook cursus)
Floris de Boer
T 070-32.76.084
ivnvogels@gmail.com
Zomeravondwandelingen Duin
Herman Doornebal
T 0252-37.51.60
h.doornebal@ziggo.nl

www.editoo.nl
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Burg De Kempenaerstraat 33
2252 VK, Voorschoten

Kijk ook uit naar de volgende Bladgroen
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